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El Primer de Maig, la ciutat de Figueres s'omplirà amb diverses mostres

Dibuix, artesania, alimentació i
jardineria seran presents al carrer

1

DE MAIG
06.00

h: Embarraca't. Bon dia Figueres! Amb les
f[ï^|tats de l'Embarraca't i els Grallers de Figueres.
j ^ ' O O h : A la plaça de Catalunya, XXXVII Fira del
%uix i de la pintura. A la Rambla, Xli Fira de f'alimenta?^· Al c/ Girona, plaça de l'Ajuntament i c/ de Peralada,
^ " Pira d'artesania. Al c/Ample, Fira-Mercat. A la plaça
^^J^Palmera, Fira monogràfica d'artesania.
h : A la plaça Doctor Ernest Vila, I Concurs de
2|ÏJJ^ ràpida «Pintem un conill».
h : Al Patronat de la Catequística, sortida de la
^^jÇ^^arxaCicloturista de Fires.
10.00 tlí Al Clos de Fires, inauguració de la Fira
r^mercial de la Santa Creu.
n : Als jardins d.-"' Teatre Municipal el Jardí,
inauguració de la X Mostid de Jardineria.
r i : Al saló de sessions de l'Ajuntament, mau5íí[^ció del Congrés Internacional d'Esperanto.
DdeG

i/.oo
t i : Ai Certamen, Concert de Fires amb la
_;;^^|a-Orquestra Costa Brava i el Grup Empordà Fusió.

La Fira del dibuix i la pintura serà un dels al·licients de l'1 de Maig.
CA.
Figueres

i7.00 h: A la plaça del Sol, campionat d'agtlity de
^^talunya.

n : A la plaça Jaume Maurici dé l'Olivar Gran,
!fP^ctacle infantil amb País de Xauxa.
' 6 . 0 0 h : Embarraca't. 11 concurs de música a l'emPordanesa.
13.00 f i : Al pavelló comercial, desfilada de moda a
Í![[eccle Naf Naf-Ever Store, a benefici de Mifas.
19.00 h: Al Teatre Municipal el Jardí, actuació de la
Ofal Gaudeamus, que presenta el programa "«Del Gregolíl^IsBeatles».
h : A la Sala Gran del Casino Menestral Figue^•^c, i dins els actes del Congrés Internacional d'Esperan,2l.^-folk a càrrec del grup occità Aigarela.
h : A la caseta de la Casa Cultural d'Andalusia
^ll^AltEmpordà, ball amb el grup Siroco.
n : Embarraca't. Concert a càrrec dels grups
®*^adencia del estigma, Nightmare i Adrenalina.

La coincidència de la festivitat del Primer de Maig amb la
celebració de les Fires de la
Santa Creu provoca que aquest
dia sigui un dels plats forts de
les festes figuerenques i una de
les jornades en què la capital
altempordanesa rep més visitants d'arreu de les comarques
gironines.
El Casino Menestral Figuerenc és l'entitat responsable
que r i de Maig els carrers de
Figueres s ' o m p l i n de g o m a
gom i que la ciutat se submergeixi en un caos circulatori.
Fira del dibuix
Així, a partir de les nou del
matí i durant tot el dia, els principals carrers i places del centre
de la ciutat s'ompliran de centenars de parades.de pintors i
artesans de tot Catalunya, que
oferiran els seus productes als
milers de visitants.
D'aquesta forma, la plaça de
Catalunya serà l'escenari de la

XXXVII Edició de la Fira del dibuix i de la pintura. Enguany,
aquesta mostra homenatja el
pintor Miquel Duran de les Preses. Precisament, una part de la
seva obra s'ha pogut contemplar aquests darrers dies en una
exposició al Casino Menestral
Figuerenc.
Mentrestant, la Rambla acollirà la XII Fira de l'alimentació,
amb productes elaborats artesanalment i la plaça de l'Ajuntament i els carrers Girona i Peralada seran l'escenari de la XV
Fira de l'artesania.
Tanmateix, el carrer Ample
es convertirà en una gran Firamercat, amb la presència de
productes de tot tipus, i la plaça
de la Palmera serà la seu de la
Fira monogràfica d'artesania,
que cada any es dedica a un
producte concret dins del món
artesanal.
Mostra de jardineria
Aquestes Fires són les més
populars de les Festes de la
Santa Creu. Aquest any, a més
a més, aquestes mostres popu-

iars coincideixen amb l'obertura de la X Mostra de jardineria
que organitza el Gremi de Floristes de la ciutat.
Aquesta mostra es c o n t i nuarà instal·lant als jardins del
Teatre Municipal El Jardí i en
aquesta edició, com a novetat,
també ocuparà una part dels
baixos de l'edifici Vitalici de la
plaça Josep Pla.
Tots aquests actes, juntament amb la inauguració del
Congrés internacional d'Esperanto i el campionat d'ag/7/t/de
Catalunya, faran que el Primer
de Maig es consolidi com el dia
més participatiu de la Santa
Creu, amb un munt d'actes i activitats que faran gaudir els visitants, sempre i quan, però, la
climatologia acompanyi.
A més, per acabar-ho d'arrodonir, s'obre al públic la Fira
Comercial del Clos de Fires
amb l'assistència prevista del
president de la Generalitat, Jordi Pujol, que serà a Figueres
també per inaugurar la comissaria dels Mossos d'Esquadra
que s'ha construït al barri del
Turó Baix.
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