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SERVEIS

EL PUNT / Divendres, 24 de gener de 1997

L'AGENDA
exposició fotogràfica del con- —^A les 8 del vespre, à la galeri —Servei de restaurant Castell
d'art El Claustre, inauguració
de Peralada.
curs de fotografies Mira el teu
de l'exposició Paisatges, de —Boule, ruleta francesa, ruleta
barri.
•Figueres
americana, black-jack, punt i
' Carles Vinardell.
—^De 6 de la tarda a 8 del ves- •Ripoll
banca. Jocs de màquines espre, a l'Ateneu Llibertari, in- —^A la sala Eudald Graells, ex- —^A les 8 del vespre, al Croquis
curabutxaques.
Pub, inauguració de l'exposiformació sobre La Insubmisposició de fotografies. Orgació de pintures de Joan Co- —Sales per a casaments, consió: què és?, quines consenitza Mifas.
dina.
vencions i reunions.
qüències pot tenir?, com es
—Obert: de dilluns a dijous, de
•Sils
fa?, etc.
les 7 de la tarda a les 4 de la
—A la Sala d'Exposicions Mumatinada; divendres, dissab•Girona
nicipal, exposició 25 Quates i vigílies de festius, de les
—A les 12 de la nit, al bar Exderns de Sils. Horari: De di7 de la tarda a les 5 de la matreme, actuació de Doctor Fly
jous a dissabtes de 6 de la tar- •Girona
tinada; diumenges i festius,
(showman internacional).
da a 8 del vespre, i diumenges —^A les 8 del vespre, a la Llibrede les 5 de la tarda a les 4 de
—^À 2/4 de 8 del vespre, a la llid'il del matí a la 1 de migdia.
ria 22 (carrer Hortes), prela
matinada.
breria del Museu D'Art, lliusentació del llibre Fora de
rament dels premis Sant Fèlloc, de Matthew Tree. La —Galeria de màquines d'atzar
tipus C: obert de dilluns a di1Í!(. L'acte estarà presidit per
presentació anirà a càrrec de
jous, de la 1 del migdia a les
Jaume Camprodon, bisbe de
Ponç Puigdevall i Matthew
4 de la matinada; divendres,
Girona, i altres representants
Tree.
dissabtes i vigílies de festius,
de la diòcesi. Després del lliu- •Castell d'Aro
de les 11, del matí a les 5 de
rament, el compositor d'or- —Visites guiades els dissabtes a
les 4 de la tarda i els diumenla matinada; diumenges i fesquestra gironí, Ricard Oliver
ges
a
les
11
del
matí
i
a
les
4
tius, de les II del matí a les 4
i Bovar, Oferirà un selecció
de la tarda. Es continuarà
de la matinada.
musical al piano.
amb el mateix recorregut que •Sant Jaume de Llierca
•Lloret
de Mar
es feia a la temporada d'estiu: —^De 6 de la tarda a les 9 del
•Salt
—Casino de Lloret. Lloret de
plaça Lluís Companys, Escavespre, a l'Ajuntament, dona—Lleure infantil adreçat a nens
Mar (La Selva). Telèfon 972/
les del Castell, Creu de Terció voluntària de sang.
i nenes de 5 a 9 anys (de P-5
36 65 12. Autopista A7 Barceme, carrer Major, carrer Hosa 3R de primària). Tots els
lona-la Jonquera, sortida 9.
pital,
castell
de
Benedordissabtes de 10 del matí a 1
Autopista A19, sortida Palamiens,
església
de
Santa
Madel migdia. Per a inscripcions,
folls. Eix transversal. Sortida
ria i estació de Tren. En cas
àrea de cultura de l'AjuntaSanta Coloma de Farners,
de
reserves
o
informació,
tel.
ment, 10 matí a 8 tarda.
•Peralada
—Cabaret
La Boule. Tots els
81 7179.
dissabtes (veure apartat res—Casino Castell de Peralada.
taurants-espectacles).
Peralada (Alt Empordà). Telèfon: 972/ 53 81 25. Autopis- —Restaurant Dafne. Servei diata Bàrcelona-la Jonquera,
ri, de, les 9 del vespre a les 2
sortida 4/ direcció: Peralade la matinada. Les millors
•Figueres
da-Portbou.
suggerències del nostre xef
—^Al casal cívic del Bon Pastor, •Girona

