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FETS I GENT

OBITUARI
GENER Manuel Meler, expresident de l’Espanyol; Josep Paulí, exregidor d’ERC a Salt;
Joan Mallart, exregidor de Figueres i patrocinador de l’equip de bàsquet femení La Casera; Mimmo Rotella, mestre del pop-art italià;
Shelley Winters, actriu nord-americana; Tony
Franciosa, actor nord-americà; Ibrahim Rugova, president de Kosovo.

Ens han deixat
Polítics, filòsofs, escriptors, esportistes, músics, actors...
Aquestes són algunes de les persones destacades en
diversos camps que han mort aquest 2006

FEBRER Joan Abellán, expresident del Lloret
de futbol; Marcel·lí Costa, regidor d’ERC a
Puigcerdà; Walerian Borowczyk, cineasta polonès; Paul Marcinkus, arquebisbe nord-americà; Telmo «Zarra», futbolista; Luis Valls Taberner, president del Banc Popular.
MARÇ Slobodan Milosevic, expresident de
Iugoslàvia; Maureen Stapleton, actriu nordamericana; Bernard Lacoste, empresari tèxtil
francès; Rocío Dúrcal, actriu i cantant; Stanislaw Lem, escriptor polonès.
ABRIL Sor Maria García, religiosa, superiora de la comunitat de l’Hospici de Girona;
Jean-François Revel, escriptor, filòsof i periodista francès; Tele Santana, entrenador brasiler de futbol; Alida Valli, actriu italiana; John
Kenneth Galbraith, economista nord-americà.
MAIG Luis María Polanco, subdirector del
Festival de Peralada; Paco Vázquez, artista faller; Floyd Patterson, boxador nord-americà;
Lee Jong-wook, director general de l’OMS;
Edouard Michelin, president de la multinacional de pneumàtics Michelin; Shohei Imamura, director de cinema japonès.
JUNY José Martínez Lozano, artista; Joan Perich, regidor del PSC a Santa Cristina d’Aro;
Félix Bouso Mares, periodista; Jordi Danés,
artista; Marta Mata, professora; Rocío Jurado, cantant; Arnold Newman, fotògraf nordamericà; Abu Musab al Zarqaui, líder d’Al-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, José Martínez Lozano, Fèlix Bouso Mares,
Joaquim Jordà, Joaquim Xicoy, Antoni Gutiérrez Díaz, Salvador Donato, Enric Herranz
i Montserrat Vayreda.

Qaeda a l’Iraq; Gyorgy Ligeti, compositor austríac; Aaron Spelling, productor
nord-americà de TV.
JULIOL Joaquim Jordà, cineasta; Syd
Barrett, músic, component de Pink
Floyd; Shamil Basáyev, líder de la guerrilla txetxena; Jack Warden, actor nordamericà.
AGOST Max Havart, compositor de
sardanes; Alfredo Stroessner, exdirector

paraguaià; Anton Cañellas, exsíndic de
greuges; Joe Rosenthal, reporter de guerra nord-americà; Naguib Mahfuz, escriptor egipci, premi Nobel el 1988;
Glenn Ford, actor nord-americà.
SETEMBRE Teresa Gomis, membre del
col·lectiu «La cuina de Sils»; Giacinto
Facchetti, exfutbolista italià i president
de l’Inter de Milà; Steve Irwin, naturalista i divulgador científic australià; Taufa’ahau Tupou IV, rei de Tonga; Oriana

Fallaci, periodista i escriptora italiana.
OCTUBRE Antoni Gutiérrez Díaz, dirigent
històric del PSUC i ICV; Germinal Ros, escriptor de Lloret, candidat d’ICV; Maria Panella, monja d’Aiguaviva; Joan Milla, exdelegat de la secció de Rem del CN Banyoles; Salvador Donato, fundador del grup d’havaneres
Terra Endins; Eduardo Mignogna, director de
cinema argentí; Anna Politkóvskaya, periodista russa; Ghulam Ishaq Khan, expresident
pakistanès; Red Auerbach, llegenda de la
NBA; Pieter Willem Botha, expresident sudafricà.
NOVEMBRE Enric Herranz, exdiputat i expresident del PP a Girona; Montserrat Vayreda, escriptora; Joaquim Xicoy, expresident del
Parlament i exconseller de Justícia; Jordi Sarsanedes, escriptor; Paul Mauriat, director
francès d’orquestra; Francisco Fernández
Ochoa, esquiador, or olímpic a Sapporo ’72;
Jean-Jacques Servan-Schreiber, polític i periodista francès; Jack Palance, actor nord-americà; Milton Friedman, economista nord-americà, premi Nobel; Ferenc Puskas, exfutbolista hongarès; Robert Altman, cineasta nordamericà; Pierre Gemayel, ministre libanès; Philippe Noiret, actor francès; Alexander Litvinenko, exespia rus; Allen Carr, autor britànic.
DESEMBRE Ignasi Bonnín, catedràtic de Literatura i director de l’Institut Jaume Vicens
Vives de Girona; Augusto Pinochet, exdictador xilè; David Bronstein, jugador d’escacs
rus, campió del món el 1951; Loyola de Palacio, exministra i excomissària de la UE; Clay
Regazzoni, expilot de Fórmula 1; Joseph Barbera, dibuixant nord-americà; Saparmurat Niyázov, president de Turkmenistan; Robert Fabre, polític francès; James Brown, cantant
nord-americà; Gerald Ford, expresident dels
Estats Units.

« La Sra. Fina Ferrés, presidenta de la Federació de Comerciants de Salt i el senyor Pere Tubert i Bassas, conseller delegat de
l’empresa Giropark ha signat un conveni de col·laboració per la posada en funcionament de la nova targeta d’aparcament a Salt.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és facilitar als clients l’accés als establiments tot millorant la percepció que es té del comerç
del centre: el comerç tradicional dóna cada dia més facilitats per comprar.
El funcionament és senzill: cada establiment regala als seus clients targetes carregades amb 30 minuts de pàrquing gratuït acumulables fins als 90 minuts, ja sigui amb més targetes o afegint l’import restant en metàl·lic a les mateixes màquines expenedores de
tiquets. El comerciant assumeix el 60% del cost i l’altre 40% està subvencionat per la Federació com a conseqüència de l’acord signat.
Aquestes targetes s’aniran recarregant, a mesura que es vagin recollint a les mateixes màquines. L’empresa Giropark s’encarregarà
de la recollida i, un cop recarregades, les tornarà a posar a disposició de la Federació que és responsable de distribuir-les. Les noves
màquines expenedores de tiquets que s’han instal·lat disposen d’una bústia perfectament senyalitzada on els mateixos clients podran
dipositar la targeta un cop esgotat l’import total.
El conveni signat té una durada inicial de cinc anys, durada equivalent a la concessió administrativa per a l’explotació de la zona blava
de Salt.»
Diari de Girona
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