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ETS I GENT
El navarrès Inaki Perurena aixecarà pedres de 250
quilos per les Festes delTura d'Olot, en un dels actes
organitzats per la penya Aoapix (Associació olotina
d'amics del porc i del xai). Aquest serà una de les

2 4 CURSOS
Mifas realitza un
curs de Turisme
per als disminuïts
físics

actuacions més espectaculars de les festes, tot i que el
mateix dia i també organitzat per aquesta penya es
farà la III estirada de corda, el sopar popular, la
turinada i el ball de l'hora.

És un dels actes organitzats per^ la penya Aoapix

líiald Perurena aixecarà pedres de 250 quilos
a Olot per les Festes del Tura
ESTANIS VAYREDA
Olot

Inaki Perurena és un harrijasotzaile, és a dir, un aixecador
de pedres, considerat un ídol al
País Basc per la seva gran habilitat i la seva força. El navarrès
farà una exhibició el dia 9 de
setembre, al pavelló municipal
d'esports d'Olot, dins els actes
organitzats per la penya Aoapix, concretament a la mitja
part del III Campionat d'estirada de corda.
Iriaki Perurena ha aconseguit aixecar una pedra de 317
quilos i cada hivern intenta superar-se. Això no obstant, a
Olot, el navarrès es limitarà a
fer una exhibició i és previst
què aixequi pedres de 200 i 250
quilos, de 200 quilos amb una
mà, fer girar al voltant del coll
una esfera de 100 quilos i altres
actuacions. Perurena realitza
cada estiu una gira d'exhibició
arreu del país i també arreu del
món i fins ara ha visitat Europa, Àsia i,Austràlia.
L'aixecament; de pedres,
igual que altres esports autòctons del País Basc, té el seu
origen en el treball diari transformat en esport. Cal recordar,
a més, que a l'antiga Olimpíada
d'Atenes l'aixecament de pedres era un dels esports que es
practicava i encara ara es conserven algunes de les pedres
que s'utilitzaven.
A més de l'exhibició d'Inaki
Perurena, però, la penya Apa-"
pix organitza des de fa uns anys
un seguit d'actes per les Festes
del Tura. La festa començarà a
dos quarts de sis de la tarda.

Les donacions de
sang van disminuir
aquest estiu respecte
l'any passat
EFE/DdeG

Madrid.- El noníbre de donacions de sang al juliol i
agost, període considerat crític en augmentar la demanda, principalment causada
pels accidents de trànsit, ha
disminuït d'un tres per cent
respecte als mateixos mesos
de l'any passat, segons ha
informat la Germandat de
Donants de Sang. Un cop finalitzada la campanya, que
va començar el mes de juliol
sota el títol de «Dóna là mà a
la vida. Fes-te donant, dè
sang», el coordinador de
campanyes de la Germandat
de Donants de Sang, Juan
Ramiro, va assenyalar que
durant el període estival,
tant el passat any com el
present es varen experimentar descensos del 5 i 3 per
cent respectivament.
. En les primeres setmanes
de juliol, segons Ramiro, van
disminuir d'un 15 per cent el
nombre de donacions, si bé a
l'agost es varen realitzar
més donacions que en elmateix mes del passat any.
Després d'insistir que
l'Estat espanyol es troba
amb dèficit de sang, Ramiro
ha fet una crida als ciutadans perquè donin sang i va
anunciar que la Germandat
de Donants posarà en riiarxa •
diverses campanyes a barris
i universitats.

Alguns dels membres de la penya Aoapix, organitzadora de l'acte.

amb la concentració de totes les
colles participants en el III
Campionat d'estirada de corda,
que se celebrarà al pavelló d'esports. A les sis començarà el
campionat i a la mitja part hi
haurà l'exhibició d'Iíiaki Perurena i també unà demostració
del Soskor-apustu. Aquesta
competició, també d'origen
basc, consisteix a col·locar un
determinat nombre de bastons
en una cistella en el mínim
temps possible. Els bastons estan situats en parelles i èl concursant pot començar per qual-

sevol dels bastons, tot i que
només en pot agafar un cada
vegada.
Després d'aquests actes, es
farà el sopar popular amb arròs
de mar i muntanya, on acostumen a participar unes 200 persones. Tot seguit, es farà la turinada, que consisteix a recórrer
un seguit de bars de la ciutat,
on els participants poden beure. Aquest any els bars no donaran la beguda i tothom haurà
de portar el seu refresc. A la
una de la nit, al carrer Baix del
Tura es farà el ball de l'Hora,

L'Associació Amics
deJ Montseny
homenatja Antoni
Pladevall
ENRIC CASALS

Viladrau.- Cent vint persones van assistir a Viladrau a
l'homenatge que l'Associació
Amics del Montseny va retre a
l'historiador i capellà Antoni
Pladevall. Socis de l'entitat,
amics i fainiliars es van sumar
al reconeixement públic envers
una persona que coneix pam a
pam la història eclesiàstica, civil i cultural de Catalunya. En
el decurs de l'acte. Salvador Millet, president de l'esmentada
associació, va entregar a Antoni Pladevall la medalla de plata
dels Amics del Montseny.

2 5 ENTREVISTA
Andreu Cortada,
un dels
responsables de Les
Veles de Banyoles

Antoni Pladevall, l'homenatjat, en el decurs de l'acte.
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on es cantaran cançons pròpies
de la ciutat.
Aquests actes els organitza
desinteressadament l'Aoapix,
una penya olotina de 70 persones que durant l'any es reuneix
diverses vegades per fer una
matança de porc, una anada a
marina o l'aplec. Els membres
de la penya van vestits sempre
amb una bata de carnisser, amb
quadres blancs i negres i financen les activitats amb una quota de soci i amb els diners que
s'obtenen d'altres actes que organitzen durant l'any.

Els consumidors de
Barcelona reclamen
horaris comercials
flexibles
Barcelona.- L'Associació
de Consumidors de Barcelona (ACPB) va reclamar ahir
que els horaris comercials
que actualment es discuteixen «siguin el més flexibles
possible perquè responguin
a les n e c e s s i t a t s dels
consumidors>>.
El president de l'ÀCPB,
Fèlix Gatell,'va declarar que
els consumidors «estem tips
que no se'ns tingui en compte en un tema que ens afecta
especialment a • nosaltres i
en el qual es tenen en compte més els interessos i les
p r e s s i o n s dels
petits
comerciants».
L'ACPB ha dirigit una
cai-ta a l ministre de Comerç
i Turisme, Javier Gómez Navarro, perquè en el seu diàleg amb sindicats i representants del sector comercial
«no es margini de forma intencionada els consumidors
que, al cap i a la fi, seran els
grans perjudicats de la decisió que s'adopti». En la seva
carta, els consumidors recorden que la Constitució assenyala que s'escoltarà les seves
associacions
en
qüestions que els afectin.

