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Gironès

Camioneta per
a minusvàlids
G I R O N A / ( D e la nostra Redacció). — Lé Caixa,d'Estalvis de Barcelona signarà avui,
un compromís de cessió
d'una caminoneta a la Diputació de les comarques de Girona i a l'organització dé m i - ,
nusvàlids MIFAS. El nou vehicle està equipat amb mo-.
derns i sofisticats sistemes
per poder ser usada-pels minusvàlids de les nostres co-.
marques i forma part d'un seguit de millorés que els han
ofert tant des de la Diputació
com dels altres sectors. Cal
dir, per exemple, que fa pocs
dies es varen inaugurar unes
pistes esportives remodelades i especialment adequades perquè puguin fer-ne ús
els minusvàlids. Cara .als propers dies també està previst
inaugurar una piscina situadaa la Llar Infantil i que estarà
preparada per al servei als minusvàlids.

Diada
espiritual
GIRONA (De la nostra Redacció). — El proper dia 2 2 a là
Casa d'espiritualitat de Banyoles se celebrarà la diada dels
exercides espirituals, que dirigirà M n . Lluís Sunyer i Roca,
rector del Seminari Diocesà. ~
L'organització recorda que
cal portar la litúrgia de lés hores i que a les 10 sortirà un
autocar dé la RENFE. Els interessats per.les inscripcions es
poden adreçar a la-fleca Sureda.
. V

Tancats
alguns carrers
de Girona
-GIRONA (De ía nostra Ftedaccló). — El Departaniént de
Premsa "de l'Ajuntament de
Girona informa a t o t s els ciutadans que durant el dia de
demà es tancarà al. trànsit el
carrer,de la Rutlla, al .tram comprès entre els carrers Sant
Joan Baptista de la Salle I de la
Creu, amb motiu de les obres
que s'hi estan realitzant^

Ahir al matí

El bisbe de Girona,
a la Llar de Palau

La visita.del batlle Nadal a Perpinyà va fer reprendre els contactes entre les
dues .ciutats (Foto Comalat) '
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Festa del retrobament

Reneixen els contactes
Girona-Catalunya Nord
GIRONA. (De la nostra Redacció, per R. Rovira). - Els intercanvis entre la ciutat de Girona i
la de Perpinyà s'han reprès .amb
una força evident. Fa ben pocs
dies el regidor de cultura del consistori gironí, l'Antoni Domènech, es va traslladar a la capital
del Rosselló o n . va reiniciar els
contactes, tant a nivell cultural
com artístic, de cara als propers
fnèsos. El projecte passa també
per agrupar les poblacions de la
Jonquera i el Portús, -i és previsible que també s'hi afegeixin d'altres'poblaçions de l'entorn català, tant del nord com del sud de
là frontera que divideix els terrenys.
Els contactes entre Girona i
Perpinyà es dividiran en dos
apartats coricrets.: D'una banda
es reprendrà.'ta relació iniciada
l'any passat a.nivell únicament
de les dues ciutats, que vadedicar-se bàsicament a mostres de tipus culturals i exposicions d'artistes d'ambdues poblacions; i per altra hi haurà una
segona edició de la Festa del Re-'
trobarrient, a l'estil de la que ja
es va portar a terme l'any pas;
sat, que assolí un èxit molt considerable. En aquest segon cas--,
es preveu la participació dé poblacions de les comarques més
apròpades.aia frontera.

CONTACTES
Els contactes entre els Ajuntament de Girona i de Perpinyà varen assolir unes fites realment
importants durant l'any passat,
període en què el batlle Joaquim
Nadal es va desplaçar fins a la
capital deí Rosselló per participar
en un seguit d'actes conjunts
que s'hi varen desenvolupar. Durant un cert període de. temps
varen romandre mig paralitzats i.'
ara es volen reprendre, amb sava
nova i revitalitzada, amb el desig
d'apròpar més dues 'poblacions
separades per una distància geogràfica de. no més cent quilòmetres.

.GIRONA. (De la nostra. Redacció). — El Bisbe de Girona, monsenyor Jaume Camprodon i Rovira, va visitar ahir
la Llar dels Pensionistes de la '
Seguretat Social que hi ha situada af barri gironí de Palau
Sacosta. Aquesta visita
s'emmarca en el seguit d'activitats que la primera autoritat eclesiàstica de les nostres
comarques esta desenvolupant des de fa- uns dies per
.les parròquies de la ciutat de
Girona. A la porta del centre
per a treballadors retirats de
Girona, el bisbe va ser rebut
pel consell de govern de la
Llar, que encapçalava èn Josep Taberher acompanyat del
sots-director, Josep Catalana. Conjuntament amb el
consfller de govern, monsenyor Camprodon va féf una
detinguda visita a tota là Llar,
t o t seguit es va resar el Rosa-

ri i es va acabar la visita amb
una emotiva homilia, en el
curs de la quai.el bisbe de Girona va recollir els trets principals d'aqúestes visites pasT
torals que efectua i també va
constatar la tasca que es fa
en,cada grup de treball o parròquia de la nostra ciutat.

