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de Girona

FETS I GENT
Unes vuit mil persones varen admirar, diumenge
passat, les catifes de flors naturals que concursaven a
la Festa de les Enramades d'Arbúcies. Aquesta manifestació artística, enguany inspirada en la commemo-
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Joan Pau II va
estrenar, a Huelva,
la 2a etapa del seu
viatge a Espanya

ració del centenari del naixement de í'artista Miró,
constitueix l'acte més multitudinari d'aquestes festes de carrers que varen començar dijous i acabaran
demà dimecres.

Pisiíit»'
• Punts de recollida de la
campanya d'ajut a Bòsnia

Unes vuit mil persones van admirar les catifes
de flors naturals de les Enramades d'Arbúcies
La majoria de les obres participants estaven inspirades en l'artista Miró
ENRIC CASALS
Arbúcies
Unes vuit mil persones van
assistir diumenge passat a la
celebració del concurs de catifes
florals que es va portar a terme
a Arbúcies amb motiu de les
Festes de les Enramades de la
localitat.
De les tretze obres que hi van
participar, la majoria de les
quals estaven inspirades en
l'artista Miró, la guanyadora
en la categoria individual va
ser la catifa confeccionada pels
veïns del carrer Camprodon de
la localitat que, amb uns trenta
metres de llargada, representava una de les obres de l'artista
català.
Pel que fa al premi a l'estil
col·lectiu, els guanyadors d'aquesta edició van ser els veïns
del carrer de Sorrall, amb una
catifa de cinquanta metres on
hi havia representats els colors
principals, fent referència també a Miró.

Girona.- La campanya
d'ajut humanitari a Bòsnia
demana la solidaritat dels
ciutadans de les comarques
gironines perquè portin als
punts de recollida aliments
que no es facin malbé com
llet en pols, oli, sucre, formatge, margarina, cacao,
melmelada, pasta, sardines
(tota mena de menjar en
llauna), xocolata i galetes, a
més de productes de neteja
com sabó de dutxa, desinfectant, lleixiu, tovalloles de
paper i gases, i roba. A Salt,
la recollida es farà els dies
19 i 26 a la parròquia de
Sant Cugat; a Cornellà del
Terri, dissabte vinent a l'Ajuntament; a Santa Coloma
de Farners s'estan recollint
coses fins dimecres a l a plaça
de l'Ajuntament; el dia 19 es
recolliran a la plaça de Palafrugell i a la plaça del poble
de Banyoles; i a Sant Feliu
de Guíxols, al casal Tueda de
baix, i a Olot, al local Torre
Malagrida, ja s'està fent la
recollida que finalitzarà el
dia 27.

• S'inicia la festa major
del barri de Vila-roja

JORDI RIBOT

Més d'un quilòmetre

tes catifes van ocupar més d'un quilòmetre i mig de llargada.

En conjunt, les obres van
ocupar més d'un quilòmetre i
mig de carrers que, com cada
any, van fer honor al cognom
atribuït a Arbúcies de «vila Jardí del Montseny». A més a més,
aquesta celebració forma part
d'unes commemoracions lúdiques i populars nascudes al segle XVI.
Un cop va finalitzar el concurs, i a diferència dels anys
anterios, éls carrers encatifats
van ser trepitjats per una cavalcada formada per gegants, capgrossos, bandes musicals, car-

rosses i grups d'animació, que
van substituir la tradicional
processó.
La visita d'Àngel Colom
La celebració del concurs de
catifes amb flors naturals va
ser visitada pel secretari general d'Esquerra Republicana de
Catalunya, Àngel Colom, que
el mateix dia havia visitat la
localitat de la Garriga on també celebren el mateix concurs.
En aquest sentit, Colom va manifestar la seva sorpresa per la

importància dels treballs d'Arbúcies, «molt per sobre dels que
s'han fet a la Garriga».
Malgrat les flors, Colom no
va oblidar-se de parlar de política i va manifestar,.en relació a
l'actual situació, que el seu partit «no donarà suport a qualsevol govern a l'Estat espanyol,
perquè ho serien basant-se en
una classe involucionista, segons els seus respectius programes electorals».
A més, també va assegurar
que «Catalunya no hi té res a
pactar amb Espanya» i va afe-

gir que «si no és amb un acord
de sobirania entre Convergència i el partit socialista, en lloc
de guanyar-hi el nostre país hi
pot sortir enredat».
Les Festes de les Enramades
continuen avui amb la festa del
beirri de Magnes, i demà dimecres finalitz2iran amb el carrer
de Camprodon i un ball de comiat al pavelló polisportiu, en el
decurs del qual l'alcalde de la
localitat, Jaume Soler, lliurarà
els premis als guanyadors dels
concursos de ninots i de rodolins.

La XV Cursa del
Corte Inglés va batre
el rècord de
participació
DdeG
Barcelona.- Els organitzadors van aconseguir el seu propòsit i, diumenge passat, la XV
Cursa del Corte Inglés va batre
el rècord mundial de participació en curses populars en aconseguir reunir a Barcelona un
total de 92.974 corredors. Amb
aquest número, la ciutat comtal superava els 79.370 participants que van concentrar-se a
Madrid, el mes de febrer passat,
i també el rècord ja batut en
l'edició anterior de la mateixa
cursà a Barcelona, amb 76.414
corredors.
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Girona.- Divendres vinent s'inicia la festa major
de Vila-roja —que durarà
fins diumenge— amb una
cercavila amb Xarrupa-Quevessa, el pregó i una revetlla
amb el grup Playa Brava.
Dissabte al matí, a la plaça
Picasso, hi haurà jocs de cucanya i xocolatada. A 2/4 de
8 del vespre, a les pistes del
col·legi, els alumnes del gimnàs Dinàmic faran una exhibició de Tae-kwondo. El ball
de la nit de le penúltima jornada serà amenitzat pel conjunt Chapó i la disco mòbil
Pepe.
L'últim dia de la festa començarà a les 11 del matí
amb el concurs lliure de pintiura infantil i amb el partit
de bàsquet entre el Mifas i
Sant Rafael. A la teirda s'oferirà un aperitiu a la gent de
la tercera edat i à les 10 de la
nit es farà el ball a càrrec del
Caliu. L'espectacle de focs
artificials clourà els actes
fins l'any vinent.

• Premis Gim-jazz

EFE

Mallorquines.- En el sorteig celebrat entre els assistents a l'exhibicó de gimnàstica celebrada el cap de
setmana passat a la discoteca Nova Pèrgola de Mallorquines, va resultar guanyador del primer premi, una
bicicleta mountain-bike amb
accessoris, el número 1.824;
el segon, 1.808, correspon al
premi d'uns patins Line i
complements; i el 0752, és
per al tercer premiat, amb
dos xandalls, dues samarretes i bons per a solàrium,
sauna i squash.

