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de titelles a càrrec dels Titelles de Sant Marçal.
— A les 7, a la piscina de Sant
Ponç, partit de waterpolo,
corresponent a la segona
divisió, entre el GEiEG i el
Santa Eulàlia.
—A les 7, al col·legi dels Maristes, partit de bàsquet, categoria sènior, entre el CE
Maristes i la UDR Pineda B.
—A les 7, a la Devesa, funció
de titelles a càrrec de Titelles
de Sant Marçal.
— A 2/4 de 8 del vespre, a la
rambla de la Llibertat, audició de sardanes per la cobla
Ciutat de Girona.
—A les 8, a la sala d'assaig la
Planeta del passeig de Canalejas, representació d'El
Pont, de Mario Fratti, a
càrrec de la companyia Stock
de Teatre de Lloret de Mar,
dins la mostra de teatre independent organitzada pel
grup Proscènium.
—A les 10 de la nit, al Teatre
Municipal, representació de
l'obra Un dia qualsevol, de
Dario Fo i Franca Rame.
—A les 10 de la nit, a les
Casernes, concert de rock
amb Los Suaves, Àspid i Kirlian.
— A les 11 de la nit, a l'envelat
del passeig de la Copa, show
ballable a càrrec del grup La
Tribu de Santi Arisa.

la ciutat, XXXVll concurs
de pesca fluvial, organitzat
per La Canya.
— A les 9, al pavelló de Palau,
torneig de bàsquet en cadira
de rodes, organitzat per
Mifas.
— A partir de les 9 del matí,
a les instal·lacions de la
Devesa, prova de gros calibre de tir. XX aniversari del
Club Tir Olímpic Girona.
— A les 9, a la fàbrica Nestlé,
concentració dels participants a la II Pujada a Rocacorba en mountain-bike.
—A les 9, al pavelló de Santa
Eugènia, partit de bàsquet
entre el Vila Comerma i el
CB Fontcoberta.
—A partir de les 10 del matí,
a la plaça Catalunya, partides simultànies d'escacs.
—A 2/4 d'il del matí, visites
guiades gratuïtes al Barri
Vell.
—A 2/4 d'il del matí, a la piscina de Sant Ponç, trofeu
Sant Narcís de natació, categoria absoluta.
—A 2/4 d'il, al pavelló de Santa Eugènia, partit de bàsquet, entre Insema i Pompeu
Fabra.
—A 2/4 d'il, al pavelló de Santa Eugènia, partit de bàsquet, juvenil femení, entre el
CESET i el FC Sarrià.
—A 2/4 d'il, al camp de la
Devesa, demostració de tir
amb arc a càrrec del Club de
Tir amb Aic de Girona.
—A les 11, al camp del CD
Pontenc, partit de futbol de
tercera regional entre el CD
Pontenc i el Racing Blanenc
CF.
—A les 11, al col·legi dels
Maristes, partit de futbol,
juvenil preferent, entre el
CE Maristes i el St. Cristòfol.
DIUMENGE
—A les 11, al camp municipal
Torres de Palau, partit de
—De les 8 del matí a les 12
futbol, categoria juvenil, pridel migdia, a la riba dels rius
mera divisió, entre la Penya
Ter i Onyar, al seu pas per

