FIRA DE SANT LLUC /

Divendres, 13 d'octubre de 1989

Avui divendres, dia tretze d'octubre a la capital
de la Garrotxa, s'inaugura la Fira de Sant Lluc
'89, amb la presència en l'acte de la inauguració del conseller de Comerç, Consum i Turis-
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me, Lluís Alegre i Selga. En aquesta fira a part
la mostra ramadera i comercial també hi haurà la ja coneguda fira del dibuix, que cada any
aplega un gran nombre de gent.

El programa d'actes de la fira
de Sant Lluc d'Olot
Dimecres dia onze d'octubre començaren els actes de la fira de
Sant Lluc d'Olot. A les set de la
tarda, s'inaugurà l'exposició de Fidel Barcons, guanyador de la I Beca
de creació artística Ciutat d'Olot
1988. A la nit, concretament a dos
quarts d'onze, el conjunt musical
La Dècada Prodigiosa actuà a la
plaça Major.
Divendres vinent, a dos quarts de
set de la tarda, els més joves podran gaudir d'una cercavila pels
carrers de la ciutat, des de la plaça
del Carme al Recinte Firal, amb la
participació de la cobla-orquestra
La Principal d'Olot i la col·laboració
del Grup Lleter de la Garrotxa, Hípica Puigsacalm, Unió de Pagesos i
també el C.I.T. d'Olot.
A les vuit del vespre d'aquest
mateix dia es farà la inauguració
oficial de la Fira de Sant Lluc '89,
amb l'assistència del conseller de
Comerç, Consum i Turisme, sr. Lluís Alegre, qui farà la presentació
del Castell dels Gegants d'Olot, llibre editat per la Generalitat. Aquest
acte es portarà a terme al stand de
l'Ajuntament d'Olot. A continuació, es farà públic el veredicte del
concurs de stands i es lliuraran els
trofeus concedits per l'Ajuntament
d'Olot i una empresa al primer i
segon millors stands comercials, industrials i en espai lliure.
Dissabte catorze d'octubre, dia
de la comarca, a les deu del matí,
es portarà a terme la II Desfilada

canina. Aquest dissabte s'enlairaran globus a les cinc de la tarda.
Desprès de l'últim àpat del dia, a
dos quarts d'onze de la nit, al Teatre
Municipal actuarà la companyia
Quartetto da Cinquè, amb l'espectacle «Tocata i Fuga». La venda
anticipada d'entradfs es farà els
dies nou, deu, onze, dotze i tretze,
de set a nou del vespre al Teatre
Municipal.
La v i l Cursa popular ciutat d'Olot
iniciarà diumenge, dia quinze d'octubre, dia en què també s'iniciarà
el Mercat extraordinari de l'artesania a la plaça Clara.
Concurs de d i b u i x
Tota aquella persona afeccionada al dibuix podrà participar en el X
Concurs de dibuix escolar. Per concursar serà necessari fer la inscripció davant de l'antiga estació. El
concurs tindrà quatre categories:
fins als sis anys, de set a nou anys,
de deu a dotze anys, i per últim de
tretze a catorze anys. A les cinc de
la tarda hi haurà una enlairada de
globus.
L'escola-taller de les Preses es
presenta dilluns dia setze d'octubre
ales cinc de la tarda. Dimarts vinent
serà el dia de les Escoles; duranttot
el dia la fira estarà dedicada a atendre els grups d'escolars de la comarca que v u l g u i n v i s i t a r - l a .
Aquest acte és organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics de la
Garrotxa. En els tallers, organitzats

per diversos gremis i entitats de la
Garrotxa, hi participaran alumnes
de totes les escoles d'Olot. Al recinte firal, es lliuraran els premis als
guanyadorsdel X Consurs de dibuix
escolar. Els tres primers qualificats
de cada categoria rebran un trofeu i
un premi. A les sis de la tarda, hi
haurà ball amb orquestra al Club de
Jubilats Sant Jordi.
Del disset al trenta-u d'octubre
restarà oberta la IV Mostra d'art
jove a la Torre Malagrida. Els actes
de dimecres dia divuit d'octubre
s'iniciaran amb el primer concurs
morfològic de la raça frisona de la
Garrotxa, organitzat per la Unió de
Pagesos i el Grup Lleter de la Garrotxa. Els actes culturals també seran presents en aquesta fira, i
aquest mateix dimecres la cooperativa de la Vall d'en Bas ha organitzat
una conferència sobre el «Règim
fiscal de les cooperatives i de les
SATS» a càrrec de personal especialitzat. El CIT d'Olot ha organitzat
una desfilada i exhibició pels carrers de la ciutat, des de la plaça del
Carme al recinte firal, a càrrec de
les bandes musicals: Morso Pigegarde, Brovst Pigegarde, Jaegerspris Garden i Danehofgarden, de
Dinamarca.
Premis al m i l l o r bestiar
A la una del migdia, al recinte
firal, se celebrarà el lliurament dels
premis al millor bestiar i ramaderies

La maquinària agrícola és un sector important de la fira de St. Lluc.
de la comarca, i també es farà
lliurament de medalles d'assistència a les ramaderies col·laboradores
de la fira. La segona desfilada i
exhibició pels carrers de la ciutat,
des del recinte firal a la plaça major,
es portarà a terme a les quatre de la
tarda, a càrrec de les mateixes bandes musicals del migdia. Aquest
acte l'organitza el CIT d'Olot amb la

col·laboració de Guitour de Calella.
A dos quarts de deu del vespre, es
lliuraran els diplomes als expositors, i a continuació es farà la
clausura oficial de la fira de Sant
Lluc 1989. Els accessos al recinte
firal pel públic visitant seran per
l'avinguda Estació i pels pisos Casadellà. L'entrada a aquest recinte
serà lliure.

açcTRonicg, ofRT
H IO- F
S
NI O R I T Z A C I Ó
VÍDEO
TVC
SERVEI T È C N I C

PROPI

I

C l i v i l l i e r s , 20 - T e l . 26 36 63

l L « D V t r \ i

Olot

(Girona)

MIFAS
EXPOSICIÓ DEL
7 AL 26 D'OCTUBRE DE 1989
M.

CUIXART

CLAPERA
DAIMESJORDI
M.

OLIVERAS

PLANAPUIG
L.

ROURA

VAYREDA

C.

HORARI:
FEINERS: MATÍ DE 10 A 1, TARDA DE 5 A 9
FESTIUS: DE 7 A 9 TARDA
Sant Tomàs, 4 • Tel. 26 2194 • 17800 OLOT
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Visiteu el nostre stand
n° 29 de la fira
Horari: de dilluns a divendres
de 15 h a 17 h
Horari assistenta social:
dilluns de 9 h a 1 h

Passeig de Blay, n" 6
Tel. 26 67 90 - OLOT

FIRA DE SANT LLUC A OLOT
Del 13 a l l 8 d'octubre de 1989

Visiteu el stand de la
Unió de Botiguers d'Olot
La Unió de Botiguers d'Olot trasllada
la seva oficina a la fira, on us serà
facilitada tota la informació que
pugueu necessitar

& INFOROLOT,

S.A.

L A I N F O R M À T I C A , A L SERVEI DE L'EMPRESA
40 professionals amb més de 1.000 instal.lacions arreu de les nostres comarques són la nostra GARANTIA. Tenil la SOLUCIÓ que necessita.
, S t , Llàtzer, 35. Tel. 506334
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