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• Jornades culturals

ÀNGEL REYNAL

Més de 200 nens i nenes d'arreu de Catalunya
s'apleguen a la trobada de corals de Sant Hilari

La Chaíne des Rotisseurs investeix 40 nous
confrares jlurant eí capítol Girona-Costa Brava

Sant Hilari Sacalm.- Més de 200 nens i nenes d'entre 5 i 7 anys,
components de 10 corals catalanes, van participar diumenge a la 17a
edició de la trobada Juguem cantant, que enguany va tenir Uoc a
Sant HUari Sacalm. L'esdeveniment va tenir lloc al cinema Catalunya, a partir de la 1 del migdia, on va tenir uoc un concert. En la
segona part d'aquesta activitat, els menuts van fer lacompanyament
musical amb cassoles, coberts, oUes i altres estris de cuina.

Vüatenim.- La confraria La Chaíne des Rotisseurs va investir 40
nous membres diumenge, durant la celebració del Gran capítol Girona-Costa Brava el cap de setmana passat. Là investidura va tenir
Uoc al Pa Volador de Vüatenim, després d'una visita dels assitents al
Museu Datí. Durant el capítol, també es va disputar la final nacional
del concurs Le mJeilleur jeune commis rotisseur, a l'Escola dlíostaleria de Girona, que va guanyar Pere Planagumà, de Girona.

Tossa de Mar.- En el marc
de les Jornades culturals de
Sant Jordi, l'Ajuntament de
Tossa ha organitzat diversos
actes per avui, festa de la Santa Creu. A les 12 del migdia se
celebrarà ima missa a lesglésia
parroquial i a continuació es
farà la processó i la benedicció
del terme. A 2/4 de 2 a la plaça
d'Armes de la Vila VeUa^ sardanes, i a les 5 de la t a r d a es
repartiran els premis del concurs de creus de flors a la salad'actes de ^Ajuntament. Segui•dament, per commemorar els
25 anys de la Cobla Genisenca,
s'estrenarà la sardana titulada
Tossa a Santa Creu de Miquel
Tudela. A les 6, "audició de sardanes a la plaça de la Vila
VeUa, seguida, a les 8 a la casa
de cultura, de la inauguració de
lexposició La Selva 2.000 anys
d'història.

• Diada dels apòstols
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Lladó.- Avui se celebra a les
12 del migdia una missa a l'ermita dels apòstols amb acompanyament d'orquestra, i a con-'
tinuació es tocaran dues sardanes. A les 2 començarà una
arrossada popiolar en el paratge dels Apòstols. A les 5 de la
tarda, a la plaça Major de Lladó,, concurs de coques i una
audició de sardanes a càrrec de
la Principal d'Olot.

• Bàsquet en cadira de rodes

QUIM ROSER

RICARD MUNOZ

L'antiga escolania del Mercadal celebra una missa
en honor de la Mare de Déu de Montserrat

Les pubilles de la Vall de Camprodon reben un
homenatge dins les festes de primvavera

Girona.- L'església del Mercadal de Girona va ser lescenari, dissabte passat, dia de la Mare de Déu de Montserrat, d'una missa en
honor de la Patrona de Catalunya. Els antics alumnes de l'Escolania
del Mercadal, popularment coneguda com lescolania de mossèn Fernando, van participar en aquesta celebració, que es va oficiar a 2/4
de 9 del vespre, i va rercordar el seu repertori mtisical.

Camprodon.- Un total de 70 pubüles de la Vall de Camprodon
-nomenades entre el 1959 i aquest any- van rebre <un homenatge,
dins les festes de primavera de la vUa, acte que va organitzar Ta
Mancomimitat de la VaU i l'Ajímtament de Camprodon. L'esdeveniment, que va tenir Uoc dissabte passat, es va iniciar amb una audició
a la tarda, tot seguit im sopar i finalment im baU.
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Els campaners

H

a passat força el temps de sentir tocar campanes i < 11
conseqüència correspon recordar els campaners.
Eren els que tenien per ofici fer-les tocar i d'aquesi ~
n'hi havia almenys un a cada poble, en totes les parròqmee
Els que pujaven a la torre o extrem superior de l'església oi i
es troben les campanes per fer moure llur bataUa.
Hi hagué determinades èpoques en què campanejar fou
molt corrent o assidu, quan a més d'anundar festivitats i ei
actes programats per l'església, les campanes es feien serví i
per assabentar de l'arribada de l'albada, el migdia i el toc d ••
ració arran Uostre. El campaner pujava cada dia almenys
tres vegades la periUosa escala del campanar i era el que n coneixia el periU de caure daltabaix.
EI so o. el tritUeig de les campanes era diferent sempre i en
depenia del tocar a missa, a mort, bateig, alarma, etc. L'habilitat del campaner era decisòria i molt comentada seinpre.
Els pobles gudien de comptar amb un bon campaner.
Ara, els campaners són atesos per persones menys professionals i molt poques vegades. Només en determinats i ineludibles casos.
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Figueres.— L'associació
Mifas-participa avui en el II
Torneig de bàsquet en cadira
de rodes del trofeu anomenat
Ciutat de Figueres, que comença a 2/4 d'11 del matí amb
la participació, a més del CB
Mifas de Girona, de l'Adepaf de
Figueres i el club Costa Daurada de Tarragona. El torneig es
disputarà al pavelló vell de
Figueres.

• Festa major de Celrà
C e l r à . - En el marc dels
actes de la festa major de
Celrà, que.finalitza dilluns, dia
6 de maig, avui a 2/4 d'il a la
plaça hi haurà una gimcana
amb jocs infantUs organitzada
pel grup de pares; a les 5, partit
de futbol amistós femení; a les
6, sardanes amb la Cobla Flama de Farners, i a 2/4 de 9 de
la nit, a l'envelat se celebrarà
el sopar de dones.

• Setmana de la joventut
Girona.- Dins els diversos
actes organitzats per la parròquia de S a n t a Eugènia per
celebrar per primer cop la I
Setmana de. la joventut, avui
se celebra al camp de Can Gibert el campionat de futbol per
grups a partir de les 11. De les
7 i a les 8 del vespre, al casal D.
Bosco hi haurà karaoke.
RICARD MUNOZ

Una trentena de motos històriques van disputar el
I Rallye Mollet-Puigcerdà aquest cap de setmana
Puigcerdà.- Una trentena de motos històriques van participar el
cap de setmana passat en el I RaUye Cepsa, que es va disputar
entre Moljet i Puigcerdà, passant per Ripoll, Ribes de Fresser i
Campdevànol. Els participants, propietaris de motos clàssiques
fabricades abans del 1940, van passar la nit de dissabte a EipoU per
continuar el seu recorregut el dia següent fins a Puigcerdà.

• Arrossada del PSCa Salt
Salt.- L'agrupació del Partit
dels Socialistes de Catalunya a
Salt i la federació de les comarques de Girona ha organitzat,
com cada any, una arrossada
que tindrà Uoc avui al paveUó
esportiu de Salt. La festa, a la
qual és previst que assisteixin
personalitats destacades del
PSC, finaUtzarà amb un baU a
càrrec de Joe Harycot.

