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u  1955.   Acaba la restauració de la 
font gòtica de la plaça dels Lledoners 
de Girona construïda en temps del 
bisbe Bernat de Pau. 
 
u  1983. S’enderroca el magatzem de 
la farinera Ensesa, com a part del pro-
jecte d’urbanització del nou passeig 
d’Olot de Girona.  
 
u  1984. La demarcació de Girona del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya inaugura la seva nova bibliote-
ca a l’edifici de la Pia Almoina.. 
 
u  1993.  S’inaugura el Centre Cívic 
Onyar de Girona. 
 
u  1995.   Es constitueix a Girona la 
xarxa de ciutats amb barris jueus 
d’Espanya «Camins de Sefarad».  
 
u  2005.  S’inaugura la discoteca 
Blau a la zona del Camp de les Lloses.

Tal dia com avui
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COGNOMS

Bacaicoa

ARMES 
Tant a la casa de Bacaicoa com en 
la de Ugar es veu el següent escut, 
amb els esmalts perduts: en camp 
de (plata), tres bandes de (atzur ). 
 
u Cognom navarrès d’origen toponí-
mic, poc freqüent i registrat sobretot 
a Navarra, sent notable la seva 
presència a la Rioja, Guipúscoa, 
Barcelona i Biscaia, i menor a Madrid, 
Àlaba, Almeria, Alacant, Saragossa, 
Càceres, Màlaga, etc. Va tenir el seu 
origen a la localitat de Bacaicoa 
(Bakaikoa). La casa de Bacaicoa va 
passar a Urdiáin, on va entroncar 
amb el llinatge Ondarra. Altres bran-
ques van passar a el lloc de Arzoz i 
Irure, de la vall de Guesálaz, i a el lloc 
de Ugar, de la vall de Yerri, on va fun-
dar nova casa, tots a la merindad 
d’Estella. Pedro Bacaicoa i Ezquíroz, 
veí de Irure, i els seus germans 
Román, prevere, Juan, Martím, 
Águeda i Graciosa, van dir ser des-
cendents i originaris de la casa solar 
de Cristobalena, a la Burunda i els 
corresponia posar-los en la classe 
noble, gaudint dels privilegis i fran-
queses que tenien i gaudien al Regne 
de Navarra, la qual cosa així es va 
manar per sentència dicatada a 
Pamplona,  a la Cort, el 14 de gener 
de 1698. El mateix reconeixement 
van obtenir Martín de Bacaicoa 
Goicoechea i Ezquíroz, natural de 
Arzoz, i els seus fills Román, Martín, 
Gerónimo Mª. Catalina Mª. Fca. de 
Bacaicoa Goicoechea i Muez, naturals 
de Ugar, el 1732.

ARIES 
u  21 MARÇ A 19 ABRIL 

La consecució d’un 
acord li obrirà noves 
perspectives. Es mos-

trarà reservat gran part del dia. 
Procuri no fer massa confidèn-
cies. Bon clima familiar.   
 
TAURE 
u  20 ABRIL A 20 MAIG 

No es precipiti en estu-
diar una proposta rela-
cionada amb la seva 

professió. Esforci’s per resoldre 
un problema amb un amic. A la 
nit vigili les despeses. 
 
BESSONS 
u 21 MAIG A 20 JUNY 

Prepari amb molta 
cura els temes profes-
sionals. En les reunions 

amb amics tracti de no imposar 
el seu punt de vista. Mostri pru-
dència amb temes familiars. 
 
CRANC 
u 21 JUNY A 22 JULIOL 

En el seu treball procu-
ri acceptar l’ajuda que 
li ofereixin els altres. 

Pari avui molta atenció al seu 
aspecte personal i al de la seva 
parella, però no sigui crític. 
 
LLEÓ 
u 23 JULIOL A 22 AGOST 

Si deixa que un proble-
ma de treball arribi a 
obsessionar-lo és molt 

possible que perdi el control. 
Procuri buscar alguna distracció 
que l’ajudi a relaxar-se. 
 
VERGE 
u  23 AGOST A 22 SETEMBRE 

Intenti no mostrar-se 
irresolut i faci el primer 
pas. Si tracta de com-

plaure a tots els seus familiars 
és probable que es creï una infi-
nitat de problemes. 
 
BALANÇA 
u  23 SET. A 22 OCTUBRE 

Potser hi hagi modifi-
cacions i canvis de 
plans en el seu treball. 

La seva vida familiar, per con-
tra, serà un recés de tranquil·li-
tat.   
 
