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Diumenge, 11 d'octubre de 1992 /

DIARI DE GIRONA

- A les deu de la nit, dansa
contemporània, al Teatre Sant
Narcís, «Cap de Burro» per la Cia.
Sota de Bastos, i coreografia de
Jordi Cardoner.
- A les deu del vespre, a l'espai
de Pianoforte del C. Carreras
Peralta, audició de jazz, a càrrec
de Pablo Vélez. Organitza: A de
W del barri vell centre.
- A les onze de la nit, nit de
rumbes a l'envelat del passeig de
la Copa, amb Ai, Ai, Ai.
- A dos quarts de dotze de la
nit, ball a l'envelat amb les
orquestres Maravella i Janio Marti. Organitza: Sala de Ball de Girona.
DISSABTE, 31 D'OCTUBRE
- A les set del matí, IV edició
de les 20 hores de billar, al Nummulit.
- A les nou del matí, campionat social de fires de botxes, a
l'estadi de la Devesa del GEiEG.
- A les deu del matí, arribada
dels geganters amb ball tradicional per Jove Orquestra, a la plaça
del Vi.
- A les onze del matí, visita,
comentada al barrí vell de
Girona. Sortida de l'oficina de
turisme de la Rambla.
- A les onze del niatí, visita
comentada a la ciutat «Resseguint els escriptors». Sortida
de l'oficina de turisme de la Rambla.
- A les onze del matí, «El joc
de l'oca sense barreres», a la
plaça de la Constitució. Campanya de sensibilització del col·lectiu Mifas.
- A les dotze del migdia, trobada de gegants, castellers i bastoners, a la plaça del vi.
- A les dotze del migdia, partit
d'handbol, categoria infantil, CE
Maristes B-CE Maristes A, al
col·legi la Immaculada.
- A les dotze del migdia, partit
d'handbol categoria aleví, Bélllloc-CE Maristes al col.legi Belllloc del Pla.
- A les dotze del migdia. La
màgia de Xevi, al Teatre de Sant
Narcís.
- A dos quarts de quatre de la
tarda, XXVII Campionat de futbol
d'empreses entre Sant DanielSnoopy Palafolls, al camp de futbol de Vi la-roja.
- A dos quarts de quatre de la
tarda, partit d'handbol categoria
aleví GEiEG B-CN Figueres, al
complex de St. Narcís del GEiEG.
- A dos quarts de quatre de la
tarda, XXVII Campionat de futbol
d'empreses, entre la Creueta-Bar
Sport al camp de futbol de la
Creueta.
- A dos quarts de quatre de la
tarda, XXVII Campionat de futbol
d'empreses. Bar Puente-Undàrius, al camp de futbol de Fontejau.
- A tres quarts de quatre de la
tarda, XXVII Campionat de futbol
d'empreses. Palau Maikel-Cassanenc, al camp de la federació.
- A dos quarts de quatre de la
tarda, XXVII Campionat de futbol
d'empreses, entre la Creueta-Bar
Sport al camp de futbol de la
CreUeta.
- A les quatre de la tarda, visita comentada al barri vell de
Girona. Sortida de l'oficina de
turisme de la Rambla.
- A les quatre de la tarda, visita comentada a la ciutat «Resseguint els escriptors». Sortida
de l'oficina de turisme de la Rambla.
- A les quatre de la tarda, XIX
Trofeu de Fires de Natació del
GEiEG, al complex de Sant Ponç
del GEiEG.
- A les quatre de la tarda,
XXVII Campionat de futbol d'empreses, penya Doble Set-Sant
Gregori, a l'estadi Fèlix farró.
- A les quatre de la tarda, III
Torneig de Fires d'escacs quadrangular, al local de l'AVAP.
- A les quatre de la tarda,
XXVII Campionat de futbol d'empreses. Cafeteria Don BalónAeroport, al camp de la Llar

Infantil.
- A les cinc de la tarda, «L'Empordà», a càrrec de Titelles Sant
Marçal, a l'envelat de titelles de la
Devesa.
- A les sis de la tarda, visita
comentada «Les llegendes de
Girona». Sortida de l'oficina de
turisme de la Rambla.

DIUMENGE, 1 DE NOVEMBRE
- Durant tot ei dia, fira del marxant, al recinte del Mercat. (Pla
Güell).
- Durant tot el dia, partits de
futbol: Bons Aires-Sils, Bons
Aires-UE Cassà, Bons Aires-Belllloc i Bons Aires-Lloret, al camp
municipal Torres de Palau.

