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Clos el lli CaitipKliiat de Colles
OLOT. — Es celebrà el pi;pppàsaat diumenge, tal com Informàvem en ei seu dia, la^^cioanda del II campionat de colles sardanistes de les comarques gironines, S'encetaren els actes a les
12 del migdia puntualment amb el concert de cant coral I cobla.
D'acurada podríem qualificar
l'actuació de la cobla Ciutat de
Girona, la qual demostrà que comença la temporada émb bon aire.
Les dues sardanes que podríem dir entusiasmaren més el
públic sardanista assistent, que
omplia la sala, foren dins de la primera part. les dues últimes: «Ripoll, bressol de Catalunya» i el
«Foc de Castelló», potser per la
seva força interpretativa.
La CoraíCruscat d'Olot també
Intervingué en aqiie.st concert Interpretant peces tradicionals dels
repertori del cant coral, i conjuntament amb la cobla Ciutat de Girona, «La sardana de les monges».
Assistiren a aquest concert representants de les colles de Fi-gueres, Ripoll, Girona, Becanó,
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OLOT Feia. Cardelús

RIPOLLÈS
RIPOLL Feia. Sargatal
CAIVIPRODON Feia. Joaquim Soler
- Servei permanent
SANT JOAN ABADESES Feia. Sunyer - Servei permanent

Banyoles, com no, els d'Olot que
organitzaven els actes. Precisament aquests representants foren
els que a la mitja part recolliren
els distints trofeus atorgats amb
mòtiü d'aquest campionat 1978.
El concert abans esmentat, fou
gravat íntegre pels equips mòvils
de Ràdio Olot, i hem de dir que
serà radiat ei proper diumenge 4
de febrer de 12 a una déi migdia
per les antenes de Ràdio Olot.
Els actes es tancarem amb un
dinar de germanor, en finalitzar el
qual perlaren el delegat de les colles sardanistes, i un dels organitzadors de la esta d'Olot, coincidint en què la germanor era el
qualificatiu més adient per aquesta jornada, i en el desig de celebrar el proper any la cloenda
1979 amb igual camaraderia i essent tots junts.

CERDANYA
PUIGCERDÀ Feia. Ciurana

La colla «Mainada» d'Olot raculllnt al praml

Ripoll

Avui oferim:

Carnestoltes
popular
RIPOLL. — Ripoll ha tornat a encertar quan s'ha decidit a recuperar una festa
que havia perdut. Primer fou
amb la Festa Major de Sant
Eudald, que any rera any
passava sense penà ni glòria
i que gràcjesa una organització popular i molt àmplia, a
partir de l'any passat es convertí en una gran esdeveniment festaire
Animats per aquest èxit i
donat que feia nriolts anys
que els carnestoltes no es
celebraven com a tals, una
comissió de festes hi ha vingut-treballant des de fa me. sos i gràcies a això reeixí totalment.
Però fou a la nit quan la
festa adquirí una gran vistositat. A les 10 es començaren a concentrar a la plaça
del Monestir gran quantitat
de nmois i noies disfressats
•d'allò més yariat i precedits
per Ja música del grup Tribu
de Barcelona, començaren
una cercavila pels carrers de
la vila que donà molta animació a la nit ripollesa. La
cercavila acabà en el saló
Marabú on ja esperaven els
conjunts Abraxas i Tribu, per
'començar el ball. El local era
totalment atapeit de gent, a
part dels disfressats. A
conjunt, el Carnestoltes fou
un èxit rotund i el ball d'allargà fins a les 4 de la matinada:

Les farlnetes
Pardines. — El diumenge
25 fou un dia atrafegat i animat alhora a Pardines. Des
que la gent de poble va decidir ata fa 4 anys recuperar
una festa tan seva i tan popular, J'arïibada def carnestoltes fa que nombroses persones de tot el Ripollès es
desplacin fins a Pardines per
menjar les típiques farlnetes
fetes a base de blat de moro;
desprès mongetes i per acabar rostes, tot això amb pa i
vi molt abundós.
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Té una cabuda de 320 alumnes

Nova escola a la Vall d'en Bas
VALL D'EN BAS. — D'acord
amb el Pla Extraordinari d'Escolarització 1978. «Pacto de la Mòncloa», s'està construint a la Vall
de Bas. un centre d'Ensenyament
General Bàsic, de 8 unitats amb
cabuda per 320 alumnes.
Aquest centre està situat a la

carretera de Sant Privat de'n Bas,
. D'altra banda esmentarerri que
abans del Grup Verge de les Olle- aquest centre estarà dotat de
tes (al mig de la Vall).
menjador escolar, sala d'actes,
Els pobles que en sortiran be- gimnàs i biblioteca.
neficiats d'ell, seran Hostalets
S'ha pensat que tota la mainade'n Bas, Sant Esteve d'en Bas, da de la Vall hi assisteixi i es poJoanetes, Les Preses, sant'Privat sarà en funcionament el primer
d'en Bas, El Malloll, La Pinya,
curs 1979-1980.

