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2 5 SARDANES
El Concert de Sant
Jordi de Sant
Hilari presenta
tros estrenes

2 5 CASSÀ
La vila celebra la
Festa de les
entitats coincidint
amb Sant Jordi
EFEMÈRIDES

L'Argenteria compta dés d'ahir amb un veí més: la
figura del Tarlà ha tornat al cor de Girona per
presidir les Festes de primavera de la Rambla i
Argenteria. El saltimbanqui^ que enguany celebra

els deu anys de la seva recuperació, lluïa ahir un
vestit nou, que no va supósar-li cap impediment a
l'hora de fer les seves típiques tombarelles. Les festes
s'allargaran fins diumenge vinent.

El més popular en el cor de Girona
La penjada del Tarlà va encetar ahir la 38a edició de les Festes de primavera de la
Rambla i Argenteria, que va aplegar prop d'un miler de gironins malgrat la pluja
La jornada més multitudinària de la zona serà precisament
avui, diada de Sant Jordi. El
Mercat del llibre, la rosa i el
disc portarà, com cada any, i a
despit del mal temps, milers de
persones de totes les edats a la
Rambla. Els actes organitzats
per l'Associació de veïns de la
Rambla i Argenteria continuaran demà amb la Botiga al carrer. Serà el moment de triar i
remenar entre totes les gangues que els comerciants oferiran. Aquest mateix dia, és previst que la perruqueria Giramé
faci una desfilada de pentinats,
a partir de les 12 del migdia.

A.E.T.
Girona
El saltimbanqui més popular de Girona, el Tarlà, és des
d'ahir al seu lloc preferit, l'Argenteria. La pluja que va caure
durant tot el dia no va espantar
el ninot, que fins i tot es va
atrevir a desafiar el mal temps
arribant al final de la Rambla
en una moto. Amb la penjada
del Tarlà es van encetar les
Festes de primavera de la Rambla i Argenteria, que enguany
arriben a la seva 38a edició.
La pluja, però, sí que va intimidar els gegants de la ciutat,
que van preferir quedar-se a
recés i no van sortir, tal com
estava previst. En canvi, els
capgrossos van ser més decidits
i van acompanyar en la cercavila els Grallers dels Amics dels
Gegants. Això sí: sempre que
podien, s'aixoplugaven sota els
balcons que trobaven pel camí.

Els gironins tampoc no es
van fer enrere, i prop d'un miler
de persones esperaven a l'Argenteria l'arribada del Tarlà.
Entre les ballaruques dels capgrossos, la música dels Grallers
i l'espectació de la mainada, el
saltimbanqui va ser penjat entre dos balcons del carrer. Tot
seguit, va provocar l'entusiasme de les nenes i els nens fent
unes quantes tombarelles.
La figura —que enguany celebra el 10è aniversari de la
seva recuperació— va estrenar
ahir un vestit nou. La nova indumentària del Tarlà, més
ajustada que l'anterior, no va
acabar de convèncer algunes de
les persones que el van veure:

MARJSA MORILLO

Ei Tarlà torna a regnar en l'Argenteria.

«Sembla que s'hagi encongit!»,
comentava algú.
Avui, però, l'Argenteria s'ha
llevat amb el Tarlà de la mida
de sempre. La pluja no arronsa

la figura, que està decidida a
presidir fins al darrer dia les
festes, i a aprofitar al màxim el
temps que pót gaudir de l'enrenou del cor de Girona.

• 1752
Reial cèdula per la qual s'aproven els estatuts de l'Acadèmia
Sevülana de les Bones Lletres.
• 1834
Pel Tractat de la Quàdruple
Aliança, Espanya aconsegueix
el suport de les potències liberals Portugal, Anglaterra i
França contra els carlistes.
• 1948
Presa de Haifa, a Palestina, per
les forces jueves.

