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Molt aviat

PUNT.DIARI
Quaranta gironins sortirà
al carrer
a primers de 1 9 7 9
expliquen les %^y^% Fires
PUNT.DIARI, diari de les
comarques d'Alt Empordà,
Baix Empordà, Cerdanya,
Garrotxa, Gironès, Ripollès
i Selva, serà per fi al
carrer durant les primeres
setmanes de 1979.
N'és l'empresa editora
Edicions Comarcals, S. A.
(EDICOMSA), societat
anònima recentment constituïda amb participació
d'amplis sectors ciutadans
de totes set comarques i
l'inici de la seva publicació
serà la culminació d'un
procés iniciat a filials de
1977.
PUNT.DIARI serà el
primer cas de diari regional dins de Catalunya en
tant que mitjà d'informació
escrita d'un grup de set
comarques, les compreses
en l'actual província de Girona. Cada comarca tindrà
uns espais informatius propis servits per equips de
redacció comarcals que assegurin una cobertura periodística adequada a la
realitat de cadascuna.
L'objectiu és \m periòdic
complet, que a més d'una
amplia i detallada informació de la vida quotidiana
dels pobles i ciutats de les
comarques de Girona, ofereixi l'informació suficient
de la vida de Catalunya,
Rpanya i arreu del món.
Aquest diari serà, d'altra
banda, el segon eri llengua
catalana que es publica en
la C a t a l u n y a a c t u a l .
PÜNT.DURI pretén ser,
senzillament, el jjeriòdic
que respongui a les necessitats informatives d'aques-

tes comarques en l'actual
moment històric de reconstrucció democràtica i catalana. Un diari en català,
democràtic, professional,
independent i intercomarcal.
Edicions Comarcals, S.
A. (EDICOMSA) s'ha coristituit en base a un accionariat rnolt ampli. El 50 per
cent del capital ha estat
invertit per la Cooperativa
Papirus, que permet participar éa la financiació i la
propietat del diari a un
gran nombre de ciutadans
amb una aportació de
25.000 pessetes pér soci
cooperativista. L'altra 50
per cent del capital està
repartit en accions de
100.000 pessetes que també s'han distribuït entre un
gran nombre d'accionistes.
Els promotors esperen
garantir així la independència informativa d'aquest diari, que aspira a
tenir l'acceptació de tots
els ciutadans de les set comarques.
Número
monogràfic
Amb aquest número monogràfic d'interès local
PUNT.DIARI anticipa els
suplements que periòdicament editarà amb motiu de
festes majors, fires i altres
aconteixements socials, polítics, esportius i culturals
de les nostres comarques
combinant l'interès comercial i específic de cada manifestació amb una* exigència d'alta qualitat periodística i literària

Llevat dels espectacles
Grups de gent davant la porta del Certamen Comercial, durant hs Fires de l'any passat.
Quaranta gironins expliquen les seves fires en
aquest número especial de
promoció de PUNT.DIARI
amb motiu de les Fires i
Festes de Sant Narcís de
Girona.
Trenta quatre gironins
aturats al carrer o sorpresos en els seus llocs de
treball per l'equip de Redacció donen la seva visió i
la seva vivència de la festa
major de Girona. Sis gironins més, coneguts per la
seva projecció pública i representatius del ventall
d'opcions polítiques i socials de la ciutat, fan, a
més, memòria de les Fires
d'ahir i d'abans d'ahir, tam-

bé des de la seva visió i les
seves vivències personals.
Aquesta explicació
col·lectiva i espontània
confereix una panoràmica
càlida i sentimental d'unes
diades gironines que la tradició ha carregat de significat, malgrat els canvis dels
anys i la innegable decadència imposada per la
motorització, la deshumanització de la ciutat i els
fenòmens socials de la nostra època. Són quaranta sis
veus que trobaran ampli
ressò entre tots els ciutadans f)erquè al cap i a la fi
no és més que luia mateixa
vivència repartida i compartida amb innombrables
matis"*;
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PUNT.DIARI ha volgut
donar a aquest niimero especial de promoció aquest
caire humà i directe amb
un esperit molt concret.
No només per la impossibilitat tècnica de fer-lo semblant al que serà el diari,
cosa que ben segur que
molts lectors haurien desitjat per poder-.se'n fer ja una
idea, però que no és possible en una edició com
aquesta que ha de ser necessàriament monogràfica i
ha de respondre més aviat
al model d'una revista.
PUNT. DIARI.ha volgut
. fer parlar els gironins, defugint la fórmula clàssica
del recull d'articles, per an-

ticipar, això sí, la filosofia
periodística del projecte.
Serà, essencialment, un
diari d'informació, un altaveu de totes les coses que
passen, es pensen i es diuen
a les set comarques.
Les comarques, ni tan
sols la resta del Gironès, no
poden ser presents tampoc
en aquest primer número
de promoció per raons fàcilment comprensibles.
Però abans de la sortida del
diari en el qual totes set hi
tindran una atenció adequada. Edicions Comarcals, S. A. té el propòsit de
publicar alguns números
més de promoció amb caràcter comarcal.

Un programa de
festes amb
poques novetats
Girona (Redacció). - Ei
programa de tes Fires de
Girona d'aquest any ofereix poques novetats en
relació a programes d'anys
passats. Les úniques novetats importants es troben
dins la programació del
Teatre Municipal.
Continua essent l'activitat esportiva qui ocupa la
major part de la programació d'aquests dies de festes.
Encara que cal constatar
que gran part dels actes
esportius no són pròpia-

ment actes de Fires sinó
que són els propis de competicions oficials que per
aquest temps ja es celebren.
Continua la programació de cara als barris. Començada a l'any passat,
aquest any es celebren una
sèrie de festes populars als
diferents barris de Girona,
acompanyades d'audicions
de sardanes. Es perd, però,
l'envelat de Plaça Catalunya degut a una sèrie de
problemes que dit envalat
va ocasionar.
(Pàgines 16.17,18 i 29)
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GSGSCLUB GSBREAK
UN FAMILIAR DE 8RAN LÍNIA

UN COTXE QUE COMENÇA ON ELS ALTRES ACABEN

r

GSX2
AMB TOT LUXE DE DETALLS

UN COTXE AMB TEMPERAMENT ESPORTIU

Ja sap que pot adquirir un CiTROEN GS
a partir dé 325.000 pessetes F.F.?

Us esperem a les nostres ínstaHacíons
de la carretera de Barcelona, 204, que
restaran obertes al públic tots els dies de
Fires.

, S.A.
Cohcesionari CiTROEN
C/. Barcelona,204;-JeI.2D6808-GIRONA
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Informació

Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Un diari al servei
d^aquest poble
PUNT.riARf no'ha volgut deixar de ser present
entre els gironins per les
Fires de Sant Narcís.
Avui és un dia important
per a nosaltres i per a les
Comarques de Girona. No
passa cada dia, que surti un
nou diari. À les comarques
de Girona no en surt cap
des de fa massa anys. En
definitiva, la sortida d'un
nou diari és el resultat de la
coincidència de molts esforços. El nostre no és el
primer. Però ara ja estem
segurs de que és el definitiu. Esperem que el faci
irreversible la solidaritat
de tot el nostre poble, i la
participació de molts CÍUT
tadans en ' els diferents
plantejaments econòmic,
periodístic, publicitari^, de
difusió, fins al punt que el
diari sigui un servei públic
i una propietat col·lectiva.
El diari ha nascut en la
democràcia. Els orígens
s'entronquen amb els últims anys de la dictadura,
quan els drets de tot el
poble únicament trobaven
suport a les revistes comarcals, en alguna institució
cultural o religiosa, i en el
creixement sentiment d'i-

dentitat nacional. Però la història de
PUNT.DIARI, allò que és
pot traduir en dades concretes, va començar el mes
de desembre de 1977, a
Banyoles, en un dinar de
treball en el que hi eren
presents representants de
totes les comarques de Girona.
A l'any 1978, els dies 7'
de gener i 25 de febrer es
consolida l'estructura organitzativa i es constitueix la
Junta Provisional de la
Cooperativa Papirus. La
televisió es dóna constància en una entrevista que
surt a Miramar el dia 20 de
març, informant de la roda
de premsa celebrada amb
anterioritat, el dia 17, a la
Casa de Cultura. També la
premsa de Catalunya s'en
va fer res.sò. Finalment, la
premsa democràtica a les
comarques de Girona podia enllaçar amb la tradició
periodística interrompuda
de l'any 1939.
.
A partir d'aquests moments s'inicïa el llarg camí
de la promoció, capitalització i estructuració de
l'empresa periodística que

ha de fer possible el Diari.
La Cooperativa . Papirus
creix. El dia 31 de juliol es
fa una primera Assemblea.
Agost i setembre són mesos
importants pel projecte.
Reunions, presentacions a
pobles diferents, reïuiions
amb equips de redacció de
revistes comarcals... En
iniciar-se l'octubre, ar-'
ribem prop dels 400 socis
cooperadors. El dia 10
d'octubre té lloc una segona Assemblea de la Cooperativa. El procés ja és irreversible. No hem arribat
encara als 600 cooperati-vistes, però hi ha optimisme cara a assolir aquesta
xifra dintre els mesos propers..
.
.
Pàralel·làment, la Societat Anònima fa els.primers
passos, cara a la seva constitució, què ba culminat el
dia 23 d'octubre, amb l'acord de la Junta d'Accionistes d'inscriíu-e en el Registre d'Empreses Periodístiques la Societat Editora
de PUNT.DIARI, amb el
nom d'«EDICIONS COMARCALS, S. A.». Un
Consell d'Administració
amb representants de la
Cooperativa i de la resta

Junta de fundadors
«Els signants d'aquest
document, ciutadans de
l'Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i
Selva, davant' el compromís històric de redreçar
la nostra cultura, la nostra
llengua i la nostra tradició
periodística, ens constituini
en JUNTA DE FUNDADORS d'aquest nou diari,
deixant establert des del
mateix acte fundacional
que en tot moment ha de
ser ún diari inequívocament català, democràtic,
independent i intercomarcal. Un diari que dongui
tota la informació i totes
les opinions. Un diari, en
definitiva, al servei del nostre poble.
En acceptar aquesta responsabilitat, volem fer una
crida a tots els ciutadans,
per tal que s'incorporin a
la Cooperativa i a la Societat Anònima que han de fer
possible la publicació del
diari la tardor vinent.
Nosaltres, com a grup de
persones ideològicament
plural i territorialment vinculats a les diferents comarques, ens constituim en
JUNTA DE F U N D A DORS, per garantir la realització d'aquests objectiu i
la consolidació d'un diari
que respongui a les neces.sitats i a les expectatives de
la nostra gent.
1 de juny del 1978
FRANCESC FERRER 1
GIRONÈS, Senador i Economista; ROSINA LAJO i
PÉREZ, Diputada i Catedràtic Institut; ERNEST
LLUCH i MARTIN, Diputat i Economista; JOAN
PAREDES i HERNADEZ,
Diputat i Agent Comer-

UIARI

30 milions

del Capital, és ara el motor
del procés.que ha de treure
al carrer el nou diari.
Encara hi ha molt per
fer. Per tal de suscriure el
50% del capital, ha estat
necessari un important esforç col·lectiu. Però la nostra crida resta oberta a tots
els ciutadans. En definitiva, es tracta de que la
propietat es recolzi en una
àmplia base de lectors,
com a element indispensable de la independència i la
d e m o c r à c i a
de
PUNT.DIARI.
jiQuè falta, doncs, perquè el diari surti ja cada
dia al carrer? En aquests
moments s'està procedint a
la contractació de la maquinària de fotocomposició, laboratori i impressió.
Es porten a terme també
les gestions relacionades
amb els locals de Redacció
i Administració.
Tot fa preveure que el
número 1 de PUNT.DIARI
coincidirà el primer natalici de la Cooperativa Papirus. Serà pels voltants de
Cap d'Any. Any nou,
premsa nova. Heas aquí un
bon estímjil per treballar
aquests mesos.
Abans, però —i ja des
d'ara volem anunciar-ho
— sortiran al carrer altres
números especials, que
centrarem én la problemàtica de les nostres comar(jues. EI fer (jue aquesta
p r i m e r a a p a r i c i ó de
PUNT.DIARI coincideixi
amb les Fires de Sant Narcís vol aprofitar luia doble
avinentesa; el nivell d'audiència (jue podem a.ssolir
ami) ocasió del mes important aplec de les Comarques de Girona, i lui acte
explícit de participació a la
Festa dels Gironins, en definitiva, el (jue pretenem és
(jue ja des d'avui mateix
ens accepteu com un ciutadà — un ciutadà de paper— del (^.ironés. de l'Alt
Empordà, Del Baix Kmpordà, de la C^anotJva. de la
Selva, del Ripollès i de la
Cerdanva.

cial; PERE PORTABE- frugell; ALEXANDRE
LLA i RÀFOLS, Senador i
DEULOFEU i TORRES,
Director de Cinema; RA- Escriptor de Figueres; JOMON SALA i CANASEP ENSESA i MONTDELL, Diputat i IndusSALVATGE, IndiLStrial i
t r i a l ; J A U M E SOPresident P. Turístic de GiBREQUÉS i CALLICÓ,
ro n a ; J A U M E G U I Senador i C a t e d r à t i c
LLAMET i LLOVERAS,
U.C.B.; SALVADOR SUN- Periodista; TOAN GUIYER i AYMERICH, SenaLLAMET i fUEBOLS, Esdor i Professor de Català;
criptor de Figueres; CARNARCÍS-JORDJ ARAGÓ i
ME GIRONÈS i TEIXI. MASÓ, Director de PreDOR. DE Blanes; JOAsència de Girona; SALVA-, QUIM DANÈS i LLONDOR BATALLA i CABGARRIU, Metge d'Olot;
DELLA, Director d'Olot
CARLES LÓPEZ CUSI,
Misión; EMILI CASADEIndustrial i President EkliMONT i COMAS, Directora Empordanesa; JOAtor de 9 País de Figueres;
QUIM NADAL i FABENET RIBAS i FUGARRERAS, Catedràtic
ROLES, Director de Re-, U.A.B.; LLUÍS PLA i
cull de Blanes; JOAÇUIM
MAS.MIQUEL, Indastrial
TRIAS i MAS: Director de
de Girona; NARCÍS PIRessò Sta. Colorha de FarJOAN i GÓMEZ, Advocat
ners; MANUEL BONMAi Periodista de Figueres;
TÍ i ROMAGUERA, PresiJAUME DE PUGI i OLIdent Assoc. de Premsa GiVER, Càp de la Secretaria
rona; JOAN BOTACH i
de
la Presidència de la GeDAUSA, Advocat,de Gironeralitat: PIUS PUJADES i
«La construcció de la
na; ARCADI CALZADA i
LLADÓ. Periodista i Socidemocràcia a Catalunya i a
SALAVEDRA, Promotor
Fundador de Coop.. Papiles nostres Comarques, pasGaleries d'art (Olot); ASi-us; LLUÍS SAGREST i • .sa necessàriament per la
SUMPCIÓ CANTALOZEtransformació de la Premsa
LLA i MAS, Profes. de - VILLECiAS, Regidor Ajimt a m e n t d ' O l o t ; JOAN
i els Mitjans de comunicaCatalà i Periodista de Sanció. El sentiment del poble
ta Coloma; JOSEP M.. SALA i VILLEGAS, Regidor Ajuntament d'Olot;
necessita traduir-se en òrCAPDEVILA i MASÓ,
gans d'expressió demoAdvocat d'Olot; MARÇAL • M A N U E L SARASA i
cràtics, en un marc de lliCASANOVES i GERRL
CANTENYS, Industrial i
bertat, de respecte col·lecPresident d'Omniími d'OEx-President Cambra de
tiu, i de treball responsable
lot; ALBERT CASELLAS
Comerç; EVARIST VAcara a la recuperació dels
i CONDOM, Pre.sick.nt del
LLÈS i ROVIRA, Pintor
principis i institucions aucol·legi universitari Girona;
de F i g u e r e s ; J O R D I
tonòmiques.
JUST M. CASERÓ i MAVALL.MAJÓ i ALPANEZ,
DRID, Soci-fundador Cou- . , Periodista i Gerent 9 País
Si fias ara !es'possibiliperativa Papirus; .NARCÍS
tats d'expressió eren inexisFigu'ere.s; JOAN yiDÀL i
COLL i FRIGOLA, Presitents a través de la premsa
GÀIOLA, President d'Omdent Comunitat Turística
diària de les comarques de
niíun Cultural de Girona;
Costa Brava; JORDI CO- , JOSEP VICENTE i ROGirona, la situació ha e-deM.AS i MATAMALA, Revingut encara més dura, a
M.\, Escriptor de Sant Fegidor Platja d'Aro;
partir
de, la crisi i canvi de
liu de (;MÍXO1S; JOAQUIM
MODEST CUIXART j
periodicitat d'algunes reJUBEÍÍT ( ; R U A R T , NeuTAPIES, Pintor do Pala
vistes de Girona i comarròleg i Professor del CU.
ques.
(leC icona.
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30 milions de pessetes,
en efecte, és. la previsió
ecocòmica per a fer possible l'edició d'un diari de les
nostres comarques. Aquest
capital ha de permetre als
promotors afrontar les inversions inicials i el manteniment del projecte durant
els primers mesos, en cas
de que l'empresa fos inicialment deficitària
Es considera del tot imprescindible un plantejament econòmic que garanteixi la subsistència del diari, i també la se\^ llibertat
d'expressió. Aquest doble
objectiu -^finançació suficient -i llibertat informativa— s'intenta resoldre a
partir de dues fòrmviles legals d'organització: una
cooperativa, i una societat
anònima.
Edicions Comarcals, S.
A. serà l'editora del diari, i
es constitueix amb im capital inicial de 30 mihons de
pessetes. Està dotada d'uns
estatuts, d'uns òrgans de
governi ims òrgans de gestió responsables de les relacions entre la .societat editora i el diari, així com de
la responsabilitat legal i civil.
Les accions de la Societ a t A n ò n i m a són de
100.(XX) pessetes cada luia.
Es fa necessària ima subscripció de 300 accions, per
tal de recaptar els 30 milions.
La novetat del projecte
radica en la constitució paralel·la d'ima cooperativa
de lectors que s'inscriu
amb el nom de COOPERATIVA PAPIRUS, que
compra el 50 % de les accions, aportant 15 milionsde pessetes al capital de la
societat anònima.
La Cooperativa Papirus
té uns estatuts i una organització) pròpies, que no
s'esgoten amb aquesta
aportació de capital, com
poden ser actes culturals,
edici() i distribució de ma-

terial imprès... Però aquesta subscripció evidentment
és un objectiu principal.
Per dur a terme l'aplegament dels 15 milions, la
Cooperativa es proposa
d'integrar un mínim de 600
socis cooperadors, que
aportin 25.000 pessetes cadascun. Tenint en compte
que el marc territorial de
la Cooperativa són les comarques de Girona, plantejen com a solució òptima,
la distribució dels socis
cooperadors en proporció
a la població de les dife. rents comarques.
En definitiva, es tracta
que els 600 i més socis deia
cooperativa equilibrin econòmicament el pes de la
resta d'accionariat de la
societat anònima.
La Cooperativa vol, per
tant, agrupar .solidàriament
les aportacions més populars, dintre del contexte de
capital democràtic, català i
gironí que integra el conjunt de là Societat Editora
del futur diari garantitzant
là seva representació a
l'hora de les decisions.
Per tal de facilitar el
pagament de les 25.000
jjessetes,* aquest es podrà
fer, .si cal, mitjançant entregues periòdiques. No es
pretén ser un «numerus
claussus» i prefiriríem passar del miler. Es la Cooperativa, i per tant el conjunt
dels. associats, que és propietària del 50% de les
accions.
Calen 600 ciutadans entre h' Garrotxa, el Gironès,
l'Empordà, la Selva, el Ripollès i la Cerdanya, que
vulguin compartir la propietat del diari. La Cooperativa ha de jugar un important paper, solidàriament amb la resta dels propietaris d'Edicions Comarcals, tant en l'equilibri democràtic, com en la captació de lectors i en la configuració d'un ample moviment de suport i popularitat.

