MIFAS
commemora
el seu desè
aniversari amb
un concurs

Organitzaran un
curs de Protocol
a l'Administració
a Girona

Trenta cotxes antics van recórrer, tot
xino-xano, les carreteres gironines

• Girona — L'associació de
minusvàlids MIFAS ha convocat un cor.curs literari, fotogràfic i d'arts plàstiques, amb
motiu de la celebració de! seu
desè aniversari. Cadascuna de
les especialitats està dotada
amb tres premis, de 50.000,
25.000 i 10.000 pessetes. El jurat es reserva el dret a declarar-ne algun de desert i a atorgar mencions honorífiques als
participants si ho considera
oportú. El tema a tractar en el
concurs serà Els minusvàlids, i
cada modalitat es dividirà en
ducs categories —infantil i general—. Pel que fa a l'especialitat literària, s'admetran escrits tant en català com en castellà i podran ser signats amb
pseudònim, sempre que a part
es facin constar les dades de
l'autor. Quant al premi de fotografia, només hi podran optar aquells treballs que siguin
inèdits, d'un tamany de 18x24
centímetres, i muntats sobre
cartró. En el camp de les arts
plàstiques no s'han posat limitacions. En qualsevol dels casos només s'admetran un total
de tres treballs per autor. El
termini de participació finalitza cl 28 d'octubre. Al llarg de
deu anys, MIFAS ha lluitat a
les comarques gironines per la
integració dels minusvàlids,
mitjançant campanyes de
conscienciació en contra de
les barreres arquitectòniques i
a favor de l'accés dels disminuïts físics al món del treball.
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• Girona.- La Delegació
Territorial del Govern de la
Generalitat a Girona i l'Escola Superior de Relacio.is Públiques han organitzat un curs
de Protocol a l'Administració,
que començarà dilluns vinent
a la Universitat Politècnica. El
curs és el primer que es fa a
Girona i durarà tres dies. Entre els professors hi haurà
Olga Castells, sots-directora
general de Relacions Externes
i Protocol de la Generalitat;
Jordi Xifra i Heras, director
de l'Escola Superior de RR
PP; Anna Fomesa i Clapera,
cap de RR PP, Protocol i Informació del Parlament de
Catalunya; Agustí Uribe, Joaquim Lladó i Josep M. Oliveras.

El guanyador va ser un model Ford A del 1929
MARTA CIURANA

• Girona.- La XXVI Caravana Internacional de Cotxes
Vestustos va recórrer durant
quatre dies, de dijous a diumenge passat, diferents localitats de les comarques gironines. En la caravana d'aquest
any, hi van participar una
trentena d'automòbils provinents de tot l'Estat Espanyol i
de França. Tot i els anys que
tenen els vehicles que van participar en aquesta caravana,
aquests no van tenir cap problema per poder fer tot el recorregut del rallie, que va sortir de Salt i va passar per Calonge, Pals, Hostalric, Sant
Hilari Sacalm, Fornells de la
Selva, Platja d'Aro, Camallera, Lloret de Mar, Palafrugell,
Begur i Arbúcies, entre d'altres localitats de l'interior de
les comarques gironines i de
la Costa Brava.
Un dels pocs incidents que
hi va haver en aquesta edició,
es va produir quan un dels
cotxes de Perpinyà va sortir
despistadament de la carretera i va anar a parar a la cuneta. A part de quan alguns dels
participans s'havien de quedar
a l'hotel perquè al matí no
se'ls volia engegar el cotxe.
Durant el rallie, els propietaris del cotxes vetustos netejaven cada matí el seu vehicle
abans de treure'l al carrer. La
seva afició per aquest tipus

Festes de Sant
Corneli a la Cort
Reial de Girona
I^ caravana de cotxes antics va reunir 30 vehicles. Foto: Tomàs Casademunt.

d'automòbils fa que no puguin
fer-ne una valoració econòmica. Emili Roget, que conduïa
un Citroen de l'any 1927, pensa que «per a algunes persones aquests cotxes no tenen
cap valor, mentre que per a
tots els que participen en
aquests tipus de rallis representen tant que no serien capaços de calcular i concretar
el seu preu en una xifra determinada». La majoria dels pro-

Portar un Rolex és molt més que el fet d'ajustar-se
al canell un rellotge meravellós

pietaris d'aquestes màquines
glorioses que han superat el
passat són persones enamorades de les formes antigues, aficionades a la mecànica i als
detalls, que passen llargues
hores posant a punt el motor
del seu vehicle. Sense aquest
treball d'acurada revisió —per
al qual és necessari tenir una
gran estimació per la mecànica i molta paciència— aquests
cotxes mai no haurien tingut

una vida tan llarga.
En l'edició d'aquest any, el
cotxe d'Emili Massa, un Ford
A de l'any 1929, va ser nomenat guanyador del ralli, en
l'acte de cloenda que es va fer
diumenge passat al Park Hotel Sant Jordi de Platja d'Aro.
Un fet curiós és que durant el
ralli es va oferir un servei de
perruqueria, que va ser molt
sol·licitat per les senyores que
participaven en la caravana.

• Girona.— La zona de la
Cort Reial de Girona celebra
a partir d'avui dijous i fins dissabte les festes que dedica al
seu patró, Sant Corneli. Per a
aquesta tarda, a les sis, s'ha
previst l'actuació al carrer del
Tei de Sant Marçal. Seguidament, hi haurà una xocolatada, i al vespre, una cantada
d'havaneres a càrrec del grup
Oreig de Mar. Divendres destaquen una trobada de pintors
i artistes i una subhasta. Dissabte se celebrarà un sopar de
gemanor i un ball amb Els
Sherpas.

profunditat, calor, fred, sequera o humitat.
Per això, Rolex ha estat - i és - el rellotge de reis, artistes, polítics, escriptors

Rolex és un sím-

i grans homes del nostre temps.

bol. Es el signe més

Tots els cronòmetres Rolex porten el

clar de l'èxit i del

timbre vermell el qual certifica que

47 ^ reconeixement social. És

han superat amb èxit les rigoroses

una màquina perfecta que té cura

proves del Control Oficial de Cronò-

tant de la seva bellesa formal com

metres de Suïssa.

de la llegendària precisió que li és

Vagi a veure al seu concessionari Rolex

reconeguda. Es un enginy que no es

i demani-li tota mena de detalls. Ha

permet mai la menor fallada en

estat curosament escollit per a repre-

condicions extremes d'altitud,

sentar a Rolex i donar-li servei.
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ROLEX
El rellotge de la corona.

Cronòmetres Rolex Day-Date i Rolex Lady-Daíe/ust, d'or de 18 quirats,
amb braçalet President que hi fa joc.

JOIERS
Argenteria, 22. Avda. Jaume I, 35. GIRONA
11 de Setembre, 36. PALAMÓS. Avda. de Rhoda, 18i. ROSES
Major, 41. S. FELIU DE GUÍXOLS. Galeries Neptú, 38. PLATJA D'ARO
Maranges, 10. L'ESCALA. Sta. Anna, 51. L'ESTARTIT
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