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Els seus components porten un mes i mig assajant les construccions

La Colla Castellera de Figueres ha debutat
aquest cap de setmana amb èxit de públic
ROSA DE DIEGO
Figueres

La Colla Castellera de Figüe-.
res, que es va crear el passat
•onze de setembre a la capital de
l'Alt Empordà, va fer la seva primera sortida en públic aquest
passat diumenge, 27 .d'octubre
- u n mes i mig després del seu
neixement.
La demostració va tenir lloc
al matí, a l'esplanada del costat
del pavelló d'esports Nou, de
Figueres, amb motiu de la jornada de BTT. Els responsables de
la coUa varen qualificar l'activitat com un «simple assaig de tot
el que hem estat practicEint en el
darrer mes i mig».
La colla fi^erenca va carregar i descarregar sense complicacions un pUar de quatre normal, un quatre de cinc net sense
el pis de sota, i un pUar de quatre aixecat per baix. Aquest
d a r r e r intent representa un
grau més de dificultat perquè
suposa més pes i un major equilibri.
Segons els organitzadors, «un

pilar de quatre per sota és una
construcció que creix, perquè
s'aixeca d'una sola peça i l'anxanetà és l'únic casteller que hi va
posat». La diada castellera va finahtzar amb l'alegria de tots els
membres de la colla, que es
varen m o s t r a r a n i m a t s pel
niveir assolit en tan poc temps
d'entrenament. La majoria dels
castellers era la primera vegada
que feien un castell en públic.
Segons ells, «això ens ha suposat
un gran repte».
El bateig oficial de la Colla
Castellera de Figueres tindrà
lloc dins el marc de les Fires i
festes de la Santa Creu, el proper mes de maig. De moment, la
Colla ja ha anunciat que anirà
fent sortides per tal d'assajar i
donar-se a conèixer al públic en
general.
Logotip i color de camisa
La recent creació de la Colla
Castellera de Figueres t i r a
endavant, a més, amb la creació

d'iui logotip i amb la selecció del
color de la camisa que els representarà en les properes actuacions i que ja es va presentar de
manera oficial la setmana passada.
El logotip és una creació de la
dissenyadora empordanesa Cati
Palou, que, tot utilitzant un simbolisme «avantguardista», ha
volgut reflectir l'esforç conjunt
de la gent que realitza vm casteU.
Aquesta idea queda plasmada amb la vista des de dalt d'una formació castellera, amb la
figura de l'anxaneta al capdamimt, que descriu un traç que es
va difuminant fins que apareix
el nom de la CoUa Castellera de
Figueres.
Pel que fa al color de la camisa, s'ha optat finalment pel lüa
fort perquè simbolitza el most de
les terres de l'Empordà i, segons
ha explicat la mateixa coUa, «les
arrels de tota la gent empordanesa, que durant segles han tret
el vi de la terra, amb esforç i
suor».

La Colla Castellera de Figueres ha debutat fa un mes i mig

Es clausura Texposició de bolets del barri de Sant Miquel

El cuiner Joan Roca és premiat per la seva originalitat

Olot.- L'exposició de bolets que es feia al barri de Sant Miquel d'Olot s'ha clausvirat
aquesta setmana després d'haver aplegat un nombrós públic. La mostra, que havia
estat organitzada per l'Associació de Veïns del barri, el Museu dels Volcans i l'OMIC,
va comptar també amb una degustació. L'Associació Micològica Joaquim Codina và
classificar vtn total de 175 espècies diferents de bolets.

Madrid.- Amb l'objectiu de premiar els mülors professionals de la gastronomia, la firma Porcelanas Bidasoa ha creat uns premis que en la seva primera edició han premiat
la cuina de casa nostra. Així, tot i que el «Plató de Oro de la gastronomia espaííola» ha
estat per a l'editor López Cards, el «Plató Joven Cocina espanola» ha recaigut en el cuiner Joein Roca, propietari del restaurant El Celler de can Roca, de Girona.

Se celebra a Figueres la'
Primera diada de jocs
sense barreres
L'Associació de Minusvàhds
Físics Associats de Figueres
(Mifas) va organitzar diumenge
la primera Diada de jocs sense
barreres al pohesportiu municipal . Aquesta activitat, adreçada
a la mainada, consistia en la
celebració de diversos actes
infantils encaminats a consciendar els joves sobre les dificultats
que pateixen les persones amb
algun tipus de minusvàlia. L'acte va coincidir amb l'inici d'una
campanya que consisteix en l'edició d'uns fullets que es
col·loquen als vehicles aparcats
damunt de la vorera i on s'alerta
de les conseqüències que comporta aquesta infracció per a les
persones minusvàlides.

Swarovski presenta els seus nous objectes de decoració
Madrid.- La casa Swarovski ha presentat, de cara a les properes
festes nadalenques, tres nous objectes de decoració tallats en vidre i
adomats amb pedres de cristall. Es tracta del hól Apollo, el canelobre
Saturn
i vn
gerro quep.porta
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