ESCORPÍ 
u 23 OCT. A 21 NOVEMBRE 

El seu optimisme ratlla 
la gran altura, però és 
possible que li empenti 

al malbaratament. En la seva 
vida familiar li serà fàcil aconse-
guir el que desitja. 
 
SAGITARI 
u  22 NOV. A 21 DESEMBRE 

Obtindrà resultats a ni-
vell professional. Rebrà 
bones notícies d’algú 

que viu lluny. En una reunió en-
tre amics no faci gala de pre-
sumpcions. 
 
CAPRICORN 
u  22 DESEMBRE A 19 GENER 

Molta gent intentarà 
dir-li el que ha de fer a 
la feina. Trobarà solu-

ció a un problema professional. 
Es preveu una reactivació en la 
seva vida social. 
 
AQUARI 
u 20 GENER A 18 FEBRER 

Aconseguirà superar 
un obstacle en els seus 
negocis. Freni la seva 

propensió a gastar més del 
compte. A la nit hi pot haver 
motiu per a una celebració.   
 
PEIXOS 
u 19 FEBRER A 20 MARÇ 

Reprimeixi la seva im-
paciència en el treball i 
doni temps. Un tema 

familiar suscitarà posicions 
oposades. Demostri l’afecte que 
sent per la seva parella.

HORÒSCOP

MOTS ENCREUATS  PER JP. PETIT

HORITZONTALS: 1. Deixaria el 
clavegueram sense rates. Una 
que pluralitza els mots. 2. Nia. 
Menys que poc. 3. Una sola en 
talla. Paraules d’elogi. 4. Quasi 
tocant. Quasi deu. Qüestió de 
nassos. 5. Dreta i rígida. Fent 
vies. Cinquanta. 6. Comenci a 
viure. Final del tren. Menjar. 7. 
Totes són de la tercera edat. 
Germana que no ho és. 8. 
Dones que cuiden la casa pairal 
llogada. Gel foradat i girat. 9. 
Nota que torna. Cap de mico. 
Inflorescència central d’una 
flor. 10. Marquin una diferència 
de gols, al revés. Està enmig de 
París. 11. Riu català. Nota musi-
cal. Fina i sense límits. 
Afirmatiu. 12. De carbó o de 
coure. Mancada d’agudesa 
intel·lectual.  
VERTICALS:  1. Preparació físi-
ca que es fa abans de la compe-
tició esportiva. 2. Un angle 
seguit d’una recta. Deixaríem 
ple de sorra. 3. Són bessons. 
Indica tres coses. 4. Primera 
xifra de quatre. Fet inqüestio-
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OLAF EL VIKING                                                                                                                                                                                                                                                 PER CHRIS BROWNE

La meva carrera com a músic 
és el més important per a mi.

Llavors mai seré el primer  
per a tu!

SUDOKU PER J. L. BANGO

PASSATEMPS

INSTRUCCIONS:  
Ompliu les files, columnes i cel·les amb tots els números 
de l’1 al 9 sense repeticions. «Fila» és la línia de nou 
caselles que va de dreta a esquerra. «Columna» és la 
línia de nou caselles que va de dalt a baix. «Cel·la» és 
cadascun dels nou quadrats de nou caselles marcats 
entre les línies més gruixudes. És important col·locar 
els números fàcils, completant el de la cel·la en la qual  
no hi ha  el número que ja figura en les dues contigües. 
Recomanem usar llapis al principi i només marcar  
els números un cop estiguem segurs que s’elegeixen  
els correctes. 

EL SUDOKU D’AHIR

LES SIS DIFERÈNCIES

DIFERÈNCIES: 1. La màniga té una franja. 2. Hi ha una finestra. 3. El monticle és més 
gran. 4. Li falta una branca a l’arbre. 5. La camisa és diferent. 6. Hi ha una altra casa.

ELS ESCACS

Les blanques juguen 
i guanyen

Solucio escacs: 
1-Ab5, Tb8; 2-Dc7

LA SOLUCIÓ D’AHIR

La cançó que he escrit sobre tu  
obre sempre la meva actuació!

nable. Nitrogen. 5. Mamífer 
marí que puja. Avi descompost. 
Escriptor català. 6. Mirin des de 
baix. Signe musical medieval. 7. 
En aquest punt. Sense cap 
força. Igual que un donut. 8. 
Pensa. Religiosos que pugen. 9. 
Pal dret. Beat. Bé immoble. 10. 
Interseccions de dos plans. 
Cinc-cents cinquanta que 
pugen. L’est de Moscou. 11. Ruc 
de cap per avall. Sostén el cap. 
Cos de policia nazi. 12. Igual 
que l’anterior. La mesura més 
gran d’un cos.

No és vertitat