Crida dels parlamentaris
Podem dir c]ue al silenci
dels anys del franquisme ha
succeït el silenci de la manca de recursos econòmics
de la democràcia.
Aquesta situació únicament podrà ser modificada
a partir d'un esforç col·lectiu, que contempli dues dimensions de treball: un
projecte financer que permeti dotar a les nostres
comarques d"mi portaveu
profes.sionalitzat i seriós, i
. un estatut de fimcionament
que garanteixi la llibertat
del cos de redacció, i l'hegemonia popular en la pre.sa de decisions.
En tant que el projecte
endegat per la COOPERATIVA PAPIRUS intenta
constnn'r aoiiest model de

DIARI
DEMOCRÀTIC,
DESCENTRALITZAT I
POPULAR, els Parlamentaris de Girona volem prestar el nostre suport a l'equip promotor de la iniciativa, encapçalant, la llista
de cooperadors, i fent ima
crida als ciutad.ms de les
nostres comarques per tal
de que s'incorporin a un
moviment de recuperació i
democratització dé la nostra premsa.»

Salvador Sunyer, Ernest Lluch, Francesc
Ferrer, Joan Paredes,
Jaume Schrequés, Rosina Lap (dimitida).
Lluís Sacrest (sustitut),
Ramon Sah i Pere
Portabella.

Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Imatges

Fires d'abans
A mida que Girona sTia anat fent
gran, que han anat augmentant els cotxes i amb ells el nombre de visitants, que
les novetats tecnològiques han pennés
més i més atraccions modernes, les Fires
han anat desplaçant-se cap a l'exterior
de la ciutat. Fins a acabar a la Devesa.
Abans havien estat escenari de les
Fires altres indrets de la ciutat. Aquí
recoüim imatges de quan es celebraven
a la plaça Sant Agustí, de quan eran a la
Gran Via, de quan comeiiçaven a fèr-se
a la Devesa.

Amb imatges de la Fira, no hi podien
faltar altres escenes inequívocament festives i estretament lügades a les Fires de
cada any.
El castell de focs que tanca les edicions de les Fires des del llit de l'Onyar,
amb la gent enfilada a qualsevol lloc per
nò'perder's cap moment de la cloenda,
son imatges que tots tenim presents. La mateixa iinatge de Sant Narcís i
tota la-màgia que l'envolta, és una
constant que- any darrera ariyi agafa
actualitat quaii 'arriba la tardor i amb

ella les Fires del seu nom.
Les Fires han estat sempre el mateix.
•Han canviat les circumstàncies. Abans
s'hi venia amb tartana, ara amb cotxe;
abans l'escenari n'era un, ara potser un'
altre. Fa deu o dotze anys hom pujava
als cavallets i la noria amb aquells
tiquets que canviaven pels envoltoris de
la xocolata. Ara ja no cal guardar els
envoltoris, fa anys que han deixat de
tenir valor.
Els mateixos progranies oficials de les
Fires mantenen en la seva majoria una

línia semblant, ihclús en les portades.
Els campanars de Sant Feliu i de la
Catedral apareixen constantment a les
primeres pàgines, com volguent fixar
una imatge tòpica de la ciutat.
L'aspecte de la Fira a través dels anys
s'ha mantingut fidel a ella mateixa. Les
barraques, les atraccions, els xarlatans,
el pujar i baixar, el amunt i avall de la
mainada arrosegant als pares, és sempre
el mateix, només canvien les imatges
fotogràfiques desgastades pel .pas del
temps.
.

Les Fires ja han arribat a L· Devesa. Eh cavallets, les estrellétes lluminoses, elsstands, es
situaven al començament de la Devesa. Poc a poc, aquesta es fa ver petita i calgué que la
Fira anés otganitzan-se i ordenant-se.
Aquesta foto treta del Programa de Fires de 1959, ens ensenya unes imatges de quan les
Fires es feian a L· Plaça Sant Agustí. Les barraques del'firaires, dels petits espectacles,
seguien el voltant de les arcades de L· plaça. Una plaça níolt canviada, sense els jardinets
que anys més tard hi trobarem.
.
'

Aspecte parcial de L· plaça de Braus de Girona a l'any 1958. Aquesta plaça fou inaugurada
els dies 29 i 31 d'octubre de 1879, amb besüà de Benfumea i Banuelos, i amb l'actuació de
Mazzantini i Villita.

tkjuip del Girona Cltdj de Fúdiol de l'any 1959. El futbol gironí havia passat de jugar à L·
El castell de focs artificials que posant punt final a les Fires i Festes de Sant Narcís de cada Devesa a l'hort d'en Cebrià, que més tard és convertí en el Estadi de Vista Alegre, lloc en el
any, apareixen aquí en unes boniques imatges. IM- nit i el foc tèsalten un-punt
qtie es feta aquesta foto. AquelL· temporada, l'entrenador del Girona era Aldecoa, que ha
inconfundibU de Gitona: el Pont dé Pedra, •
^•.:.:,.-":-..'...... i .^x'.'': ^ ...
\ passat en diverses etapas pfsr l'equip sinmi.
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Imatges

Diumenge, 29 d'octubre del 1978
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Dos aspectes d'un mateix escenari, la Gmn Via gironina, i d'una mateixa Tepresèniació, Les Fires de Sant Narcís. El dia i la nit. Al fons. el campanar dé l'església de üant Feliu.
Enfilant cap a Correus una Gmn Via plena d'atraccions i amb més arbres dels què ara estem acostumats.

Quan éran a l a Gran Via
Potser mai han estat més
identificades les Fires amb
Girona que quan eren a la
Gran Via. La imatge de la
, Fira i dels campanars de
Sant Feliu i la Catedral,
com protegint-les, com
beneïnt-les, no pot desaparèixer així del record d'aquells gironins i de tots els
que tingueren l'ocasió de
visitar-les.

i

, A tot el llarg de la Gran
Via fins a trobar-se amb
l'edifici de Correus, les
nombroses atraccions i els
primers stands comercials
eran objecte del constant i
repetit passeig dels visitants.
Poc a poc, la Gran Via es
va fer petita i calgué portar la Fira cap a un lloc

més ampli i adequat. Les
Fires deixaven així enrera
una altre etapa del seu
recorregut per la geografia
ciutadana i anaven finalment a la Devesa. Sant
Feliu i la Catedral perdien
entre els plàtans de la Devesa el món de la Fira que
tants anys havien estat vigilant.

: ^ i ÇJ

Sant Narcís: mosqueSp miracles i costums
El patró de Girona ha
estat pennanenment objecte de polèmica. El seu
lloc d'enterrament,, el conegut miracle de les mosques que fan fugir a l'enemic, son fets discutits.
Ara sembla que està per
aparèixer un voluminós
estudi sobre aquest Sant
Narcís i les seves possibilitats miraculoses, degut
al sacerdot Ignasi Maria
Colomer i Presses.
Poc a poc s'han anat
perdent una sèrie de cos-,
tums tradicionals que envoltavan la figura de Sant
Narcís. El cotó de Sant
Narcís i fes pomes de Sant
Narcís eren dues piadoses
costums, perdudes des de
fa ja molts anys.
El cotó i les pomes es
distribuien entre els visitants per els seus efectes

Un altre ima^e retrospectiva de les Fires a la Gran Via. Aquesta més antiga que les
anteriors, treta d'un programa de 1956. Barraques de joguines, un petit teatre a L· vora d'un
edifici avui tancat, antic garatge i abans cuartel. Alfons, eh cavallets situats davant del
Gobem Civil.
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curatius entre els malalts.
Aquest cotó i aquestes
pomes havien estat colocades junt al sepulcre del
sant; que pèl seu contacte
les convertia en miraculoses medicines.
Era costum dels gironins tirar aquestes pomes
al riu en dies d'aiguats,
atribuient-se a les pomes
varies devallades de les

aigües.

Gravat de Sant Narcís, fill i bisbe de L· ciutat de
Girona, tret d'un programa ^1956,
d'autor anònim.

Q

P U N T

DiumengCi 29 d'octubre del 1978
• " ^ t - ^ ^•> -•í-JV.

GAIXA D'ESTALVIS
UNITS per l'interèsite les comarques gironines
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Fires

PUNT 7

No era rendible a les empteses

Primer any
sense exposieió
de cotxes
al certamen
Girona (Redacció). Aquest any no hi haurà
stands dei sector automobilístic al Certamen Comercial de les Rres de
Girona. Aquesta notícia, el
fet que totes les marques
d'automòbils hagin acordat
no participar a les Fires,,
ha motivat el que la opinió
pública es pregunti què ha
passat i s'hagi parlat fins i
tot d'un boicot, que no ha
existit, segons hem pugui
comprovar parlant amb representants del sector i de
l'Ajuntament mateix.
Per liria banda, hem po-"
gut parkr amb Antoni Forné, director gerent d'una
de les fírmesj que e n s h a ,
negat rotundament l'existència de cap mena de bòi—
Tcòt per.part d'ells.'iPrecisament si hi ha alguna cosa
què dificultava que prenguéssim la, decissió que
hem pres, era el'fet de
poder perjudicar seriosament les Fires, ens ha assegurat! El senyor Fqrhé àfir;,
ma que han sigut diversos
els factors que han motivat
aquesta determinació, un
d'ells, ía evident crisi eco^
nòmica qué pateix el sec-,
tor.

No hi havia novetats
,

El fet de rriuntar un
stand al certamen no representa aportar res dé nou
— segueix el senyor Forné—. A'o hi ha novetats a
presentar i els cotxes que
s'exposarien serien els ma. teixos que la gent veu cada
dia al carrer. També s'ha de
tenir molt en compte les
grans despeses que comporta montar un stand. Aquest
any tenitri un impost de
radicació nou i, en canvi,
no rebem cap tipus d'ajuda
ni de subvenció. Potser ara,
si la Genemlitat s'en fa
càrrec, les coses canviaran
Aspecte,de l'expo>sició automobilística al recinte còrrit-ntal
urm mica.
, deia Devesa, un dels darrers anys. Aquest antfjà nohtis
E r canvi d'impressions
que hem mantingut arhb
ria pogut oferir representa- fossin i altres nò.
Llorenç Coll, cap de venPer la seva banda, l'Aria un tant per • cent molt
des. d!una altra concessiobaix de, les moltes despeses juntament dè Girona ens
nària, no ens ha aportat-res
queens'suposa montar un ; ha informat també que això
de nou en el sentit que ha
del boicot ho té cap fonastand.
/^
manifestat que els motius
, ment, doncs va haver-hi
;
:
pels quals lün,adoptat la: STian cobert
una reunió entre el Consistotsélsïiócs
V
postura de no participació
tori, el president dé ía
en el certamen sóa dos: un, •, No h i ; h í ^ t , doncs, boi- "Cambra de Comierç i les
là no rendibihtat de la seva
cot. Molt possiblement ha._ diferents çoncesionàries en'
presència a Fires, i l'albre,
estat' ei fet de que fossin ' ía que eé'ya exposar la
la pèrdua de temps de altotes lés>marques les que situació clarament. Tots els
tres anys.. .
decidissin no participar; à , llocs que havien de quedar
là irióstra,' él' qüé~hà'inoti- -buits s'han pogut ocupar i
' Els arguments articulats
vat tota mena d'espiectila- les Fires van endavant com
han sigut més o menys els
cions al voltant del. tema, cada any.
mateixos: L'A/uníamení
però, com hem pogut sa- • El nomjbre dé parades de
podia haver-nos donat més
ber, la decisió va ser presa firataires és aquest any de
facilitats —ens ha afirconjuntament ja que no era : 124 r el de expositors als
mat—, encara que, realpossible que unes firmes hi stands de 123.
ment^ l'fljuda que eru hau-

OüCCL
RESTAURANT

Carreras Peralta, 5

-1
NS

LUNCH-BAR'

B. Carreras Peralta, 5
Tel. 21 56 62

I EXCEL·LENTS ylNS
DEL PRIORAT
Els últims de tancar
Els,primers en servir
Els únics amb terrassa

A l SERVEI DE ÇJRONA
^'^
^^

Ofereix per Rres, noves i sensacionals ofertes
les seves seccions der
BEGUDES REFRESCANTS
CARNISSERIA I EMBOTITS
FORMATGES
FRUITES! VERDURES
CELLER SELECTE
SECCIÓ DE CONFECCIONS
MARROQUINERIA
.
LLIBRERIA

E

- V I D R E I CERÀMICA
-JOGUINES
- ALIMENTS DE REGIM
- F L E C A I PASTISSERIA
-NETEJA
-PERFUMERIA
- P A R A M E N T DE CUINA

Recordi: a Supermercat Centre hi trobarà... el SEU supermercat!
Carrer Joan Maragall. 33, Tel. 2 1 6 2 9 2 - GIRONA
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RESTAURANT
AMB CUINA
CATALANA

El menjar i la
calitatjala
coneixen

HOSTAL
CASA MARIETA
RECOMANA ESPECIALMENT PER
ÀLS OIÈS DE FIRES
'^, Peus de porc anib naps
^ Xal de l'Einpordà
W Entrecot d e la Cerdanya
:ArReciiïl de Girona

restaurant

snack-bar

CUINA CATALANA
i especialment
ESCUDELLA AMB BROSSES
Plaça Independència. 16
Telèfon 21 36 61

GIRONA
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Avda. S. Fco./10 Zi Fi)nt'anill3s:&
tels. 20 10 1,8 - 20 15 91 Ge/ona.
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Gomunica als seus clients I amics que serà
obert al públic tots els dies de fires

gie jl|íjsr|y^^
^vàrem jcreiireique era
-quaniHiera
• -.I
i el téÉiÉÉiíit bancari ààtaíà

f—TÇp
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H/ho qui només ens coneix per b nosfro
Yòçono funcional i moc/erno.
, fombé fíiibo qu- diu que ens hem proposo/
de creor un nou concepte de lo banca. • Nosaltres, simplemenf, pensem que l'eficòcio'
té el seu millor complemenf en el somriure
d'un caixer o lo solufoció d'un ordenança

Menfaíitaf (ove. Dacord
N o óbWem que som al Ïv72 i que votem
ésser el que col que sigu) ovu. un booc.
gANCA
CATALANA
^^ojynfg, jerenpvodói cfe serv».
-

• Z

•^v^H .^s

•
La nostra actuació ha estat sempre fidelment compromesa
amb les nostres afirmacions:
;
;
í

Al servei de reconomia de Catalunya
•

•

•

Voluntat de renovació I de servei
' ; t a realitat de més de 10.000 milions de fons propis,
de més de 100.000 milions de dipòsits, més de 200 oficines i més
de 4.000 professionals bancaris, confirmen el liderat del
.del nostre grup.
, ^
.,
^
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BANCA CATALANA
BANC INDUSTRIAL DE CATALUNYA
BANC DE BARCELONA
BANC OÈ GIRONA
BANC MÉROWnL DE MANRESA

Les Fires de tots

A les Fires els hi falta
contingut popular. Es el
primer que ens diu el secretari d'organització
d'U.G.T., després afageix
que per suposat no pujaré
als auto-xocs, donaré una
volta amb L· dona i ja està.

Recorda l'envelat que
l'aiiy pasat hi Havia a plaça Càtàluiíya i que aquest
any jjavnd hi és. Participaré
en iot'allò'que sigui popular;-ühiré al cinema i dl,
teatre sempre que valgui L·
pena._

«El meu primer record
és el de que la nostra família; composta de pare,
mare i sis fills, no tenia
cèntims.: Anàvem a les parades a Badar i nó pòdiém
comprar les joguines que
ens agradaven; només compràvem pimyetetes com espantavelles i altres coses
per l'estil, però tot i amb
això estàvem molt contents.
Un r e c o r d
que
m'acompanya sempre que
penso en les Fires és el de
que els peus em feien molt
de mal de tant de caminar i
la gran quantitat de gent
que hi havia m'impresionava moltíssim. Pensa que arribava gent de totes les
comarques..., jo veia arribar sempre la gent de la
Garrotxa qúe baixava del
tren d'Olot, era com una
invasió.
M'enrecordo que " cada
any feien un festival infantil a la plaça de braus. Els
nens fèiem festa d'estudi
per a anar-hi però a casa
no m'hi deixaven anar mai.

Salvador Sunyer, en un carrer de Salt.
Delirien tenir por de que à terra. També recordo
prengués maK^.^
amb molta il·lusió els focs
A çaíia eren molt tradi- artificials que es veien des
cional^i ei. primer de no- de casa perfectarne'nt. Tota
vembre'", désJ3rés'.'"de resar la mainada anàvem cap on
un rosari,per tots els morts"
.està el manicomi més o
de la família, feiém la primera menjada de ^castanyes menys i els veiemEl dia de Tots Sants era
de l'any. Lès torràvem nosaltres mateixos i fèiem foc el dia que anàvem als cava-

llets, eren els típics del
cavall que puja i baixa. A
les mvintanyes ruses no hi
pujava perquè tenia por.
També hi havia im circ
però nosaltres no hi anàvem perquè no hi havia ni
un ral a casa.
El trajecte des d'ací a
casa fins allà el fèiem" sempre a peu i això que en el
temps que jo et parlo les
Fires, es feien a la Rambla i
més tard es varen fer a la
Gran, Via, més o menys
davant de Govern Civil. La
s e n s a c i ó que s e m p r e
m'acompaya de les Firés és
la del primer fred, la
primera tramuntanada, era
quan començàvem a fer
foc a casa.
Després, quan ja era
a d o l e s c e n t , a n a v a al
cinema. Feien sempre un
programa extraordinari.
Un any vaig veure «San
Francisco». Reservaven les
millors pel·lícules per Fires,
t a m b é anàvem alguna
vegada al circ. Mai anàvem
a lligar doncs érem una
colla de «lletraferits», un
pseudointel·lectuals que ens
dedicàvem a fer llargues
passajades».

ROCALBA
(gistalerías Qaòtia SA,
Súc. de M. Monreys

FÀBRICA DE MIRALLS - DECORACIÚI MANIPULACIÓ
DE VIDRE PLA - VITRALLS DECORATIUS

C/. Lorenzana, 41
Telèfon 20 29 90

Cti-a. Sant Feliu, 22
Telèfon 21 38 16

Present al Certamen Agrícola-ComerciaL a la Devesa,
del 28 d'octubre al 5 de novembre
Bulbs de flors, llavors de gespa.
Llavors de flors «Superfleursi», rosers preplantats
Llavors d'hortícoles nacionals i d'importació.
Llavors de fenatges nacionals i d'impórtaciò.
Productes per a jardineria. Menjar d'ocells «Pic'k d'l

ROCALBA, AL SERVEI DE L^AGRICULTURA
I LA JARDINERIA
PROFESSIONALS 1 DOMÈSTIQUES
C/. Joan Maragall, s'/h., edifici Lerma, baixos, 3, Tel. 20 83 62 - GIRONA

CCP

Abeuradors, 3
Telèfon 20 27 88

PSICOLOGIA APLICADA
EXPLORACIONS

- INDIVIDUALS
- NENS
-ÀDÜLTè
PSICOLOGIA CSCOLAR
SELECCIÓ DE PERSONAL
VALORACÍÒ DE PERSONAL
ORIENTÀIÉÏ PIRÒFESSÍOlill
',?ii

•>-••

C/. Rgüeroía, f 2,1.er - Tel 20 48 87 - GIRONA
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hi anava o badar
Salvador Sunyer,
dependent de farmàcia
i senador

Andrés Nicplàs
Castelló, organització U.G.T.

py^NT

Recprds

Tomàs Yllà
Ponsati, metall
deCC.OO.
L'any passat va anar al
Ddo, aquest any encara no
ho sap. El que és segur és
que trehaïlaré tots eh dies,
ens diu treguent el cap per
la finestreta del despatx.
Els dies de festa agafaré a
la família i cap a h Fira i
el Certamen.
En qüestió de teatre i de
tot el que fa referència al
àmbit cultural, es queixa,
les Fires sempre han estat
baixísimes i no parlem d'esports...

Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Ui

Girona c^

iibau

1 0

* wAr

DJumenge, 29 d'òctdire dél 1^78

Una buena ocasión
para visifar a un amigo.

Notodos
losdíastiene
uno que vender
o comprar un còche de
segunda múno. Y cuando hay que
hacerlo, lo mèjor es acudir q alguien de
confianza.
' _
Como el AAercàdo Nocional de
Ocasión Renault. Allí encontrarà la
posibilidad de elegir cómodamente
entre coches rigurosannente
seleccionados de todas bs marcas.
Con la seguridad de que cada uno
de ellos ha pasado por una revisión
y puesta a punto realizada por manos
expertas.'

-Un amigQJe espera en: f-

Santiago Juando S.A.
Gerona;

Fornells de la Selva
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Les Fires de tots

c-·>r--í'

nina, tirar tirs, comprar
xurros. Al vespre, una bona
pel·lícula o al teatre, sinó
res. Ah!, i aniré a pescar, a
les quatre del matí, i al
futbol, per descomptat.

Carme Baró,
florista

;i^:
d'anar a la fira amb aquella fressa.
Ella rai, pot pensar més
d'un, que passa les Fires
entre roses i flors.

«Ja em sap greu, ja, perquè segurament vol dir que
alguna cosa no ha pas funcionat bé del tot, però
quan se'm demana que escrigui un comentari de Fires, no en venen pas a la
memòria els records del
temps infantil o juvenil,
sinó les Fires de fa 3 o 4
anys durant les quals servia
un càrrec ciutadà, que em
permeté de posar-hi la
meva cullarada.
Les del 74 eran les primeres Fires que jo passava
amb una responsabilitat
municipal, la de conseller
de la Neteja i vaig voler
aprofitar aquest fet per"
acostar l'Ajuntament als infants, perquè la mainada
pogués lligar divertiment i
esperit cívic. I es van organitzar per primera vegada
a Girona, unes Firefi Netes,
en les quals, mitjantçant
un concurs amb els. seus
corresponents premis, eh
nens i nenes podien prendre. consciència d'un problema ciutadà, a través
d'unes filmines i de comptar qiuintes papareres ha-

via insta'L·t l'Ajuntament • vulgueu.
en el firal.
Era un intent de partir
Les del 75 van ser l'inici de les realitats vivencials,
també d'uri altre concurs dels nens, per educarlos vimés extens per acabar de talment.
completar uns rodolins de
Per això vaig escriure un
«l'Auca de L· Girona Ne- article a la premsa, també
ta». Prop de 4.000 nens per les Fires del 75, en el
van fer a casa seva els seus qual deia que quan parlem
rodolins, suposem que mol- de Fires 'Netes, Girona Ne-.

ajuntarnents continuen raquítics i anèmies, per què
no • tenen el grau suficieiit
d'autonomia política i econòmica? liQuè en farem'
que els ciutadans disposin
de moltes papereres per
llançar els seus papers, si
no disposen de la suficient
informació i de les organit-

ta, estem parlant d'ünà
nova dimensió de la neteja,
, la dirriensió humana. Per-,
què deia llavors: què en,
farem d'una Girona Neta
de peles de plàtans i papers, si ens queda una Girona bruta per l'especulació urbanística? ^Què en
farerri de tenir uns carrers
molt pulits si els nostres

zacïons vives que els,engresquin i els permetin de.
participar activarríent en la
planifieació autènticament
democràtica de la seva ciu-,
tat?. •

tes vegades en el clima
d'ujna positiva conversa.familiar, i ens van venir a dir
a tots, grans i petits, que si
tots junts ai'n hófém, Girona neta tindrem (tirar els
papers a la paperera), que
a nyoltes ciutats fa enveja,
un bon Servei de neteja, i si.
us plau nò llanceu per tot
arreu, el que a casa no

Deia llavors i dic ara,
perquè, malauradameiit,
els Ajuntaments encara són
els mateixos.»

1 .er de gener del 1979:

Fl DE LA «EVALUACld GLOBAL» PER A TOTHOM (B.O.E. lí-9-78)
CALDRÀ TENfRÉL·iàlLLIBRES AL DIA

Amb aquest motiu. Centre de Càlcul Catalunya, S. A., ha
creat un nou sistema comptable especialment útil per a

-PROFESSIONALS
-COMERCIANTS
- P E T I T A EMPRESA

A U T O C O M P T E
SENZILL I ECONÒMIC

Cal preparar-se amb temps' Demaneu informació a:

CEMTRE DE OUCUL
CATALUNYA cP,a
^ti^ifarcelofià, 47 ^ JEI. 2Í 67 66 - GIRONA
^'ò'"--
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Joan Pàredes i lo
campanya de la neteja
Joan Paredes,
regidor dimitit i
diputat socialista

La senyora Carme ja sap
el que li espera. Per Fires és
quan hi ha més feina i no
puc pas anar a donar voltes. Ni puc ni en tinc ganes

' '•'ï*---*-*.• "i"^
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Joan Vila
Daroca, barber

Els dies feiners treballar.
Menys el dijous que fem
festa. Quan pugui aniré al
Certamen a veure els
stands dels clients, al matí.
A la tarda, a passeig amb
la mainada, comprar una

^Wm H

•

\Í PWT^

Diumenge, 29 d'octubre del 1978

M | ^ Banco Industrial
^ I r de los Pirineos

TREBALLEM PEL
DE
GIRONA
OFICINA GIRONA:
C/. Migdia, 14
Telèfon 21 17 00

SERVEIS CENTRALS:
Joan Maragall, 18
Telèfon 21 32 50

AUTOMÒBILS

SOWA:

Avda/Sani Narcüs, 28. Tel. 2015 08
Carrer BniliGrahit 31-35, Tel. 20 71 04

GIRONA
PROPERAMENT: ^HOVES FACILITATS
- NOUS SERVEIS

i per als nostres amics i clients.» CLUB 76
INFORMEU-VOS
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Les Fires de tots

Maria Alonso^
mestre i
periodista
Sortiré al camp, Girona
m'aclapara. Aprofitaré els
dies de Fires per veure verd,
per allunyar-me de les motos, dels'aspirants a cosmonautes. Si hi ha alguna
pel·lícula bona, que no doni
carn a les feres, també hi
aniré.
En general es pot dir que

faré vida de semi-jubiL·da,
eufemísticament,
de la tercera edat (mentre s'està en
salut és h millor que es
. passa).
Tot això amb una mica
més de feina a casa pels
convidats. Encara que espero tenir temps per llegir
una estona.

Joan Garangou,
sagristà de
la catedral
El sagristà de la catedral
és un home molt ocupat. A
més de la seva feina pròpia
com a capellà i sagristà,
treballa en el Servei Civil
d'Invàlids, el que vol dir
que per Fires tindrà més
feina encara. Apart de les
celebracions a la catedral.

tindré feina al stand que el
servei d'invàlids té al Cert,

tamen i en particular a la
Fira. Aquest any per primera vegada volem anar al
circ arhb uns quants d'ells.
I amb tot això, sempre estic
pendent de la programació
del Teatre Municipal.

Ferran Vicens,
carnisser
La feina a la carnisseria,
segons explica el senyor Vicens, augmentarà una mica
els dies de Fires, encara
que això no impedirà que
ell i la seva senyora aprofitin aquests dies per sortir
una estona.

Donarem una volta a la
Fira i després un bon programa de teatre o de cinema; ara bé, a la Rambla a
ballar no hi anirem pas, la
som grans i ens cansem de
seguida; em de deixar pas
ah joves.

Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Manuel Bonmatí évòca
les dabans de la guerra
Manel Bonmatí, periodista
i agent de canvi i borsa
«Jo he vist les Fires des
de que es feien a la Rambla
Verdaguer, després a la
Rambla mateix, a la plaça
Sant Agustí on es muntaven les parades i els cavallets els posaven al descampat que aleshores hi havia
al. costat de Garreus, encara que n'hi havia molt
pocs, no era com ara. Fi-'
nalment recordo' que les
Fires es varen fer a la Gran
Via, allò sí que va ser un
disbarat perquè es produïa
un gran caos de circulació i
això representava un gran
problema. Aleshores va ser
quan es varen començar a
instalar a la Devesa. Primer es posaven al començament mateix però la gent
es va queixar i les varen
Mavuel Ronnuirtí recorda temps de joventut.
traslladar finalment a on
estan ara. Jo de nano pujabé, atjuest home per Fires
rers de Girona i també eren
va a tot arreu, encara (jue es posava davant del Colimolt importants els focs
no hi havia gaire cosa, no seo, on es muntava ima
artificials. Jo els veia semem feia por res. El pares espècie d'orgue, amb im
pre i quan sortia allò de:
em deien que si feia bondat barret de copa i es tractava
Glòria a San ' Narciso o
em comprarien joguines, de fer-hi punteria a m b
Viva Gerona —en ca.stellà
era el que més abundava
imes pilotes de goma i ferés clar —.
les pareades on venien jo- li caure el barret. El pobre
Ja de més gran el que
noi rebia molts cops de
guines.
recordo millor són els balls
pilota. Hi havia també
Recordo com si fos ara a
del Centre Republicà, el
un horne que li deien Pep moltes altres parades de tir
del Teatre Municipal que
al blanc. El detall més reEl Gitano que era el que
es feia l'íütim dia de Fires
presentatiu de les Fires era
p o r t a v a els estris a en
i, el millor de tots, que era
Rossinyol, el pintor. Doncs la gran iliíuninació als carel del Casino. L'ambient

OPTIMUS
C/. de Barcelona, 101
Telèfon 20 14 43 - GIRONA
Avgda. de Roma, 84
Telèfon 224 02 08 - BARCELONA

l'empresa líder en sonorització i megafonia saluda la propera aparició del diari
de les comarques gironines.

i... CONTINUEM AIXECANT LA VEU
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no era pas de lligar, baixava molta gent de pagès i hi
havia mòlta moral aleshores.
El teatre era un aconteixement, doncs hi feien quatre funcions i al cinema
aprofitaven p e r fer una
bona pel·lícula i havies de
fer tres hores de cua per
e n t r a r - h i . Es m u n t a v e n
grans envelats. Recordo especialment un concert que
va oferir l'Orfeó Català en
un envelat situat on ara
està la plaça Marquès de
Camps. També els diaris
feien n ú m e r o s especials
per Fires amb molta publicitat.- ,'
}
De tota rnanera, les Fires
han estat sempre una festa
familiar. A casa aprofitàvem aquesta ocasió per a
reunir-nos tots plegats.
T a m b é es c e l e b r a v a
— em sembla que encara es
celebra — un gran Ofici a
la Catedral on anava a
parlar-hi el millor oradorsagrat, però la veritat és
que jo no hi havia anat
mai.
Recordo perfectament
les tartanes de Salt que
paraven al Pont de Pedra,
doncs encara no hi havia
autobusos. La gent es varallava per a pujar-hi».

liííiííífína^A

OPTÍMUS

PIIJSIT

* V/<Rr *

14: :MNT
Josep Verdaguer,
xofer oficial

tés firés ielots

IMiaméhgè'/29 d'òctuKre dél Ï978

Per la mena de feina que
fa no sap per endavant el
què podrà fer aquests dies
àe Fires. El més segur, diu,
és que treballi normalment
en el seroeique em toca..
, Éls.dies ^ festa, si no hi

ha cap impedinient, tréúré
la família fins a la Firà. A
mi el que m'agrada és l'àgncúltura, per això ariiré al
Certamen a veure què hi
h a .

• • ' • , • ' • * • • ' • , •

Andreu Rodríguez,
mestre
Aquest any vol aprofitar
les Fires, miÜor dit, el Certamen, per veure si troba
uns moders altaveus per
instal'lar al inenjador de les
escoles, m Ttan dit que en el.
Certathen n'hi haurà de
moh moderns.
Una vegada vistes les HOT

vietats de la Fira i el Certamen es dedicarà àk espectacles. Espectacles i exposicions que durant la resta de
l'any iw es poden veuré,
diu. I també aquells espectacles teatrals fora del que
és corrent, afageix.

Breda i s'em fa difícil anar
ales Fires.
•"
•" Totes maneres no pensa
deixar passar les Fires sense
haver fet una mica de gresca amb els companys, és

, És difícil trobar-lo. Des
de fa im temps està ajudant
als infermers del Psiquià-tric de Salt, encara que
oficialment hi estigui com
a rrudalt, aclara. Les Fires
són unes festes impopulars.
No tinc cap alicient per
anar-hi. Si tingués petes
aprofitaria per anar a veure
animals domesticats, però
.potser encam atiiré a donar

sembla més clar! Caldria
que les festes fossin orga-.
nitzades per una •comissió
popular, associacions de
veïns, entitats culturah i
ciutadanes, etcètera. De totes maneres, si puc agafar
pont, aprofitaré per fer una
sortida.,

Fèlix Müssoll,
seminarista
Ja se sap que els seminaristes tenen im règiin> una
mica especial que pot difí-

cuitar la seva participació .
en les Fires. Jo mateix, diu
en Fèlix, íinc que anar a

P. Rodeja, liíbreter

una volia al Certarheh, ara
que.hem dius això deldiari.
No hi ha manera que vegi
la necessitat per un alcaldable de deixar-se veuie
per les Fires, ja sé que no
sortiré elegit, diu, però vull
presentar-me.

Parlar un minut amb en
Pere de Can Geli és prou
díficíl. Tres o quatre intents han estat necessaris.
Pere, que farà per. Fires?,
ràpidament. Vida familiar.

Una ullada amb L· mainada a L· Fira i para de
comptar. I aquest any encara menys perquè tinc L·
dona malalta. O sigui, que
sense cinema ni teatre.

4 motius per
a confiaren
STEIN
SERVEIS DE REPROGRAFtA

Què fan els firaires per
Fires? Doncs, miri, reposar
el gèriero que anem venent,
treure L· pols i esperar que
vingui la gent. Fer ells la
fira és cosa molt rutinària.
Aquí. tots som coneguts,
som com un poble en petit.
Quan tanquem anem à
veure als demés firaires,
donem un voli a L· fira,
parlem énire nosaltres de
com'marxa L· cosa. Cada
any donem una ulL·da al
Certamen per veuré què hi
hà per comprar.

CENTRE
COMERCIAL
üi

a més d'estudiar, treballa.
Quan em més petita sí
que hi anava, ara només
una vegada i amb coüa per
fer «s/íou;», diu. I continua. •
.Al teatre i al cinerria no ho
sé, dependrà del que facin,
però no solen fer gaire res.

• Està fullejant propaganda d'aquest diari mentre
espera el començament de
la clússe. Al seu voltant hi
ha uns cartells que demanen Fires populars. Segons
explica ella no té gaire
temps per anar-hi per què

Ricard GamundJsi
candidat a batiie
per Girona

Joan Paiiàs,
advocat
Només vaig a les fires els
dies feiners, mai el dia de
Sant NarcíS'i Tots Sants. A
les fires hi trobo dos inconvenients. Un, el trànsit i
l'altre la monotonia de L·
programació.
El primer dels prob l e m e s no sap com
solucíonar-lo. El segon ja

Roser Conejero,
estudiant

diu sense cap dubte.
Al vespre un.voU amb els
companys. Aprofitant per
anar al cinema i a veure
alguna exposició.

'CIBT,

MAQUINES POTENTS

'

,

1 . Posem al seu servei la instal·lació
reproductora de plànols més potent que
avui existeix al mercat internacional.
Permet usar els papers lents amb els
quals s'aconsegueix la millor qualitat.
Aquests papers, que estan vedats a les
^màquines reproductores petites, tenen
una intensitat i una durada molt superiorS a les dels papers ràpids.
PAPER FRESC.

.

2 . E! tiri'l consum de piipt'r .scnsiblf
que reprodueix eJ servei d'una clicnlt'la

extensa, ens permet de tenir-lo sempre
fresc, acabat d'emulsionar. És per això
que le.s còpies helio^ràfiques que li oferim tenen un fons ben btanc.i aquell
vigorós contrast que les fa superiors als
respectius orinínaís.
LLIURAMENT IMMEDÍAT
3 . Ui capacitat de producció de la
inslaHacióque posem al seu servei, permet sempre el lliuram'enl immetÜat encara que fs, necessitin jírans quantitats
(If còpies. Si ens confia la confecció de
_st't;ons originals o còpies d'altres còpies.

aconseguirà resultats molt superiors ais
que vostè esperava.
'
' •
TREBALLS DIVERSOS
4 . Els fulls d'administració, tes taules
de resums o d'estadístiques, així com els
estudis, memòries o informes mecanol·írafia'ts sobre paper transparent «vegetal') són reproduïts en pocs minuts a
preus insignificants si es comparen amb
qualsevol altre pn^-etliment-. induïda la
impremta quan es* tr.icta de formats
tirans o bé de tirades reduides.

Altres serveis eficients que ofereix Stein:

'

Avgda. Sant Francesc. S
Tel. 20 39 44-GIRONA

JA PODEU PUJARDE PEUS:
Si no son de

fe/vo0cic

II

n o son

Kjcltens
PREFABRICATS
DE FUSTA

sdiiit.penik

fusl'aiiti

TENIM t A CtAU PER A LA VQIITABLE
ECONOMIA DOMÈSTICA
NO DEIXEU DE VISITAR-NOS
PREUS INTERESSANTfSSIMS

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 29/10/1978. Page 14

^«1 ANqEl
PÀTENTADES

'

FOTOCOPIES A L'INSTANT - TREBALLS DÉ MULTICOPISTA
I OFFSSET - TOTS ELS MATERIALS PER A
OFICINES TÈCNIQUES I SALES DE DIBUIX .