Francisco López, inspirades
en els sabors frescos i naturals
del nostre litoral.
-Cafeteria L'Àngel. Extensa i
original carta de plats combinats; Horari: de les 9 del vespre a les 4 de la matinada.
-Snack-bar. Cuina ràpida. Servei diari firis a les 4 de la
matinada.
-Games & Músic: un nou concepte lúdic. Bar musical. Jocs
d'atzar. Música en viu. Horari
d'hivern: divendres i dissabte,
de les 10 de la nit a les 5 de
la matinada.
-Sala per a convencions i reunions. El saló de La Boule i
l'espai a l'aire lliure de Mas
Marroch són el marc ideal
per a les seves convencions,
reunions de treball, presentació de productes, banquets de
boda, aniversaris o qualsevol
altra celebració.
-Presenta cada dissabte sopar-ball-espectacle amb el genial showman Joan Gimeno,
el ballet La Boule i amenitzat
per D'Arp Group. Sopar-ball-espectacle a 2/4 de
10 del vespre, preu 4.500 ptes.
-I- IVA. Copa-ball-espectacle
a 2/4 de 12, preu 2.000 ptes. +
IVA. Suplement «Nit d'Hotel» i esmorzar bufet. Preu
2.200 ptes. IVA inclòs.
-Celebri els seus esdeveniments amb nosaltres, sopars
familiars, d'empresa, ban-

quets, comiats de solters i solteres, aniversaris (els obsequiarem amb el jpastís).
—Les reserves anticipades disposaran d'entrada gratuïta al
Casino.
—Servei de pàrquing gratuït.
—Sala de jocs: Ruleta francesa,
ruleta americana, black-jaçk,
punt i banca, bouk- Màquines
d'atzar.
—Horari d'hivern: de diumenge
a dijous, de les 5 de la tarda
a les 4 de la matinada; divendres, dissabte i vigílies de festius, de les 5 de la tarda a 2/4
de 5 de la matinada. Galeria
de màquines d'atzar, tipus C:
de diumenge a dijous, de les
12 del migdia a 2/4 de 5 de la
matinada; divendres, dissabtes i vigílies de festius, de les
12 del migdia a les 5 de la
matinada.
^Pàrquing gratuït.
—És necessari el DNI o el passaport per tal d'entrar al
Casino.

•Figueres
—Sortida en barca per la badia
de'Roses (per observar ocells
marins hivernants), diumenge. Informació al telèfon 45
46 72.

LES NECROLÒGIQUES

Josep Calbetó i Barra

Josep Turró i Planelles

Exalcalde de Vielha i fundador d'Aliança Popular a la Val d'Aran

Havia desenvolupat nombroses activitats a Palafrugell

EFE

I Vielha.— L'exalcalde de
Vielha Josep Calbetó i Barra, de 85 anys, va mbrir
abans-d'ahir a la nit a l'Hospital Comarcal de Vielha
com a conseqüència d'una
insuficiència respiratòria,
segons van informar ahir
fonts de l'hospital.
Pare de l'actual alcalde
de Vielha, Josep Calbetó Jiménez, l'exalcalde, que militava en el PP, va estar al
capdavant de l'Ajuntament
des del 1960 fins al 1979,
i també va ser diputat pro-

Enio Andrade
Tècnic brasiler de
futbol
• El tècnic brasiler Enio Andrade, que es va proclamar
tres vegades campió brasiler
com a director tècnic dels
clubs Internacional (1979),
Gremio (1981) i Coritiba
(1985), va morir ahir de càncer després d'una llarga ago-

vincial. Calbetó va ser fundador d'Aliança Popular a
la Val d'Aran juntament
amb Antonio Sànchez, un
altre dels col·laboradors d'aquest partit en l'època en
què Fraga Iribame era ministre d'Informació i Turisme. Sobre això, Antonio
Sànchez va indicar ahir: «Aleshores ningú no volia saber
res de política, i vam ser
nosaltres els qui ens vam
començar a moure de manera no oficial. Quan ens
passejàvem p e r V i e l h a
acompanyats de Manuel

