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GIRONA

PROGRAMACIO FIRES I FESTES SANT NARCIS '88
21 d'octubre
— A les 8 del vespré, a la galería Expoart, xerrada-col.loqui entorn del tema
«Mosaic de gironins».
— A 2 / 4 de 12 de la nit, a la Sala del
Cel, actuació de Songhai (sextet áfrica).

22 d'octubre
— A les 10 de la nit, en el Teatre Municipal, representado de «Amants i altres
estranys», a carree del Talieret de Salt.

23 d'octubre
— A partir de les 9 del matí, a les
instal.lacions del Club de Tennis Girona,
octaus de final del I Trofeu fires Sant
Narcís '88.
— A les 10 del matí, sortida de la X Edició de la cursa popular del carrer Nou, organitzada per l'Associació de veíns i centre comercial del carrer Nou.
— A les 8 del vespre, en el saló de
descans del Teatre Municipal, áudio-visual sobre la ciutat germana de Bluefields/Nicaragua. Organitzat per Solidaritat
amb Nicaragua de Girona.
— A les 10 de la nit, en el Teatre Municipal, concert a carree de Viena Art Orchestra, Big-Band.

25 d'octubre
— A partir de les 9 del matí, a les
instal.lacions del Club de Tennis Girona,
quarts de final del I Trofeu fires Sant
Narcís '88.
— A les 8 del vespre, a la sala d'exposicions de la casa de cultura Bisbe Lorenzana, inauguració de l'exposició del fons
d'art de la Generalitat.

27 d'octubre
— A 2 / 4 de 8 del vespre, al Paiau de
Caramany, inauguració de l'obra pictórica
de Beulas, Roca D. Costa, Roca Sastre,
Todo i Vayreda C.

28 d'octubre
— A 2/4 de 10 del matí, a la pujada de
la Mercé, carrer Beatas, pujada de les
Pedreres i plaga General Marvá, XV Concurs de pintura rápida, juvenil, infantil i
aleví, organitzada per la comissió sociocultural del GEíEG.
— A les 11 del matí, a les instal.lacions
de la Societat Hípica Gironina del passelg
de la Devesa, XXXVII Concurs de salts
nacional categoría C.
— A les 6 de la tarda, il.luminació extraordinaria al centre comercial de la Rambla
i Argentería organitzada per rAssociació
de veíns de la Rambla i Argentería.

— A les 7 del vespre, a la placa del Vi,
inauguració de fires amb el tradicional
pregó des del baleó de l'Ajuntament. Seguldament, espectacle a carree del grup
Tripijoe a la mateixa placa del VI, amb la
eol.laboració de l'Ajuntament de Tárrega,
Orquestrina Galana, Jordi Llongueras,
Joan Figueras, Mercé Paloma, i Joan Ignasi Ros.
— A les 7 del vespre, a la Fontana d'Or,
inauguració de rexposició «Soldat de
plom 88 - IX Mostra de figures históriques»," organitzada per la societat el Baluard.
— Al les 10 de la nit, en el Teatre
Municipal, representado de «Carmen»
per la companyia de ballet d'Antonio Cades.
— A 2/4 de 12 de la nit, a laSala del
Cel, actuado de Sopa de Cabra.
— A 2 / 4 de 12 de la nit, a l'envelat del
passeig de la Copa, bal! amb l'Orquestrina
Galana.