Puigcerdà

Castellfollit

Incendi perillós

Disfresses per
la mainada

PUIGCERDÀ. — Aquest passat dissabte dia 24 a les 9.30 de
la nit va declarar-se un incendi en
el 1.° pis del carrer Cassi n.° 4.
Dintre del inmoble es trobaven
en el moment de produir-se l'incendi, la dona i els fills d'en Paco
Herrera, home n.° 7 de la llista de
Unió del Centre Democràtic presente per les municipals de Puigcerdà.
A pesar de la celeritat amb que
van acudir els bombers quan
aquest varen arribar el foc ja havia pres a bona part de l'inmoble,
però con es natural desseguida es
varen plantejar la tasca de treure
lo més ràpidament possible a les
3 persones que es trobaven bloquejades a l'interior del pis.
Els bombers, després de trencar la porta i mentre feien us dels
extintors varen poder treure a la
senyora Herrera i la seva filla, pe-
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rò no trobaven per cap lloc al seu
fill de 5 anys, Rafael Herrera Garreta, ja que la gran cantitat de
fum que hi havia en aquells moments, impedia totalment la visivilitat.
Aquest moments varen ésser
de gran nérviosisme per part de
tots els qui es trpvaben en el lloc
del siniestre. Fins que un dels
bombers, Antonio Ramos després
de entrar i sortir varies vegades,
va localitzar amagat a sota del llit
en el marginat infant Rafael Herrera, que presentava com es lògic, síntomes de asfixia per haber
respirat gran cantitat dè fum.
Traslladatràpidament en el
Hospital de la Vila, i després de
practicarli els auxilis necessaris,
en Rafael Herrera va reaccionar
positivament i en aquests moments es pot dir, per sort que ja
està completament restabler.

CASTELLFOLLIT. — La
mainadeta de Castellfollit, el
dissabte a la tarda, és a dir la
diada de Carnaval, agafà les
velles disfresses desades en
un calaix i sortí al carrer; la
cara bermella, el frac i la barretina es passejaren -junts
Nois molt seriosos han
estat els organitzadors, que
en un interval de temps serviren xocolatada i coca a tots
els que hi havien participat, i
a tothom qui corria per allà.
I amb tot això els nens i
nenes es diverteixen, s'expressen, manifesten i àdhuc
creen —per Nadal hi hagué
una exposició de Pessebres—. Cal dir, amb això,
que idees com aquestes han
de tirar endavant.

• 3 HABITACIONS
• ARMARIS DE PARET
• A M P L I A TERRASSA
AMB JARDINERES
• VISTA AL MAR ( I . - LÍNIA)
• SALA DE BANY COMPLETA I CAMBRA DE
BANY AMB BANYERA
• CUINA DE TAULA DE
FOGONS (2 D'ELÈCTRICS I 2 DE QAS)
• FORN DE PARET ENLAIRAT
• RENTA-PLATS INSTALLAT
• ESCALFADOR DE QAS
• INSTAL·LACIÓ PERA LA
MAQUINA DE RENTAR
• CAMPANA ELÈCTRICA
P U R I F I C A D O R A DE
BAFS
• ARMARI ENLAIRAT ACCESSIBLE
• PORTER ELECTRONIC
• ASCENSOR SEMIAUTOMATIC
• APARCAMENT EN EL
MATEIX EDIFICI
• ESCALA DE MARBRE
• VESTÍBUL DECORAT
AMB MARBRE, FUSTA I
CERÀMICA
• FAÇANA DE MARBRE I
GRANULITE

VISITI
L'APARTAMENT
DE MOSTRA,
TOTALMENT MOBLAT
CONSELLERS I M M O B I L I A R I S
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CONSELLERS IMMOBILIARIS

PLAÇA MAJOR, 5 • OLOT
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