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FIRES DE LA SANTA CREU

>

A l'esquerra, la comparsa guanyadora, la del col·legi Sant Pau. A la dreta es pot veure el gran ambient que va aixecar la desfilada. Foto: MANEL LLADÓ.

El temps concedeix una treva a les carrosses
Per tercer any consecutiu el primer premi va ser per a l'associació de pares del col·legi Sant Pau
JOSEP PUIGBERT

• Figueres.— Per tercer
aiiy consecutiu l'associació
de pares d'alumnes del
col·legi Sant Pau de Figueres
va guanyar el primer premi
de la desfilada de cairosses,
celebrada ahir, amb tina escenificació sobre la'primavera. 104 alumnes d'educació primària del centre van
completar una escenografia -

amb flors, abelles, papallor
nes, marietes, serps i centpeus. La Casa Cultural de
Andalucía, amb una carrossa plena d'elements-folklòrics que sirnboiitzava la unió
dels pobles català i andalús,
amb una reproducció de la
Torre Galatea i la Giralda"
de Sevilla, i el Centre Recreatiu Empordanès de Vilateniin, amb un homenatge

a Charlot, van aconseguir el
segon i el tercer premi, respectivament. La desfilada,
que es va haver d'ajornar
diumenge per la pluja, va
mantenir el baix nivell de
participació, amb deu ca^
rrosses, i l'austeritat de les
tjltirne's" édicioiïs i no va
aconseguir recuperar el grau
de Uuiment de fa uns anys.
L'associació de disminuïts

físics de l'Alt Empordà, Mifas, va voler transmetre un
missatge d'impacte i, amb
el títol Stop al cop, va col·locar sobre la carrossa un
cotxe destrossat després
d'un accident mentre s'escoltava el so de les sirenes.
Dayant del cotxe, una cadira
de rodes, i a darrera, ampolles buides. La temàtica
cinematogràfica va ser la

més repetitiva entre les ca- • juntament hi va aportar una
rrosses. Totes elles portaven carrossa que transportava
ambientació musical pròpia les pubilles de l'Alt Empori una comparsa.
dà, Figueres i Roses.
La resta d'èntitats que hi
Les carrosses no van comvan participar van ser l'a- pletar les dues voltes habigrupació sardanista Flor de tuals i només van fer-ne una
Romaní, l'èscola Sant Vi-' de completa! La desfilada
cens de Paul, la Societat Co- es va acabar • a la placeta
ral Erato i les associacions alta de.la Rambla, després
de Vet'ns de l'Horta d'en Ca- d'haver passat per segon cop.
pellera i el Culubret. L'A- davant la-tribuna.
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La Fira Comercial congrega 118 expositors que^ocupen 8.000 metres quadrats de superfície al recinte firal
JOSEP PUIGBERT

H Figueres.— Ahir l'alcalde
de , Figueres, Joan Armangué, acompanyat de regidors
de tots els grups del con.sistori, va inaugurar la Fira
•Comercial, que amb 118 expositors ocupa una extensió
de 8.000 metres quadrats del

. recinte firal. La Fifa, que
té un caràcter multisectorial,
es distribueix entre el pa-,
velló coinercial i una esplanada tancada on s'exposen maquinaria agrícola i vehicles d'automoció. La potenciació del sector de l'aiitomoció és la novetat més im-

portant dé la Fira d'aquest
àiiy. Pràcticament hi són totes les marques implantades
à la ciutat. El pavelló cobert
ha ampliat de cinc metresla superfície i s'ha dotat de
diferents serveis que fan l'estada dels expositors més còmoda, com ara la instal·lació
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de lavabos, que s'afegéixèh
al sistema de climatització.
Entre els expositors hi ha
els ajuntaments de Figueres,
Portbou i Vilafant, que fan
promoció dels seus respectius m'unicipis. També hi ha
un estand de l'Institut Català del Sòl, on-s'exposen

els projectes urbanístics més la Fira Comercial tindrà un
importants qiie s'executen a dia més de durada que l'any
passat i s'allargarà fins diula comarca.
El pressupost total de; là - menge vinent, últim- dia de
Fira Comercial ascendeix a les Fires i Festes de la Santa
15 milions de pessetes i els Creu. L'any passat van desingressos seran de prop de filar per la Fira Comercial
13 milions. L'entrada al re- prop de trenta-cinc mil per^
cinte és gratuïta. Enguany, sones.