IVIIR

PORTES
BASCULANTS

EXPOSICIÓ
PERMANENT:
Avgda. Ferrer de Ferrer, 22
DEXPATX I- llel· «40620
ITAL·LÉRS:
'
Carretera La Bisbal a Cassà

LA BISBAL· (GIRONA)

Les f ire^ de tots
—
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Emília Xargay^ciclísta als tretze anys
Les fires representen,
pensant-ho fredament, que
es un any més per la història i un any menys per al
compte personal de cadascú.
Recordo de les Fires que
era festa a l'escola, eren
com unes petites vacances.
Uii gran passeig amb tota
mena de parades, ben
atractives per a un infant,
barraques disposades a
vendre posant una mtisica
estrident per atreure l'atenció de la gent.
No sé si son necessàries
les fires, antiguamént complien perfectament una necessitat, trobar-se els familiars absents i amics, entorn
d'una taula del resident a
Girona; Aviii això es fa
sovint o no es fa. Han
canviat moltes coses, moltes tradicions que haurien
de seguir vives han quedat
apartades, per conceptes
nous de vida.
Recordo amb molta nostàlgia aquell petit teatre
Dido, que era un veritable
art d'interpretació, on els
dits màgics d'aquells mestres del guinyol feien fer
autèntiques interpretacions
corporals a aquells ninots
ben poc anímics. Sempre
estava ple. Fins i tot àl
Dido, vaig anar-hi de mòlt
gran, però un bon dia varen deixar de venir, va ser

una llàstima, les Fires varen perdre una de les coses
més interessants. Ben mirat, al mig de tants actes
organitzats amb el rigor
d'unes dates, sens dubte organitzats amb molt bona
fe, aquest teatre apareixia
,al costat de tantes parades
bullicioses, com una nota
poètica.
Penso en aquelles fires al
mig de la Gran Via, d'aquella època hi tinc un
quadre pintat, parlo de
l'any 1947. Més tard van
ser traslladades a la Devesa, crec que va ser una
bona idea (llàstima del fred
i l'htunitat). També la Devesa se sent un xic agraïda
d'aquesta cita anyal, fa que
no se senti tan sola^ ni tan
oblidada i abandonada. No
vull parlar de les grans
possibilitats de la Devesa,
caldria tenir-ho en compte,
fer un bon plantejament
d'aquestes possibilitats,
però seria apartar-nos del
tema.
Faig memòria d'aquells
primers salons-concursos
de la Diputació, va ser
molt interesant per a nií,
això era com una cita important per' aquelles èpoques de joventut. Cal dir
que tot tenia un cert aire
idealista, tma bona fe. Penso amb el doctor Bolós, el
crítip paternalista. Fn,

aquiells primers concursos,
s'exposava l'obra on ara és
Casa de' Cultura, abans
Hospici. L'obra estava exposada a la sala del teatre,
una sala immensa i freda.
Recordo que l'any que van
premiar-me, l'obra estava a
l'escenari amb totes les demés obres premiades. D'aquella època molts companys ja no hi són.
Aprofitant parlar de les
Fires, encara que de vegades resulta un xic anodí, es
que aquestes tindrien de
tenir una projecció més
trascendent. Les nostres
comarques tenen una vitalitat, també una f)ersonalitat, una vida pròpia; falta,
doncs, un bon recinte firal,
estudiar la possibilitat d'im
lloc cobert, que no es depengués tant la inseguretat
del temps. Si plou les Fires
són mortes. Estudiar la possibilitat de fer salons monogràfics. Fer ima fira comercial amb personalitat i
prestigi, que interessés fora
de la nostra província, que
no tinguem de dir totes les
Fires són igtiah. Ja sé que
això és una cosa molt complexa, hauríem de començar a concienciar-nós i ferne un problema de tots
plegats.
Una de les anècdotes que
tinc. a L· memòria de. les
Fires, queda ja en el passat

Emília Xargay divertint-se als cavallets fa uns anys, amb una amiga a la seva dreta.
allunyat. Devia tenir jo 13
anys, es va convocar una'
carrera ciclista per a noies,
pensant que es tmctaria de
mainada, vaig apuntar-mi,
el dia assenyaL·t per a L·
carrera, vaig aparèixer a L·
Devesa amb la meva bicicleta de passeig. La sorpresa va ser cuant les com-

petidores, noies grans, estaven allà, pantalons i bicicleta de competició, ben
preparades a la lluita. És
tractava de fer unes voltes,
Girona - Sarrià de Ter, com
un circuit. No sabia quefer
si marxar o quedar-me, estimulada per els meus germans, vaig quedar-me. Les

tres noies ja havien acabat
L· carrera i jo seguia corrent, tenia de fer una volta
més, varen tenir d'esperarme que acabés l'última volta, així vaig fer el quart
lloc. , Vaig tenir també el
meu premi. Encara el guardo.

CX I^LAS
El cotxe dels somnis científics
CX, símbol per als enginyers associat a l'aerodinàmica d'un mòbil, és una
apel·lació que va particularment bé al CX PALAS de Citroen. Modern,
d'autèntica raça, amb una cilindrada de 2.347 c.c. i 115 CV. D'una elegància
tota nova, la seva forma ha estat treballada especialment en tot el que fa
referència al coeficient de penetració dins l'aire de la superfície frontal (CX)
i millora amb escreix en un 11 % el mític Citroen DS (Tauró). Ofereix als
seus usuaris un conjunt d'experimentats avenços tècnics i una gran
seguretat. Representa quelcom més que la síntesi de les successives
evolucions tècniques que Citroen ha anat incorporant, un any rera l'altre als
seus models. És, essencialment, el vehicle del futur. Amb el CX s'han dut a
l'extrem les característiques de seguretat, de resistència, d'estalvi i de
confort exigible en el moment actual dins el conjunt de l'automòbil modern.
I ara, amb una nova consola, canvis en el grup de refrigeració, CINQUENA
MARXA i un nou sostre interior.

Vostè podrà admirar el nou CX PALAS. 5 v e l o c i d a d e s a les nostres exposicions de la carretera
de Barcelona, 204-206, que estarà obert al públic tots els dies de fires.

GARATGE ANDREU
Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 29/10/1978. Page 15

Concesiúnari oficial CITROEN - Ctrà; Barceloha, 204-206 tel. 20 68 Ú8 - GIRONA

ACTfSíT
^gv^^MJíli, .

.'^"V--.

|r·íJv|i|i«n)«!ngÇ.29jGr^

28 d'oc^übre

•'^tii^.'-':^-

^fires

••?m

NACHA G U E V A R A , en
>NACHA' DE NÒCHE»,
aiiib .\lbert.Favero.

A L E S 22'30. — A la
EMscdteça PISCiS, actua- '
ció del BALLET ZOOM,
deT.V.E.
;
A LES 22'30. - XI Teatre Municipal, extraordinari concert per L'ORQUESTRA
NACIONAL
D'ESPANYA, baix la direcció del Mestre Antoni Ros t
Marbà. AI piano. Rosa &i-^

ALESÍfÏ7'30. - T i r a d a
dé coets i morters, als marges del riu Onyar, anunciant el començament "de
les Festes.
ALES 11. - AlCemen^ ALES 18. - A l a Plaça
,tiri Municipal de la Ciutat,
d'Espanya, davant l'Ajunofrena de corones davant el
tament, Retreta Florejada i
Monument aixecat als HeCercavila per la Música
rois
dels Setges de 1808 i
del XJp^ern Mibtar de, Gi•• ,batél, •_; ••
';..;
'\\\A
1809, i davant les tombes
rona,, qiw precedida dels
' dels militars morts en
Gegants i Capgrossos, es
FIRES i FESTES
29 d'octubre
aquesta Capital, amb assisdirigirà a la inauguració
DE L'IMMORTAL
,
tència de representacions
oficial a-la Fir^ en eí recinA LES 9. - Diana i
de
l'Excm. Ajuntament, i
te de laDevesa. '• ^ V
Cercavila pér là MúsicaCossos
de là guarnició.
dçl Govern Militar, de Gi-,
El Col·legi Joan BrugueALES
11. - Èn el solar
ra participarà amblà seva • roria," que recorrerà els
del carrer Eiximenis, FESsecció de Gegants i Capprincipals carrers de la
TIVAL DE TITELLES,
grossos, desfilant anib. els
Ciutat, ànimcíant la festiviP R O G R A M A O ÍF.I C Í A L
GRUP LA SERPENTINA,
de l'Ajuntament. •
tat dél dia.
que presentà l'espectacle
Tot seguia les Autoritats
A LES 11. - A l a ParTANTS
CAPS TANTS BAi Corporacions proçediraH
ròquia Kiajor dé Sant Feliu,
RRETS.
a la inauguració de les seMissa solemne en honor a
A LES 22*30. - A la
ció de LA NIT DE LES
ALES 19. - Audició en
güents Exposicions: .
Sant Narcís, Patró.,dé' la. TRffiADES. Teatre, lliure. Discoteca P Í S C I S , actuae
l
Certamen Agrícola i Co-.
Al Palau dé Cararriàhy,;' " Giutati còncelébràda i pre- •• ÈWrèètor'Favià Puïgserver/ - ció dellBALLET SET-96 y
mercial,
per la cobla CAinauguració de .l'Exposició
•DINQ;,Í^ARTIN (el «Jusidijda; per l'Éxcm. i Rvdm.
Í
N
I
G
Ó
:
"
--''''^^ V ' -^
das»
.He
Jénibrist
Súpíeres, dé Pintors catalans, finals
Sbd'octuàre
Sr. Bisbié de lai Diòcesi, Mn. •,
. A LES 19. - Al Saló de
•tar).
.
.
•
dél segle XIX, principis del . Jaume Camprodon, i. Rovi:.
ALES 18. - Audició al
^^pèscànis del Téàtre Muni-;,
segie"XX. ••:/^ ' ' ; ; ; ; • .
Barri de Santa' Eugènia,- i ; A L E S ^ ' 3 0 . r ; A l t e a ^ , çipal. Teatre de Cambra,
. A la Sala Municipal
tre Muiíicipal, recital de
A LES 11. - Cercavila ' p é r la cobla MÀXIMS.
amb la representació de
d'Éxposiciòní, iiiauguració
amb el Grup PA DE RAL,
A LES 19. - A la Plaça cançons pèi- M.* DOLORS AMB VIDRES A LA
de la XXiy EXPOSICIÓ .TRINCS ,1 TRANCS, esPRADERA,
acompanyada
d é la Catedral, Cantada
SANG Teatre Uiure. DiFILATÈLICA GIRONIr
pectacle i. música pel Grup
d'havaneres, pel Grup per «LOS G E M E X O S » .
rector, Lluís Pascual.
NA, p a t r o c i n a d a p e r
PA DE R A L ! La sortida es
TERRA ENDINS.
A LES 20. - A l'Aula
l'Exm. Ajuntament, orgafarà à la Plaça d'Espanya
A LES 20. - Audició a j dé novembre
Magna de la Casa de Culnitzada- per k Societat Fi- , amb el següent recorregut: ;
la Plaça dé Sant Pere, per
A L E S 10. - Al recinte
tura BISBE LORENZAlatèlica Gironina.
Rambla, Argériferia, Sant
là cobla GIRONA.
de
l'Exposició
Provincial
NA, Sessió necrològica deAgustí, Santa Clara, Pont ; ALES22'3b. - Ballen
A- la Sala d'Exposicions
de
Bestiar
Selecte
{plaça
d
é
'
dicada
a Joaquim Pla i
dé la Casa dé Cultura, BIS- de Pedra i Rambla. ' '
el barii de Santa.Eugèiüà, les Botxes), celebració de là
Cargol, historiador i PuBE LORENZANA, inaugu- . A LES 11. - À k S a l à ^ pel Grup GENIONS.
blicista gironí. Cronista
r a c i ó d e l COiSfCURS d'Actes de la Cambra . ALES22'30. - AI Tea- III Exposició-Venda del
Bestiar
boví
selecte
dé
raça
Oficial de la Ciutat.
Agriçpla de Girona, Sessió . tre Municipal; representaD'ART, organitzat pér
frisòna (iriçlòs eii èl ProA L E S 22'30. - Ballen
• l'Excmai Diputació Pro- Tècnica sobre bestiar bóvi,
ció de LA N i t DE LES grama Nacional.de Subhasel barri de Vista Alegre,
organitzat pel Col·legi Ofivincial.^
• '
TRIBADES. Teatre lüure, tes), subvencionada pél Mipel Grup MARACA I
A la Galeria d'Art Sant cial d'ïngeniers Tècnics i
Director Fàvià Puigserer. -nisteri d'Agricultura.
.MARXA.
.
Jordij inauguració de ï'Ejtr < Perits Agrícoles.
ALES
10.
A
l
a
Plaça
- posició de pintures de l'ar-. , A LES 12. r- AI recinte' 31 d'octubre
; d'Espanya, XIII FIRA 3 de novembre
tista Pérpifià, anib presen- / d e Fiíaïclé Bestiar de ía '
ALES 12. - Al Saló de DEL DIBUIX I DE LA
tació del llibre «EHbuixos Devesa, inauguració de la'
Sessióiis de l'Excm. Ajunta- .PINTURA, organitzada
ALES12'30. - Al Pasde Perpinà» per Pius Piqa- IIÍ EXPOSICIÓ CANINA
inent, DIA DE L'HOME- pei là Llibreria LES VOLseig Central de laDevesa,
'.des.',:
,-'• '';..•• ',•; DE GIRONA;
NATGE AL JUBILAT, '.JM-V
\' ''.'•'.'.'•
'
concert per la Música del
A l'Escola Municipal de
A LES 12, - Audició a
amb entrega de Diplomes
A LES 11. - Desfilada
Govern Mifitar de Girona.
Belles Arts, inauguració de , la Plaçadel'Assumpició, de
a Na Marina .Alemany i , de les Màjprets del Grup
ALES. 19. - Audició en
l'Exposició dels treballs Sant Nàrcísí per la cobla
Torrent, En Josep M. BohiGermans
Sàbat,
que
recorel
CertamenÀgrícolai Corealitzats pels ídumnes en GIRONA.
gas i Pujol. En Pere Poch i
reran els principal carrers
mercial, per la cobla LA
el Curs 1977/78.
A LES 13. - A la Ram- •Carreras. En Bartomeu
de la Ciutat. La sortida
PRINCIPAL DE GIROA LES 18'30. - Repiica- bla, actuació de la Coral de
Yallmajó i Soler i Na Do- ., s'efectuarà des de l'Ajunta-. NA'. • .•- .- .
ment general de camjjaiies. • Terrassa^ ••;";•"'•'''•^"'"
lors Vidal i Dardé.. •
\ inèht.
'
.
,„,,A.Xj;S19.
.A^laPlaça
À LES 17. >- Audició a
A LES 16. - Audició a z;^..; A , l'audició assenyaladÉ'"
la ÍÇlàça 4'Éspanya,» pejt la • la Plaça dé'Sant -Agustí,' per a aquesta" hora a la •• ^iíÀ'ÍJES'ïli;.:;^^ AtW Sala•·• HèïSànt Domènec; FÉSTL
d'Actes -de * la ' Cambra ' V ^ Í ^ D E L À ' CANÇÓ,
' cóblii C l U f A T ^ Í D E G I R O - perla cobla M A X Ü ^ ; /
Plaça d'Espanya,.r serà esAgrícola de Girona, Sessió
amb.OSCAR MAS, ALtrenada la sardana original Tècnica sobre frutícultura,
A
LES
17.
T
Concurs
de
BERT ANDREU i MIA LES 19. - Audició en
del Mestre Bartomeu Vallorganitzada pel Col·legi , QUEL TENA.
el Certamen Agrícola i Còr Colles Sahlanistes à la Plaça d'Espanya; per la cobla . majó, titulada, INTIMI- d'ïngeniers Tècnics i Perits
ALES22'30. - Al Teamercial, ,per la cobla MÀTAT.
GIRONA.,
Agrícoles
de
Girona.
tre
Municipal, extraordinaXIMS. •• ,' .•
A LES 11. - A l'Estadi
ri recital per la soprano
; A LES 19,30. - Inaugu- ' À LES 22;30. - Ball a la . A LES 12. -r Audició a
del G.E. i E.G., GRAN
MONTSERRAT CABAració del XIV CERTA- Plaça dé Sant Narcís, pel - la Plaça d'Espanya, per la
cobla
LA
PRINCIPAL
DE
,CONCURS
DE
COLLES
LLÍ,
acompanyada al piaMEN AGRÍCOLA I CO- Grup ELS PICCOLÓS.
GIRONA.
SARDANISTES,
organitno.per,
Miquel Zanetti.
MERCIAL, en el Parc Mur
A LES 22,30.' - Al TeaA LES 12'30. - AI rezat per l'Entitat, amb les
nicipal de la Devesa.
tre Municipal, representacinte del Certamen Agríco- cobles GIRONA i LA
4 de novembre
la i. Comercial, inauguració PRINCIPAL DE GIROde la VIII EXPOSICIÓ
NA. • , .
PRÓVINCL\L DE BES• ALES 11. - Ala.CapeA LES 12·30. - A la
TIAR SELECTE, per les < Rambla, concert per la po^ . lla de Sant Narcís de la
Autoritats provincials i loParròquia Major de Sant
lifònica de Girona. .
cals. .
'
Feliu, Missa Exequial en
ALES 17. - Al Col·legi
memòria dels Heroics deA LES Í5. - Al Pavelló
BISBE CARTANA, CONfensors de Girona durant
Municipal d'Esports, FESCURS INDIVIDUAL DE
els Setges de 1808 i 1809.
TIVAL DE CIRC que tots
SARDANES REVESSES,
Un .cop finaUtzada la Santa
els anys dedica l'Ajunta-. organitzat pel G.E. i E.G,
Missa, es farà una breu
ment als nens de la Ciutat. , - A LES 18. — Audició à
referència al testimoni crisEl Festival serà amenitzat
la Rambla, per la cobla LA
tià dels morts..
' .
per la Música del Goveríi
PRINCIPAL DE GIROMilitar de Girona. .
:. NA. ' "-••. '•'
Hi assistirà l'AjuntaA LES 19. -r Audició en i - A LES ;19;30. - A la
ment, i al costat de l'Altar
el carrer Güell, per là coGaleria d'Art SANT JORhi haurà la històrica Bandebla LA PRINCIPAL DE
DI, subhasta de pintures i
ra del Regiment d'Ultonià.
GIRONA.
obres d'art. •
A LES 19. — Audició en
el carrer Emili Grahit, per
À L : E S 1 9 ' 3 0 . - Al Teala cobla GIRONA.
tre Municipal, recital de ,,; ' A LES 19,30. --; Al TeaA LES 19,30. - Al Teacançons per M.* DOLORS ;tre Municipal, actuació de
NACHA G U E V A R À , en
tre Municipal, actuació de
PRADiERA, acompanyada
«NACHA DE NQCHE», ., Felip Campuzano, amb
per «LOS GEMELOS».
A N D A L U C I A ESPIRI; A LES 20. - A l'Aula ainb Albert Fàvero.
TUAL:
.
'
Magna de la Casa de Cul- ;
ALES 20. - Audició en
À LES 22'30. - Al Teatura, concert de piano a el carrer del Carmén, per
-. tre, Municipal, actuació dt
càrrec de Rafael Tapiola,
lacoblaMAXIMS.
;, Felip: S Campuzano; amb
eri commemoració del CL
A LES 22'30i >-;:vUTéav ! ANDALUCIA ÉSPIRIAniversari de la mort de
A ía^Dei^so; l£s-atmccUms son a punt, una vegada més.
tre Municipal; .actimció de ;y: ,;túyVLr.';i''·:·-V';"...^'".':
Schubert.

2 de novembre

GIRONA

.

T a . '

' • . ' • ' . •
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• • ; ,

'

•'

•'

•

Sde^vembre

-

'^^A'tÈSll. - ÀkTlaça
d'Espanya, TITELLES
NAIP, CERCAVILA i l'obra ENRENOU A LA
JUNGLA.
. A LES 19'30. - Tirada
del tradicional CASTELL
DE FOCS ARTIFICL^LS,
al pont dels vianants sobre
elriüGhyar.
%" ' °
Després dels Focs Artificials, audició a la Rambla
per la cobla CIUTAT DE
GIRONA. .
ALES 22-30. - Al Teatre Municipal, representació d'ÀBRAHAM 1 SAÍMUEL. Teatre lliure. DirectorPere Planella.