Fraga la gent es mostrava
poc inclinada a parlar amb
nosaltres i, fins i tot, s'amagaven.» Josep Calbetó,
que mantenia una profunda
amistat amb l'aleshores ministre Manuel Fraga,, va
abandonar l'Ajuntament
l'any 1979, en perdre les primeres eleccions democràtiques. En les últimes eleccions va donar suport al seu
fill, Josep Calbetó Jiménez,
en la candidatura de Vielha
per Unió Democràtica Aranesa, tot i que mai no va
renunciar als ideals del PP.

ma.
Andrade, que també va
destacar com a jugador i tècnic del Palrneiras i va concloure la seva carrera al Cruzeiro de Belo Horizonte, va
integrar la selecció brasilera
que va aconseguir el campionat Panarhericà disputat
a Mèxic.
Nascut fa 67 anys a la
ciutat de Porto Alegre, An-

drade estava casat amb Irene Andrade i tenia quatre
fills i sis néts.

t

Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Maria Compta
i Planas
Va morir a Girona el dia 23 de gener de 1997, a l'edat de 64 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A.C.S.
EI seu espòs, Salvador Vinolas i Masgrau;fill,Xavier; germans,
Joaquim, Albert, Antoni i Josep; cunyats, Rosa Rigall, Montserrat
Portas, Carme Ametller, Joan Viüolas, Maria Vinolas i Pilar Fousacoma;
nebots, cosins i tota la família participen a les seves amistats tan sensible
pèrdua. La missa exequial en sufragi per la seva ànima se celebrarà avui,
divendres, dia 24, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant
Cugat. Domicili familiar: d Manel de Falla, 36, 2 D.
Salt, 24 de gener de 1997

Calonge
• Elisa Aspachs i Verdejo
va morir ahir a l'edat de
84 anys. Estava casada amb
Isidre Plana i Marco i deixa
dos fills. La ceriniònia exequial en sufragi de la seva
ànima se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda,
a l'església parroquial de
Calonge.
Figueres
• Antonio Fabri Gonzàlez va
morir ahir a l'edat de 70
anys. Era natural de Màlaga
i vivia a Figueres. Era vidu
de Carme Salbí i Alberti i
deixa tres fUls, Teresa, Maria del Carme i Josep Antoni. La cerimònia exequial
en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui, a 2/4 de
5 de la tarda, a l'església
parroquial de Sant Pere de
Figueres.

Girona
• Manuel Martínez Armesto va morir abans-d'ahir a
l'edat de 52 anys. Era natural de Bóveda (Lugo) i
vivia a Girona. Estava casat
amb Carmen Suàrez Arteaga i deixa tres fills. La cerimònia exequial en sufragi
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• Palafrugell.— Josep Turró i Planelles, que va morir
dimecres a l'edat de 51 anys,
era molt popular a Palafrugell i a altres localitats de
la zona arran de les nombroses activitats que va desenvolupar durant la seva
vida.
Josep Turró, natural de
Torroella de Montgrí i establert a Palafrugell, era
molt aficionat al món del
futbol. És per això que va
dedicar mòltes estones a diverses activitats relacionade la seva ànima se celebrarà
avui divendres, a 2/4 de 10
del matí, a l'església parroqiiial de Sant Narcís de
Girona.
• Dolors Planas i Casanovas va morir abans-d'ahir a
l'edat de 90 anys. Era natural de Sant Joan les Fonts
i vivia a Girona. Era vídua
de -Bernardo Freixas Desplans. La cerimònia exequial
en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui, a les 11
del matí, a la capella Puig
d'en Roca de Girona.

