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FIRES¡ FESTES DE GIRONÁ SANT NARCÍS 1983;0]
-

Programad’act
•

A 2-4 di al Museu d’História
de la Ciutat inauguració de l’expo
sició <(LesFiresi Mercats aGirona»i
«Fidel Aguilar, dibuixos i escultu
res» (exposició del fons municipal).
Ala 1delmigdiainauguracióde
la Fira Comercial ¡Agrícola al recin
te de la Devesa.
28 D’OCTUBRE
Alal del migdia,a2-4de8del
Al llargde les Firesal local social de la PenyaDobleSet se vespre
projecció d’una pel.licula a
celebrará a partir de 2/4 de 9 deI vespre el VTorneig de fires cárrec de la Germandat de Dona
d’escacs.
dors de Sang dins el Pavelló de la
A les 10 delmatí a la CasadeCulturainauguracióde l’ex Fira Comercial.
Alal delmigdiaalaPlaçadelVi
posició filatélica«Girona83» amb la presentaciódel segell
actuació de Xesco Boix ¡ Angel
dedicat als vitrallsde la Catedralde Girona.
A les 10 del matí als localsde la CambraAgráia Prov. Daban.
Ala 1 delmigdia,iales4,5,6i7
conf erénciadelsenyorAntoniGüelI,CapdeBombersdeGiro de la tarda sessions de titelles a la
na, «Elsfocsa lescomarquesgironines»dinslesVII Jornades Barraca deis Titellaires de Sant
TécniquesAgrícoles.
Marcal al passeig de la Devesa.
A les 4 de la tarda sortida de
Girona
del II Rally Firesde Girona,
Ales l2delmatíalslocaisdeia
29 D’OCTUBRE
organitzat per l’Escuderia Girona ¡
Cambra Agrária Provincial confe
ráncia del senyor Josep M. Vives i
Desde 2-4 de 9 del matí fins a ambel patrocini del’Excm.Ajunta
de Quadras, Cap del servei de pro les 2 del migdia se celebrará a l’an ment de la Ciutat.
Pavellóde SantJosepencor>tre
tecció de vegetals de la Generalitat tic
del riu Güell el 3er. Concurs
«La Lymantria dispar, la seva de Paletes de les comarques giro- de basquet del campionat juvenil
problemática i afeccióalessureres fines organitzat pel Coi.iegid’Apa masculí entre el C.B. Sant Josep
gironines» dins les Vil Jornades relladors i Arquitectes tácnics de Homs ¡ el C.0. Farners.
A 2-4 de 6 al Pavelló de Sant
Técniques Agrícoles.
G irona.
Ales lOdel matíalslocaisdela Josep encontre de basquet del
A les 7 de la tarda al Palau de
Cambra Agrária Provincial els campionat junior masculí entre el
Caramany inauguració de i’exposi
ció d’olis d’en Xavier Carboneli.
senyors Joaquim Punsola, Fran C.B. SantJosep-Homsi el C.O.Far
A 2-4 de 8 del vespre inaugura
cesc Vayreda, Josep L. Batllori y ners.
De 6 a 7 al Pavelló de la Fira
ció de l’exposició «Publicacions Josep M. Pagés dissertaran sobre
deis centres locals ¡ comarcais de «Experiéncies i resultats de ‘Esta Cultural presentació del llibre
Catalunya» a la sala d’exposicions ció d’Avisos de Girona»dins les VII «Históries de la Bomba» editat pel
Col.lectiu ecologista.
Fidel Aguilar de la Ramblade la Lii
Jornades Técniques Agrícoles.
A 2-4 de 7 a les escales de la
ApartirdeleslOdelmatíal’an_
bertat.
tic camp de futbol de Vista Alegre Catedral actuació del grup Tripijoc
A les 8 del vespre a ‘Aula Mag aixecament de globus aerostátics, amb l’espectacleTirant lo Negre».
na de la Casade Cultura acte inau organitzat per Baló Club Medite
A 2-4 de 8 del vespreal Pavelló
gural de Joventut Mádica. Presidi rrani i lcarus Club vol Girona.
de Sant Josep encontre de basquet
raç’ l’acte el senyor Ministre de
Deles lOa les 11 del matíals del Campionat de 2. divisió mas
Sanitat i Consum Ernest Lluch.
jardins de la Devesa, concurs de culina entre el C. B. Sant Josep
A les 8 del vespre a la Plaça del pesca infantil amb lliurament del Homs ¡ el C. Santiago Apóstol.
A 2-4 di 1 de la nit al Teatre
Vi, solemne inauguració de Fires XXX Trofeu Josep Maria Tallada,
amb el tradicional pregó al balcó de organitzat per la Societat de Pesca Municipal «Lecirque imaginaire» a
cárrec de Victoria Chaplin Thierra.
l’Ajuntament. Acabat el pregó esportiva la Canya.
A les 11 de la nit a l’envelat del
A les 11 del matí Missa conce
actuará el grup Tripijoc acompa
nyat pels bastoners i diables de lebrada a l’església de Sant Feliu passeig de la Copa actuació de l’or
questra Pacific i del conjunt Setson
pel senyor Bisbe de Girona.
Terrassa.
A les 12 deI matí als locals de la i Blas.
A 2-4 dii de la nit al Teatre Cambra Agrária Provincial confe
Municipal magne concert a cárrec réncia del senyor Ignacio Palazón
de Narciso Yepes.
Español de Crida 83 de Saragossa 30 D’OCTUBRE
A les 11 de la nit a l’envelat del «Situació actual del Foc Bacteriá a
A partir de les 8 deI matí als rius
passeig de laCopa actuaciódel’Or
Europa i la seva incidéncia a les Onyar o Ter se celebrará el concurs
questrina Galana i de l’orquestra comarques de Girona» dins les VII de pesca organitzat per la Societat
Sifonica.
Jornades Técniques Agrícoles.
de Pesca Esportiva la Canya.
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A 2-4 de 10 dei matí al local
social de la Penya Doble Set se
celebrará el Campionat de Catalu
nya per equips de 2a ¡ 3a categoria
provincial d’escacs.
De 10 a 2 del matí col.loqui
sobre temes d’interés agrícola ¡
ramaderorganitzat perJovesAgri
cultorsde Girona,dinselPavellóde
la Fira Comercial.
A 2/4 di 1 del matí al camp de
Sant Ponç encontre de futbol entre
els equips d’afeccionats de la
Penya Doble Set i el C. F. Sant Pri
vat de Bas.
A les 11 del matí amb motiu del
1100 aniversari de la Canónica es
fará una celebració litúrgica a la
Catedral presidida pel Cardenal, i
els abaaaats, bisbes i capítols de
Catalunya.
A les 11 del matítindrá lloc l’ini
ci del XXXIII Concurs Hípic Nacio
nal categoria «C»,celebrant-se les
proves 1 i 2, organitzat per la
«Sociedad Hípica Gerundense».
A les 11 del matí al gimnás del
G. E. ¡ E. G. se celebrará el trofeu
Fires i Festes d’halterofília en les
categories juniors-seniors i la cmquena jornada del Campionat Pro-.
vincial juvenil organitzat per la Fe
deració gironina d’halterofília.
A 2/4 de 12 del matí a l’Estadi
de la Jovéntut encontre de futbol
entre els equips juvenils de la
Penya Doble Set ¡la U. D. Coma i
Cros.
A3/4 de 12 al camp municipal
del Pont Major encontre de futbol
de 2. regional grup 1entre el C.E.
Pontenc i el C. E. Banyoles.
Ales l2alPavellóMunicipalde
la Devesa encontre de básquet
amb cadira de rodes entre el Club
Mifas de Girona i el Costa Daurada
de Tarragona.
Ala 1 delmigdia,iales4,5,6i7
de la tarda Sessions de Titelles a la
Barraca deIs Titellaires de Sant
Marçal al passeig de la Devesa.
A les 6 de la tarda a l’stand del
col.lectiu ecologista de Girona ac
tuació del duet «Quim i Manuel».
A les 7 de la tarda a l’envelat del
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passeig de la Copagran concurs de
Rock Gironí.
A 2/4 de 8 deI vespre al Teatre
Municipal «Lecirque imaginaire» a
cárrec de Victoria Chaplin & Thie
rre.