NOTES:
Les Sales Capitular^ de
la Catedral, el seu Tresor i
ClaUrStre, .podran ser ,visÍ7.
. .tats-en là formà :de òóstuni,
des de les 1Ò'30 del matí,
fins les 5"delà"Sirla.^«
Els Museus de la Ciutat
podran', sçf; visitats durant
els 'dies de Fires, en els
següents horaris:
Museu Arqueològic Pro--,
vincial: Matins, de 10 à 1;
tardes, de 5 a 7;
Museü^Històric de la
Ciutat Matms, d'H a 1;
tardes, de 5 a 7/
L'entrada per a visitar
aquests Museus, serà gratuïta durant els dies fe Fires. ^
L'Exposició del XIX
CONCURS PROVINCUL
D'ART, instal·lada a la
Casa de. Cultura BISBE,
LORENZANA, podrà ser
visitada els dies feiners dè 6
a 9 de la tarda; iíels festius,
de 12 a 2'delfflatí.i de 8 a 9
de la tarda.
L'Exposició de pintors
catalans, de finals del segle
XIX i principis del segle
XX, instal·lada al Palau de:
Caramaiiy, podrà ser visi- .
tada els dies feiners, d ' i l a
13'30; i de 17 a 21 hores, i
els festius d'11'30 a 14 i de
18a2l·hores:vri I A la Cambra Agrària de
Girona, del 29 d'octtibre" al
l.er. de novembre, podrà
ser visitada la I EXPOSICIÓ
DEL
AGRÍCOLA.

.

LLIBRE

El Patronat de Premis
Matilde Sureda, procedirà
el dia 29 d'octubre, a l'adjudicació del corresponent
a l'any actual.
Durant els dies de Fires,
a la Societat Hípica Gironina, es disputarà el VI
CONCURS DE TENIS,
Copa President.
Els cines de la Ciutat,
durant els dies de Fires,
procediran a l'estrena
d'importants pel·lícules.
La reproducció del text
d'aquest programa és prohibida, sense la prèvia autorització de l'Excm. Ajuntament.

FERiAs Y mm
DE

LA

INMORTAL

G I RQ l\! A
••',.

F e S T E J O S OUÉ EN NONOR
.*. SU E X C E L S O PATRÓN

SAM

fllÀACISO

TfiMORAM lUOAR 'OURAnTfi LOt

0I*9.H

çàlàrhent, 4eí prp^
ffmia en castellà^
"•'•

Fires

- ' • ' ' • •

jM—•»—III

í

'mïï^-n:

«LKítitóérigèi'M^òctíibreàfciÍ978

^ , F''\»>

- ^ - — • ^ - - ' » • - » •

riirrriTi
•ïft-aiT'^^';^'*í>'^fc5^''í^-ïravTï--5:í;£5r^!**«"·J»«íi;·'s«^^

J_

>" ïaCiL-íis·s ,i^.;-í;£Cí3ï:a '«o-'V^·

, ^.^

;j·í1l£?il^^'^

r e i ^ festes de lantíc règim

unes sardanes i úns,balls de
Les Fires.
^ .
' 1.'Ajuntament encara no . . n i t . ' • - • • • • • • : •• ^ - ' V
ha canviat. N'o hi han haSubsisteixen els pro-"
gut eleccions municipals.
blemes.
El certamen; el
Tampcíc ha canviat èl
']
preu
per
m.2 de parada; fels
programa de Fires.
>;
acceisos
a
Girona; l'aparAquest any no hi-ha en-'
.
velat: La desceníralització • • cameiit... ^
Eh canvi, la prògramade les Fires es, redueix a

Es crearà. una CoordinaRepassant el progrania,
ció del Teatre Municipal es
' bonaV- ' " .
•• , " dòra d'Associacion^ - de hein fet una tria d'actes.
Els que tenien «consensus»
' - Les coses, estan sotmeses - Veïns i Entitats.^ ;
a una inèrcia danjTï; É s un • .. Les Fires són 'unv·expo-'.: ' p é r p a r t de l'equip de
PUÏÍT^DMRIv
;
estil de Fires en* decadèn- • nent del tarannà d'üna,ciutat.
/
-Potser
ho
ué
servirà.
És
cia.
-.
Les. eleccions municipals
fet ajnb èl millor propòsit
Hi han promeses dè que
de què no us escapin' les *
l'any* vinent tanyiaran les= canviaran eLtarannà de les
Fires i de la ciutat.
, poques coses interessants
coses.

-^msmítíemmmmm
3f ci;octuiire ^

diel programa oficial. L'any
que ve èn tornarem' SLjpaiL·L· .

.- - -

-

Amb el senyor Ribot, o
amb un altre senyor a l'Alcaldia, les Fires hauran de
ser diferents.
Les Fires, i la ciutat.

';•'.;..'•.•

-.''r,^.

•'.••-

i i - "l.;.'.-!.'1

"

,

TANTS BARRETS.: :^
, ,dels RSfiiàurçnts.dé Giro^., . , aprofiteu per; sqrf^P arrib eh
A ' " L É S ^ 1 ^ ; - - Teatre • ÚJÍI. Hi'hdunàjaiila
i un ^'àrriibs.' Hi hq bpria música
. "' 'A^LJES;Í2Í^-^,JÈ&senta-: •' ;M) Us qdoi·iniii.És dia de'
ALES 1-2. - Sardàhesa- MunkipaÉl, AMB iVIDRES ' 'rneriú àdequài a tes vostès.ales
bàites de Girona.
cïó'desPUNT.DIARl ai ' ireball Si volíeu' sortir al
ia Plaça del Vi. Èh tíoba- A LA SANG,; de Miquel possibilitats.
Saló de Descans del Teatre . vespre, preocupeú-vós del
Martí Pol i Lluís Pascual.
reü cada dia, dè Sardanes.
4 de novembre
Municipal,servei de çanguro o d'algún
A LES 18. -i Sardanes a
ALES 15. - Festival de :.'. ALES 20. - Aula Mag, À LÈS 11. - La Girona
Venda de.PLTNT.DIARr parent que tis vulgui.guarCirc al Pavelló Mimicipal-. na de la Casa de Cultura. la Rambla de la Llibertat.
dè sempre: Missa Exequial
als quioscs i pels carrers de
dar la mainaéa. ,' , • •
Principal dè" Girona. FId'Èsports. ' .\profitèu per - Sessió necrològica-dedicaa
la Parròquia de Sant FeGirona.
'
A LES. 19. - Cantada
fer una bona tardade FÏres da, a Joaquim Pla. Cargol, RES IGIRC.
liu
pels Herois dels Setges.
'
A LES-17'30/- Tirada", •d'Havaneres. Grup Terra
amb els'nen.ï. Demà tin- Cronista de la;Ciutat. "
Vermut a les Fires.
de coets i morters als mar-, Endins. Plaça de la: Cate. A L E S 22. - Mireu la , . Es el dia més fort, quarít
dreu més problemes. - •
ges del riu Cfeiyar.
dral: ,, • . . •.
~,
ALES 2 0 / : - .Àulà Mag- cartelferà: de Cine:
'" a visitants, sí la cliniàtólo- . A LÉS.19'30. - Teatre
:A LES IS'OO:! - Retreta
A' la tarda, aneu al circ
.Alternativa: Festa Pòpu- . •gia ho permet. Els gironins, . . Municipal., Felip Gampuna de ta ÇsL^ de Cultura.
Florejada. Cercavila. Ge-^ -amb la mainada, Recordeu- * CL -.aniversari de íà. Mort' . íar» a. Vista' .Alegre,'amb podém^ ariar à fer un- volt
zano.- «Andalucía Espirigants i Capgrossos. Plaça
que el dia 2 és l'íiltim dia
de Schubert. Recifaí a: càr- Màraóa i Marxa, per Sant' Daniel. Visiteu
tual».
.
del Vi, fins al Certamen.
de circ. ;' ,
rec, del nostre conciutadà
Miisèus i exposicions; si no
; , NIT- T Programeu un
ALES 19'3(3.,- inaugu- , ;.VESPREi. -(Teniu,tres/ Rafael Taprofe:-" : ,- •
Ixo heú-fet eh altres dies. ',
2d&noveiiibtir'^
/
bon sopar de colld; i acabeu
ració Certamen. Apertura
alternatives.'
. <•
A LÈS22·30.'- .\lTeala nit a les fires,' ',
exposicions. .Apertüra ' '. — Cinema' Programa a ; tre Municipal, MÍ" Dolores ' A LES 10: - Fira del • •A LES 22'30!; - , Nàcha
stand PUNT;DL·VRI. •
triar, •
,
•,
Pradera i Lo.s Gemelds. ^ dibuix. Organitza Llibreria • Guevara, al Muriicipal.
^5 deflovembre
-A LES 22 ;,30.-.Orques, — Festa, popular a Santa
Tant a la tarda" t'óm al Les Voítés;l?làçà del Vi. '
trà, Nàcioiial d'jEspanya. - "Eiigènia; • ' '
vespre, recomanable. Corri-,
3 dàiiiívehibre
''••• A L E S l í . -.'Titelles a
Teatre Municipal.? Dirigeix
.; À' t É S \ \ '.m' '-. El' mi,
preu
les entrades amb parla Plaça dèl Vi. Cercavila.
—
Fires:
Circ,
"'Teatre
Antoni Ros Marbà.
llór futbol de Firè.s: Girona
ticipació.
. «Enrenou a la Jungla». '
Rèx;
Teatre
Lido.
.
.
'
ALES
Ï
9
.
.
Festival
de,
Es de rigor fer una passe• S i no us va" la Praderày .C. F. - Bai^à .\flètic;: Esta- , Cançó a la.Plaça dè Sant,
19,30. - Castell de
jada per les Fires i el CertaRecordeu c/ue en colla us • teniu prou coses d lés Fires di de-Vlontilivi.
Focs.
Sardanes a la RamDonièhech.
'
'• rnen. Dèixeu-vos endur per divertireu millor. Feu un
o als cinemes. ,bla.,.
• •. •
.A
LES,
12;30.-T
Concert
Vambierit. Tireu à les.para- toc als amics. ..
•-A- L-ES . 2 2 · . 3 0 , ' . .
A
LES
22';30. - «Ade Girona! Ram-des. Pujeu a íes atraccions.
f de novembre - -Polifònica
Montserrat'. Caballé, al
braham
i
Samuel».
Teatre
A
darrera
honi,
.deixeitbla
deia
Llibertat.
'
•
EJs vostres fills us hó agraiTeatre" Miinicipal. .
Muncipal.
Director,
Pere
A
L
E
S
l
l
.
Festival
de
vos
caure
per
les
fires.
Es.
ran.'í els firaires també.
Planella. L'endemà s'ha
NIT. — Potser encara tu'
DL\ \ R ; - Si no ho feu
bona hora per fer urui quei- ' Titelles, al solar del carrer
d'anar a treludlar.
Eiximenis, TANTS CAPS, a casa, utilitzen els serieis
Ite anat cap dia, a ballar.
xalada.
/

••"Í28.:d;òçtiibral,.,,."^': -

aòd'úchíbre C

•-.. .' .,

-71'•"

29 d'octubre

A ' L E S ' 9 . ---Feu una
mica d'e matinada, i aneu a
veure pe tanca i botxes a la
Devesa.
A LES IJ. --Preceptiva
visita a Sant Feliu. Al marge de la polèmica desi és o .
no és Sant Feliu el que és
allà enterrat, cal fer honor
. als millors sentiments debon gironí. Missa concelebrada pel senyor bisb",
Jaume Camprodon.:.

;

ALES 11. - Cercavila.
Rambla - Argenteria - Sant
Agustí -, Santa Clara - Pont
de Pedra - Rambla. Grup..
Pa dè Ral, Trincs i Trancs.
A LES 14. - Dínàr de
Sant Narcís. Feliciteu els
qui s'en diguin. Trobareu
un bon postre adient a la
vostra taula a qualsevol
pastisseria de Girona.
A LES 17. - Pels ai^
mants de la sardana, Concurs de Colles Sardanistes.
Plaça del Vi. Cobla Girona.
A LES 22'30. - Podeu
triar: Festa Popular a Sant
Narcís,-o al Teatre Municipal, La Nit de les Tribades.
E)irector Favià Puigserver.
Un consell: aneu als
llocs caminant. Us exposeu
a perdre massa ternps per
aparçaxi
f^mOctt^mal;
gtuttpt^fífifé^smMfdiàir-'
lesàír^m
W^mtànblel

'tü' 1.
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impíJÜperrlès fires.

18 pyjNT
(DI/ÍRI

Fires

Diiimenge, 29 d'octubre del 1978

Tots els esports

28 d'octubre
A LES 20. - Al l'avelló
Municipal d'Esports, partit
d'Hoquei sobre patins, entre el CLUB D'HOQUEL
ARENYS DE MAR i el
GIRONA CLUB D'HOQUEI. /
-

29 d'octubre

ment, ROCÀLLA i BAN- , terpolo, segona categoria,
CA MAS S À R D A .
entre els equips C. N.
- A LES 10'30. - Al GRANOLLERS i G:E. i
Pavelló Municipal -d'Es-; • E : G . \ ,
••
'
ports, fínal del Campiòiiat
ALES 19. - Ala pisciIndividual de Ping-pong,
na
de Sant Ponç del G.E. i
disputant-sè el trofeu Fires
,E.G.,
campionat de wateri Festes.
.
polOi primera categoria,
A LES 11. - A l'Estadi entre els equips: C. N.
del G.E. i KG., de ía Deve- GRANOLLERS i G.E. i
sa, eiicontré de rugby cor- • KG. - -• .
reispoiient à la Lliga Nacional Segona Divisió, entre el
- À LES 2 1 ' 3 0 . ' - A
R. C. Esportiu Espanyol i l'Estadi del Girona F. Ç.,
efG.E.iE.G.
par.tit corresponent al
ALES 11. - Al Pavelló Campionat de Lliga II
del Centre Parroquial de Divisió-B, entre el VINASant Josep, Campionat ROZ i el GIRONA F. C.
d'Halterofília, disputant-se .
el Trofeu Fires i Festes.
- A LES irSG. - Ala 5 de novembre
Societat Hípica Gironina,
A LES 8. — Concurs de
final del XXVIII CONCURS HÍPIC NACIO- Pesca en el riu Onyar, organitzat per la Societat de
NAL. •
• '
A LES 11'30. - A l'Es- Pesca Esportiva LA CAtadidel Girona F. C , par- NYA.
tit corresponent al CamA LES 9. - A la Pista
pionat de Lliga Juvenil, entre el BARCELONA AT- Mimicipal d'Aeromodelisme de la Devesa, CONLÈTIC i el GIRONA F. C.
A LES 12. - Al Club de CURS DE VOL CIRCUTennis Girona, partits cor- LAR, en les especialitats
responents al Torneig d'acrobàcia i combat.
COPA D'AVIS.
A LES 9'30. - Al Club
2 de novembre
"d'Escacs Girona, final del
Campionat Infantil i JuveA LES9'30. - Al Club
nil,
amb adjudicació del
d'Escacs Girona, I CAMtrofeu
donat per l'Excm.
PIONAT D'ESCACS INAjuntament.
FANTIL I J U V E N I L ;

A L É S i a . - ^ Al Pavelló
del Centre Parroquial de
Sant Josep, partit de Bas' quetbol corresponent al'
^Campionat Nacional, de
Lliga III Divisió, entre el
C. B. NAVÀS C. P. i SANT
JOSEP PARC MONT-

ALES 9. - En el Polígon de Tir de la Devesa,
tirades amb pistola de gros '
calibre, VII Aniversari- • A^LES 12'30.. - A les
inauguració Polígon.
pistes del G.È. i E.G, de
A LES 9. - A réstadi
Sant Narcís, encontre
del G.E. i E.G., de la Deved'Hoquei .sobre patins Sub
sa, CONCURS DE PE23.
' •
'•.
.: '
TANCA Fires i Festes, II
A LES 12'30. r- Al PaGRAN PREMI WAMBA.
velíó Municipal d'Esports,
A LES 9'15. - A les
partit d'Handbol, corpistes de la Devesa, Camresponent al Campionat
pionat de Botxes, per quaNacional de Lliga 1.^ Dividretes, despuntant-sè el
sió, entre el DYNAMUS
Trofeu de l'Excin. AjuntaMASTER i el G.È. i E.G.
ment. '
'
A LES 10'30. - A la
A LES 10. - En el riu
Piscina de Sant Ponç del
Onyar, CONCURS DE- GE. i E.G., V Trofeu de
PESCA INFANTIL, orgaNatació Sant Narcís.
nitzat ~ per la Societat de
Pesca Esportiva LA CAN,30 d'octubre
YA.
•
•
A' LES 11'30. - A la
A LES 10. - A l'Estadi
Societat - Hípica Gironina-,
del G.E. i E.G. de la DeveXXVII CONCURS HÍPIC
sa, encontra amistós d'Atle-NACIONAL, Categoria C.
tisme, TROFEU FIRES,entre els equips: C. A. CA-'. 31 d'octubre
LELLA, C. D. GRANOA LES 11'30. / - A la
LLERS i el G.E. i È.Q,
Societat. Hípica Gironina,
ALES .10, - Ala SocieXXVIII CONCURS HÍPIC
tat de Tir. al Plat de la . NACIONAL, Categoria C.
Devesa, grans tirades
disputant-se el XIII TRO-. 1 de novembre
FEU JOSEP PERICH.
•;
A LES 9. - XXX GRAN
A LES IÓ. - A l circuit
CONCURS DE PESCA als
del MOTOR CLUB GIROrius Ter i Onyar, organitNA, situat-a la Costa Roja,
zat pel G.E. i E.G.;
VIII MOTO CROSS IMdisputant-se els trofeus doMORTAL ,^GIRONA, pre^
nats per l'Excm. senyor gomi Fires i. Festes de Sant vernador civil i les çorppNarcís. ". ."
• . , /'•: racioiis-Proyinciari Muni"ALES 10^5. - AlPacipal.
vélló Municpar d'Esf)orts,
- À L E S I O . . - Al'estapartit d'Hàindbol, entre" els ,di'del G.E. I E.G., segona
; equips; BORDILS i G.E. i' jornada del CONCURS
E.G., categoria juvenil.:/
ATLETA COMPLET, orA LES 11.' —. A les pistes gaíiitzat per la Federació
del G.E. i E.G. de Sant
Provincial d'Atletisme.
Narcís, encontre d'Hoquei
A LES 10. — A les pistes
sobre patins Sub 23. dels HH. Maristes, partits
A LES i r i 5 . - A les, de voleibol, masculins i feinstal·lacions del • G;E. i
menins, -amb intervenció
E.G. de Sant Narcís, partit
d'A.V.A.P., PENYA DOd'Handbol entre els equips:
BLE SE'T, un equip de
BORDILS i G.E. i E.G.,
Barcelona i un altre de
categoria, sèniors. .
Perpmyà, • organitzat per
A LES i r 3 0 . - A l'Esl'Agrupació Vista Alegre
tadi de la Joventut, CamParròquia, amb la coí-labopionat Juvenil de Futbol , ració .dè là Federació GiroT,
2." Divisió: DOBLE'SET -• niría de Voleibol.
ST.ROC.
A LES 10. - A la SocieA LES 12. - ArClüb de
tat de Tir al Plat de la
Tenis Girona, partits corDevesa, grans.tirades a coresponents al Campionat
lom disputant-se èls trofeus
Social Juvenil. ,
donats per l'Excm. Ajunta-»"

mjmwii
ansil

disputant-se el trofeu donat
per r.Excm.-Ajuntament.

