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RRESI FESTES DE LA SANTA CREU

FETS I GENT

La Fura dels Baus va actuar el cap de setmana

El col·legi Sant Pau guanya
el concurs de carrosses, que
va reunir onze participants
CJL
Figueres

La- tradicional desfilada de
rues que es va celebrar diumenge passat dins les Fires i festes
de la Santa Creu va reunir un
total d'onze carrosses, representants d'entitats i associacions de
la localitat, acompanyades de
comparses i bandes de miisica.
, La carrossa guanyadora va
ser'la dels pares dels alumnes
del col·legi Sant Pau de Figueres, titulada «Fantasia dels contes», que reimia im grup de nens
disfressats de conte i era ima de
les més multitudinàries.
La desfilada també va atraure milers de persones que van'
concentrar-se als carrers Borrassà, Nou, Caamano, Monturiol
i Rambla, aconseguint, també en
aquesta ocasió, im rècord d'espectadors. '
El segon i tercer premi de la
rua se'l vàn endur, respectivament, l'Agrupadó de Colles Sardanistes Flor de Romaní -«Les
F i r e s » - i l'associació Mifas
-«Integració del minusvàlid»-.
Totes les entitats participants
van rebre 130.000 pessetes de
l'Ajuntament com a ajuda per
construir les carrosses i confeccionar els vestits i disfresses.
D'altra banda, un dels plats
forts de les festes era la Fura
dels Baus, que dissabte i diumenge van escenifíxiar el seu
d a r r e r espectacle, MTM, al
polisportiu. Al final, però,-menys

públic del previst-mig müer de
persones a cada sessió- i un treIjall farcit de violència, però. espectacular i elaborat. Fins i tot
alguns dels assistents -desconeixedors de'la trajectòria de la
F u r a - Van haver de m a r x a r
abans d'acabar la representació.
La presentació oficial de la
Jove Orquestra de Cambra de
l'Empordà va tenir lloc, diimienge, al teatre El Jardí, davant
prop de 300 persones. Aquesta
formació neix amb la finalitat de
servir de pedrera de l'orquestra
professional (OCE) i està formada per joves d'entre 15 i 28 anys
d'arreu de Catalunya.
' I si ahir va ser dia de Fires al
carrer, diiunenge passat la Rambla de la ciutat es va omplir de
gom a gom per visitar la P^a del
Segell i la Moneda, que arribava
a la seva dinovena edició;
Col·leccionistes, aficionats i
curiosos van aprofitar la bona
climatologia per assistir a aques- .
ta mostra organitzasda per l'A' grupació filatèlica i ntimismàtica
del Casino Menestral Figuerenc.
Campionats de parxís, xuclades de flams i'concerts de rock i
música popular van ser algunes
de les multitudinàries activitats
de l'Embarraca't, on va destacar
l'actuació dels Kitsch, dissabte a
la nit. Mentrestant, al certamen,
l'orquestra Alcatraz - q u e va
tocar à la boda de Rodo Jurado i
Ortega C a n o - feia ballar el
púbhc fins avançada la matinada.
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Sobre aquestes ratlles, la desfilada de carrosses. A l'esquerra, la XIX Fira del
Segell I la Moneda que es va fer a la Rambla. Les fotos Inferiors recullen
moments de ractuaçlóde la Fura dels Baus I de la presentació de la JOCE.
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