Comarques
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Amb mòlts actes per a la mainada

A les siSíCie la tarda

B^ur celebra les
festes Hi
BEGUR. — Es podria molt bé dir qúe Begur
es troba en Festes. Però no en festes d'aquelles d'estiu carregades de gent de tots els
indrets del món, plenes de llum, colors,
música i fresses. Avui, les festes a les quals
ens referim, no són d'aquest tipus. Les d'ara són unes festes més quietes, més reposades, més grises si es vol, però q.ue potser
omplen més aquest buit que molt sovint
portem a dins nostre. Són unes festes, més
familiars, més agermanades, i que ben segur
ajudaran a fer un pas endavant en recerca

díaqüesta concòrdia entre tots els vilatans
Begurencs, i és que no pas debades aquestes són les Festes Nadalenques, festes que
tenen un estrany poder peragermanar i entrelligar les persones, t o t fent oblidar rancors i estament socials..
Begur necessitava un programa de Festes;
com ei que avui s'ofereix al poble, de les
quals tothom pugui gaudir 4 pàrticipar-ne
I és que Begur es va despertant amb una sana alegria, que voldria compartir amb tots
els altres pobles de món.
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ESPECTACLE

Obertura al públic de l'exposició £te_
pessebres i dibuixos fets per nens i
í
;. ^'-,
.
. . ^ ^ joves.
22 h.
Cantada nadalenca, a càrrec de la coral "Mestre Sires".
17 h.
Cinema, projecció de la pel.li'cula "La
ballena y el nino".
18h.
Actuació dels pallassos "Pep, Saltimbanqui i Bocoi".
17h.
Cinema, projecció de la peLIícula
"Espartaco".
22 h.
Actuació del grup escènic Mà.scares
de Girona, que interpretaran l'obra
"Un marit per a la meva dona".
' lOh.
Primera Cursa Popular pels carrers de
Begur i per a totes les edats i sexes.
17 h.
Actuació del grup begurenc "Tramuntana", que interpretarà la comèdia "El Nadal dels Pastorets", amb
cançons i poesies.
17 h.
Cinema, projecció de la pel.licula
"Rifles de Bengala".
16-18 h.
E^l Carter Reial recollirà, a l'Ajunta- ;
ment, les cartes de tots els nens.
10-12, 16-18 A l'Ajuntament, es lliuraran als nens
d'entre 2 i 8 anys, les butlletes per a
l'obsequi de Reis.
]7h. "
Actuació d'Angel Daban amb cançons de festa i animadó per a la mainada.
19 h.
El grup de cercavila "La Cuca guerrera" que recorrerà els carrers i anirà
amb els nens arebre als Reis.
I7h.
Projecció gratuïta de documentals i
dibuixos animats i lliurament dels
premis de pessebres.
. 2 1 h . 30'

23 de desembre
del 1979

CantàHa de traïes
dilluns, a la
GIRONA (De la nostra Redacció): — L'Ajuntament de Girona convida tots els veins a fer
una gran cantada de nadales a les
sis de la tarda, a la Rambla de la
Llibertat.. Aquesta cantada es farà justament davant de la Sala
Fidel Aguilar, on per aquests
dies hi estarà exposat un gran

L'Escolania cantà al
Teatre Municipal
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Amb el leatre Municipal ple de gom a gom, l'hscolania de Montserrat oferí al
públic gironí un esplèndid recital de cançons nadalenques. Dirigí el pare Ireneu
Segarra, i féu l'acompanyament XavicrSalietti (Foto Sergio Biondi)
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ASSOCIACIÓ DE «rus DE SALT

Assemblea de
Minusvàíids
Físics
Avui a les 11 del matí, els
minusvàíids físics de Girona
tindran una assemblea general
al local de l'Associació MIFAS, situada a la Plaça de
Sant Pere del Galligans, a sota
mateix de les voltes.
Aquesta assemblea servirà
per escollir nova Junta Directiva i alhora decidir els punts
més importants de l'ordre del
dia a presentar, s

La colla
"Terra Nostra"
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Tots els gironins, doncs,
aban^ de fer cagar el tió a casa
seva, podran anar a cantar una
estona a la Rambla. La Coral
Saba Nova també hi participarà,
així com d'altres grups musicals.

puntets

Dins el cÍGÍe d'homenatge a Civil

mÈ

pessebre que l'Associació Gironina de Pessebristes ha elaborat.

