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DIARI DE

COMARQUES

Decisió unánime del Comité Executiu convergent

En el decurs d'una missa a Santa Coloma

Arcadi Calzada, desígnat cap
de llista per Girona de CiU
Segons López de Lerma, «el seu nom era indiscutible»
Girona.— Arcadi Calzada ha estat elegit cap de la llista de Convergencia i Unió per les comarques gironines a les eleccions al
Parlament de Catalunya, peí Comité Executiu de la federado de
CDC a les nostres comarques, tal
com avangá DIARI DE GIRONA.
El seu nom será ratificat properament peí consell nacional de CDC.
Segons el president del partit a les
comarques gironines, Josep López de Lerma, «la seva eJecció
perqué tornes a encappalar la
llista era indiscutible a causa de
la seva trajectória política».
Arcadi Calzada, actual vice-president primer del Parlament de Catalunya, ja va encappalar la llista
per les nostres comarques a les
autonómiques del 84. Calzada
considera els propers quatre anys
a la Cambra catalana «com una
etapa definitiva de consolidació
i arrelament a la vida política en
la vessant professional», alhora
que se sent afortunat com a politic, «ja que he comenpat des de
baix, essent regidor d'Ajuntament fins arribar al Parlament».
El polític olotí creu que repetir el
resultat d'onze diputats deis disset
que corresponen a la circumscripció gironina «será tot un éxit,
perqué' el Mistó és molt elevat.
Pero ham de Iluitar per aconse-^
guir, com a mínim, el mateix
resultat». .
El Comité Executiu de la federado de Convergencia Democrática
de Catalunya a les comarques gi-

Calzada tornará a encappalar la llista de CiU per Girona.
ronines, abans de nomenar Arcadi
Calzada com a cap de llista per
Girona a les eleccions al Parlament
de Catalunya, es va reunir amb els
representants d'Unió Democrática, Jordi Masgrau i M^ Gracia
Bosch, per tal de tractar diferents
aspectes de l'organítzadó de la
campanya electoral. Va ser nomenat gerent de la campanya Joan
Bagué, que és, alhora, gerent de
CDC a Girona.
El Comité Executiu de la federació de CDC es reuní más tard per
tal d'establir els criteris amb els
quals serán elaborades les llistes
electorals. En aquest sentit, cada
comarca presentará tres noms, els
quals hauran d'haver estat es^ollits per l'assemblea de miiitants
del respectiu consell comarcal. A
partir d'aquestes ternes que sorti-
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rien de cada comarca, el Comité
Executiu de la federado de CDC
elegiría un candidat que sería elevat al Comité Executiu nacional, el
qual aprovará la llista definitiva,
encara que' algunes comarques
comptaran amb mes d'un candidat ais llocs de la llista que es consideren probables.
Segons el president de CDC a
les comarques gironines, Josep
López de Lerma, «amb aixó es
produeix una democratització i
transparencia total en Telaboració de les llistes». Tarnbé cal assenyalar, en aquest sentit, que segons acordé el Comité Executiu de
la federado, els diputats que vulguin tornar a ser-ho hauran de
presentar candidatura davant de la
seva respectiva assemblea comarcal de miiitants.

El bisbe inaugura la restaurado
de l'església de
MOKTSE ESTEBA ra la parroquia va demanar un
Corresponsal crédit i s'espera que en els
pressupostos d'enguany de
Santa Coloma de Farners.— l'Ajuntament de la població s'hi
El bisbe de Girona, Mossén inclogui una subvenció. TanJáume Camprodon, va beneir, mateix s'han rebut diverses
ahir, en el decurs d'una missa, ajudes provinents d'entitats i
la restaurado de l'església de particulars.
Sant Sebastiá de Santa CcloLa restaurado de sant Sema de Farners, protagonista bastiá s'ha fet sobre un projecdes de fa segles de la rebuda te de l'arquitecte Joan Maria
del pelegrí de Tossa.
de Ribot, que es va inspirar en
Les obres de millora de l'es- la idea de mantenir la sobrietat
glésia de Sant Sebastiá han franciscana de l'església per
consistit a enrajolar el térra del dissenyar-ne el seu remodelattemple, la instal.lacio d'un sis- ge.
tema de calefacció, canviar les
El temple fou antigament
lámpades, construir una vidrie- una capaila i, atesa la imporra a I'entrada, avanpar l'altar, tancia que ana adquirint en el
s'hari organitzat els bañes de decurs deis anys, I'any 1886 es
manera diferent, i la restaura- construí la totalitat de l'esglédo i col.locació de la imatge sla. Des d'aleshores, no s' ha-del sant, obra de l'escultor co- vien fet galres obres i es trobalomenc, Josep martí Sabe, en va ara en una situado del tot '
una sina. També s'han instal- precaria.
lat uns vitralls que representen
L'església de Sant Sebastiá
els filis il.lustres de la vila de és coneguda arreu després
Santa Coloma, sant Dalamau, que, des de fa molts anys,
sant IVIonner i sant Salvador cada 20 de gener acull el peled'Horta.
gfT de Tossa i els seus acomTot el remodelatge de l'es- pányants. D'altra banda, els feglésia ha suposat una inversió ligreses s'encarreguen, any
de quatre mllions de pessetes, rera any, de l'organització dé la
que han quedat desbordats. novena i la festa de sant SePer l'inici de les obres de millo- bastiá
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE

JOSÉ CARRASCAL LOBO
Que nnurió en Girona el día 9 de enero de 1988, a
la edad de 79 años, habiendo recibido la B.A y
los S.S.
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ANY NOU,
FORD NOU
...AMB NOU
ÍNTERES.
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Durant el mes
encara más fácil
Ford. Fixi's: hem
interés de tot el

de Gener és
comprar un
baixat 1'
fínangament

5,9%

a només el 5'9%. Amb una
entrada del 20% i fins a 36
llargs mesos per pagar.
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Fiesta XR2,
Escort Ghia 1.6i,
Orion Ghia 1.6i,
Sierra Ghia 2.0i,
Scorpio Ghia 2.9i,
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240.345,286.650,293.265,487.305,764.033,
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XARXA FORD DE LA PROVINCIA
DE GIRONA
Disefk) y Caidad Cj^írrcC^
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Vingui al seu concessionari Ford i celebrí I'any nou amb d
seu nou Ford. L'interés i I'entrada son el de menys
JT

La misa exequial se celebrará mañana, 11 de enero, por la
mañana, en la iglesia parroquial de Sant Félix.
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Su afligida esposa, hijos, nietos, y demás familia ruegan una
oración por su alma.

v

Com a exemples, aquí té unes xifres del que Vé. es pot estalviar.
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PLANIFICACIÓ i
j
CONTROL DE PRODUCCIÓ - 40 Hores Per a: Gerents i Caps de Departament
Programa: Vendes-Stock-Producció-Recursos-Control-Seguiment informátic.
Inici: 22 de gener
INFORMEU-VOS A
Escola de Gestió Empresarial
Placa Marqués de Camps, 9 Planta 3" - Tal. 2 0 3 0 8 8
GIRONA
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