GIRONA/SARRIA
El saló Lleuresport, que organitza el
GEiEG, obrirà dissabte les seves portes
oferint cinc grans àrees temàtiques on
es concentraran totes les propostes i en
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les quals participen 80 monitors. Els
responsables de la mostra ja han repartit 20.000 invitacions i esperen superar
enguany la xifra de 15.000 visitants.

Lleuresport s'inaugura dissabte
amb cinc àrees temàtiques
Els responsables del saló han repartit un total de 20.000 invitacions
A.M.
Girona

La mostra Lleuresport arriba
enguany a la seva 13 edició.
Aquest saló infantil va ser el primer que es va organitzar a les
comarques de Girona, al barri de
Sant Narcís. Per aquesta edició,
la mostra s'ha dividit en cinc
grans àrees temàtiques que concentraran totes les propostes i
que intentaran satisfer tots els
visitants.
Els organitzadors, el Grup
Excursionista i Esportiu de Girona (GEiEG) i ja han repartit
un total de 20.000 invitacions
entre les escoles de la ciutat. À
més, tots aquells que disposin
del carnet del GEiEG també podran entrar gratuïtament. La
resta podrà accedir al recinte
pagant la simbòlica quantitat de
100 pessetes.
L'any passat, la proposta va
b a t r e el seu propi rècord
atraient 15.000 visitants. Enguany, els organitzadors esperen superar aquesta xifra.
Activitats d'aventura
Les activitats es divideixen
temàticament entr.e les branques d'aventura, espectacles, esports, propostes lúdiques i cíviques i tallers. Una de les àrees
que atrau un major nombre de
públic infantil i juvenil és la d'aventura. Enguany comptarà
amb un pont de fusta, un rocòdrom, una secció d'escalada i tir
amb arc, entre d'altres iniciatives. A més, el més agosarats podran provar Vaerotream, dues
circumferències de ferro que
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GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ
El Grup informa:

TEL. 20 29 46 L SOCIAL
TEL 23 44 59 ST. NARCÍS
TEL. 20 10 47 ST. PONÇ

— VENIU AL 13è LLEURESPORT DEL GEiEG — '
- El GEiEG organitza, com cada any, el saló de la infància i la joventut Lleuresport, al complex esportiu de-Sant Narcís, del 27 de desembre de 1997 al 3 de gener de 1998. Enguany l'oferta és la més completa presentada fins al moment, amb Fàrea d'aventura, àrea d'esE r t s , tallers de fang, pintura, pots de sol, papiroflèxia, filferro i tite>, àrea d'espectacles i àrea lúdica i cívica, tot, amanit amb espectacles sorpresa, com una exfiibició de trio! a càrrec dels campions del
món de trialsín Jeroni Fajardo i Joan Roig i visités d'esportistes amb
renom internacional i estatal, com la de la plantilla al complet del CB
Girona Valvi, de l'ACB i la del campió del món de trial Marc Colomer. Hem repartit 20.000 invitacions gratuïtes, els nostres socis hi
podran entrar de franc només presentant la seva targeta i l'entrada
només costa 100 ptes. Porteu la mainada al Lleuresport del GEiEG, el
millor parc infantil de les comarques gironines!!!

MARÇAL MOIAS

El saló Lleuresport va rebre Tany passat uns 15.000 visitants.

donen voltes constantment i en
l'interior de la qual es posa ima
persona.
Per la seva bada, l'àrea d'espectacles aplegarà jocs de cucanya, exhibicions de funky i de
trial i concurs de karaoke. Els
visitants també podran assistir
a una exhibició del campió del
món de trial sin, Jeroni Fajardo.
A més, els organitzadors han
previst dues visites sorpresa de
les quals encara cal confirmar la
data: la del campió del món de
trial. Marc Colomer i la dels jugadors del Valvi.
En l'àrea d'esports els visitants podran jugar a bàsquet,
futbol sala, tennis taula, mini
tennis, handbol i golf. En la prooposta ludicocívica, que compta
amb la col·laboració de la Creu

