APUNTS DE SOCIETAT
Aviat celebrarà éi 26è aniversari

exposició de Roger Edward

El cafè-restaurant Bpirar ü^^^^
quart de segle fenf bona cuina

Valentí inaugura
la seva sala d'art

Aquesta nit el restaurant Boira
de Girona oferirà per primer cop
un sopar «réveillon». Aquest
nou servei s'inclou en el pla de
reconversió de l'establiriíent,
que va començar l'any passat
amb la inauguració del menjador
a la planta superior del bar. La
inauguració del nou menjador es
va fer coincidir amb el 2 5 è aniversari de l'obertura del Boira.
Actualment Joaquim HUgas i
la seva mare, Maria Vihas, por- ten la direcció de l'establiment.
La família Hugas Viftas.s'ha dedicat d'ençà de molts anys enrera al negoci dels cafès-restaurant; ja prové de la família que
regenta el cafè Boira de Jafre.
El Boira va començar la seva
vida a Girona com a cafè,.encara .
que progressivament -s'hi va
anar incloent servei de tapes, i
i,es convertí això en el primer est a b l i m e n t gironí que o f e r i a ,
aquesta mena de menjars. Actualment Can Boira encara és
capdavantera en aquesta especialitat, ja que ofereix cada dia
4 0 tapes diferents, -fetes totes
per la cuina de la casa.
Fa uns 2 2 anys. Can Boira es
va convertir en restaurant, i la
relació qualitat-preu de |a casa
ha e s t a t s e m p r e molt correcta.
En complir-se .el 2 5 è aniversa-.
ri, la direcció dé Can Boira, va
engegar un pla de reconversió'

ger . Edward. Aquest pintor,
que fa ja uns anys que resideix
a Girona, és anglès de naixeTTient i ha fet moltes exposicions arreu d e l m ó n . Ha estudiat art a Hudderfield, üverpool i Florència. L'exposició de
pintures, al pastel, d'aquest
autor restarà oberta fins al dia
2 3 de gener.

El nou menjador del restaurant Boira es va inaugurar l'any passat, comcldint
amb el 25è aniversari de l'establiment (Fòtó: Dani Duch)'
que, c o m hem dit abans, va c o - :
mençar amb la itiauguració d'un
nou menjador. Però el pla n e
s'acaba aquí, sinó que.hi ha el
p r o j e c t e d'engrandir
aquest
menjador fer-ne un restaurantmirador sobre ei riu, amb un
caire més íntim i tranquil; En
engrandir el servei de restaurant,
s'annpliarà també l'oferta culinària i es faran regularment setrnànes culinàries dedicades a lès
cuines tradicionals d'altres indrets d'Espanya.
Joaquim Hugas/ que a,més de
regentar el Boira és membre dél
grup teatral Inteatrex, té- evi-,
dentment un interès molt espe-.

A benefici de Ml FAS

Desfilada de models al
Cercle de Santa Coloma
SANTA COLOMA DE FAR-,
NERS (Del nostre corresponsal, Joan Martí). — Divendres
passat tingué lloc al lòcaí
«Dingo», del .Cercle. Cultural
Colomenc, una brillant.passada de models, que tenia conri
a. finalitat la de recaptar fons
pera l'associació MIFAS, institució de caràcter benèfic
per a l'ajuda-dels disminuïts,
la qual té com a àrea d'acció.,
les nostres.contrades. La vetllada, que estava organitzada
pel Lions Club.de Girona, va

El dia 2 3 de desembre es
va inaugurar als locals de Mobles Valentí de Girona (carrer
de la Força, 19) una nova sala d'art.
"Per a l'exposició inaugural
d'aquesta nova sala d'art la firma Valentí, dedicada des de fa
molts anys a l'art de la decoració i els complements d'interiorisme, va escollir l'obra de Ro-

començar al voltant de 2 / 4
d ' l 1 dél vespre, í va comptar
amb una notable assistència
. El local en el qual es va desenv.olupar tota la desfilada de
models, en la qual exhibí tota
menà de vestits, pentinats i.
calçats, va ser cedit gratuïtament pel Cercle Cultural Colomenc, que així va col.laborar a la vetllada. D'altra banda, t o t aquest acte estava patrocinat per diferents casés
comercials: Franc Fills, JP Júnior i Peacocl<.

. La vetllada v^a ser organitzada pel Lions Club de Girona

cial per la-cultura popular, que es
tradueix en l'interès de convertir
la plaça-de Sant Agustí en un focus d'activitats" d'aquest tipus.
«Estic mantenint contactes amb
t o t s els establiments.de la plaça
per tal de muntar espectacles
patrocinats conjuntament per
t o t s i que es realitzarien a la primavera i a la tardor».

Roger Edwards que està residint a Girona des de fa uns anys,'ja havia exposat anteriorment en aquesta ciutat (Foto: Comalat)

El guanyador va ésser Jaume Gauchia

L'associació de Futbolistes
Veterans lliura un lot nadalenc
El senyor Fèlix Farró, presi'dent de l'àgrupaciò de Futbolistes Véterarts de Girona, va fer
lliurament al senyor Jaume
Gauchia del. lot de Nadal que
l'entitat esportiva havia sortejat
•anib motiu d'aquestes festes nadalenques.
L'agrupació de Futbolistes Veterans de Girona, va ésser la promotora de l'estadi de la Joventut
de la Devesa i actualment participa en la gestió del local, conjuntament amb l'Ajuntament í la
Diputació. L'estadi de la Jovent u t s'ha convertit en un local
imprescindible per a tots els
grups esportius petits q u e . no
disposen d'instàl.lacions pròpies. L'agrupadió de Futbolistes
Veterans creu què l'estadi podria
servir també perquè els nens dé
les escoles que ho disposin de locals esportius poguessin fer. esport setmanalmen't.

El senyor Jaume Gauchia posa davant el lot nadalenc lliurat perl'associació
de Futbolistes Veterans (Foto: Comalat)

Fèlix Farró, president de l'associació
de Futbolistes Veterans.
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