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FIRES DE LA SANTA CREU
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El bon dia atreu un nombrós públic

a la Fira del Segell i la Moneda
Va tenir lloc ahir a la Rambla de Figueres
Desenes de flams van desaparèixer en uns minuts. Foto: PERE PAGÈS.

Nens, nenes i joves es cruspeixen
centenars deflamsen pocs minuts
Ahir a h tarda es va celebrar a l'Embarraca't la IIIXucL·da de Flams
ELISABETH ABADAL

• Figueres.— Una trentena
de nois i noies van participar
ahir a la tarda en el III Concurs de Xuclada de Flams
que es va fer a l'Embarraca't
de Figueres. Tots els participants en el concurs van
haver de cruspir-se en el menor temps possible vuit
flams.
A quarts de cinc de la
tarda ja s'havien aplegat a
la zona de les barraques alguns dels participants en el
concurs, que és el tercer any
que se celebra. Els «grans
menjadors de flams», mentre esperaven que es fessin

les cinc de la tarda i comencés el concurs, comentaven entre ells si havien dinat o no. «Jo he menjat normal, com cada dia», deia un
dels participants al seu company, el qual, en canvi, afirmava que no havia menjat
res des de l'hora d'esmorzar.
Participants perseverants
Alguns dels participants
en el concurs era la segona
o tercera vegada que hi concursaven. «No he aconseguit
guanyar mai, però cada any
vull prendre part en aquesta
competició perquè trobo
que és molt divertit», co-

mentava una noia. Tocades
les cinc de la tarda va arribar
el moment decisiu: els trenta
nois i noies que s'havien inscrit en la competició van començar a menjar-se els
flams. Josep Maria Modolell
va ser el guanyador, ja que
va acabar-se els vuit flams
abans que ningú.
Posteriorment, també a
l'Embarraca't, es va celebrar
un campionat de parxís organitzat pel Centre Excursionista Empordanès. A les
deu de la nit va actuar al
mateix espai el grup Quartetto de Cinquè i després
ho va fer el grup Halley.

EUSABETH ABADAL

• Figueres.— Els veins de Figueres van
aprofitar el bon dia que feia ahir per sortir
al carrer i fer un volt pel centre de la
ciutat, on, entre altres activitats, es podia
visitar la Fira del Segell i la Moneda, a
A les nou del matí els
prop de vint expositors que
participaven en la Fira del
Segell i la Moneda van començar a col·locar la seva
parada a la Rambla de Figueres, que a aquella hora
era gairebé deserta després
d'una nit plena d'activitats.
Cap a les deu, els més matiners, la majoria dels quals
eren experts col·leccionistes,
van començar a passejar-se
per aquesta cèntrica zona de
la ciutat per xafardejar per
les parades. Tots ells esperaven trobar abans que ningú aquella peça que havien
buscat durant tant temps.
«M'agrada venir aviat a les
fires perquè sempre pots
triar i remenar millor», va

la Rambla. Aquesta mostra, organitzada
per l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica
del Casino Menestral Figuerenc, celebra
aquest any la dinovena edició. Una vintena
d'expositors de la comarca van participar
en la fira.

comentar un col·leccionista
de segells que fa deu anys
que es desplaça des de Barcelona per assistir a la fira.
A les dotze del migdia
tots els col·leccionistes i professionals eren fora de la
Rambla i aquest passeig es
va emplenar dé gent de Figueres i també de la comarca
que va aprofitar el dia festiu
per passejar una estona pel
centre de la ciutat i visitar
la mostra de jardineria, a
més de la fira del segell.
La gran quantitat de públic
que es va concentrar a la
Rambla al migdia esperava
veure passar l'obligada desfilada de carrosses. Després
de participar en totes aquestes activitats i abans d'anar

a dinar, els figuerencs van
aprofitar per anar a fer un
vermut en algun dels bars
que envolten la Rambla,
com és habitual en els dies
festius de les Fires.
A la mostra s'hi podien
trobar monedes de països
tan remots com Tailàndia
o la Xina. A més, tampoc
no hi faltaven monedes antigues i de països europeus
i americans. D'altra banda,
hi havia bitllets antics, entre
els quals destacava el paper
moneda emès a diferents poblacions catalanes durant la
Guerra Civil. Les postals antigues, els retallables, els minerals i els pins, es van convertir en els altres protagonistes de la jornada.

«Fantasia dels contes»,
guanyadora del concurs de
carrosses de Figueres
En la desfilada hi van participar onze
entitats i associacions municipals
ELISABETH ABADAL

H Figueres.— La carrossa
Fantasia dels contes, de l'associació de pares d'alumnes
de l'escola Sant Pau, va ser
per segon any consecutiu la
guanyadora del concurs que
es va celebrar ahir a Figueres en el decurs de la desfilada de carrosses i comparses que va tenir lloc pels
carrers del centre de la ciutat. Les carrosses representants de l'Agrupació de Colles Sardanistes Flor de Romaní i de l'associació Mifas
van quedar en segon i tercer
lloc, respectivament.
Onze entitats i associacions van participar ahir en
aquesta desfilada de carrosses i comparses, que va recórrer els carrers Borrassà,
Nou, Camafio, Narcís Monturiol i la Rambla. L'agradable temperatura i el sol
que feia van acompanyar els
milers de figuerencs que van
sortir al carrer per admirar
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aquesta rua, que, segons els
comentaris que se sentien
pels carrers de la ciutat, és
una de les millors dels últims
anys.
«Fantasia dels contes»
Un grup de nens i nenes
disfressats de conte formaven la carrossa guanyadora
del concurs, Fantasia dels
contes. La que va guanyar
el segon premi, titulada Les
fires, representava per mitjà
de disfresses les fires que
tenen lloc a Figueres durant
les Festes de la Santa Creu.
Nens amb capgrossos simbolitzaven la fira del dibuix,
les parades ambulants, la
mostra d'artesania, i nens i
nenes disfressats de tractor
representaven la fira comercial. Entre la comitiva hi havia també alguns segells i
diverses monedes. La carrossa de Mifas, amb el títol
d'Integració del minusvàlid,
que va rebre el tercer premi,
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Un pallasso de Tramunteatre, enmig de la desfilada. Foto; PERE PAGÈS.

incorporava una cistella de
bàsquet. La temàtica de la
resta de les carrosses era
molt variada, des de motius
referents a la primavera fins
al centenari del cinema o

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

els incendis.
Totes les carrosses que
van participar en la desfilada
d'ahir eren originals, ja que
aquest any l'Ajuntament ha
subvencionat amb 130.000

pessetes les onze entitats
participants en el concurs.
D'aquesta manera la comissió de festes ha aconseguit
elevar la qualitat de la rua
i suprimir la participació

d'entitats i associacions que
desfilaven amb les mateixes
carrosses de carnaval. La comissió de festes va repartir
confeti gratuïtament entre el
públic.