Bons Aires i el Blanes.
-A 2/4 de 12 del migdia, al
pont de Pedra, simulacre de
socorrisme, organitzat per la
Creu Roja de la Joventut,
amb la col·laboració de la
Creu Roja francesa de Colomiers.
-A les 12 del migdia, al pavelló de Santa Eugènia, partit
de bàsquet, categoria sènior
masculina, entre el CESET
B i el CB Vidreres.
-A les 12, al pavelló de Santa
Eugènia, partit de bàsquet
entre el Xavier Iglesias i el
CB Hostalric.
-A la 1 del migdia, a la Devesa, funció de titelles a càrrec
de Titelles de Sant Marçal.
-A les 4 de la tarda, visites
guiades gratuïtes al Barri
Vell.
-A les 5 de la tarda, a la
Devesa, funció de titelles a
càrrec de Titelles de Sant
Marçal.
-A les 6 de la tarda, a l'envelat del passeig de la Copa,
espectacle de circ Gran Parada, a càrrec de la companyia
Cirquet Confetti.
-A les 6 de la tarda, a la
Devesa, funció de titelles a
càrrec de Titelles de Sant
Marçal.
-A les 7, al pavelló municipal
de Palau-sacosta, partit de
bàsquet. Lliga ACB, entre el
Valvi Girona i el Juver de
Múrcia.
-A les 7, a la Devesa, funció
de titelles a càrrec de Titelles
de Sant Marçal.
-A 2/4 de 8 del vespre, a la
rambla de la Llibertat, audició de sardanes a càrrec de
la cobla Ciutat de Girona.
-A les 8 del vespre, a la sala
d'assaig La Planeta del passeig de Canalejas, representació de Retalls i enganxines,
a càrrec de la companyia
Centre Parroquial de Lloret
de Mar, dins la mostra de
teatre independent organit-
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zada pel grup Proscènium.
-A les 10 de la nit, a l'envelat
del passeig de la Copa, nit
de rock de Campsa, a càrrec
dels grups Fred de Peus,
Contrasenya, A priori, La
Gatxan, Peces in The River
i Hammer-head.
- A 2/4 d'il de la nit, àl Teatre
Municipal, representació de
l'obra L'hort dels cirerers,
d'Anton P. Txèkhov, a càrrec
d'El Talleret de Salt, sota la
direcció de Konrad Zschiedrich.
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D I L L U N S
-A les 11 del matí, a la sala
d'actes del Palau de Fires,
conferència amb el títol
Occitània-Catalonia. Vi
d'honor.
-A les 12 del migdia, a l'accés
del recinte firal, celebració
de la Diada de l'Agent
Comercial. Aixecada de bandera. Visita al recinte.
-A 2/4 de 2 del migdia, a la
sala d'actes del Palau de
Fires, salutació. Vi d'honor.
-A les 5 de la tarda, a la sala
d'actes del Palau de Fires,
debat sobre el tema La situació actual i perspectives de l'economia. Convidats: Antoni
Hostench, president de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona;
Carles Tusquets, president
del Cercle d'Economia;
Antoni Argandoría, catedràtic de Teoria Econòmica de
la Facultat d'Econòmiques
de la Universitat de Barce-

CORTINATGES VILA

Uf desitja Bonef Firef
Francesc Vila Prima
Decorador

Santa Eugènia, 207-213
Tels. 23 37 68 - 23 45 70
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Cursos
Cursos
Cursos
Cursos

per à nens
per a estudiants
per a joves i adults
per a empreses

• Professors nadius i titulats
especialitzats en la Metodologia
de l'Ensenyament de l'Anglès.
Cor de Maria, 5 - 8, entresol
Telèfon 22 66.72
17002 GIRONA

Baldlrl Reixach, 12/14 - Tel. 20 23 70 -17003 GIRONA
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TCCNO-SO
- VENDA, MUNTATGES, REPARACIÓ
D'EQUIPS DE SO, ALARMES i
TELÈFONS MÒBILS
Reparació de TV, Vídeo i Alta Fidelitat
Adaptació de TV i Vídeo a sistemes DUAL i SECAM
Instal·lació i manteniment d'antenes parabòliques
Mossèn Baldiri Reixach, 28
Tel. (972) 20 94 67
17003 GIRONA

GIRONA

- OFERTES D'ALARMES

La Salle, 40 - Tel. 22 30 09 - GIRONA
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PANYS 1
SISTEMES
D'ALTA
SEGURETAT,
PORTES
BLINDADES,
ALARMES 1
CAIXES
FORTES
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