CALENDARI
DE VISITES
El calendari de visites que
el bisbe de Girona té previst
d'efectuar des d'ara, comprèn una visita el proper dia
21 a la parròquia de Sant Josep, i el dia 2 2 a l'església de
Palau. Durant el mes de desembre vinent, aquestes visites s'estendran a la resta de
parròquies de la ciutat de Girona.
•

El bisbe de Girona va visitar ahir al llar de ..Palau (Foto Comalat)

A Sant Narcís

Missa en inemòrta de F. Franco i
de José Antonio, ahir a Girona
GIRONA. (De la nostra Redacció). — Ahir al vespre, a les vuit,
a l'església parroquial de Sant
Narcís de lanostra ciutat, se ce-,
lebrà.un funeral en sufragi dé les
ànimes de Franciscó Franco i José, A n t o n i o P r i m o de Rivera, en
l'aniversari de la-seva Mort.
D'altres actes similars se celebraran avui a l e s localitats.de Figueres, Ripoll i Olot.

NECROLÒGIQUES
SEFERINO NAVARRO
FERNÀNDEZ
A l'avançada edat de 8 8 anys
va finir els seus dies à la Residència de l'Hospital Geriàtric de.
Girona Seferlno Navarro i Fernàndez, vidu en primeres noces ^
de Joana Ruiz i Mend.oza, i en segones noces de Maria Pietat Ortiz Ruiz. Era nat a Siles (Jaén) i
'
no deixa fills.
Là missa exequiàl en, sufragi
de la seva ànima s'oficiarà-avui ^
divendres, 2 0 de novembre de
1 9 8 1 , a dos quarts de quatre de
la tarda; a la capella de la Residència de l'Hosplt«l Geriàtric de
Girona.
Descansi en pau.

JAUME MAURICI I SOLER
Ahir dijous dia 1 9 , a la Residència Sanjtària de la Seguretat
Social de Girona,' va morir Jaume Maurici i Soler, als 8 3 anys
d'edat. El finat Jaume Maurici,
nat a Figueres, estava casat amb
Mercè Olivera i Llogaya, era fill
predilecte de l'esmentada localitat empordanesa, col·laborava a
(a revista «L'Ernpprdà» i era un
dels promotors al monument
Pep Ventura.
La missa exequiàl en sufragi

de la seva ànima s'oficiarà avui
divendres, 2 0 de no.vembre de
1 9 8 1 , a les 5 de ia tarda, a l'església parroquial dé la Immaculada de figueres.
' .
Descansi en pau.

FRANCESCA MARQUÈS
1 CATALÀ
Dimecres passat dia '18, va
morir a Montràs, a l'avançada
edat de 8 8 anys, Francesca
Marquès i Català, nascuda a la
mateixa vila, vídua de Lluís Català i Pérals, i rhare de tres fills: Anna, Maria i Ernest.
La missa exequiàl «n sufragi de
la seva ànima s'oficià ahir dijous,
19 de novembre de 1 9 8 1 , a l'església parroquial de Montràs.
Descansi en pau.

VICENTA CLAVER
I SIGNES
A Sant Feliu de Guíxols, dirnecres passat dia 1 8 , . v a finir els
seus dies Vicenta.Claver _i Signés,
de 74 anys d'edat. La finada havia
nascut a Barcelona; era vídua de
Josep Avellana i Candaui mare de
dues filles: Carme i Roser,
La missa exequiàl en sufragi
dé la seva ànima s'oficià ahir dijous .1 9 de novembre de 1 9 8 1 , a
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les 4 de la tarda, a l'església parroquial, de Sant Feliu de Guíxols.
Descansi èn.pau.-

JAUME PADRÓ I TRIADÚ
A l'avançada edat de 9 2 anys
va finir els seus dies, ahir dijous
dia -19, a l'Hospital de Ripoll,
Jaume Padró i Triadú, vidu i pare
de dos fills:.Pére i Ramon.
La missa éxeqúial en sufragi
de la seva ànima s'oficiarà avui
divendr'es 2 0 de novembre de
1 9 8 . 1 , a la tarda, al reial mones-tir de Santa Maria de Ripoll.
Descansi en pau.

NAIXENCES
Les darreres 2 4 hores, fins a
les dues.de la tarda d'ahir, varen
néixer a les nostres comarques
els-fllls de les següents famílies:
* Un nen, fill de Maria Isabel i de
Jaume Paretas, de Foixà.
* Una nena, filla de Maria del
Carme Romero López i de Tomà's
Costos Fajardo, de Lloret de Mar
* Una nena, filla de Regina Oliveras i de Joan Anaya i Ribas, de
Blanes.
* Un nen, fill de Carme Zurdo
Romero i d'Amadeu Pérez, de Figueres.

La missa d'ahir fou en memòria de Franco,! de José Antonio (Foto Comalat)

Dilluns virient

Reunió per parlar de la
concentració per la Pau
GIRONA-. - El partit dels socialistes de Catalunya- a Girona convoca els partits polítics, centrals sindicals, Asso-ciaclons de Veíns, Comitè
anti-OTAN i organitzacions
cíviques i culturals interessades, a una reunió que celebrarem el proper dia 2 3 a l e s 6
de la tarda, a la seu del nostre'
partit: carrer del Nord, 1 0 , de
Girona; per tal d'organitzar
una marxa per assistir a la
concentració que se celebrarà a Barcelona ei proper dia 6
de desembre «PER LA PAU».

