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- A les 12, a la plaça de la Palmera,
audició de sardanes amb la cobla
Amoga.
-A 2/4 de 7 de la tarda, Embarraca't
amb nosaltres, a l'antiga Ca la
Lucrècia. Xerrada sobre Racistes:
no, gràcies, a càrrec de Paco Candel
i Núria Cadenas.
-A 2/4 de 8 del vespre, al Museu de
l'Empordà, xerrada-debat amb el
títol Història, projecció i estructuració del futbol base a la nostra ciutat.
-A les 8, a la plaça de l'Ajuntament,
concert de la petita Big Band del
Taller de Músics de Barcelona.
- A les 8, Embarraca't amb nosaltres,
a l'antiga Ca la Lucrècia. Recital de
cançó marinera, amb el grup La
Garota.
- A les 8 del vespre, al saló de descans
del Teatre Municipal el Jardí, presentació del llibre Pensament emmirallat, del pintor Daniel Lleixa.

—A 2/4 de 8, cursa popular del Carrer
Nou. Sortida i arribada a la Font
Lluminosa.
—A les 10 de la nit, Embarraca't amb
nosaltres, a l'antiga Ca la Lucrècia.
Nit de reggae i skà, amb l'actuació
dels grups R o o t s G e n e r a t o r i
Komando Moriles.
—A les 10 de la nit, al Museu de l'Empordà, concert a càrrec del trio de
cordes Beethoven Trio.
—A les 11, al Certamen, ball amb l'orquestra-atracció La Guagua i Setson
i Blas.
—A les 11 de la nit, al Teatre Municipal el Jardí, actuació de Jango
Edwards, que presentarà el seu
espectacle Clàssics.

—A partir de les 9 del matí, a la plaça
de l'Ajuntament, Mostra de productes populars de tradició catalana.
—A 2/4 de 10, al pavelló municipal,
finals territorials de futbol de sala
infantils-cadets.
—A 2/4 de 10, a les instal·lacions
esportives municipals, j o r n a d a
comarcal de futbol de sala benjamí-aleví.
—A 2/4 de 12 del migdia, a les instal·lacions A. Madem i Sala (càmping Pous), jornada de lliga l a divisió cadets: PBB Alt Empordà UE
Figueres.
—A les 12 del migdia, a les instal·lacions A. Madem i Sala (càmping
Pous), jornada de lliga de futbol-7
grup A, entre el PBB Alt Empordà
i Llançà CE.
—A les 12, al pavelló municipal, jornada de lliga de bàsquet cadets: CB
Adepaf - CB Ripoll.
—A les 12, al camp de futbol Pelai
Buixó Fito-sanitari, a Vilamalla, jornada de lliga de futbol aleví preferent; Penya Unionista A - Torroella UE.
—A les 12, al Club Tennis Figueres,
partit de semifinals del IX Trofeu
de Fires.
—A les 4 de la tarda, al Club Tennis
Figueres, partit de semifinals del IX
Trofeu de Fires.

- A les 11 del matí, a l'església de Sant
Pere, missa amb motiu de la celebració de la Festa de la Tercera
Edat, amb actuació de la Coral Santa Cecília de la Sagrada Família de
Figueres.
- A partir de les 11 del matí, al Club
Tennis Figueres, partit de quarts de
final del IX Trofeu de Fires.
- A les 12 del migdia, al saló de sessions de l'Ajuntament, acte oficial
amb motiu de la celebració de la
Festa de la Tercera Edat. Lliurament de medalles a les persones que
enguany celebren 90 anys.
-A 2/4 de 4 de la tarda, al poliesportiu municipal, trofeu de Fires de
badminton.
-A les 5 de la tarda, al Certamen,
ball dedicat a la gent de la tercera
edat, a benefici d'UNICEF. Actuació de l'Esbart Dansaire de Figueres, amb VEsquetinc, ball figuerenc
d'origen provençal.
- A 2/4 de 7 de la tarda, Embarraca't
amb nosaltres, a l'antiga Ca la
Lucrècia. Xerrada sobre Porros:
legalització o repressió, organitzada
pels Maulets.

Si creus en la Humanitat,
ajuda aquells que lluiten
pels seus drets.
Fcs-le stici de
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Creu Roja