PROGRAMACIÓ DE FIRES

za: Associació de Botiguers,
Industrials i Veïns del carrer
Ballesteries.
- Des de les nou del matí i
durant tot el dia, V Fira del Mineral, al carrer Ciutadans. Organitza: Associació de botiguers del
Cor de Girona i Minerals l'esclat.
- A les deu del matí, V Tomeig

Sió catalana entre GEiEG-SHUM
Maçanet, al complex Sant Narcís
del GEiEG.
- A la una del migdia, «Estena
92», de Titelles de Sant Marçal, a
l'envelat de titelles de la Devesa.
- A les quatre de la tarda, concurs individual de sardanes
revesses, al Parc Central. 50è ani-
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Els castell de Focs Artificial que es farà el dia de Tots Sants, clourà com cada any les Fires de Sant Narcís de 1992.
- A les sis de la tarda, «Estrena
92», a càrrec de Titelles de Sant
Marçal, a l'envelat de titelles de la
Devesa.
- A les sis de la tarda, XXVII
Campionat de futbol d'empreses,
índalo Salt-Monells, al camp de
la Federació
- A les sis de la tarda, partit
d'handbol, categoria cadet,
GEíEG-H. Bordils a, al complex
Sant Narcís del GEiEG.
- A dos quarts de set de la tarda, partit d'handbol, categoria
sènior Bell-lloc-CH Malgrat, al
pavelló Municipal de Palau.
- A dos quarts de set de la tarda, concert a l'envelat amb les
orquestres Maravella i Janio
Marti. Organitza: Sala de Ball de
Girona.
- A les set de la tarda, «La
bruixa brotxa», de Titelles de
Sant Marçal, a l'envelat de titelles
de la Devesa.
- A dos quarts de nou del vespre, festa de proclamació del XII
Premi «Just M. Casero» de narració curta, a la saía La Planeta.
(Passeig Canalejas). Completarà
la festa un espectacle musical a
càrrec del Grup Proscènium.
Organitza: Llibreria 22.
- A les nou del vespre. Quarta
competició de fumada lenta de
cigars a l'Hotel Fornells Park.
Organitza: Gremi d'Estanquers
de Girona.
- A dos quarts de deu del vespre, .atorgament del XI Premi
«Manuel Bonmatí» d'articles
periodístics, al Casino de Girona.
Organitza: Rotary Club de Girona.
- A les deu de la nit, «Espectace Z» de la Cia. Zotai Teatre, al
Teatre Municipal.
- A les onze de la nit, música
tradicional a l'envelat del Passeig
de la Copa, amb Clau de Lluna i
Xarop de Canya.
- A dos quarts de dotze de la
nit, ball a l'envelat amb les
orquestres Maravella i Janio
Marti. Organitza: Sala de Ball de
Girona.
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- Durant tot el dia, concurs de
colles sardanistes al Parc Central.
50è aniversari de la Colla Sardanista Amunt i Crits. Organitza:
GEiEG.
- Durant tot el matí, I Trofeu
Ciutat de Girona de Golf en
modalitat de 18 forats parelles
indistintes, al camp de golf Girona.
I - A les nou del matí, partit de
bàsquet, cadet A masculí. Neteges Kasa-CB Torroella, al pavelló
d'esports Santa Eugènia.
- A les nou del matí, VI Campionat de petanca Ciutat de Girona, modalitat tripletes, al club
petanca'Montilivi.
- A les nou del matí. Trofeu
Joan Martínez d'halterofília
infantil i juvenil, al complex Sant
Narcís del GEiEG. Organitza:
Federació gironina d'halterofília.
- A les nou del matí, mirada
social modalitat pistola al polígon de tir olímpic.
- A les nou del mató, III Pujada
Rocacorba en mountain-bike.,
Organitza: Club Nestlé.
- A les nou del matí, X marxa
cicloturista intemacional. Sortida
de la plaça Santa Eugènia. Organitza: Penya Ciclosport de Girona.
- A les nou del matí, XUV concurs de pesca fluvial de fires
organitzat pel GEiEG, entre els
rius Ter i Onyar.
- Des de les nou del matí i
durant tot el dia, XVII Fira del
dibuix i la pintura, a la plaça del
Vi i Pont de Pedra. Organitza: llibreria Les Voltes.
,
- Des de les nou del matí i
durant tot el dia, II Fira d'alimentació, a la Cort Reial i plaça de
l'Oli. Organitza: Associació de
veïns i botiguers de la Cort Reial i
rodalies.
- Des de les nou del matí i
durant tot el dia, VII Trobada d'artesans, brocanters i antiquaris al
carrer. La fira comprèn els carrers
Ballesteries, Cort-Reial, Pujada
Sant Feliu i Ponç Martí. Organit-

