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La marató d'espectacles d'Olot presenta una
vintena d'escenificacions teatrals diverses

El pintor de les Preses Miquel Duran fa donació
d'un quadre a l'Ajuntament del municipi

. Olot.- En el programa del Fòrum de Teatre d'Olot es va organitzar una marató d'espectacles a les naus en desús de l'antiga factoria
de la Cooperació fabril. Diu-ant set hores, es van representar diferents espectacles d'humor, teatre; concerts, balls, màgia, i altres
modalitats. La marató, que es va dur a terme de les set de la tarda
fins a les dues de la matinada, va comptar amb la intervenció d'una
vintena de grups i intèrprets de la comarca.

Les Preses.- El pintor Miquel Duran, de les Preses, va fer donació
d'im quadre a l'Ajuntaínent de la vila, amb motiu de la celebració de
la festa major. El lliurament es va fer amb la presència de l'alcalde
del municipi, Daniel Terradella; del delegat del Govern a Catalunya,
Miquel Solans; del governador de Girona, Pere Navarro, i del parlamentari socialista i regidor de l'Ajuntament de Girona Joan Manuel
del Pozo.
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• Creu Sant Jordi
Perpinyà.- Jpan-Pau Alduy,
alcalde de Perpinyà rebrà avui
la Creu de Sant Jordi, màxima
distinció atorgada per la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a la seva defensa de
les relacions culturals, polítiques i econòmiques entre el
Principat i la Catalunya Nord.
Per celebrar aquest esdeveniment, la delegació de la vüa de
Perpinyà a Barcelona i l'associació Tramuntana, que aplega
els nord-catalans residents a
Barcelona, convoquen un acte
d'amistat a 2/4 de 10 del vespre
al restaurant Diplo de Barcelona on s'oferirà vi noveU del Rosselló i d'altres productes típics.
• Rècord en tir parah'mpic
Llagostera.— El tirador paraHmpic Miquel Orobitg, de Llagostera, no ha pogut aconseguir, per un pimt, el rècord del
món en la modalitat matx de
tir amb carabina d'aire comprimit, en el III Open del Govern
Basc de Tir Olímpic per a
mihusvàlids, celebrat fa uns
dies a Vitòria. Tot i això, Orobitg, que és federat per Mifas i
soci del club de tir olímpic de
Platja d'Aro, va aconseguir el
primer lloc estatal en l'esmentada competició.

^

• Absolut Vodka
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QUIM ROSER

El avis del Club de Jubilats Sant Jordi dOlot
gaudeixen d'un ball a càrrec de Jordi Rigau

La projecció de diapositives sobre Paranà aplega
unes 25 persones a Sant Hilari Sacalm

Olot.- El Club de Jubüats' Sant Jordi d'Olot, de l'obra social de la
Caixa d'Estalvis de Catalimya, va celebrar abans-d'ahir, diimienge,
un ball amb orquestra per a tots els seus socis. La gresca va
començar a les 5 de la tarda, i va ser animada per Jordi Rigau.
Aquesta activitat s'emmarca en la programació del Club pel mes
d'octubre. Diimienge vinent es farà un altre ball a la mateixa hora,
mentre que el dillims 23 començarà un curset de cuina.

Sant Hilari 'Sacalm.- Dolors Moreno i Fàbrega, una jove de Sant
Hilari Sacalm que ha passat el mes d'agost en un camp de solidaritat
a Paranà (Brasü), va oferir divendres una projecció de diapositives
sobre la'manera de viin-e d'aquell país. L'acte, que es va fer a la Casa
de Cultura de Sant Hilari, va aplegar, unes 25 persones. La projecció
va ser organitzada per l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntaínent de
lalocaKtat.
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Barcelona.-Barcelona,
Madrid i Sevilla h a n e s t a t
seleccionades com tres dé les
ciutats «Absolut» dins de lúltima campanya publicitària
europea «Absolut Cities» del
vodka suec Absolut. Els responsables d'aquesta campanya han
considerat que aquestes tres
ciutats espanyoles, altament
vinculades als principals moviments culturals i artístics de
l'avantguarda a Europa, reuneixen les característiques adequades per formar part d'aquesta col.lecció.
• Cantàbria, destinació preferida
Girona.- Cantàbria és la
destinació preferida per a allotjament en cases rurals segons
un estudi realitzat per Olas del
Sur s.l. Un 26 per cent dels
clients consultats preferia
aquesta destinació, seguit del
País Basc, amb el 20 per cent, i
Astúries, al 16%. En quart lloc
hi ha Galícia, amb el 14% dels
vots dels clients, i en cinquè,
amb el 9% dels vots, Catalunya. Els dos darrers vots han
estat per a A r ^ ó i Navarra.,,
• Naixements arAquarium'
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Barcelona.- Aquest cap de
setmana han nascut les primeres criatures de l'Aquarium de
Barcelona. Es tracta d'una Tremolosa que ha donat llum
diverses cries i ha eclosionaf
més d'un centenar' d'ous d'una
Castanyola. La primera" és un
peix vivípar i els segons sóri
uns peixospetíts, d'uns,12cms.
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MARÇAL MOLAS

Xavier Peris presenta un curs sobre l'esfera de
cristall a la llibreria Els Arcs de Girona

Lliuren els premis del concurs de redacció i
dibuix «L'aventura del Nautilus»

Girona.- La llibreria Els Arcs, de Girona ha acoUit fa pocs dies la
presentació d'uií curs sobre l'esfera de cristall. L'encarregat d'introdviir els interessats en els misteris de veure dins lesfera serà Xavier
Peris (a la imatge), que basa el seu mètode en la música clàssica i el
color. A la xerrada informativa varen assistir-hi unes deu persones, i
és previst que el curs comenci el mes vinent.

L'Estartít.- Josep Lluís Pérez, de lescola Josep PaUarola i Roca de
Sant Celoni; Arià Ors, de lescola Vedruna de Palamós, i Joan Josep
Gutiérrez, del còl.legi Montserrat de Sarrià de Ter (que no va poder
assistir a l'acte de Uiurainent dels premis), han estat els guanyadors
del m Concurs de dibuix i redacció L'aventura del Nautilus, organitzat per Subaquàtic Vision.

Diari de Girona, 1995-10-17, p. 29.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

• Per la professionalització
Barcelona.- Amb el lema
«Per la professionalització», la
federació nacional de residències privades per la tercera
edat, celebrarà el 11 Congrés
Nacional de Residències a Barcelona, els dies 14 i 15 de
novembre sota la presidència
d'honor de la Reina.