ALES 10. - Ala pisci-

A LES 10. — A les pistes
del G.E. i E.G., de Sant
Narcís, encontre d'Hoquei
sobre patins Sub 23.
A LES 10'45. - A la^
pista de Sant Daniel, partit
d ' H a n d b o l , e n t r e els
equips: SPORT de Lloret i
el SANT DANIEL. Categoria Juvenil.
A LES 10'45. - A la
pista de Sarrià de Dalt,
partit d'Handbol, entre els
equips UNIÓ ESPORTIVA
SARRL\ i el G.E. i E.G.
Categoria Juvenil.
ALES 11. - Al Club de
Tennis Girona, partits finals del Torneig COPA
D'AVIS.
ALES 11'30. - A l'Estadi del Girona F. C , partits dé Futbol entre els
equips: R. C. Esportiu
Espanyol - La Salle Girona
i, Penya Barcelonista Sant
Just - Girona F. C.
A L E S 11'30. - A l'Estadi de la Joventut,' partit
de Futbol entre A.F.V.. Girona i LLORET C. de F.
A ,LES Í2. - A la pista
de Sant Daniel, partit
d'Handbol entre els equips:
SPORT de Lloret i el

3 de novembre

4 de novembre
'

A LES 9*30. - Al Club
d'Escacs Girona, partides
corresponents al Campionat Juvenil i Infantil..
A LES 15'30. - CONCURS DE- PESCÀ INFANTIL, en el riu Onyar,
organitzat pel G.E. i E.G.
A LES 18. - A la piscina de Sant Ponç del G.E. i
E.G., Campionat de Wa-

-^

ESCU LPTU RES de gab i no,, bcpgiia, crozet, fa rreras; f ita, f rech il la, sempere, josé.lu is
ïfSanijhez; sierrano, tocres raoiisó; x í r p y , zübizarréta. ''- •* "
' ^^

DIARI

SUSCRIBIR-VOS

PINTURA CATALANA SEGLES XIXI XX
ARMET
BAIXERAS
BRULL
CAPMANY
GALWEY
GIMENO

GUSSINYE
MARTI ALSINA
MATILLA
MEYFREN
MIR
OPISSO

PONS MARTÍ
OLGA SACHAROFF
URGELL
VILA ARRUFAT

PORTES DE GARATGE

ANGEI
IVIIR^
Portes basculants
Lliscants
Articulades

Despatx i tallers:
Ctra. La Bisbal a Cassà
LA BISBAL (Girona)
•
•
•

Correderes
Enrollables
Ballesta

Electro-mecàniques i per
Ràdio-Control a distància

Permanències
PINTURES de ansesa gironella, arranz bravo, artigau, bartolozii, carbó becthold,
cascado.iTi: costa, còmadira; Corominas, chancho, faixo, equip crònica, equip
realitat,, arturo heras, nogüeras, joan miro, francisco molina, e. montadas,
niebla, olivares,,patterson, joan pons, august puig, riàfols;casamada, saura,
tàpies, tharrats.
••••...
;..-;.= -

PUNT

Pujada St. Domènech, 1 - Tel. 21 35 64 - Girona

DANIEL ARGIMON
Del 21 d'octubre al 10 de novembre

. A LES 12. - Al Pavelló
del Centre Parroquial Sant
Josep, partit de Basquetbol
corresponeiit al Campionat
Nacional de Lliga III Divisió, entre els equips: J.A.C.
SANTS i SANT JOSEP
PARC MONTJUÏC.
A LES 12'30. - M Pavelló de Sarrià de Ter, partit d'Handbol corresponent
al Campionat Nacional de
Lliga I Divisió, entre els
equips: REUS ESPORTIU
i UNIÓ ESPORTIVA SARRIA.
A LES 12'30. - A les
pistes del G.E. i E.G. de
Sant Narcís, partit d'Hoquei sobre patins, corresponent a la I Divisió de
Lliga Nacional entre el
CHEIW ELX i el G.E. i
E.G.
A LES 16. - Al Pavelló
Municipal d'Esports, II
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC, organitzat pel Girona Club
d'Hoquei..

Galeria d'Art

GIRONA

Pintures retrospectives 1960-78

A LES 12. - Al Club de
Tennis Girona, partits finals del Campionat Social
Juvenil.

^/VL/Vs/'

'•' A LES 9^30. - Al CÍub
d'Escacs Girona, partits
corresponents al Campionat Iiífantil i Juvenil.
ALES 18. - , AlGimnàs\
Sant Narcís, .Gampioiiàt
masculí i- femení de Gimnàsia, disputant-se el Trofeu Fires i Festes, organitzat per la Federació Provincial.

Oliva i Prat, 3 - Teléfs. 20,9.0 19 - 21.19 62
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na de Sant Ponç del G.E. i
EG., final del CONCURS
ATLETA COMPLET, orgaiiitzat per la Federació
Provincial d'Atletisme.

SANT DANIEL. Categoria
Sèniors.
A LES 12. - A la pista
de Sarrià de Dalt, partits
d ' H a n d b o l , e n t r e els
equips: G.E. i E.G. i UNIÓ
ESPORTIVA SARRIA. Categoria Sèniors.

REPARTIDES PER TOTA ESPANYA
^

^SISTEMES PAf ÉNTATS

^

Les Firés de tots;

Diego Aguilera,
trebailador de
Torras

Acaba de surtir el tom
del matí. En Diego espera
a un company, mentre ens
explica què farà per Fires.
Amb sort tindré festa el
diumenge i podré anar a L·
Fira i al circ. A l'endemà a
treballar, aquí és treballa
sempre. El coinpany no
surt i ell aprofita per

queixar-se del moment en
que es celebren les Fires.
Haurien de ser el setembre.
Ara és massa tard i quan
arriben les deu fa fa fred i
tens que anar cap a casa,
en canvi, diu, si fossin el
setembre, encara fd bon
temps, i fa de més bon
passejar.

Enric Aiquedar,
cap d'estaciò
de Girona

Diumenge, 29 d'ochíbre del J978

P^T-tg

Records

Francesc Ferrer ^
repassa els canvis
Francesc Ferrer,
professor mercantil
i senador
«Les Fires em porten a
la memòria rioms que vaig
aprendre a la meva infantesa: Patronato Matilde Sureda, Didó, Baluart de
Voumouville, El Caspolino, Hnos. Amorós y Silvestrini, etcètera, que només
sortien un cop a l'any.
Les Fires quan hi he volgut pensar m'adono que a
través dels anys han viscut
una trashumància feogràfi-.
ca i una transmutació evolutiva.
A la meva infància, per a
mi, les Fires eren només els
firataires que portaven joguines. I recordo que s'instalaven a la Rambla, a la
Plaça de St. Agustí, a la
Gran Via i desprès a la
Devesa.
Els circs també varen
viure forces trasllats: Plaça
Ultonia, solar de l'estació
(on hi ha l'edifici de la
Caixa), La Devesa...
• Les Fires de Bestiar,
també varen anar de la
plaça del Lleó al carrer
d'ara Francesc Ciurana,
després altre còp als Cuartels Mendoza, a la Lluneta
(Baluart) de Boumouville, i
després al mercat fet.
En tots aquests canvis,
només s'hi pot veure les
renovacions, modificacions
i millores que s'han anat
obtenint. Per exemple, de
l'exposició de Flors i Fruites de la Sala Municipal, al

Certamen de l'Hospici (ara
Respecte a les atilaccions
Casa de Cultura), fins ar- del Firal, nó en tiiic gaire
ribar al Certamen Agrícola bon record. Primer suposo
Comercial, es veu ben cla- que fins acabada la guerra
rament la metamorfosi que mundial, o sigui el 1945, jo
s'ha experimentat.
personalment no tenia
D'espectacles trascen- consciència de les meves
dents o actes culturals que pròpies il·lusions, després la
marquen fita, recordo que situació econòmica d'una
varen venir l'Orfeó Català, família obrera no era pas
la conferència de Vicens per gaudir en aquella gran
Vives, Cançó d'Amor i de • traga-perras. Fins que no
Guerra, i una carrera de s'aconseguí el benestar de
la dècada dels seixanta, no
Karts ai Geieg.

hi havia pas possibilitats, i
després ja érem massa
grans.
EI que si recordo amb
molt bona recança és l'espectacle que l'Ajuntament
oferia a tots els infants de
Girona a la Plaça de Braus,
els focs de l'últim dia, això
i els firetaires eren les Fires
per a mi, conjuntament
amb els xiulets, cridòria,
galimaties, eixordadissa i
bum-bum del Firal.»

PREUS DE LES PROGRAMACIONS DEL TEATRE MUNICIPAL

CSPECTACULO
Sabado 28, Oct.

El nou cap d'estació de ció.
Girona ben segur que no
Surts d'aquí cansat i ja
tindrà Fires. La gran quannó
tens ganes d'anar a dotitat de viatgers i trens es.
nar
voltes per L· Devesa,
pecials d'aquests dies fan
que la feina a l'estació aug- encara que, afegeix, no tinmenti considerablement. dré més remei que anar-hi
Tot ha d'anar bé, no pot amb els néts a compmr
fallar res, diu el cap d'esta- alguna cosa.
I

Equip de redacció d'aquest número
Maria Josep Bouis, Xavier Marti, Jordi Mercader, Carles
Costa i Enric Serra.
FOTOGRAFIES: Jordi Mercader, S. Marti, Arxiu Municipal, Arxiu de Presència i Cayetano Enríquez de
SaL·manca.

ORQUESTA NACIONAL
DE ESPANA

Domingo '29, Oct.

LA NIT"DE LES TRIBADES
(, Treatre Lliure )

Lunes 30, Oct.

LA NIT DE LES TRIBADESI
( Tea:tre Lliure )

Martes 31, Oct.

m DOLORES PRADERA '
. ( Recital )

Miércoles 1, Nov

NACHA GUEVARA '
ii( En Nacha de Noche )

Jueves 2, Nov.

AMB VIDRES A LA SANG
( Teatre Lliure )

Viernes 3, Nov.

MONTSERRAT CABALLÉ

Sabado 4, Nov.

FELIPE CAMPUZANO
Espíritu de Andalucia

Domingo 5, Nov.

ABRAHÀM I, SAMUEL
( Teatre, Lliure )

Lunes 6, Nov.

ABRAHAM I SAMUEL
( Teatre Lliure )

N O T A : Todos los palcos consta

", se venden localidades de palcos individuales.

OPERACIONS DE COMERÇ EXTERIOR
Carrer Lorenzana, 45 - Telèfons 208208 208012 - Girona
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Diumenge, 29 d'octubre del 1978

A

I FESTES de
m st. NARCÍS

PAÍ
CONSELLERS
IMMOBILIARIS

PRESENTS A
GIRONA: Avda. Jaume I, 60 (Galeries)
Tels. 20 51 48 i 20 30 04
PALAMÓS: Passeig 18 Juliol, 5
Tels. 31 41 62 i 31 43 08
OLOT:" Plaça Major, 5 - Tel. 26 39 66
ROSES: Oficines Urbanització "MAS MATAS"
Apartat Correus 437-Tel. 25 64 93

L'ESCALA: Platja'de Cala Montgó.
£difici Ramon Muntaner.
SANT ANTONI DE CALONGE:
Passeig Josep Mundet - Tel. 31 60 07
SANT FELIU DE GUÍXOLS:
En el xamfrà de la Carretera a Palamós amb
. el Passeig Marítim - Tel. 32 28 21

REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Y AIRE ACONDICIONADO
San Juan Bautista La Salle, 7 - GERON A
Tels. 20 39 81 - 20 69 10

^VITAí'

DELEGACION EN FIGUERAS:'
Avda. José Antonio. 173 - Edificio Catalunya
Tel. 50 50 37

Carrier

tÍBalBr

Aprofitem per comunicar ais nostres ciients i amics que
aquest any no participem en ei certamen agrícoia i
comercial que es celebra conjuntament amb les Festes de
Sant Narcís. Estem, però, a la seva disposició en les
nostres exposicions del carrer Sant Joan Baptista de la
Salle, 7, ón seran degudament atesos.

auto

NOUS I D'OCASIO
Propera Inauguració

Joan Maragall^ 51

Girona
íts.:
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DURI

La meva feina no em
permet saber el què podré
fer. Contant que no hi hagi
cap emergència, un volt
amb L· família, per veure
com es presentan les Fires,
és quasi bé obligat.

molt bé, i a Fires no hi tinc
que anar a fer res.
La última vegada que
vaig anar a Fires, ja fa
molts anys, vaig perdre
l'esma i ja anava cap el
sanatori quan jo tinc que
anar cap a Santa Eugènia.
Les Fires són pels joves...

Sï'vSi:?.^'

Per Fires, treballar. Darrera el taulell de recepció,
l'Antoni Pérez fa recompte
del poc temps lliure que li
quedarà aquests dies de Fires. Quant surti de ITiotel
aprofitaré per anar a donar

A Fires potser sí què hi
seré i molta estona, però
trebaUant Els bombers de ^»,
Girona, segons ens explica
en Narcís Pla, mantenen
un reforç al Certamen per
qualsevol emei^ència Sí el
foc és gros, cridem a L·
caserna.. Totes maneres,
acaba explicant, fa anys
que no sol passar res a la
Fira.
No hi va haver maneres
que volgués dir-nos el nom.
Però va deixar-se fotografiar mentre vigilava la
seva paradeta del mercat
dels (hssabtès. Per ell tant
són les Fires com els altres
dies. Jo vaig a ITiort després
can a casa. A casa hi estic

. CB I

Antoni Pérez,
conserge Hotel
Peninsular

Narcís Pla,
bomber

Un pagès
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Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Les Fires de tots

un volt per les Fires i si puc
aniré a veure algun espectacle.
Si pot tenir una estona
lliure anirà al teatre. Tot
depèn del que facin, diu,
però ben segur, afageix, que
no em perderé el circ.

\

•>í

Jaume Julià, rector
de Sant Salvador

Joan Casadevall^
taxista

Al rector de Sant Salvador les Fires li cauen ben
prop, tan a prop que no el
deixen ni dormir. Hi ha
tanta gresca durant la nit
que molts deb veïns marxen fora del barri en
aquests dies de Fires. Jo,
per la meva part, continua,
faré vida normal; un volt a
la Fira també el faré, evidentment.

Actes culturals? Depèn
de l'oferta. El problema
.dels actes culturals és que
solen ser al capvespre i jo
en aquestes hores tinc feina; en canvi a les hores que
mes possible no hi ha res.
Aleshores ni m'en adono
que són Fires, si no fos per
la gresca que tinc tan a
prop.

Carles Stern,
professor institut
Si podem, sortirem amb
L· dona cap al estmnger. I
sinó, aprofitarem per anar
a baUar sardanes per tots
els barris a més de seguir L·
programació cultural. Per
exemple, si ve en Ros MarEn Joan Casadevall està
xerrant amb els seus companys de plaça Independència quan li pregunten
què farà per Fires. N té cap
dubte. TrebalL·ré tots eh
dies, respon.
Els taxis tenim molta

més feina durant eh dies
de Fires. Més feina que
- serveis. El trànsit d'aquelk
dies. fa molt difícil trebaIL·r, A les Fires ben just si
puc anar-hi i si hivaig'serà
amb lü dóna i la mainada.

bà, segur que hi anem.
Encara que sembla no
ser gaire amic d'arribar-se
fins a la Devesa, considera
obligada una passejada per
la-Fira, agafarem eh nebots, diu, i els hi portarem.

IMargarida Rodríguez, infermera
És l'hora de canviar de
tom i té pressa. A Fires hi
vaig uri dia a veure el
Certamen. Potser hi aniré

una altra vegada amb eh
nebots a comprar-lis alguna coseta. I prou.

Han sortit els dos primers volums de

M.M

R E V I S T A D E t^mOlMArm-

edició facsímil que a través de 19 volums, integrarà ta col·lecció completa dels anys 1876-1895
...un autèntic monument blblíogratic
' . '

MM

REVISTA DE G I R O N A

MM

surt cada trimestre

"CATÀLEG MONUMENTAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA'
3 volums dedicats a Banyoles i 1 a Besalú

PUBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE GIRONA

PODEU DEMANAB-LES A UES; LLIBRERIES
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P i D i i ^ ^ ^ 2 g | og^r^dd l|7|j^
^ ; ill'^'l^

ï-rt

MM m smím mil

r

Poden fei^e^úals»eti0llCDnsulta;
personalment o per telèfon.

S í ]

Per al servei que vulguin^ ^
demanin's hora per així poder
atendre'ls ràpidament i bé.

FQRNELIS
Freser, 33 GIRONA
telèfon 2 1 6 8 1 4 ,

sempre al
seu servei

Tel. 20.86 51 - Maluquer Salvador, Í 3 , entresolSf
Passeig-General Mendoza,' 2: (Baixos edifici Caialunyal
GIRONA

'

.

LLIBRERIA GENERAL TÈCNICA
Telèfon 20 OI 86

GIRONA

• Núyetatsilibijògràfiqiies
# ; • Uibre'fècïnicí';^;^';;;
•^Clàssics
:
# Uibre infantil
É Í G r a v a t s antics

Y·-tíín.íaçv-

y

En el cor de la Ciutat, sota els
arcs de la Rambla, hi hà el
Restaurant on li serviran la
veritable "Carn de Girona" en
totes les seves especialitats

Cinema Modern

PLA DALMAU
Rambla, 2 0 , ;

-í-'ív.

ÚJlèénitav

GRÀFIQUES 0 A R T S

JOHNMABY. Alta Perruqueria Masculina.

^3i^'

:

El millor divertiment de les
FIRES i FESTES del 78

ENCUENTROS EN LA
TERCERA FASE
ESTRENA. DIJOUS, 26 d'octubre
Passes: 4, 7 r 10 nit
Apropiada per a tots els públics

Cafeteria - Restaurant

L'ARCADA
Rambla de la Llibertat,38
Telèfon 20 1015 - GIRONA

i. ara, també PÒSTERS
M.« TERESA
BADOSAi
BOSCH

¥i

EXPENEDURIA DE TABACS
I TIMBRES

l-X-2
Avgda. Jaume 1,6 - Tel. 20 2274
GIRONA

màqüineVi
ferramentes
elèctriques
COMERCIAL
JUAN
MOFaLLO
PUG

FRUITES

AEG
OIEMO

US
CALEFACCIÓ PER A NAUS, TALLERS, GRANJES,
HIVERNACLES, ASSECADORS, CONSTRUCCIÓ...
AMB PETROLI, GAS-OIL, PROPÀ

sense

DEMANEU INFORMACIÓ

(SI

•iS^

us

REFIEU

DE COMPRAR-LA)

Sirena
UNA SUBSCRIPCIÓ US ASSEGURA
Dia i de novembre

' A les 7'30 de la tarda

SUBHASTA
DE PINTURES IMITIQUITATS
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REBRE LA PUNTUALMENT A CASA
(Sí no ens falla el Correu)
Força, 4, Girona. Telèfon 21 25 58

"

Les Fites íle tots

Mercader Fornells,
farmacèutic
Treballo fins i tot el dia
de Sant Narcís, ens explica.
O, sigui, que poques Fires
veuré. Potser aniré a donarhi un volt algun dia el
vespre, però no ho crec.
Les Fires són pek joves,
contínua diguent, i quan hi
ha tanta gent no s'hi pot ni
estar.

Una peixetera
Va venir just que es deixés fer la fotografia, però
de cap manera vulguè dirnos el seu nom. L'únic que
sabem, doncs, és que fa de
peixetera a la plaça del
mercat. I allà mateix, entre
les dones que anaven a
buscar el peix dels diumenges ens explicà què pensa
fer per les Fires.
Faré festa, i els vespres
portaré el meu nét a L·
Fira, però no li compraré
pas cap escopeta, això si
que no! Ja n "hi ha massa de
violència al món.

Jcsep M. Sànchez,
empleat banca

En Josep M. Sànchez
farà vida normal per Fires;
No és la meva festa, diu.
Com que no sóc de Girona,
és de Sarrià, vindré a treballar normalment, ara bé, si
puc agafar pont aniré a

Andorra.
I si nò hi ha pont? Dons
mira; alguna volta a L· Firà
tindré que fer, ara que potser també aprofito per anar
a quatre actes culturah o
esportius, depèn...