Passatge
Sgda. Famflia, 8

VIDRERES (Del nostre corresponsal, Pere Parer). —
El proper dia 25 de desembre, a les 10 de la nit, al Casino, farà la seva presentació la
colla "Terra Nostra" que oferirà una cantada de Havaneres. Aquesta colla és integrada per divuit vidrerencs joves,,
i rio tan joves, que han escollit una diada ben senyalada
per transmetre a tots un misatge de pau i d'amor amb les
seves cançons. Després d'aquesta presentació, és probable que actuin en diversos pobles de la comarca. La part.
musical del grup és formada
per belles glòries de les cobles que existiren a Vidreres.

La ''grossa'' i el tió
Tenia la secreta esperança —com tothom— de que avui no
hauria d'escriure. Però no m'ha tocat la loteria; i heus-me ací,
desil.lusionat, teclejant la vella Olivetti, després d'haver repassat les participacions que em donaven opció a una excedència
gratificada. Res. Ni el consol d'una terminació. Miraré la llista
definitiva, per allò de les "pedreas", els premis petits, les aproximacions...
Comentaris després de la rifa: ens ha tocat més diners ara,
que no pas amb tot l'Estatut. Milions per Catalunya. Després
de la catàstrofe de Les Franqueses, ara la sort s'ha girat favorablement per a la gent del Vallès.
A Girona no ens toca mai res. Som una ciutat sense sort.
O potser amb la gran sort de no necessitar la loteria per anar tirant i progressant. Alguns pensaven que el Congrés de Centristes i la presència de Suàrez ens portarien sort. Ens han portat
pluja, que Déu n'hi dó.
Amb aquesta loteria s'ha acomplert un pas més cap al Nadal. Ara l'interès es centrarà en la Nit de Nadal.
El Tió ha anat menjant i menjant, i amb les coses que la
mainada encara li posarà aquests dies, arribarà ben tip a la gran
nit. A punt per cagar tot allò que està present en la il·lusió i el
somni dels més petits. El nostre "Santa Klaus" és més primari,
més materialista, més terrenal, més ancestral. No passa enlloc,
que per obtenir regals s'hagi d'apallissar un pobre tronc. Es tot
un homenatge a la natura, que ens alimenta, ens escalfa, embelleix els nostres camps, garanteix la nostra salut. Aquesta Nit se
sentirà arreu dels nostres pobles la mateixa cantarella del "tió,
tió, caga torró", amb diverses lletres i a;nb diverses músiques;
però inexplicablement amb el mateix sentiment de felicitat i
misteri en els nens, que escalfen la vara prop del foc de la llar.
Punt, El, 1979-12-23, p. 7.

Apuntador

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

DE CAIXES ITESTALVIS
Es posa en coneixement del públic en general, que
amb motiu de la tradicional festivitat de Sant Esteve,
totes les oficines de les Caixes que integren aquesta
Federació, romandran tancades el proper dimecres
dia 2 6 de l'actual.
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de Barcelona.
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis
de Catalunya i Balears.

Caixa d'Estalvis Laietana.
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de les Balears.
Caixa d'Estalvis del Penedès.

Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Caixa d'Estalvis de Pollença.

Caixa d'Estalvis Provincial de Girona.

Caixa d'Estalvis de Sabadell.

Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona.

Caixa d'Estalvis de Manresa.

Caixa d'Estalvis de Terrassa.