Ciutat de Girona de beisbol, al
camp d'esports de Fontejau. Trofeu Lluís Martí.
- A les deu del matí. Tirada
internacional Gran Premi Ajuntament de Girona a 25 plats, al
camp de tir de la Devesa. Organitza: Societat de Tiro al Plató de
Girona.
- A les deu del matí. Trofeu
Fires de Girona 1992 de ciclisme.
Sortida del carrer Emili Grahit en
direcció a Vilablareix. Organitza:
Club Ciclista Girona.
- A les deu del matí, XIX Trofeu de Fires de natació del
GEiEG, al complex Sant Ponç del
GEiEG.
- A dos quarts d'onze del matí,
partit de bàsquet, cadet femení,
CCE Montessori Palau-CE Vedruna B, al col.legi MontessoriPalau.
- A dos quarts d'onze del matí,
partit de bàsquet sub-23. Serra &
Mota-Caldes de M o n t b u i , al
pavelló d'esports Santa Eugènia.
- A les onze del matí, visita
comentada a la ciutat «Resseguint els escriptors». Sortida
de l'oficina de turisme de la Rambla.
- A l e s onze del matí, visita
comentada al barri vell de Girona. Sortida de l'oficina de turisme
de la Rambla. '
- A les dotze del migdia, al
cementiri de Girona, acte cívic en
record de tots els difunts gironins.
- A les dotze del migdia, partit
de bàsquet sènior A masculí.
Serra & Mota-Caldes de Montbui,
al pavelló d'esports Santa Eugènia.
- A les dotze del migdia. Campionat de Catalunya sènior de
rugbi entre GEiEG-CN Barcelona
a l'estadi de la Devesa del GEiEG.
- A les dotze del migdia, partit
de bàsquet cadet masculí, CCE
Montessori Palau-CB Adepaf A,
al col.legi Montessori-Palau.
- A dos quarts d'una del migdia, partit d'hoquei de la 1a divi-

versari de la Colla Amunt i Crits.
Organitza: GEiEG.
- A les quatre de la tarda, visita comentada a la ciutat «Resseguint els escriptors». Sortida
de l'oficina de turisme de la Rambla. •
- A les quatre de la tarda, visita comentada al barri vell de
Girona. Sortida de l'oficina de
turisme de la Rambla.
- A dos quarts de cinc de la
tarda, campionat juvenil preferent de bàsquet entre Valvi Mataró, al pavelló municipal
d'esports de Palau.
- A les cinc de la tarda, partit
de futbol lliga 2a divisió B, Real
Murcia-Girona FC a l'estadi de
Montilivi.
- A les cinc de la tarda, «El tresor d'en Cristòfol», del Titelles de
Sant Marçal, a l'envelat de titelles
de la Devesa.
- A les sis de la tarda, visita
comentada, «Les llegendes de
Girona». Sortida de l'oficina de
turisme de la Rambla.
- A les sis de la tarda, «L'excursió en bicicleta», a càrrec de
Titelles de Sant Marçal, a l'envelat de titelles instal·lat a la Devesa.
- A les sis de la tarda, «Circums-tàncies» de Petit Circ de
Carrer, al Teatre Sant l·tercís.
- A dos quarts de set de la tarda, concert a l'envelat amb l'orr
questra de Janio Marti i Maravella.
- A les vuit del vespre, castell
de focs artificials, al llit del riu /
plaça de Catalunya. Seguidament, audició de sardanes a la
rambla de la Llibertat a càrrec de
la cobla Ciutat de Girona.
- A les nou del vespre, «Les
quatre estacions», de Vivaldi, a
càrrec de l'Orquesitra de Cambra
de l'Empordà, al Teatre Municipal.
- A les deu de la nit, nit de
rock a l'envelat del passeig de la
Copa, amb Xucu-pa, a Priori,
Zitzània i De Rostoll.