Pablito,
fotògraf
Permanenment estic a la
El calendari de Fires '
Devesa, encara que si tinc
d'en. Pablito està replet.
un moment lliure procuraré
Pràcticament es pot dir
de donar una voüa, al meu.
que aquests dies de /Fires
aire, tranquil·L·ment. Estic
viurà a la Devesa amb la
tant q L· Devesa que cada
inseparabe companyia de
any agafo un refredat.
la càmara fotogràfica.
•

Josep Barbero
Galan^ guàrdia
urbà
Els problemes de circulació que cada any fan intransitable la ciatat durant
aquests dies de Fires no
impediran que els membres de la Guàrdia Urbana
puguin anar, també, ima

estona a la Fira.
~V
M'agrada passejar per L·
..fira, menjar -entrepans,'
veure vi de L· Fira. Espe^
cialment m'agrada.L· nòria.
És L· única atracció a la
que pujo.

Dlonís Torres,
xurrer
A la seva parada permaaquí i no podem.pas.anar--,
nent de plaça Sant Agustí,
hi. Si tingués fésia síquéhii
no coneix el que són Fires
aniria. M'agraden molt les
des de fa 24 anys, des de
atraccions, el circ, però daque gs va casar, per ser més
vant les garrofes... Si ens
concrets.
toca una travessa, l'any wTenim -QtTtíésí—Tiegcfcr'' •fïefítMahïrgrnT''"'"''""'"''"
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Records

Ignasi

I

la grisor de les festes
Les Fires eren primer a
Ignasi de Ribot,
la
Rambla i els darrers
batlle de Girona
temps a la plaça de Sant
i advocat
Agustí. Miràvem amb cu«Han passat molts d'anys riositat els xinesos i no el
des de la meva infantessa, que portaven que no era
la consciència el record, les per nosaltres.
vivències es remonten des
Tomant a casa de nit ens
de molts anys, 1932, 33,34, invadia la malenconia, la
35... Llavors es produeix un recança de veure als firabuit, que durant uns quinze taires disposads de fornia
anys m'allunyat de Girona. tan inhòspita. Els nens arr
Les Fires de nen no eran raulits dins les barraques, a
solzament dies de festa, su- voltes un foc petit de brajwsaven una il·lusió, una ses.
fita que no acabava d'arLes Fires eren el fred, la
ribar mai, encara que ine- pluja i el canvi d'una grisor
luctablement un dia s'ac- de l'escola per una altra
tualitzava, la illussió adqui- grisor expresada per persoria perfils, era tangible, i nes que en feia sentir la por
segurament perdia força, d'una falta de caliu, d'un
pel que començava el de- ambient encara no conesencant, al menys pulsa- gut, però intuit.
vem ja la realitat, que a
Definitivament no eren
voltes, desmoronar la il·lu- alegres, i ja acabades, sense
sió.
saber perquè, el dematí seLes Fires per nosaltres güent, quan tomàvem a
eran les barraques, les ten- l'escola, pujàvem dotzenes
des de lona, els tractors d'esglaons, poc a poc, ben
vermells de llauna, els sol- < arramblats à la muralla, la
dats "de-plom," lerpgtmies" ""íriéJ^'Iès'oréirès iTal nas i
que no resistien massa, que també un bon amic dins el
aviat perdien el color.'
cor.»

Ramcn Baranera,
canonge i jutge
previsor del
bisbat
Quan era jove anava a
les barques, ara diü què és
massa conegut. Fa molts
anys que no vaig a L· Fira,
al Certamen alguna vegada, però sempre en dies
feiners, que no hi'hagi gaire gent.
. '
•
Durant els dies de festa
aprofito per visitar sales de
pintura.
En Ramon Baranera in-

Francesc Garcia,
xofer de la
funerària

sisteix en que el seu problema és el de ésser molt
conegut, no puc anar al
círtema, tothom em coneix,
no pot ser.
L'altre problema és que
tinc molta feina. Acabava
de sortir de missa de ca. nonges i ja tenia una separació ésperant-lo. Aquídalt, diu, hi ha molta feina.
I s'en va a fer de jutge..,

Santi Busquets,
jugador de handbol
^balonmano)
. Estava 'entrenant i ha
deixat de çóri;er-una estona .
•per dir-nos el què pensa fer
per Fires, que pel què
veiem serà .més aviat poc.
' Aquest any.^'ensgpega que:
Iper Sant. Narcís fuguerri- à:
. forai^i.els. altres dies he de-.
_ treballar. 0.sigui, que només queda.el dia de Tots'
' Santo i l'aprofitaré per anar ..
a veure una bona pelitcuL·
i donar un volt a L· Fira.
L'any vinent amb L·
nena ja podria ser diferent,
diu meiïtré torna a córrer.'

Ignasi de Ribot, alcalde de Girona,, en una visita a
l'exposició floral de Sant Pere de Galligans.

La seva feina rw depèn
d'ell sol. Quan no hi ha
serveis,
normalment,
aprofiten per fer caixes, netejen els cotxes. Aquests
dies de Fires aprofitaré per
anar a L· Devesa, hi portaré

a la mainada. Les Fires són
per ells, els grans ja estem
curats d'espants. A mi el
que m'agrada és donar un
volt pel Certamen a veure
les novetats.

Frederic Macau,
carter
Entre porta i porta, el
carter va dient-nos què
pensa fer per les Fires. Podria ser que anés una estona aL· Fim, o potser vagi a
algun acte çiiltural. De
moment no està gaire decidit.
El que sí és segur es que
si hi ha pont m'en vaig aL·

muntanya. I si em quedo a
Girona no pensis pas que
gastaré gaires diners a L·
Fira, un volt i prou, o sigui,
tres o quatrecentes pessetes.
Ja sóc una mica gran per
anar als autórxoçs, per
tant, diu, aniré al cinema
serfipre que L· pelitcutà si-,
gui bona.

GÉNTRO DE CALCULQ GÉROÏs[À, S. A.
C./ MALUQÜEHSALVAP0A^3^5,
Ttelèfoii 2 0 ^ - 1 6

GIRONA

«Centre Càlcul de j'Empordàii
DIARI

TELÈFON

21 5754

C/. UlCTOR PRIOIEII^ 1

í Telèfon i t ó è ^ ^ ^ ^

mim
• t-'·ZKr^·^t^

J1^.-Ja^^MÍ>-• ^ i »
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Vingui a buscai^

99

Dd 23 d'octubre al 4 de novembre
La Guia de Catalunya de Josep Pla.

Dos ^itos de Huxciphrey Bogart
en un libzo.
"El Halcón lí/Ialtes"
de Dashiell Hamrnett y
"El sueno Eterno" de - '
Rayrnond Chandlèr son* ;
dos de Iqs mejores .noveias;.
policíacas americànas:qu"e ^ \
U.d.. puedejtener ahóra-'en\in solo libro. ,
i"' .Í'-^-^Í;'?
. Las dos noyelas hari dadó^òrigen.a dos-grandes éxitòïcihe- '
matogràficos de H. S.oçprt:^ "

La magnífica obra
dé Josep Pla que
"la Caixa" ha reeditat
íntegrament.
El llibre del gran escriptor català que no pot
faltar, en la seva biblipteca.

Üh libro para ayudàr a ^»tó ïiijòs.

Lasfloreisy plaxitàs que le gustaria
tenerehcasa.

Él texto y las ilustraciones de esté libro presentan.de forma amena
. y pedagògica, las maraviUasy secretes del cuerpo
hufnano, paràque sus
ninos aprendan a conocerlo.

Las plarttàs de interior
requierennumerosas aterícione.s.
'
, .
Eh este libro encontrarà,
con explicaciones claras y
sèncillas, la mejor forma de
çuidar sus plantas y decorar suhogar.
Ilustrado con fotografias
en color.

M DIA UNIVERSAL DE i;ESmi^I
C4i)M D€ P€NSiONS

Caixa""
Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 29/10/1978. Page 24

.|íPi>juh^g^2P;#'|Xítííbrçid!elíig^^

Fires
msfmrmmj

.i-.y}^.^ •WS^fWn^iW??!^^?''!^

.•ïïw-.- 'V'-ÍJ: :jrari*T"jfflji'>fc.Tl·'r5

«i»;ii

Jï'^íí^.i.»-;,::;,.„• =sç>··^-."í>..·y»:Jiüijí,,-i-^ï,^

Preocupació després de la mort d'un noi

Èls arbres de la Devesa son un perill
Arrel de la ^rnort d'un
nòl de La Bisbal a causa
de la caiguda d'un arbre
de la Devesa de Girona, el
parc s'ha convertit en dramàtica actualitat. Actualitat que bé acreixentada
pel fet^d'ocupar el lloc del
recinte firal. El perill de
despreniment de branques
i caiguda d'arbres podrits
havia estat denunciat fa
dos anys pels colegis professionals de Girona, que
van elaborar un estudi exhaustiu.
En aquest estudi es deia:
STia detectat (a la Devesa)
ta presència de fongs que
ataquen L· fusta i les fulles
del plàtan. I diuen les conclusions: Segons aquest informe sha de retirar les
branques i arbres afectats
així com realitzat un abo-

nament, regada i .'control
periòdic de,l'evolució de la
massa».
, >•
Una Comissió
inoperant
Amb la finalitat de dur a
terme les conclusions de
l'estudi, esmentat, l'Ajuntament creà una Comissió
Assesora per a la Conservació, Ordenació i Defensa
del Parc de la Devesa .el 2
de juíiol de 1976. Estava
formada per catorze mernbres à més' a més de la
presidència i sotspresidència ocupades per
l'alcalde i. un tihentalcalde, respectivament.
Segons ha denunciat el
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Òirona, si bé àl
començament es varen
portar a terme alguns treballs de neteja i terapèutica, sembla que ja L· Devesa
era un tema oblidat fins
que, dissortadamerit, sTia
produït l'accident mortal.
El mateix Col·legi diu:
Aquest ha estat el resultatd'una Comissió que rw'
funciona: un abandó total
del parc i; la dimissió del
primer engiriyer de- rnont •
que dirigia l^s feines,,per-,
discrepàncies amb els.re-;
presentantsdel Municipi'». /_
Amb. motiu de l'exposi*:
ció Salvem la Devesa! cele-

brada per aquestes matei- ; ment ha fet pública una
xes.dates l'any 1976, l'As- nota e'n la, que diu què
semblea d'Artistes de Giro- aquest arbre no estava inna denunciava un pro- clòs dintre de la relació de.
blema de fons en tota la maíate.Però malgrat això
es prendrant les oportunes
qüestió de l'arbreda.
rnesures.
Vivim en un sistema
Segons ens ha manifestat
— que a casa nostra, q més,
ha estat dictatorial— cr da- un membre del Col·legi
munt de tot, els intressos d'Aparelladors, una de les
d'una minoria, ja que es mesures a prendre seria tabasa en l'afany de lucre, IL·r eh arbres maL·lts fentl'especuL·ció, la destrucció hi L· deguda replantació,
ecològica i L· falta gL·baí però això ara no es pot fer.
— í municipal —i de re- ja que hi ha instal·L·t tot et
presentativitat política i recinte firal. D'altra vanga;
no fer-ho resulta una greu
control democràtic.
I ^fegia l'A.D.A.G.: un amenaça per a tota L· gent
d'c uests problemes de- que hi va. Si passés alguna
fon. és que un indret que desgràcia, dé ben segur que '
és de tots els gironins s'han les Firés rebrien . un "cop
anat privatitzant a tmvés molt fort.
d'una sèrie de concessions
irracionals,, competitives .i Les Fires fan
parcials, sobre les quals el malai parc
poble no s'ha pogut proPrecisament és aquesta,
nunciar (camps de tir, pista l'emplaçament a la Devesa
d'aeromodelisme. Societat de,, les Fires, una de les
Hípica Gerundense, etcète- causes que el centenari
ra».
Parc estigui malalt. Segons
es recull en el tant al·ludit
Les Fires, sota el perill
estudi es diu que el fong
que provoca la seva malalEn l'estudi abans referit
s'afirma que el 45 % de la . tia entra dintre l'arbré moltotalitat dels arbres de la tes vegades a càúsa de la
: Devesa estant malalts. Se- neghgència humana. Congons es desprèn del mateix cretament a causa dels
estudi; qualsevol arbre que claus, ferros, . fil-ferros i
.estigui maldit, o greument focs per a cremar les fullets
malalt, jpot ser causa d'al- ,' qiie han, de .soportar els
;giiri accident.' En-relació • arbres. •
aínb;; l'accident al·ludit àl
De moment ben poc sha
començament, TAjunta- • fet per a guarir la Devesa

bnatge d'una talL·cL· de branques'a Ui Devesa.
per pa'rt'de l'Ajuntament.
però, com diu el'Col·legi
d'.Aparelladors, per bé que:
Mitenoni qiie, si pel pressü-"
post-iríiuïieipal èl portarà
tenne (m treball terapèutic
de la .'Dève.sa representa -

ima veritable distorsió, això
. s'ha :d'J!XJ50^r cfarament,
al.s ciutadans-el que no pó^
deiir éntencth' és qíie urur
persona .mori. (i causa de la
caiguda d un arbre malalt.

MARGÀDE
PRESTIGI"! '
"Cí

l·ll I

••''fjTprf

• '

^ - - l - * • •

v i - .

- ^ _

.

,-''••'

.

'

BEGIS-Í

ANIMAL

.

••',

plaççi d0.1q cqtedral,9

gírpi^r

^

:

^Alt^ ^\
PERA VEDELLS

pxïsrsos
SANTA COiOlMA^ S». A
Plaza Generalísimo, 12
Telefono 47

FABRICA: Ctra. Sils, s/n.
OFICINES: C/. del Prat 23
Tels. 84 01D0 (3 línies)
Santa Coloma de Farners (Girona)

STA. COLOMA DE FARNÉS
. (Girona - Espana)
•: "..-
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TARRAGONA

CA TORRES JONAMA, 26
CARRETERA DÉ GIRONA, 57
CARRETERA D E Í À R C E L O N À , 41
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TEL 30 2172
TEL 32 04 07
TEL 21 32 06

PALAFRUGELL
SANT FELIU DE GUÍXOLS
GIRONA

:

•

.

-

.

.
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FINCA3 MEDIRA
(ARI.)

C/. Joan Maragàil, 12
Tels. 20 17 6 9 - 2 0 81 94
GIRONA

Prefabricats de formigó i forjats J.M.
SI vol un pis al bell mig de Girona...
Si vol considerar una qualitat...
Si vol limitar el seu pressupost...
Sí vol avantatges de pagament...
OFICINES:

Ctra. de Girona, Km. 19
Apariat de Correus, 30
Tels. 84 03 62 i 84 03 66
SANTA COLOMA OE FARNES (Girona)

Ens plau oferír-vos tot això i molt més.
I pot comprovar-ho, $i ens visita, sense
compromís a

Estem presents al Certamen
Agrícola i Comercial
per informar-vos b
atendre a les consultes
que desitjeu fer-nos.

FINQUES MEDMA

ANTONIO GIRAUT
consellers del vestir
>«

:—:

_.

^

PELLETERIA GIRAUT
Avgda. Jaume 1,60
GlflONA

A Girona la pell ja té nom.

PELL GIRAUT pelleteria.

ELS HOMES QUE COMPOSEN L'EMPRESA
«EMPACADORAS BATLLE», QUE VIUEN
I TREBALLEN A GIRONA, CONTRIBUEIXEN
A LES FIRES DE SANT NARÍS AMB LA
SEVA PRESENCIA AL CERTAMEN AGRÍCOLA
I COMERCIAL

La seva segona pell la pot trobar
sense moure's del centre de
la capital.

EMPACADORAS
'BATLLE
Recordi:
Carrer Ffeser; 39-41 - Téf; 2116 00 - GIRQNt

La pell és sinònim de distinció
•mmmB i
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Diumenge, 29 d'octubre del 1978

Fires í f e s t e s de Sant Narcl^:
TRES GRANS ESTRENES

í

TEATRE ALBENIZ

SALON GRAN-VIA
TRIRnCULO
DIRBOLICO
DE L R S B E R m U D R S

CHRÏSIER

GERAUTO,S.A.

Oadge

SIMCA

.-w-*^'

CONCESIÚNARIO OFICIAL

CnPRICDRNO UNO
E U - I O I T G O U L D - J A M E S BROLINJ - BRENOAVACCARO
S A M WATEP.STON • O. J . S I M P S O N . HAL HOLBROOK
•

EXPOSICION:

K A R E N à . A C K , T E L L Y SAVALAS
"

*UUDY ORINKWATER-

AL8AIN"

r.i»ti:n.»:PFT!H HVAMS

7

SANTA EUGENIA,
TEL 20 65 35

VANAVISIOM • TECMNICOLQF?

ADMINISTRACION Y VENTAS:
TELS. 20 4116 - 20 06 74

ÜOLISEO IMPERIAL

REGAMBIOS Y.TALLERES:
TELS. 21 28 00 - 04 - 08 -12
CTRA. GIRONA A MANRESA, S/. (SALT)

VEHICÜLÜSÍÓCASION:

Esta DBlicufa,piiíiu conteniílo,
mede Iwrir b MniUliilad del eqiectadar

. .

.

.

/TELS. 2Ú 06 74-20 13 66

GIRONA

CLUB
PRIVADO
(Fira panjas lilwadas)
UnfflrndeMAXPECAS
PHOIPPE CASTf ' EVA STROU
MTRKK LM3UUMC -.dUNTÀl i l t O N O a

Els h i presentem els nostres estrenes de FIRES
TEATRE
ULTÒNIA
^y John

CINEMA ORIENT

CINEMES C A T A L U N Y A
SALA 1

Olivia

SALA 2
Del 27 d'octubre al 2 denovembre
í\ancaríode esta forma hasta ver...

UNA PELCULi FEPOZMENTE DIVERTIDA
Alíreac Ma;as ofesenia
•
A
UN FILM DE LUIS G BERLANGA • _ / %

C$CCPET4
N/iCICNAL

Ç54^t>^
Del 3 al 9 de novembre

W. FROOUCCI*' OEROBESI SIlC^íCOO ALUTJ CARR.

JOHNTRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN .'GREASE'
-STOCKARDCHANNING.*.-.-:.!-w^*.óM*EVEAROEN,ERANKiEAVALON
JOAN mmíll.
EDO B'i'RNES, SID CAESAi? ALICE GHOSTl£Y. OOOYGOOOMWi, SHA-fW-NA
.
^

K^rl[[HftAiSSMAN,MAXI^tfDJ^««^-r<Ií.3Wl.;^tflm»BI^CH
4M

speranza
BOY
Bàrbara
REY
KttüiT

a^

PRESENTA LA
PEL·LÍCULA
MUSICAL
DE L'ANY-, ^ -
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JAVIÍR ACOIRBE

'[irïJjclor eiecj'iivc
LUISMEBDE2

Rafael Alonso
Luis Escooar
Anionio FeriandíS
Agusiin Gonzalaf
J L Laoei vazQueí
ArdtéS MejulO
Corichita Moltes
Momca R'jpaiW
" ' a Rey
José SaZBtOíni.
Laiy SOideviila
Anoaio Soief Leal
Rosana Yaiini

MEDIAS de SEDA

GUiON DF
LUIS G BERUNGA
,• R A2C0NA

(«^P^^^i.
El H'ograma se complemerra con ei coioïieliaie ae DiÈGO GALAN

U N A TARDE CON DORITA AMOR"con AVPARO SOLER LEAL

CINE

" = - -

Uc
Otirer Robert ElliatwtIi.SIrother
Sylvia
MARVIN ' R E E O * CULP * ASHLEV * « A R T I N * MILES

• Diumenge, 29 d'octubre del 1978.