29 d'octubre
— A partir de les 8 del matí, davant el
nou PaIau Fira, Coneurs de paletes de les
comarques gironines organitzat peí Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Téenics
de Girona.
— De 9 a, 12 del matí, al riu Ter, zona
de Pedret, XXXIII Coneurs fluvial infantil
de pesca organitzat per la Societat de
Pesca Esportiva la Canya.
— A les 9 del matí, al col.legi públic
Sta. Eugenia, partit de básquet entre Limpiezas Kasa \ CCE Montessori B.
— A les 10 del matí, entre la placa
Catalunya i el pont de l'Areny, IV Campionat internacional de Girona d'aixecament de globus aerostátics organitzat per
Baló Club Mediterrani.
— A les 10 del matí, al pavelló d'esports
de Sant Narcís, partit d'handbol entre el
GEiEG A i r H . Figueres.
— A les 10 del matí, XXIII Gran premi
de Girona de tir al plat.
— A 2/4 d'11 del matí, sortida de la placa del Vi de la visita guiada de carácter
gratuTt a la Girona Monumental a carree
de guies professionals de l'APIT.
— A les 11 del matí, missa solemne
concelebrada i presidida peí sr. Bisbe a la
parroquia de Sant Feliu.
— A les 11 del matí, a les instal.lacions
del Club de Tennis Girona, semifinals de
la fase final i la fase previa del I Trofeu
fires Sant Narcís.'88.
— A les 11 del matí, al col.legi Bell-lloc,
partit d'handbol entre l'H. Bell-lloc i l'H.
Garbí.
— A les 11 del matí, a íes instal.lacions
de la Societat Hípica Gironina del passeig
de la Devesa, XXXVII Coneurs de salts
nacional categoría C.
— A 2 / 4 de 12 del migdia, al pavelló
d'esports de Sant Narcís, partit d'handbol
entre el GEiEG B i l'H. Bordils.
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— A les 12 del migdia, al col.legi públic
Sta. Eugenia, partit de básquet entre el
Serra Mota i la UE Sarria.
— A les 12 del migdia, inauguració de
la Fira agrícola í comercial.
— A les 12 del migdia, al col.legi Carmelites, partit de básquet entre el C£ Vedruna A í el CB Borrassá.
— A les 12 del migdia, a la placa de
Sant Feliu, sardanes a carree de la cobla
Ciutat de Girona.
— A les 12 del migdia, en el pavelló
d'esports de PaIau, partit de básquet amb
cadira de rodes, organitzat per Mifas.
— A la 1 del migdia, al saló de descans
de l'Ajuntament, festa de concessió del
VIII Premi de narrado curta Just M. Casero, convocat per la Llibreria 22.
— A les 3 de la tarda, en el pavelló de
paIau, torneig de fires de judo, organitzat
per la delegado territorial.
— A 2/4 de 4 de la tarda, al camp de la
federado (mundialet 82), partit de fútbol
entre penya Bons Aires i Garrotxa.
— A 2/4 de 4 de la tarda, al Hit del ríu
Onyar, entre la placa Catalunya i el pont
de l'Areny, IV Campionat internacional de
Girona d'aixecament de globus aerostátics, organitzat per Baló Club Mediterrani.
— A 2/4 de 4 de la tarda, al camp deis
Germans Sábat, Bar Puente-Esponellá,
dins el XXIII Campionat intercomarcal de
fútbol d'empreses.
— A 2/4 de 4 de la tarda, al col.legi
Carmelites, partit de básquet entre el CE
Vedruna B i el CIB Lloret A .
— A les 4 de la tarda, sortida de la
plapa del Vi de la visita guiada de carácter
gratuít a la Girona monumental, a carree
de guíes professionals de l'APIT.
— A les 4 de la tarda, al col.legi públic
Sta. Eugenia, partit de básquet entre Mudanzas la Zamorana i el CE Palamós C.
Martí.
— A les 4 de la tarda, al col.legi La Salle, partit de básquet entre La Salle Girona B i el BC la Bísbal.
— A les 4 de la tarda, a la pista Sant
Pau, partit de básquet entre el Sant Pau i
el CB Besalú.
— A les 4 de la tarda, al col.legi Montessori PaIau, partit de básquet entre el
CCE Montessori i el GEiEG A.
— A les 4 de la tarda, al col.legi Maristes, partit de básquet entre el CE Maristés
i el GEiEG B.
— A les 4 de la tarda, al col.legi públic
Taialá, partit de básquet entre el CB Tálala i I'Aro BC.
— A les 4 de la tarda, a la piscina de St.
Ponp del GEiEG, XV Trofeu Sant Narcís
de natació organitzat peí GEiEG.
— A les 5 de la tarda, al camp del Vilaroja, Sant Daniel-Aeroport Girona Costa
Brava, dins el XXIII Campionat ¡ntereomarcal de fútbol -d'empreses.
— A les 5 de la tarda, al pavelló municipal d'esports de Palau-sacosta, partit de
básquet del campionat provincial cadet
maseulí entre el ,Valvi Girona í la Salle
Girona A.

— A les 5 de la tarda, al camp de la
federado (mundialet 82), partit de fútbol
infantil V divisió entre Bons Aires i l'Escala.
— A 2/4 de 6 de la tarda, al col.legi públic Sta. Eugenia, partit de básquet entre
Serra Mota i el CE Palamós C. Martí.
— A 2/4 de 6 de la tarda, al col.legi
Montessori-Paiau, partit de básquet entre
el CE Montessori i el GEiEG B.
— A les 6 de la tarda, espectacle infantil a l'envelat del passeig de la Copa amb
el grup els Farsants.
— A les 6 de la tarda, al pavelló d'esports de Sant Narcís, partit de básquet
entre el GEÍEG A i el BC la Bísbal.
— A les 7 del vespre, a la piscina de
Sant Ponp, partit de waterpolo del campionat de Catalunya entre el GEiEG i el
CN Mataró.
— A les 7 del vespre, al pavelló d'esport
de Sant Narcís, partit d'handbol de la 1 '
divisió nacional entre el GEiEG i el Caja
Sagunto.
— A 2/4 de 8 del vespre, al saló d'actes
del Casino gironí, subhasta de pintures
obsequí de pintors gironins a benefici del
Girona FC.
— A 2 / 4 de 8 del vespre, a la Rambla
Llíbertat, sardanes a carree de la cobla
Ciutat de Girona.
— A 2 / 4 de 8 del vespre, a les escales
de la Catedral, cantada d'havaneres a carree del grup Terra Endins.
— A les 8 del vespre, a Espais, composieió de les diverses obres que formen
«La rendido de Breda»,. de Velázquez,
interpretada per 32 artistas.
— A les 10 de la nit, en el Teatre Municipal, representado de «Joc de dos», per
la Cia. GAT, amb Enrié Majó i Carme
Sansa.
— A 2 / 4 de 12 de la nit, recital al
pavelló cobert situat g les antigües casernes militars, a carree de Siniestro Total.
— A la 1 de la matinada, a l'envelat del
passeig de la Copa, ball amb el conjunt
Nevada.

30 d'octubre
— A les 9 del matí, tirada social gros
calibre pistola dames organitzada per Tir
Olimpio Girona.
— De 9 a 12 del matí, ais rius Onyar i
Ter al seu pas per Girona, XXXIV Coneurs fluvial de pesca organitzat per la Societat de Pesca Esportiva la Canya.
— A les 9 del matí, al camp de Sant
Pone de Fontejau, partit de sofbol (béisbol femení), entre el CBS Girona i el CS
BIau de Barcelona.
— A les. 10 del matí, a la piscina de
Sant Ponp, partit de waterpolo categoría
17-19 anys del Campionat de Catalunya,
entre el GEiEG i el CN Barcelona.
— A les 10 del matí, en el pavelló de
PaIau, partit de Higa de 2^ divisió nacional
femenina de voleibol, entre els equips del
CV AVAP i el CE Hispano Francés.