PAS DE ZEBRA

Més sobre
l'aeroport
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FÈLIX BOUSO
MARES

mb el tema de l'aeroport Girona-Costa Brava, passa el
mateix que amb d'altres temes. I és que hem de donar
les gràcies perquè aquests temes sense resoldre ens
donen moltes possibilitats d'emplenar els nostres comentaris.
Se'ns ha acabat el tema de l'Eix -que Déu n'hi do- però ens
en queden vius uns altres, que penso que en tenim per temps.
Un d'ells, el sempre pvmyent tema de_ l'aeroport Girona-Costa
Brava.
I és que ens sembla que encara estem amb les pastilles i els
supositoris quan, en realitat, el que el malalt necessita és ima
operació qiiirúrgica. Perquè cada dos per tres, estem amb els
(&aps calents. Que si ima companyia diu que està en converses
per operar a l'aeroport. Que si una altra diu el mateix. Que si
slia de potenciar els transport de mercaderies. Que si ima Knia
amb Palma de Mallorca passant per Londres. Que si...
I tot, gairebé tot, tenint com a pxmit de mira el vol GironàMadrid. I ens pensem -i fins i tot és molt possible que estiguem
equivocats- que els objectius inicials no eren els mateixos que
són ara. D'aquí a uns anys, quan el TAV sigui ima realitat, Madrid estarà més a prop de Girona emb el ferrocarril que amb el
transport aeri. Es necessita fer una inversió molt important,
quan està clar que ho servirà de res?
El problema està en allò que hem dit sempre. Que l'aeroport
de Girona ha de ser l'aeroport nord de Barcelona. El que passa
és que el cap i casal de Catalunya no està pel tros i està més per
la tercera pista del Prat. O sigui que...

Roja, Mifas i l'ONCE, els nens i
nenes podran participar èn
diversos jocs de conscienciació
cívica.
També es proposen jocs d'es.calèxtric 0 navegar per la xarxa
informàtica d'intemet, així com
saltar damunt d'un inflable gegant.
En la darrera proposta, els.
tallers de fang, pintura, titelles,
papiroflèxia, pots de sal i filferro
seran els protagonistes.
El saló Lleuresport tancarà
les seves portes el proper 3 de
gener, celebrant una gran xocolatada a l'àrea d'espectacles. LTiorari per accedir a les instal.lacions serà de 10 del matí fins a
la 1 del migdia, i de 4 a 8 de la
tarda. Els festius, l'horari serà
d'il a 2 del migdia.

— Q U I N A DEL G E i E G - —
- Els dies 26 i 28 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la
tarda, veniu a jugar a la Quina del GEiEG al pavelló de Sant Narcís.
Us hem preparat un munt de regals en aquesta quina, que és la continuïtat de la de l'any passat. Si voleu passar una bona estona amb
nosaltres, veniu a la quina del GEiEG, una quina organitzada per la
secció de rugbi, amb fantàstics regals.

Adjudicaran les
obres de l'avinguda
de França de Sarrià
per 15 milions
DdeG
Sarrià de Ter.- L'Ajímtament
de Sarrià de Ter va aprovar en
el darrer ple facultar l'alcalde,
Josep Tiu-baü perquè pugui adjudicar les obres d'aigua i clavegueram del sector est de l'avinguda de França. Els treballs tenen un cost de 15 milions de pessetes.
L'alcalde de Sarria de Ter va
exphcar durant la sessió ijiunicipal que dues han estat les empreses que s'han presentat a la
subhasta pública, presentant
preus similars per a l'execució
dels treballs, que representen
ima baixa aproximada del 20 per
cent. Segons Turbau, Aquestes
baixes són «raonables» i les obres
podrien costar finalment poc
més de 12 milions de pessetes.
Entre les dues ofertes, una de
Sant Feliu de Pallarerols i l'alcalde d'una empresa d'Albons,
no hi ha desviacions ni diferències substancials. L'ajudicació
d'aquests treballs de clavegueram i xarxa s'ha de fer efectiva
el proper dia 27.
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— TORNEIG DE BÀSQUET D'ANY N O U — - Els dies 2, 3 i 4 de gener es disputarà, al Pavelló Lluís Bachs del
GEiEG, a Sant Narcís, la novena edició del Torneig d'Any Nou de
bàsquet júnior femení, un torneig ja consolidat, que j a és una de les
cites tradicionals del calendari de bàsquet estatal femení de base.
Enguany, com cada any, el millor bàsquet femení de l'Estat arriba a
Girona. El GEiEG, el Kaixo de Bilbao, l'Stadium Casablanca de Saragossa, l'Universitari de Barcelona, el Popular Bàsquet-Godella de
València i el BBC de Badalona lluitaran per endur-se el triom en
aquest prestigiós torneig. No us ho perdeu!!!