Fires

Dissabte, dia 28 d'octubre, a les 22*30 hores

ORQUESTA NACIONAL
DEESPAAA
Director ANTONI ROS MARBA
Solista: ROSA SABATÉ (piano)
PRIMERA PART
VILLANESCA
CONCIERTO EN LA MENOR-OP. 54

C. Bemaoia (1929)
R. Schumann (18101856)

— Allegro affettuoso - Intermezzo (andante.
grazioso) — Allegro vivace ' •

-

SEGONA PART
NOVENA SINFONIA EN DO MAYOR F. Schubert (1797-1828)
— Allegro ma non trepo — Andante con motto
— Scherzo. Allegro vivace —"Final. Allegro vivace
PATROCINAT PER L'EXCM. AJUNTAMENT DE GIRONA I
L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL, MINISTERI DE CULTURA I LA COL·LABORACIÓ DE LA CAIXA D'ESTALVIS
PROVINCIAL.

Dimarts, dia 31 d'octubre,
ales19'30iales22'30

Diumenge, dia 29 d'octubre, a les 22'30 h.
Dilluns, dia 30 d'octubre, a les 22'30 h.

TEATRE LLIURE

LA NIT DE
LESTRIBADES
Director: FABIA PUIGSERVER
De l'escriptor suec PER OLOV ENQUIST
Traduïda per GÜILLEM-JORDIGRAELLS
PATROCINAT PER L'EXCM. AJUNTAMENT
DE GIRONA I L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL, I

s

^jy'^ia Caixa""
DC LA CAJXA DE PeNSWNS P£R A LA VELLESA lOESTALVB

Dimecres, dia 1 de novembre,
ales 19'30i a les22'30hores

RECITAL

Patrocinat per l'Excm. Ajuntament
de Girona
Dijous, dia 2 de novembre,
ales 19i a les 22hores

Patrocinat per l'Excm. Ajuntament
de Girona
Divendres, dia 3 de novembre,
a les 22'30 hores ,

TEATRE LLIURE

AMB VIDRES
A LA SANG
D i r e c t o r : Lluís PASQUAL
Poemes d'en MIQUEL MARTI I POL
PATROCINAT PER L'EXCM. AJUNTAMENT
DE GIRONA I L'EXCMA. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL, I

s

.ií'MaÇaixa"

^igií
„. _
•^•»J
<lf l :il;llitllt:l i IL·lkMI^
OBRA CULTURAL
0 C L A C A I X A ( % P t N S I O N S P£R A LA VELLESA i D'ESTALVtS

Dissabte, dia 4 de novembre,
ales19'30iales22'30hores

PATROCINAT PER L'EXCM AJUNTAMENT DE GIRONA, L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. I LA
COL·LABORACIÓ DE LA CADÍA D'ESTALVIS PROVINCL·VL.

Diumenge, dia 5 de nov.. a les 22'30
Dilluns, dia 6 de nov.. a les 22'30

ABRAHAM
ISAMUEL
Director: PERE PLANELLA

Girona í comarca

De l'escriptor francès VÍCTOR HAIM
Traduïda {ler GUILLEM-JORDI GRAELLS

RADIO GIRONA
Emisora E.A.J. 38

18 hores diàries
- de programació

ona mitja: 1.520 kilocicles
F.M.: 88'2 megacicJes
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<Proírammó ópckb
amí anéJho
ío fey fires d Jesks ío

Ban programa ai
Teatre Municipal
blic, de la programació base, potser excessivament
culturista.
Aquest és el risc de programació a que es refereix
el director del Teatre Municipal. Potser com a resposta a anteriors programacions, en aquesta
ocasió, la direcció del Teatre s'ha deixat portar cap a
una programació poc assequible pel gran públic.
Perquè aquesta programació sigui totalment
cultural i totalment popu-,
lar, com diu el senyor Codina, s'ha tingut de programar unes actuacions
. com les de l'Orquestra NaSembla que amb aquesta
cional en base a unes interiniciativa ve a posar-se
pretacions el més senzilles
punt final a les monòtones
possible, per fer-les asseprogramacions d'anys pasquibles als neòfits en la
sats, anys de sarsueles i
música culta. I el inateix es
vodevils amb les que el
podria dir de l'actuació de
Municipal cubria aquestes
la Montserrat Caballé, per
diades de Fires.
exemple.
— Aquest any, segons el
senyor Codina, director del
Dos milions i mig de
Teatre Municipal, l'Ajunpressupost
.• tament ha fet veritables esL'altre qüestió imporforços per aconseguir uns
tant
d'aquesta programació
espectacles que ajudin a
de Fires al Municipal, la
incrementar l'interès pel
constituiex la qüestió finanteatre a Girona. Tot i-ac-,
cera. El pressupost global
ceptant uns riscs financers
del programa, segons infori de programació.
macions de l'Ajuntament,
puja als dos milions i mig
Programació
de pessetes, que difícilment
equilibrada
jxjdran ésser cubertes ^mb
la recaudació de taquilla
La programació s'ha inque segons les' previsions
tentat fer el més ample
pot arrivar al milió i mig
possible, continua dient el
de pessetes.
director del Municipal,
partint d'uns espeçtaclesEl cost particular dels
base i d'uns espectacles de
diversos espectacles va des
cartellera.
•
de lés sfet-centes mil pesseEls espectacles-base setes que cobra la Caballé a
rian les obres del Teatre
les setanta cinc mil del
Lliure, l'actuació de l'OrTeatre Lliure, tinguent en
questra Nacional d'Espacompte que en aquest darnya amb el mestre Ros
rer cas, la taquilla de caMarbà i la presentació de
dascuna de les funcions és ;.
Montserrat Caballé; especíntegre per ells. ' - '
tacles que pel seu indubtaTot i això, diu el director
ble interès eren quasibé
del Miuücipal, s'ha procu- •
obligats dintre el tipuS de
rat que els preus siguin
programació que volíem popuL·rs, i crec que ho són,
oferir aquest any, diu el
encara que el dia de L·
senyor Codina.
Montserrat Caballé l'enEl complement d'aquests trada pel pati de butaques
espectacles-base, el constivalgui setcentes cinquanta
tueixen els anomenats es- pessetes, que per altre part,
pectacles
- cartellera. crec que la ocasió les val.
Aquests espectacles nonjcés
Els preus establerts per
poden portar-se en un mo- aquest programa de Fires
ment com Fires, diu el di- van de' les setcentes cinrector del Municipal, grà- quanta el dia de la Caballé
cies al pressupost especial a les duescentes els dies del
de l'Ajuntament.
Lliure, passant p)er les quaL'actualitat de la Nacha
tracentes de la Pradera i la
Guevara, en Nacha de No- Nacha de Noche. Tot això
che, o bé d'en Felipe Cam- ve a surtir a una mitja de
puzano amb el seu Esptritu poc més de trescentescin-de Andalucia, els conver- quanta diàries. Encara que
teix amb el complement sempre queda l'opció de la
adequat, tant per tipus general, que són les cent
d'espectacle com de pú- cinquanta de rigor.

DT/ÍRI

TEATRE MUNICIPAL GIRONA

Per primer any

Girona (Redacció). La programació del Teatre
Municipal constitueix
aquest any l'aspecte més
positiu del programa global de les Fires. La presentació a Girona de la
companyia del Teatre Lliure, de rOrquesta Nacional,dela Nacha Guevara, de la
Montserrat Caballé, Felipe
Campuzano i el retorn de
la M.s Dolores Pradera, són
aconteixements artístics
poc freqüents en el panorama gironí.

PUIVT

Patrocinat per l'Excm. Ajuntament
de Girona

S

.s^""la Caixa""
OBRACUIIURAL

^"^^

«k t ; . i , l , . m . . i l f c . k « r ?

DE. LA CAIXA PE PENSIONS PER A LA VELLESA I [TESTAÍve

^tes 28.29. 30 r 31. d'iDcfute i I. 2.3. 4! 5 j 6. * cAloucttite
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LLIBRES
ESCOLARS
CATALANS,

Informació:

EMPRESA GIRONINA

Oficina: C/. Albareda, 6,2.*.
Tels. 2043 12-21 5744

A Llibreria LES VOLTES els trovareu tots...!
La quantitat de llibres per a l'ensenyament del
català és molt nombrosa. 103 títols sols per
nivell de pre-escolar i General Bàsica, permeten planificar qualsevol (irograma didàctic. A
Llibreria LES VOLTES els tenim tots a la vostra
disposíÉíó. També tenim abundància de diccionaris, gramàtiques, vocabularis i tots els
llibres que us puguin ajudar en l'aprenentatge i
ple domini dé la llengua catalana que parlem
cada dia.

Construeix el centre comercial

PARGISA1
Galeries comercials
Despatxos
Aparcaments

Sales de reunió
Bar
Self-sérvíce

voi^rEs

Smuj

rasm
KSaCZiTHSS?

TAMBÉ PODEU DEMANAR
LLIBRES PER TELÈFON

Comunica a Girona la próxima.apertura:

Inauguració del centre comercial

Uibreria LES VOLTÉS, Plaça del Vi, 2
Telèfon 20 19 69 - GIRONA

el primer trimestre del 79

laboratori
d'assaigs
DEL COLLEGI OFICIAL D'APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA
Polígon Industrial - Tel. 49 20 14 - CELRÀ

AL SERVEI DE LA
QUALITAT DE LA
CONSTRUCCIÓ
Homologat pel Ministeri d'Obres Públiques i Uibanisme amb la Classe A (Control de fonnigons en
massa o armats i els seus materials constituents) I amb la Classe C (Mecànica de terres).
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COMPRUEBE F»ERSONALMENTE LAS
VENTAJAS DE VMR EN EL
Parque Residencial de IVIontjuictviGierona
1

J e gustaria disfrutara un misrhd tiempo
tes yentajgs del c?arnpo y de la cíudad ?

C9SO, le interesa saben.M
.ï.que iiii gmpò de téchicos seriós y responsables, conscientes, de las necesidades de la
éppca;aqtu§il, han planJficadQ y comenzado a construir un Parque Residencial, situado en
•una colina de 150 metros.de altitud sobre nüestra capital yalS^OOme^tros del centro; de, la
Ciudad.
Orientado al nnediodía y con una maravillosa panoràmica pirenaica por horizonte, se extiende el PARQUE RESIDENCIAL DE MONTJUICH. Su privilegiada situación, eíevada
sobre el río, le permite disfrütar todo el a'ho de un clima ideal, exento de hurnedad, ofreçiéhdole unas condicionés de vida reaímente saludables e imposibles de encòntràr en el
interior de las ciudaHes

-^

EL-PARQUE RESIDENCIAL DE MONTJUICH ha sido concebido de acüérdgèon'las
moderhas técnicas ürbanísticas, con amplísirnas zonas verdes y en perfecta àrniòníà con
las características del terreno, a fin de ofrecer en toda su extensión una situación irimejorable sobre la Ciudad. .
Es un lugar tranquilo y silèncioso para quienes desean gozar dé absoluta independència
ensushoras libres y, a la vez, halíarse a muy pocos minutos de! lugar dò.ndédèsarrollan
suS àctividades diarias. .,'; ,.
:;
v '
^^-K^Con ràpidas comunicaciones, calles asfaltadas e iluminadas, completai distribución^^^
nística, red de alcantarillado, aparcamientos, instalaciones de agua, electricidad.y telefono.
Supermercado, establecimientos comercialesy zonas polideportivas. ZónaresidènGial de
chalets y Zona residencial de apartamentos.
-' ;
SI DESEA PARA LOS SUYOS UNA NUEN/A FORMA DE VIDA. M A S CÒMODA Y
SALUDABLE, CÜNOZCA LOS'PRECIÓS. Y C O N D I C I O N E S QUE LE OFHEGÉ EL,
PARQUE'RESIDENCIAL DE MONTJUICH.
y , . ; •; .^

Parque Residencial

Monquich/^éronà

URVISA
Avda. Jaime I, 37
Telefono 20 36 36
GERONA

Ruego me envien informacion sobre PARQUE
RESIDENCIAL MONTJUICH
Nombre
Domicilio
telef.

CUflBET
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Informació

Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i Selva.

Un diari per set comarques
Aquest diari que avui pren
• un primer contacte amb el
lector, tot anunciant la
seva sortida al carrer per
les primeres setmanes de
1979, té una vocació essencialment comarcal. En
la gestació de l'idea hi
varen participar, espontàniament, a finals de 1977,
gent de totes i cada una
de les set comarques que
vol servir.
Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i
Selva. Set comarques enumerades per ordre alfabètic perquè el projecte de
PUNT.DIARI està dirigit a
totes amb el mateix interès.
La diversitat demogràfica,
política, econòmica i cultural, expressada en els fets i
activitats de la vida quotidiana que el diari convertir
rà en informació no tindrà
altre mesura en les seves
pàgines que la del seu pes
específic.
Una província,
dues regions
Són set comarques ben
diferents, cadascuna amb
una personalitat molt definida i gesolament defensada pels seus habitants. De
les quatre províncies en
que el centralisme va dividir el segle passat Catalunya, la de Girona apareix
com la més homogènia, a,
la vista de la divisió en

ràdio i la televisió d'ampli
abast.
D'altra banda la premsa
comarcal existent que
acompleix i ha acomplert,
ara i abans en moments i
circumstàncies molt diverses i sovint gens favorables,
una gran tasca ciutadana
que PUNT.DIARI no solament reconeix sinó que se'n
sent continuador, no pot
assolir per tota una sèrie de
limitacions la profunditat
informativa d'un diari professional.
PUNT.DIARI comptarà
ainb una amplia xarxa de
serveis informatius propis
amb estructura comarcal,
q u e permetin publicar
cada dia la informació més
àmplia i detallada de la
vida de les comarques. En
Un de tants contrastos del paisatge de les comarques gironines: les muntanyes de la Garrotxa des d'un
les setmanes vinents s'adels últims boscos d'oliveres de I Alt Erfipordà en L· línia del límit intercomàrcaL·
doptaran les solucions tècregions i comarques estamiques, socials i democió sinó també i, sobretot, a niques adequades per doni tenen fins al present
blerta per la Generalitat
gràfiques que puguin aconeréar-la. Hi ha tota una . nar a cada comarca el tracespais informatius a la
l'any 1936. La Regió II, la
sellar la seva adscripció a
premsa diària ni a la prem- àmplia gamma de fets, ac- tament i l'espai adequat en
de Girona, en comprèn
la regió amb capital a Vie,
sa c o m a r c a l d'Osona. tivitats, problemes, cele- el conjunt de les pàgines
cinc i només Ripollès i
lés seves relacions- de tota
bracions, tradicions, aspira- del diari.
PUNT.DL\RI s'hi adreça,
A més a més, el periòdic
Cerdanya en queden fora
mena amb les altres cinc
maldat les dificultats de cions i projectes que no
incorporades a la VI amb
comarques, amb les que
surten mai als'mitjans de disposarà dels serveis inforles comunicacions que poOsona.
forma encara part del macomunicació. És tota la matius adequats per poder
drien millorar sustancialteix districte per les elec- ment èn pocs anys, amb la
vida de les nostres comar- oferir també la informació
A l'espera que la Genecions legislatives à nivell
mateixa voluntat de col·la- . ques de la qual només una suficient de Catalunya,
ralitat revisi la divisió coespanyol i bensegur també
part molt petita es reflexa Espanya i la resta del món
boració que amb les altres i
marcal d'aquell moment, i
que per les pruneres al
amb alguna periodicitat .al lector de les comarques
amb la confiança d'esdeveconfirmi o corregeixi
Parlament català fan que
ara com ara a la premsa, la gironines.
nir un mitjà d'informació
aquests criteris, cosa que
PUNT.DL\RI cregui en la
adequat a les exigències acsegons sembla s'esdevindrà
conveniència de comptar- tuals i una tribuna de. debat
quan hi hagi Parlament de
ies en l'àmbit inicial de
oberta a. tots els sectors
Catalunya, potser l'any que
ENroÉ&jpiBHUÏi
cobertura informativa i disocials i polítics.
ve un cop aprovat l'Estatut
fusió.
d'Autonomia, PUNT.DIATota la informació
RI , ofereix també el seu
D'altra banda ni el Riposervei informatiu al Ripollès ni ía Cerdanya, més i totes les opinions
llès i la Cerdanya.
enllà dels seus esforços de
PUNT.DL·\K1 aspira no
Malgrat les raons econò- premsa local, no han tingut solament a donar informa-

UN DIARI
. UN DIARI en la nostra
llengua i pensat amb l'esperit de la Catalunya autònoma i democràtica. Les
nostres comarques han de
ser un cop més capdavanteres en el camí d'ima informació lliure, democràtica i independent, i d'uiía
premsa autènticament catalana com ja ho han estat
els .darrers anys amb nombroses revistes comarcals.

independent
Serà el segon diari en català després de quasi quarahta anys de negació de la
llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. Vol ser una aportació
important a la difícil realitat de la premsa del noste
país que volem ajudar a.
sortir de la crisi. Ha de ser
també im element decisiu
de contribució a la normalització púbüca del català.

democràtic

UN DIARI que respongui a la necessitat d'informació de la democràcia. Si
sense democràcia no hi pot
haver informació lliure,
com s'ha vist al llarg d'aquests últims quaranta anys.
de dictadura, sense infor-

mació lliure no hi pot haver democràcia. El diari
democràtic de les nostres
comarques donarà cada dia
tota la informació i totes
les opinions que són la base
de la convivència ciutadà
na.
.

ional
UN DIARI ben fet, realitzat per un equip amph i
complet de periodistes
conscients de la seva responsabiUtat professional i
de les seves obligacions envers el lector i la veritat.

que són els úriics amos als
quals han de servir. Un
diari rigorós i popular alhora, que treballarà la informació a fons per oferirla al públic amb la màxima
claredat i seriositat.
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UN DD^RÍ ai servei de
mació i tribuna lliure d'éxtots els ciutadans' de les- prèssió de totes les opicomarques gironines, per
nions. El caràcter popular i
damunt d'opinions pèrso
diversificat de la propietat
nals i interessos de partit.
de la Societat Editora i la
Fidel a aquella màxima pe-r
professiohalitat. dé l'equip
riodística tan véÜa i actual , de redacció seran la princique diu que «els fets són
pal garantia de la nostra
sagrats i les. opiiiions - Uiüindependència.
res», serà abundosa d'infor-

íntercornarcal
UN DIARI de totes i
cadascuna de les'comarques de. l'Alt Empordà,
Baix Empordà, Cerdanya,
Garrotxa, Gironès, Ripollès
i Selva. No serà només el
diari de Girona, per bé que
tingui els serveis centrals
en la vella ciutat dels setges i les riuades. Mitjançant les solucions tècniques
adequades, i amb el servei
d'uns equips de redacció
situats a cada comarca,
serà alhora el diari de Girona; de Banyoles i ;ie Caçà,
el diari d'e Figueres, de

Roses i de Llançà, el diari
de L a ' Bisbal, de Palafrugell, de Palamós i de
Sant Feliu dé Guíxols, el
diario d'Olot i de Besalú, el
diario de Ripoll, de Sant
Joan de les Abadesses, de
Camprodon i de Ribes de
Freser, el diari de Santa
Coloma de Farners, de Blanes, de Tossa i de Lloret, el
d i a r i de P u i g c e r d à i
d'Alp..., el diario de totes
les comarques, de tots els
pobles i de tots els ciutadans d'aquesta part de
Catalunya.
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PUNT.DIARI se sent hereu de la rica tradició històrica
de la premsa d'aquestes comarques. Heus aqui alguns
periòdics del primer terç del segle XX; L'Autonomista
de Girona, Empordà Federal de Figueres, Revista
d'Olot d'Olot, Sol Ixent de Cadaqués, L'Avenç del
Empordà de La Bisbal i Gazeta Cerdaüa de Puigcerdà.

