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FIRES DE LA SANTA CREU

L'Embarraca't troba remplaçament
definitiu a V antiga fàbrica de talc
Aàò ha fet possible ampliar Toferta d'oci i cultural per al jovent
ELISABETH ABADAL

• L'espai de les barraques destinat al públic
juvenil ha trobat l'emplaçament definitu a l'antiga
fàbrica de talc situada al final de carrer Nou,
després de l'èxit que va tenir aquest local durant
Els responsables de l'àrea
de Joventut i Lleure de l'Ajuntament, amb. el consell
municipal de là Joventut, organitzadors dé les activitats
de l'Einbarraca't, han consolidat l'emplaçament de les
barraques situant-les per segon any consecutiu a l'antiga
fàbrica de tale-del final de
carrer Nou. «Tot i que
aquesta zona és lluny del
centre de la ciutat, és l'espai
idoni per dur^hi a terme el
tipus d'activitats que s'hi desenvolupen», ha afirmat la
regidora de Festes, Carme
Fernàndèz, que ha explicat
que el fet d'estar situat a
l'entrada de Figueres, en un
lloc sense veïns, facilita l'ac- '
cés del públic i no causa
molèsties a ningú. Anteriorment s'havia celebrat en
llocs tant cèntrics com la plaça de la Palmera o el solar
de Ca la Lucrècia i aquest
fet havia aixecat nombroses
crítiques dels veïns de totes
dues zones.
La programació prevista
per a l'Embarraca't ha incrementat aquest any els espectacles i activitats destinats als més petits. En
aquest apartat, una de les
iniciatives més destacades és
l'anomenada L'hora dels
contes. Amb aquesta sessió,
que tindrà lloc dissabte a
les cinc de la tarda, l'àrea
de Joventut i Lleure ha volgut recuperar els cicles de
contes que la Biblioteca Popular de Figueres va promoure a l'any 1936. Per la
seva banda, les diferents entitats i associacions locals
instal·lades a l'antiga fàbrica
de talc han organitzat el seu

les fetes de l'any passat.. D'aquesta manera es
posa fi a la peregrinació d'anys anteriors. L'àrea
de Joventut de l'Ajuntament ha volgut promoure
aquest espai potenciant l'oferta d'oci i cultural.
En aquest sentit, l'Ajuntament ha inclòs en el

programa d'actes diversos espectacles destinats
als més petits i ha ampliat l'oferta musical nocturna d'aquest espai promovent les actuacions
de grups de rock, punk, o ska de les comarques
gironines.

Una de les actuacions que es VMI fer l'any passat a l'Embarraca't. Foto: LLUÍS SERRAT.
propi programa d'actes. Entre les propostes més originals destaca la pintada de
miurals antimilitaristes que
el Moviment d'Objecciò de
Consciència (MOC) ha
muntat per aquesta tarda i
la gimcana anomenada Naturciutat, que la Institució
per a la Defensa i Estudi

Setze restaurants participen
en les II Jornades
Gastronòmiques del Conill

de la Natura (laeden) ha
organitzat per dilluns a la
tarda.
Un concurs de xuclada de
flams, un campionat de
parxís, un de botifarra, l'estirada de corda, un concurs
de baldufes, una: gimcana fotogràfica i diverses xerrades,
són altres activitats previstes
JTlï

en aquesta zOna de barraques.
Oferta musical
L'oferta musical és. el
principal reclam per l'Embarraca't. Els seus responsables, seguint la tònica de
l'any passat, han volgut potenciar els grups de música

de les comarques gironines
i %an inclòs en la programació les actuacions de formacions com Komando Moriles, de la Bisbal, que inaugurarà aquesta nit la setmana de fires; Eitsh, de Banyoles; Crit de" Boc, de Gir
rona i Males Herbes i K^ntimplora, de Figueres.
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Són cinc més que l'any passat
• ELISABETH ABADAL

H Conill amb cargols, arrib
pebrot i tomàquet, rostit o
amb tòfones, són alguns dels
plats que durant els dies de
fires es podran degustar als
setze restaurants de la comarca que participen en les
II Jornades Gastronòmiques
del Conill a la Taula organitzades per l'Associació
de Cunicultors de l'Alt Empordà.
El president d'aquesta entitat, Antoni Caulas, ha explicat que aquesta mostra
ha tingut un gran èxit entre
els restauradors de la comarca i hi participen cinc
establiments més que l'any
passat.
D'altra banda, el quartconcurs de Plats Cuinats de
Conill, que se celebrarà el
6 de maig al Casino Menestral Eiguerenc, presenta
en aquesta edició diverses.

