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El Sindicat del Taxi de Catalunya
(STAC) Intercomarcal de Girona

Comunica que les participacions
que van del número 176 al 225
(ambdues incloses) del sorteig de
Loteria de Nadal del 22-12-2009
del número 03763, que ven aquest
sindicat, queden anul·lades per
haver estat robades.

119754-982374w

● Girona. Dins del pro-
grama d’actes com-
memoratius del 75è
aniversari de la Clíni-
ca Girona s’han pro-
gramat, per a aquest
mes, dues jornades
mèdiques. La prime-
ra, organitzada per
l’Institut d’Urologia
de Girona, vinculat a
la Clínica Girona, tin-
drà lloc el dia 13 i
tractarà del diagnòstic
i la teràpia de la pròs-
tata benigna. La sego-
na jornada mèdica
d’aquest mes tindrà
lloc el dia 27 i tractarà
del glaucoma. Orga-
nitzada per l’Institut
d’Oftalmologia de la
Clínica Girona, té
com a objectiu donar
conceptes bàsics a op-
tometristes i metges
de família. Els orga-
nitzadors han destacat
que la sessió està diri-
gida a la solució de si-
tuacions freqüents del
dia a dia i que, per
tant, té una orientació
pràctica. / N.A.

GIRONA
Jornades
a la Clínica Girona
sobre la pròstata
i el glaucoma

● Palamós. La platafor-
ma ciutadana Pala-
mós i Sant Joan per
l’Autodeterminació
es va constituir el dia
6, en el decurs d’una
assemblea a la qual
van assistir-hi un cen-
tenar de persones. En
aquesta reunió, es va
llegir i comentar la
moció que es presen-
tarà el dia 24 al ple de
l’Ajuntament dema-
nant als diferents
grups municipals
d’adherir-s’hi. La pla-
taforma farà demà una
reunió de valoració i
començarà a treballar
pel bon desenvolupa-
ment del referèndum
per demanar l’autode-
terminació de Catalu-
nya. / EL PUNT

PALAMÓS
Constituïda la
plataforma per
l’autodeterminació

● Castelló d’Empúries. La vila comtal va commemorar
dissabte el Foc de Castelló. A la foto, cinc homes ca-
racteritzats com a membres del cos de fusellers car-
lista, abans de la presentació de la pel·lícula docu-
mental Simonet. Terror del Francès, en què s’exposa
el paper que va tenir un pagès de Garriguella, Joan
Rimbau Trull, en la Guerra del Francès. / X.C.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Entre el Foc de Castelló i el terror del Francès

● Santa Coloma de Farners.
Uns 30.000 visitants,
110 parades d’artesania i
de ratafies de tot Catalu-
nya i 130 participants al
concurs de ratafiaires ha
estat el balanç de la Festa
de la Ratafia 2009 de
Santa Coloma de Far-
ners. El 28è Concurs de
Ratafia l’ha tornat a gua-
nyar una dona de Sarrià
de Ter. / X. CASTILLÓN

SANTA COLOMA DE
FARNERS
30.000 visitants a la
Festa de la Ratafia


