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Wartburg, a Migdia Motor.— La gamma de vehicles
Wartburg, de fabricació alemanya, es troben ara a Migdia Motor, el concessionari oficial
d'aquesta marca establert en el número 67 del carrer Migdia de Girona. Aquests vehicles, turismes i
furgonetes, és caracteritzen, a més
de la seva resistència i durabilitat,
pel seu baix cost, que els fa altament assequibles. El servei postvenda, reparacions i recanvis,
s'efectua en els Tallers Joan i Miquel, a Banyoles. Foto: Rosa M.
Plana.

Valvi col·labora amb Mifas.— Minusvàlids Físics Associats MIFAS, igual que en anys
anteriors, ha rebut enguany un important ajut econòmic de Valvi,
com a col.laboració en la important tasca que aquesta entitat està
portant a terme en les nostres comarques. En la fotografià podem
observar els entrenaments de
l'equip de bàsquet de Girona, format per diversos joves pertanyents
a aquest col.lectiu.

La Patrulla Martini.— EI dia l d'agost, la Patrulla Martini farà
un seguit d'exhibicions acrobàtiques aèries, en les poblacions de Roses i
Platja d'Aro, com a inici de la tercera edició d'aquest espectacle que recorrerà alguns dels principals centres turístics de la costa espanyola. Els
pilots, Michel Veran, Jacques Bothelin i Jean Louis Jordano, repetiran
l'experiència d'anys anteriors amb un aparell Pilatus PC 7 Turbo Trainer
que assoleix els 100 km/h i efectua les figures acrobàtiques a 600 km/h,
' amb una aproximació entre les ales de 2'5 m.
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de la seva vida.

64 torres unifemiliars de 210 a 225 m^ amb jardí de 400 m^ com à mínim.
"j-^-í^lS·

Albert Molas té .
un Nou Espai a Girona
per a vostè.
(A.P.I. n." 197)

«PUIG DE MONTIUVL·, un turó privilegiat des
d'on hom pot ^udir d'unà panoràmica
magnifica de Girona, iestenent-se
als seus peus.
Un Uoc inmillorable al que hem posat el
nom de Residencial SOU ESPAI.
k,Residencial NOU ESPAI hem projectat un
conjunt de 64 torres uni£imiliars de 210 a
225 m^ amb jardí de 400 m^ com a mínim
(segons el típus de torre), perfectament
urbanitzades i acondicionades. Construïdes
sense escatimar ni el detall més petit
i pensades especialment perquè vostè pugiíi
gaudir al màxim de la seva casa, amb el
prestigi i la classe que la seva família mereix.
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