novetats. En primer lloc, el
públic, en comptes de degustar els plats cujnats pels
concursants, tastarà conill
farcit de llagostins i mandonguilles de conill, plats
que serviran els alumnes de
l'Escolà d'Hostaleria de Vilamalla. «Hem pensat que
era millor retornar a cada
concursant el seu plat un
cop el jurat l'hagi degustat»,
và explicar Caulas. Els organitzadorsj a més, sortejaran entre tots ..els -assistents
a l'acté tres premis consistents en un conill gratis cada
setmana durant tres mesos,
dos mesos i un mes, respectivament.
Un altre element nou que
presenta el concurs és que
el públic serà qui triarà el
plat millor presentat. «El jurat no intervindrà en aquesta
decisió, a diferència de l'any
passat», va dir Cauías.
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Algunes cuineres participants en el concurs de plats de conill. Foto: MARTÍ ARTALEJO.

Punt, El, 1995-04-28, p. 42.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

E.A.

• EI Gym Body-Squash Figueres ha organitzat per segon any consecutiu una marató d'aeròbic, que se celebrarà al pohesportiu municipal l'últim dia de fires.
La sessió, que'començarà a
les cinc deia tarda, aplegarà
figures destacades del panorama de l'aeròbic d'àmbit
estatal. Aquest mateix acte
va aplegar l'any' passat
dues-centes persones, i els
organitzadors esperen superar-ne aquest any el nombre.
La marató serà impartida
per Maros Garcia, campiona
del món; Süsi Selvanyà, medalla de bronze en el Campionat del-móp; Franmk
Abellàn, medalla de bronze
en el campionat d'Espanya;
Jordi Fusté, campió d'Espanya, i Marian López, quarta
classificada en el campionat
d'Espanya. Hi intervindrà
també la professora d'aeròbiC del gimnàs, Toííi Martínez.
Altres activitats esportives destacades per a aquests
dies són l'Open de tennis,
que se celebra al Club Tennis Figueres, o el triangular
de futbol de sala, que aplega
el FC Barcelona :—dé la divisió d'honor—, el Xocolates Roca de Girona i el CN
Figueres-Assessoria Prats
—de la divisió—. Aquest
trofeu es disputarà l'í de
maig al poliesportiu municipal, a les cinc de la tardà,
i ha estat organitzat per la
secció de futbol de sala del
CN Figueres amb el suport
del servei d'Esports de l'Ajuntament.
També al pavelló. tindrà
lloc el I Trofeu de Fires de
Bàsquet 'amb cadira de rodes, que ha organitzat Mifàs
de l'Alt Empordà. Aquest
torneig se celebrarà el dissabte 6 de maig à 2/4 de
. cinc de la tarda al poliesportiu municipal. Hi participaran dos equips, el Club
Bàsquet Mifas ide Figueres
i el Club Bàsquet Sant Rafael de Barcelona. Els organitzadors del trofeu pensen ampliar el nombre de
participants amb vista a l'any
que ve, però aquest any han
hagut de limitar-se a dos
equips per problemes d'horari en el pavelló durant les
fires.

Fan un concurs
d'aparadors
surrealistes
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Tres campions
d'Espanya seran
en la II Marató
d'Aeròbic

B L'associació Amics del
Museu Dalí ha convocat el
2n concurs d'aparadors, titulat Primavera swrealista,
amb motiu de les Fires i
Festes de la Santa Creu. Els
més de vint participants en
el certamen hauran de muntar en el seu aparador un
decorat surréàlista, que s'exhibirà a partir de demà fins
al 7 de maig.
El jurat del concurs valorarà, a l'hora de triar els
aparadors més suggerents, el
missatge comercial, l'impaCte pubhcitari i l'originalitat
en la realització del decorat.
Els premis del concurs es
lliuraran al teatre municipal
El Jardí, en un acte que es
farà el 20 de maig. / E.À.