•

31 D’OCTUBRE

•

Ales 11 del matísecelebraráel
XXXIII Concurs Hípic Nacional,
categoria «C»,disputant-se les proves 3 i 4, organitzat per la «Socie
dad Hípica Gerundense».
Ales l2aláPlaçaJordideSant
Jordi actuació del grup Can Boter
amb «La comparsa cI’hivern».
A les 6 ¡ 7 de la tarda Sessions
deTitellesa la barraca delsTitellai
res de Sant Marçal al Passeigde la
Devesa.
A 2/4 dii de la nit al Teatre
Municipal «Lecirque imaginaire» a
cárrec de Victoria Chaplin & Thie
rre.
A les 11 de la nit a l’envelat del
Passeig de la Copa actuació de l’or
questra Selvatana ¡ Cimarron.
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1 DE NOVEMBRE

•

Al Ilarg del dia a la Plaça del Vi
se celebrará la Firadel Dibuix ide la
Pintura, organitzada perla Llibreria
Les Voltes.
A les 9 deI matí sortida de la
Plaça de Catalunya de la III Marxa
Ciclo-naturista Internacional de les
Ffres, organitzada per la Penya
Ciclosport Girona.
A les 10 del matí a l’estadi del
F.C. Girona, Torneig Penya Doble
Set de futbol amb la participació
deis equips alevins del F. C. Barce
lona, C. F. Jupiter, F.C. Girona i
Penya Doble Set.
Ales 11 del matísecelebrará la
tradicional subhasta de la Fira del
bestiar.
Ales 11 del matíala piscina del
Pavelló de Palause celebrará la 3•a
jornada de natació, dins del XXTro
feu Atleta Complet, organitzat per
la FederacióProvincial d’Atletisme
i patrocinatperl’Excm.Ajuntament
de Girona.
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a I’envelat
•

Dia28, a les 23 hores:
ORQUESTRINA GALANA
ORQUESTRA «LA SIFFFONICA»

•

Dia29, a les 23 hores:
ORQUESTRA PACIFIC
CONJUNT SETSON i BLAS

•

Dia 30, a les 19 hores:
GRAN CONCERTDE ROCK GIRONÍ

•

Dia3l,ales23hores:
ORQUESTRA SELVATANA
CIMARRON

•

Dia4, a les 23 hores:
ALBATROS
CREMA CATÁLANA

•

Dia 5, a les 23 hores:
PASARELA
MARACAÍ MARXA
1
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