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La Fira de Sant Lluc i el Fòrum de teatre vol ser la proposta conjunta més innovadora d'enguany

Del recintefiralal centre d'Olot
CATÍ BADOSA
Olot
El ventall d'activitats que
p r o p o s e n per e n g u a n y els
organitzadors de la Fira de Sant
Lluc d'Olot permet al visitant
abastament tota una jornada de
lleure, que pot iniciar-se amb
una visita al recinte firal i acabar
al centre d'Olot, seguint el combinat Fira-Fòrum, una oferta
conjunta que vol ser innovadora.
Un gran "efa" central al cartell anunciador ja plasma gràficament la voluntat dels organitzadors de presentar en aquesta
edició la Fira de Sant LLuc i el
Fòrum de Teatre.d'Olot com
una proposta conjunta.
Es tracta d ' o f e r t a r dues
manifestacions amb continguts
ben diferents intentant que la
seva coincidència en el temps i
la seva proximitat en l'espai,
reverteixi en beneficis mutus.
És d'aquesta manera que el
que s'ha anomenat combinat
fira-fòrum pretén ser una proposta i n n o v a d o r a i un pol
d'atracció.
Un per l'altre
L'objectiu principal de l'activitat és que els visitants de la
fira se sentin atrets pel fòrum, i
a la inversa. Fira i fòrum pretenen, e s t r e t a m e n t lligats en
aquesta ocasió, que durant tres
dies el dinamisme d'ambdues
manifestacions t i n g u i el seu
reflex al carrer.
Per fer realitat aquesta pretensió s'ha fet en primer lloc
una promoció conjunta i-s'ha
dissenyat després una programació que v o l ser c o m p l e mentària. Els promotors parlen
fins i tot d'un possible recorregut per no obviar ni les activitats de la fira ni les del fòrum.
L'itinerari pot iniciar-se al
centre de la ciutat fins al recinte
firal, o a la inversa.
En el primer dels casos es
tracta d'iniciar la visita al recinte
firal, ubicat com és tradició als
terrenys de l'antiga estació del
t r e n ; continuar l'itinerari pel
Passeig de la la Font de la Puda
i c o n t e m p l a r el mercat dels
gitanos.
Una palanca damunt el riu
Fluvià convida després a accedir fins al Passeig de Sant Roc,
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Una imatge del recinte firal d'enguany, on ja tot és a punt per a la celebració de la Fira de Sant Lluc del present 1996.
ben a prop del qual s'hi troba la
Granja Soldevila, seu de la factoria de les Arts del Fòrum de
Teatre.
La propera parada i a pocs
metres de distància pot ser el
Passeig de Barcelona, on per
espai dels tres dies hi romandrà
instal.lat el mercat d'artesania.
La vesant cultural
Després de veure els selectes treballs que fan els artesans
(la seva participació ha estat
acuradament seleccionada) el
recorregut continua per la plaça
Clara, escenari com cada 18
d'octubre de la Fira del Dibuix.
Un cop a la placa Clara, és ben
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fàcil accedir al centre de la ciutat per arribar-se als diferents
indrets on el fòrum ha programat activitats, com ara el Teatre
Principal, o al Carrer dels Sastres que aquests dies es convertir^ en una rambleta.
La proposta cultural de la fira
es complementarà t a m b é al
centre amb les tres exposicions
fotogràfiques que es podran
visitar al Centre Catòlic, a la
Sala La Carbonera i al Museu
Comarcal de la Garrotxa. També en aquest últim indret es
podrà veure l'exposició "Reliquiaris" de l'artista olotí Narcís
Coderch.
Precisament, i per fomentar
que el visitant de la fira no es

limiti a fer un tomb pel recinte
f i r a l , se li o b s e q u i a r à a m b
entrades gratuïtes pel Museu
Comarcal i pel Casal dels Volcans.
I és que la consigna dels
organitzadors és fer que t o t
Olot sigui una gran fira, apostar
per un certamen multisectorial
que enguany es retrobarà amb
t r a d i c i o n s perdudes com el
mercat dels gitanos, i que vagi
agafada de la mà de l'artesania,
la cultura, el teatre, i ei comerç .
La sala d'actes del recinte
firal serà l'escenari d'una atapeïda agenda on destaquen les
conferències i la presentació de
llibres. Maurici Duran, col·laborador del Diari de Girona i autor

del llibre «Adéu als pagesos»
presentarà el primer dia de fira
aquest treball de la mà de l'exsenador Ramon Sala.
El certamen servirà també
perquè l'artista olotí Kim Domene presenti, el darrer dia de fira,
«El bruel de Castelló» de Maria
Àngels Anglada.
Pel que fa a les conferències
que tindran lloc al llarg de tot
aquest cap de setmana aniran a
càrrec de diferents entitats com
Mifas, la Germandat de Donad o r s de Sang de G i r o n a , el
Casal d'Avis d'Olot, l'Institut
Gaudí de la Construcció, l'Associació d'Ajuda a Drogodependents i de Ràdio la Vall entre
d'altres.
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TOT EL QUE VOSTÈ NECESSITA EN TRANSPORTS:
- SERVEI DIRECTE A TOT ESPANYA
- DE PORTA A PORTA
- GRUPATGES, CÀRREGUES COMPLETES I FRIGORÍFICS A LA CEE
- REPARTIMENT RÀPID I SENSE RECÀRREC
- MERCADERIES ASSEGURADES
- SERVEI CONTRA REEMBORS
- CORRESPONSALS A TOT ESPANYA
- F A X 2 6 0110

BONA FESTA
MAJOR!
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