Llançà
• Miguel Rodríguez Rodríguez va morir abans-d'ahir
a l'edat de 90 anys. Era natural d'Antequera (Màlaga)
i vivia a Llançà. Era vidu
de Remei Solorzano López
i deixa 5 fills, Miquel, Josep,
Dolors, Trinitat i Antoni. La
cerimònia exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, a les 4 de la
tarda, a l'església parroquial
de Llançà.
Masarac
• Jordi Viella i Bosch va morir abans-d'ahir a l'edat de
35 anys. Era natural de l'Escala i vivia a.Masarac. Estava
casat amb Antònia Quintana i Oliva i deixa un fill,
Martí. La cerimònia exe-

des amb aquest esport. Durant molts anys, s'havia dedicat al futbol de base i havia
jugat a molts equips de la
zona —el Calella, el Bellcaire, etc.—. L'arbitratge
era una altra de les seves
aficions: havia estat àrbitre
d'empreses i de diverses categories de futbol de base.
Sempre en el món del futbol,
havia estat segon entrenador
dels juvenils del Gualta i exdirectiu de la Unió Esportiva Palafrugell. També havia muntat una revista local,
Palafrugell, ara i sempre.

En relació amb la seva
vida professional, Josep Turró era venedor, una ocupació què va exercir per a
moltes empreses.
La família i els amics recorden Josep Turró com una
persona oberta, alegre, divertida, i amb una gran dedicació a la família. Josep
Turró estava casat amb Rosa
Maria Anguila i Puig i deixa
dos fills, Josep i Jordi. La
cerimònia se celebrarà avui,
a 2/4 de 4 de la tarda, a
la parròquia de Sant Martí
de Palafrugell.

quial en sufragi de la seva
ànima se celebrarà avui, a
les 4 de la tarda, a l'església
parroquial de Masarac.

Vinolas i Masgrau i deixa
un fill. La cerimònia exequial en sufragi de la seva
ànima se celebrarà avui, a
les 11 del matí, a l'església
parroquial de Salt.
• Joan Hosta i Font va morir
ahir a l'edat de 81 anys. Era
natural de Sant Pere d'Osor
i vivia a Salt. Estava casat
amb Joaquima Sànchez i
Sànchez i deixa dos fills. La
cerimònia exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l'església parroquial de Sant Jaume de Salt.

Medinyà
• Joaquim Roura i Ferrer
va morir abans-d'ahir a l'edat de 72 anys. Era natural
de Cornellà del Terri i vivia
a Medinyà. Estava casat amb
Dolors Malagelada i Galia
i deixa tres fills. La cerimònia exequial en sufragi
de la seva ànima se celebrarà
avui, a les 10 del matí, a
l'església parroquial de Medinyà.
Olot
• Joan Batlle i Serrallonga
va morir ahir a l'edat de
85 anys. Era natural d'Olot,
on vivia, al carrer Bisbe GuiUamet, 8, Estava casat amb
Maria Àngels Rodes i Roca
i deixa tres fills. Rosa, Xavier i Joaquim. La cerimònia
exequial en sufragi deia seva
ànima se celebrarà avui, a
les 12 del migdia, a l'església
parroquial de Sant Esteve
d'Olot.

Salt
• Maria Compta i Planas
va morir ahir a l'edat de
64 anys. Era natural de Sales
de Llierca i vivia a Salt. Estava casada amb Salvador

Torroella de Montgrí
• Joaquima Llos i Comalat
va morir abans-d'ahir a l'edat de 76 anys. Estava casada amb Manuel Martínez
i tenia una filla, Maria Rosa.
La cerimònia es va celebrar
ahir a l'església de Sant Eugeni I Papa de Barcelona.

Vilanna
• Martí Vila i Busquets va
morir ahir a l'edat de 78
anys. Era natural de Susqueda i vivia a Vilanna (Bescanó). Era solter. Là cerimònia exequial en sufragi
de la seva ànima se celebrarà
avui, a les 11 del matí, a
l'església parroquial de Vilanna,

