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Les autoritats varen recórrer tots els estands

Inaugaració xifícial de la
Fira Comercial i Agrícola
MENUA 600 PTES. / SERVEI A LA CARTA
PER FIRES. OBERT CADA DIA
Dinars,
berenars i sopars
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SANTA EUGÈNIA

IMMOBILIÀRIA,

PROMOCIÓ I VENDA

(De la nostra Redacció).— La
inauguració oficial de la Fira Comercial i Agrícola es va dur a terme ahir a la una del milgdia. Amb
la presència de diferents autoritats i amb un recorregut mig remullat per la pluja i el fred de la
jornada e's va celebrar oficialment la inauguració dels aproximadament noranta estands que
componen l'estructura del recinte. .
Entre d'altres autoritats, es
varen aplegar ahir a la una del
migdia àVrecinte firal el batlle gironí, Joaquim Nadal, el president
de la cambra de comerç, Josep
Maria Ginés, el president de la
Diputació, Salvador Carrera, el
governador militar Lluís Cuesta,
el governador civil, Miquel Solans, i diversos regidors de
l'Ajuntament gironí.

EL FRED FA CÓRRER
Després de les paraules de l'alcalde, Joaquim Nadal, i després
de solventar també els- problemes de megafonia que varen fer
passar una mala estona al president del consistori gironí, els diferents representants institucio-

nals vapen encetar un ràpid recorregut pels nombrosos estands
de la Fira Comercial i Agrícola.
La marxa de consellers i autoritats va ser acompanyada durant tota l'estona pel fred, la mica de pluja que durant el matí va
caure sobre la Devesa, i la gran
quantitat de parades de la.fira,
que varen obligar que la visita
fos força ràpida. Sortint del barracó d'informació situat a la mateixa entrada del recinte, hom va
arribar fins l'estand del departament de Comerç i Turisme, i de
la direcció general de Comerç interior i Consum de la Generalitat.
D'aquesta manera, varen passar
a través de televisors, vídeos,
llagonjses, formatges, llibres,
enginys tècnics, etc. i varen
acostar-se fins l'estand del
PUNT DIAfil, dels bombers, i per
descomptat, del mateix Ajuntament gironí. Entre les sorpreses,
a part de les novetats tècniques
que' sobre el terreny es varen
anar descobrint, és de remarcar
la que va tenir,Joaquim-Nadal
quan en arribar a un dels estands
del pavelló cobert, i eh veure un
detall que l'adornava, va exclamar: «Mira, ja tenim el primer
quadre de les cases pintades del
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PORTAR LA MAINADA A
Les 11 del matí a la plaça del Vi, on hi haurà una trobada de
gegants i tot seguit una cercavila. I a la una del migdia i a les quatre, les cinc, les sis, i les set de la tarda al passeig de la Devesa,
on els Titellaries de Sant Marçal posaran en escena el seu enginy i
bon humor.

CENTRAL
MECANOGRAFICA

BEDA
MÀQUINES I MOBLES D'OFICINA

FER ESPORTS I CONCURSAR AMB...
El concurs de pesca que se celebrarà al riu Ter i Onyar a les
vuit del matí. També amb la celebració del campionat de Catalunya d'escacs que es començarà a dos quarts de deu del matí al
local social de la penya Doble Set. Igualment l'encontre de futbol
entre els-equips afeccionats de la penya Doble Set i el CF. Sant
Privat de Bas a dos quarts d'onze del matí al camp de Sant Ponç.
Després l'inici del XXXIII Concurs hípic nacional de la categoria
«C» a les 1 ^ del matí. Paral·lelament, a la mateixa hora, però al
gimnàs del GEiEG, el trofeu Fires i Festes d'Halterofília en les categories júniors i sèniors i la cinquena jornada del campionat provincial juvenil. A dos quarts de dotze del migdia a l'estadi de la
Joventut l'encontre de futbol entre els equips juvenils de la penya Doble Set i la UC Coma i Cros. A tres. quarts de dotze, al
camp municipal de Pont Major l'altre encontre de futbol de segona regional grup I entre el CE Pontenc i el CE Ba.nyples. I a les 12,
al pavelló de la Devesa, bàsquet amb cadires de rodes entre el
club Mifas de Girona i el Costa Daurada de Tarragona.
SALTAR, BALLAR O ESCOLTAR
A les 10 del matí a les dues de la tarda al pavelló de la fira comercial, el col·loqui sobre temes d'interès agrícola i ramader.
Igualment a lès 11 del matí, a la catedral, la celebració litúrgica a
càrrec del cardenal, abats, bisbes i capítols de Catalunya, amb
motiu del 1100è aniversari de la Canònica. A la una del migdia la
ballada de sardanes que la ONCE ha preparat a la Rambla de la Llibertat. A les sis de la tarda, l'actuació del duet «Quim i Marcel» a
l'estand del col·lectiu ecologista. A dos quarts de vuit del vespre,
al Teatre Municipal, la representació de Victòria Chaplin & Thierrede «Le cirque imaginaire». I per últim a les vuit a l'envelat del
passeig de la copa, GIROCKIMA, amb una mostra dels grups de
rock gironins: Stress, Match, Exterminio i Copacobana.
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DEMÀ RECORDEM:
A les 11 el XXXIII Concurs hípic nacional. A les 1 2 del migdia
a la plaça Jordi de Sant Jordi, l'actuació del grup Can Boter, amb
«La comparsa d'hivern». A les sis i a les set de la tarda les titelles
de Sant Marçal, que continuaran amb el seu espectacle diari. A
les' set també la programació de Fires de la ONCE. A dos quarts
d'onze de la nit al Teatre Municipal continuarà «Le cirque imaginaire», I a les 11 a l'envelat, l'orquestra Selvatana i Címarron.

