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FETS I GENT
• Cigars de Castro
Ginebra.- Una caixa de
cedre amb 25 cohibas que
van ser de Fidel Castro s'ha
venut en una subhasta per
1.644.500 de pessetes. Els
responsables de la subhasta,
feta a Ginebra, no van dir
qui era el comprador, ni tampoc d'on venia la caixa de
Cohiba Trinidad, la favorita
de Castro, i que solia regalar
als caps d'Estat i a altres
personatges que visitaven
Cuba.

La Jove Cambra de Girona s'ha presentat oficialment aquesta setmana.
L'entitat, que té la seva seu a l'Hotel
d'Entitats del carrer de la Rutlla, vol

donar-se a conèixer, «<perquè el problema que tenim és que aquí som desconeguts», va explicar el seu president,
Josep Maria Planella.

La Jove Cambra de Girona es presenta
oficialment amb diversos projectes
L'entitat farà una campanya contra les barreres arquitectòniques

• Generós anònim
Sabadell.- Una persona
anònima ha fet un donatiu
de 4.126.Ó00 pessetes a la
delegació de Mans Unides de
Sabadell, per a poder tirar
endavant un projecte humanitari al Zaire —Nou Congo—. Segons fonts de Mans
Unides, els diners es destinaran a comprar ün vehicle
tot terreny, amb el qual es
completarà un projecte que
inclou un programa de formació per a joves.

• Explotació
Nova Delhi.- Una organització cristiana ha denunciat que nens de fins a set
anys treballen per a fabricar
articles d'esport per a cases
de gran reputació a Occident. L'entitat ha demanat a
firmes com Adidas, Mitre o
Umbro que pressionin els
seus proveïdors a l'índia perquè acabin amb el treball
infantil, respectin els horaris mínims laborals i millorin els sous.

• Vi de vol
Girona.- Les companyies
aèries British Airways i
KLM han escollit per servir
en els seus vols internacionals, respectivament, els
vins Gran 1992 i 1994 de les
bodegues Juliàn Chivite.
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Un moment de la presentació de la Jove Cambra de Girona, a l'Hotel d'Entitats.

A.E.T.
Girona

«Som un grup de joves que
organitzem activitats per formar-nos», va assenyalar Planella. La Jove Cambra està implantada arreu del món, i «té
molt d'impuls a Catalunya».
Les persones interessades en
aquest grup poden participar
avui en l'assemblea que celebren a l'hotel Fornells Park catorze joves cambres de Catalunya i la d'Andorra.
Al matí, s'ha preparat un
curset gratuït d'internet, men-

tre que a la tarda es parlarà
sobre el funcionament de les
Joves Cambres.
Al vespre, els participants
faran una visita guiada pel barri vell de Girona. La jornada es
clourà amb un sopar i «un volt
per les carpes».
La presentació oficial de
l'entitat a Girona va servir,
també, per explicar la propera
activitat que les Joves Cambres
de Catalunya han preparat: la
d e n ú n c i a de les b a r r e r e s
arquitectòniques.
Amb aquesta intenció, dissabte vinent es farà un circuit a

la plaça Constitució «amb les
barreres arquitectòniques més
habituals». De deu a dues, tothom qui ho desitgi podrà provar
de recórrer aquest circuit «amb
els ulls tapats o amb una cadira
de rodes».
L'activitat comptarà amb la
col·laboració de 1 Ajuntament
de Girona, de les entitats Mifas,
Espina Bífida, i Esclerosis Múltiple, i «d'un tècnic de l'Once,
que explicarà als voluntaris
com ho han de fer per superar
els obstacles». Totes les persones que facin el recorregut, rebran un obsequi de l'Once.
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Se celebren a
Girona les primeres
Jornades eqüestres
escolars
DdeG
Girona.- Els dies 26 i 27
d'aquest mes se celebraran a
Girona les primeres Jornades eqüestres escolars dins
el recinte de Fira de Girona,
organitzades pel Centre
d'Ensinistramient Víctor
Àlvarez (CAVA).
Aquestes jornades —que
es faran en horari escolar—,
estan adreçades a nens i nenes d'entre sis i catorze
anys. Durant els dos dies es
faran tres grups: a les deu i a
les dotze del matí i a les tres
de la tarda. En cada grup hi
haurà un taller d'alimentació, un taller de neteja i cura
dels cavalls, un taller d'equips i manteniment i un
taller d'equitació o volteig.
Tots els nanos participants en aquestes jornades
podran muntar a cavall sota
la mirada de monitors titulats i podran iniciar-se i conèixer els primers passos
d'aquest esport. La visita als
diferents tallers es farà per
grups de deu alumnes.

L'Estartit celebrarà
el juny el Saló
Subaquàtic
L'Estartit.- Els propers 6j
7 i 8 de juny se celebrarà a
l'Estartit el Saló Subaquàtic. Al llarg d'aquests dies
s'han previst organitzar diverses activitats. Així, es faran conferències i taules rodones, projeccions de
pel·lícules submarines i concursos de dibuix i de fotografia. També es preveu la instal·lació d'una carpa amb
estands.
Durant el Saló es farà entrega del guardó Illes Medes
a la persona o institució que
hagi contribuït a la millora
del medi marí i submarí.

ESCULLI ELS PREMIS TARONJA I LLIMONA
D'HANDBOL GIRONÍ I GUANYI UN CAP
DE SETMANA A PALMA DE MALLORCA
VIII FESTA DE L'HANDBOL GIRONÍ - 7 de juny de 1997
Normes votació premis «taronja i llimona»
1 r. Cal marcar com a màxim 1 vot taronja i 1 vot llimona.
2n. Les butlletes hauran de ser originals, no valdran les fotocòpies.
3r. Les butlletes per a les votacions sortiran al Diari de Girona fins al 5 de juny de 1997.
4t. El dia 3 de juny, a la seu de la Delegació d'Handbol de Girona es farà un recompte
públic de les butlletes rebudes fins a la data. El recompte de les butlletes rebudes posteriorment es farà dins dels actes de la VIII Festa d'Handbol Gironí, on seran proclamats un
guanyador TARONJA i un guanyador LLIMONA.
5è. Entre totes les butlletes rebudes se sortejarà un viatge de cap de setmana per a DUES
PERSONES a PALMA DE MALLORCA, durant la Festa de l'Handbol Gironí, per gentilesa
de VIATGES ONYAR i amb la col·laboració d'IBERRAIL. El guanyador del mateix haurà de
ser a la sala i acreditar la seva identitat. Si la persona guanyadora no és a la Festa, es tornarà a sortejar, i així fins a l'adjudicació del viatge.
6è. La comissió es resen/a el dret de modificar o anul·lar d'adjudicació dels premis i viatge,
quan es tracti d'un cas d'importància major.
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TARONJA

PREMIS
LLIMONA

G JOAQUIM CARBÓ
H. Llagostera
G MARCCAMARENA
GEiEG
G FREDI GUILLAZO
GEiEG

G JOSÉ M. GÓMEZ
GEiEG
G MARIANO PÉREZ
GEiEG
G MARTÍ GEIS
UE Sarrià

Nom del votant
Adreça
Codi postal i població..

Envieu la butlleta a:
Federació Catalana d'Handbol (Delegació de Girona)
Narcís Blanch, 16 -17003 GIRONA