- A les 4, al camp de futbol Les
Pedreres, campionat comarcal de
benjamins futbol-7: At. Figuerenc
Camallera.
- A les 4, al camp de futbol Les
Pedreres, jornada de lliga campionat comarcal de futbol-7 benjamins:
At. Figuerenc Camallera.
-A partir de les 4 de la tarda, al col·legi U Salle, VII Trofeu Ciutat de
Figueres de judo.
- A les 5, al camp de futbol Les
Pedreres, campionat provincial 2a
divisió infantils: At. Figuerenc
Roses AE.
- A les 5, a la plaça de la Palmera,
audició de sardanes amb la cobla
Cadaqués.
-A les 5 de la tarda, Embarraca't amb
nosaltres, a l'antiga Ca la Lucrècia.
Gimcana fotofònica, a partir dels 10
anys. Inscripcions a la barraca de la
Creu Roja Joventut.
- A les 5, al camp de futbol Les
Pedreres, jornada de lliga del campionat provincial 2a divisió infantils:
At. Figuerenc Roses.
- A les 5, al camp de futbol Pelai
Buixó Fito-sanitari, a Vilamalla, jornada de lliga de futbol l a divisió
cadets: penya Unionista A - At.
Empordanès.
- A 1/4 de 6 de la tarda, a les instal·lacions A. Madem i Sala (càmping Pous), jornada de lliga l a divisió infantils: PBB Alt Empordà
Joventut San Pedró Màrtir.
- A les 6, Embarraca't amb nosaltres,
a l'antiga Ca la Lucrècia. Espectacle
infantil a càrrec del grup Els Marco.
- A les 6, al Certamen, concurs de
plats cuinats de conill.
- A 2/4 de 7, al pavelló municipal, jornada de lliga de bàsquet amb cadires de rodes CB Mifas - CBGAM.
- A les 10 de la nit, Embarraca't amb
nosaltres, a l'antiga Ca la Lucrècia.
Concert de rock, amb els grups
Barri Baix i Parriana.
- A les 10, al Teatre Municipal el Jardí, sarsuela, La del manojo de rosas,
SL càrrec de la companyia del mestre
Josep M. Damunt.
- A les 11 de la nit, al Certamen, sessió de ball amb l'orquestra la Principal de la Bisbal.
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-A les 11, al pavelló municipal d'esports, actuació d'El Ultimo do la
Fila.
-A les 11 de la nit, Sport en viu. Gala
Màgica al Casino Sport, a càrrec de
Jordi (Magdiver).

-A partir de les 9 del matí, a la plaça
de la Palmera, mostra de productes
populars de tradició catalana.
- A partir de les 9, al complex poliesportiu, campionat internacional de
pe tanca.
- A partir de les 9, al circuit Ferrerola
Park de Campmany, motocross de
Fires.
- A 2/4 de 10 del matí, al camp de
futbol Les Pedreres, jornada de lliga
campionat provincial la divisió alevins. Partit entre els equips At.
Figuerenc i La Salle Figueres.
- A 2/4 de 10, al camp de futbol Les
Pedreres, campionat provincial l a
divisió alevins: At. Figuerenc - La
Salle Figueres.
- A partir de les 10 del matí, al Certamen, I Trobada de Puntaires.
- A les 11, al camp de futbol Les
Pedreres, campionat provincial
juvenils 2a divisió: At. Figuerenc
L'Escala CF.
- A les 10, sortida popular en bicicleta
de muntanya, des de la plaça del
poliesportiu municipal.
- A les 10 del matí, al pavelló municipal, jornada de lliga de bàsquet
amb cadira de rodes. Partit entre els
equips CB Mifas i CB Bilbao.

TANE
HERMÈTIC
S.L.

—A les 11, al camp de futbol Les
Pedreres, jornada de lliga campionat provincial 2a divisió juvenils; At.
Figuerenc - L'Escala.
—A les 11, al camp de futbol Pelai
Buixó, jornada de lliga de futbol
benjamins: Penya Unionista A Bellcaire CF.
—A les 11, al camp de futbol Pelai
Buixó, jornada de'lliga de futbol 2a
divisió juvenils: Penya Unionista A
Vilabertran AE.
—A 2/4 de 12 del migdia, partit de
la fase final del IX Trofeu de Fires,
al Club Tennis Figueres.
—A les 12, al pavelló municipal, jornada de lliga de voleibol femení: CN
Figueres CV Palafrugell.
—A les 12 del migdia, Embarraca't
amb nosaltres, a l'antiga Ca la
Lucrècia. Ball d'escuma a càrrec del
grup Els Farsants, a la plaça de
l'Ajuntament.
—A les 12, al Teatre Municipal El jardí, XLIII Concurs de roses.
—A les 5 de la tarda, a la pèrgola del
pavelló poliesportiu, XLVI Concurs
de colles sardanistes. Amb la cobla
Amoga.
—A les 6, Embarraca't amb nosaltres,
a l'antiga Ca la Lucrècia. Espectacle
infantil de màgia, La volta al món
amb màgia, a càrrec del grup Biocòmics.
—A les 7, al Certamen, Festa dels anys
60, amb Guateque.
—A les 7, al Teatre Municipal el Jardí,
representació de Delirium tremens,
pel grup Tramunteatre.
—A les 10 de la nit, al Clos de Fires,
Castell de focs.

Portes hermètiques
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ELEVADORS - MUNTACÀRREGUES
PLATAFORMES HIDRÀULIQUES
MUNTAPLATS
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C/ Verge del Carme, 9
Tel. (93)794 18 11
Fax(93)795 40 60
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