• La continui'tat del Valvi a l'ACB
perilla després de perdre a
Lugo.
® L'estàtua de Dalí arriba a Cadaqués.
® Un temporal de neu deixa gruixos de 40 centímetres a la Cerdanya.
• EIPSC demana a Borrell que es
millori la N-260 fins a Portbou.

D u e s novetats

Primeres piruetes

• 1659
Richard Cromwell dissol el Parlament anglès.

La III Fira d'artesania i alimentació serà la protagonista
de dijous. Diversos estands oferiran tota mena de productes
als visitants, que podran comprar des de formatges fins a
objectes de bijuteria.
La primera novetat de les
festes d'aquest any arribarà divendres, amb el Dia del motor.
Aquesta activitat exposarà cotxes i motos a la zona, amb la
intenció d'atraure els amants
dels vehicles. Dissabte al migdia, l'orquestra Marimba oferirà un concert al Punt de Trobada, pèr comniemorar la diada
de la Mare de Déu de Montserrat. La mateixa formació serà
l'encarregada de l'audició de
sardanes que es farà a les 7 de
la tarda. Abans es durà a terme
una exhibició de la colla casteUera Els Marrecs de Salt.
Les Festes de la Rambla i
Argenteria es clouran diumenge, amb la I Pedalada Festes de
primavera, activitat que substitueix la Regata a l'Onyar.

• El col·lectiu Salvem les Valls
instal·la un peatge a la carretera de Joanetes contra el túnel
de Bracons.

ÜKÏM^iil

Carmen
Cervera,
baronesa
Thyssen,
avui fa 53
anys.
• Martín López-Zubero, nedador,
avui fa 27 anys.
• Gabriella de Windsor, filla dels
ducs de Kent, avui fa 15 anys.
• Lee Majors, actor, avui fa 56
anys.
• Sandra Dee, actriu, avui fa 55
anys.

Hi van participar nou associacions
CASINO
CASTELL DE PERALADA

Figueres va acollir diumenge la
celebració del Dia del
Voluntariat al'Alt Empordà
de Catalunya de Figueres.
La diada es va iniciar amb
un festival infantil de «La Roda
Nou associacions figueren- . d'Espectacles al carrer» a les 11
ques de voluntaris —Acas, Adis del matí, i una ballada de sarAltern, Ama, Associació de pa- danes amb el Foment de la Sarres de l'escola d'Educació espe- dana. Els Castellers dél'Albera
cial Mare de Déu del Món, Gari- van dax a terme una exhibició a
t e s , C r e u Roja, Mifas i la 1 del migdia i seguidament
Voluntariat de la Residència es va fer una botifarrada. La
dels Arcs—, van organitzar el festa es va cloure amb les actuaDia del Voluntariat de l'Alt cions dels mexicans Rosa i CarEmpordà, diumenge a la plaça los i el grup Digit-Arts.

Peralada leirona)'. Telèfon (972) 53 81 25.
Autopista Barcelona-la Jor)quéra, sortida 4,
direcció Perglada-Porthou.
• Servei de Restaurant Castell de Peralodo.
• Exposició de pintures Carles Bros.
• Oaus, fioule, Ruleto Francesa, Ruleta Americono,
8lack-Jack, Punt i Banco. Jocs de màquines escurabutxaques.

DdeG
Figueres
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• Sales per a casaments, convencions i reunions.
• Obert de dilluns o dijous de les 19.00 a les 04.00 h
de la matinada següent. Divendres, dissabtes i vigílies
de feslo, de les 19.00 h a les 05.00 b de la matinada
següent Diumenges i festius, de les 17.00 a fes
04 00 b de la matinada següent.

ÀNGEL REYNAL

Un moment de l'actuació dels Castellers de l'Albera.

• Galeria de maquines d'otzar Tipus C: obert de
dilluns a dqous de les 13.00 b a les 04.00 b de la
matinada següent Divendres, dissobtes i vigílies de
festa, de les I I 0 0 b a les 05.00 b de la motinado
següent Diumenges i festius, de les 11.00 a les
04 00 h de lo matinada següent.

