SETMANA GASTRONÒMICA
L'Associació d'Hostaleria de
Girona va presentar ahir la dotzena
edició de la Setmana Gastronòmica
gironina, que tindrà lloc del 6 al 10
de maig i en la qual hi participaran
vint-i-dos restaurants. Plana 35.
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AGENDA, CINEMES I TV

Tres planes amb tots els actes
d'avui, les farmàcies de torn, la
programació dels cinemes de les
comarques gironines i l'Alt
Maresme i, la programació de
televisió. Planes 42 a 44.

LA VIDA SOCIAL
A la fotografia, les autoritats
que van assistir a l'acte, en el
moment de la inauguració de
la Fira. En primer terme, la
pubilla de Figueres
de les comarques gironines
i n'hi ha dos dedicats a l'artesania del Perií. Entre els
expositors hi ha associacions com ara el Mifas, la
Unió de Pagesos, els Cunicultors de l'Alt Empordà i
la C r e u R o j a . A l g u n s
estands presenten projectes
que encara s'han de començar a construir, com ara el
camp de golf de Peralada i
el centre comercial Figueres Nou Centre SA, que
aquest estiu es comenarà a
edificar al costat de l'Estadi
Municipal de Futbol. La
Generalitat també és present a la F i r a a m b dos
estands de l'Instítut Català
del Sòl i un altre de l'Institut Català de la Dona. La
superfície més àmplia l'ocupa la Caixa de Girona, que
ha posat dos punts d'informació i, entremig, un circuit
de trialsín, en el qual s'hi
fan quatre exhibicions diàries d'aquest esport.
Dos dies de retard.

La Fira de Figueres aguanta el pnmer
dia la força de la tramuntana
Hi exposen noranta cases comercials, el triple que l'any passat
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— L'envelat de
la Fira Comercial, instal·lada al Clos de Fires, va passar amb èxit la prova que
va suposar aguantar les
ràfegues de tramuntana de
gairebé vuitanta quilòmetres per hora que va bufar
ahir a la tarda durant la jornada inaugural. Els responsables del muntatge tenien
l'experiència de l'any passat
-el vent es va emportar un
tros de tendal abans de la
inauguració- i aquest any

han assegurat l'estructura
perquè pogués aguantar
ratxes de tramuntana fins a
140 quilòmetres per hora.
Aquesta previsió, però, no
va impedir que les autoritats i convidats es fessin un
tip de mirar enlaire en el
transcurs del passeig inaugural pels cinquanta-un
e s t a n d s instal·lats en el
pavelló firal. La comitiva la
presidien l'alcalde de Figueres, Marià Lorca; el delegat
de la Generalitat a Girona,
Xavier Soy, i el delegat

territorial del Departament
de C o m e r ç , Consum i
Turisme, Manel Ibarz.
També van ser presents a
l ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó la
major part de regidors de
l'Ajuntament de Figueres.
Noranta cases comercials
—el triple que l'any passat— exposen els seus productes a la Fira Agrícola i
Comercial, que es va iniciar
ahir i acabarà diumenge. La
Fira es divideix en una part
exterior de 4.800 m2 en què
quaranta-tres cases exposen

maquinària agrícola, vehicles tot-terreny, furgonetes
i turismes. També hi ha
productes que poden resistir el mal temps. Aquest any
ha augmentat la presència
del sector automobilístic en
detriment de l'agrícola.
Catifes del Peiní
El Pavelló Comercial
ocupa una superfície de 860
metres quadrats —200 més
que l'any passat— i consisteix en dos envelats, un de
gran i un altre de més petit.

comunicats entre ells. Cinquanta-una cases comercials —onze més que en la
darrera edició— exposen
una gran diversitat de productes. S'hi pot trobar des
d'una talladora d'aliments
vegetals fins a una catifa del
Perú.
Pel coordinador de la
Fira, Jordi Blanch, aquest
any s'ha intentat que sigui
«més selectiva» i «menys
comarcal» i ho demostra el
fet que molts estands pertanyen a empreses de fora

Per Jordi Blanch, la part
del muntatge de la fira ha
estat dificultós perquè l'empresa encarregada d'installar l'envelat va començar a
treballar amb dos dies de
retard i això ha endarrerit
el procés. La fira estarà
oberta cada dia de 10 a 2
i de 4 a 9 del vespre.
El cartell a n u n c i a d o r
mostra un tractor negre
sobre el terra vermell i ha
estat realitzat per Guillem
Baqué, un estudiant figuerenc de Belles Arts. L'elecció del cartell es va fer a
partir d'un concurs organitzat per l'Ajuntament i la
impremta Magenta, conjuntament, obert a joves residents a la comarca i menors
de 20 anys. En el concurs
s'hi van presentar 24 obres
d'un nivell molt alt, segons
els membres del jurat —sis
professionals del món gràfic— encarregats d'escollir
el guanyador.

Més de 2.000 persones en la XV festa [
de la Bicicleta de la Bisbal d'Empordà # f v'^
Van fer un recorregut de vint-i-tres quilòmetres
JOAN POYANO

• La Bisbal d'Empordà.—
La quinzena edició de la
festa de la bicicleta de la
Bisbal d'Empordà, que es
va celebrar diumenge, va
aplegar 2.250 persones, 300
més que l'any passat. El
president del Club Ciclista
la Bisbal, Sebastià Sabater,
ha explicat que el fet que
s'hagués canviat la data
—es va ajornar per la pluja
el dia 6— feia témer una
baixada de participació,
però que van estar a punt
de quedar-se curts d'entre-

pans a l'hora de l'esmorzar,
que aquest any s'ha canviat
de lloc i s'ha fet en una
arbreda de Matajudaica. El
canvi va ser molt ben rebut
pels ciclistes perquè van
t e n i r b o n a o m b r a . El
recorregut també ha estat
modificat una mica, amb un
total de 23 quilòmetres,
passant per Canapost,
Ullastret, Matajudaica,
Fonalleres, Parlavà, Corsa i
la Bisbal.
El premi a la bicicleta
més original va ser per a un
grup de joves que en por-

taven set de soldades i amb
un tendal; la més antiga va
ser la del bisbalenc Josep
Ventura, amb llum de carbur; i l'especial va ser per
al contractista Linares, amb
una màquina feta amb una
barreja de bicicletes modernes i antigues, que portava
material de construcció.
La inscripció és gratuïta,
i es dóna esmorzar, refresc
i vi a tothom. Les despeses
es financen amb les aportacions dels patrocinadors
particulars i amb la rifa de
deu premis.
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Alguns dels participants a la festa de la bicicleta de la Bisbal.

