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VILADAMAT
A les 10 de Ja nit, representació de «Terra
Baixa», d'Àngel Guimerà, a càrrec del
grup L'Elenc Satperenc. Al local social.

• CONFERÈNCIES
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
A les 7 de la tarda, taula rodona sobre
«L'estat ecològic de la Muga i la seva
conca, quin futur li espera?». A la capella
de Santa Clara.
FIGUERES
A 1/4 de 8 del vespre, conterènciacol.loqui «A la recerca d'un llenguatge
musical més comunicatiu», a càrrec del
compositor Xavier Benguerel. Al saló de
descans del Teatre Municipal El Jardí.
GIRONA
• A les 8 del vespre, conferència sobre «El
nostre home a Beirut», a càrrec d'Enric
Paredes. Dins el IX Cicle d'Històries de
Viatgers." L'acte es farà al local de l'ADAC,
al carrer Nou 21,1r pis.
OLOT
A 2/4 de 8 del vespre, conferència «Un
model de globalització de la realitat de
cara al segle XXI» a càrrec de Lluís Maria
Xirinacs. Es farà a l'Orfeó Popular Olotí i
organitza Ecofòrum.
SALT
A les 8 del vespre, xerrada sobre «La iniciativa legislativa popular contra la incineració de residus», a càrrec de la Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus.
L'acte comptarà amb un passi de vídeo
sobre residus. Al Casal Popular de la
Maret;
TOSSA DE MAR
A les 7 de la tarda, l'hipnòleg clínic Pedró
Alcaraz oferirà una conferència sobre
«/aproximació a la fiipnosi i als estats alterats de la consciència». A la sala d'actes
de la Casa de Cultura.

•

PRESENTACIONS
GIRONA
A les 12 de1 migdia, al bar Le Bistrot, el
cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, presentarà el recull de poemes d'Enric Casasses «Coltells», de Llibres del
Segle.

Coral El Progrés.
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PERALADA
JC^
A les 10 de la nit, al Casino Castell de
Perelada, projecció de la pel·lícula «Pretty
woman» i degustació d'un «Menú de
cine». Presentació a càrrec de Jordi Roura, cn'tic de Diari de Girona.

El filòsof Josep Maria
Terricabras presenta
«Atreveix-te a pensar»

RIUDELLOTS DE LA SELVA
A 2/4 de 4 de la tarda, campionat de futbol
d'empreses grup 1. Partit disputat entre
ACEBSA i Granja Glace.

Girona.- EI professor de
filosofia de la Universitat de
Girona i director de la Càtedra
Ferrater Mora de pensament
contemporani, Josep Maria
Terricabrafi, presenta aquesta
tarda a b Uibrería 22 el llibre
<íAtreveix-te a pensar». Enti«
les cinc i les set de la tarda,
Josep Maria Terricabras signarà exemplars del seu Uibre.

De 5 a 7 de la tarda, el filòsof Josep Maria
Terricabras signarà exemplars del seu llibre «Atreveix-te a pensar» a la Llibreria
22.

OLOT
A les 8 del vespre, el filòsof Josep Maria
Terricabras presenta el seu llibre «afreveix-te a pensar». La presentació anirà a
càrrec de Vinyoli i Beltran, directors i presentadors del programa del Canal 33
«Avisa'ns quan arribi el 2000». Biblioteca
Marià Vayreda.
A 2/4 de 9 del vespre, al Fons d'Art, presentació del llibre «Èric, la força d'estimar» de Sílvia Vllacoba..

SALT
Durant tot el dia recollida de medicaments
per lluitar contra les epidèmies provocades pel «Niflo» al Perú a la plaça dels peixos. Es recollirà gelocatil (medicaments
amb paracetamol) o Clamoxil, entre altres.
Organitza el vicariat de Jaén, al Penj i la
Parròquia Sant Cugat de Salt.
SANT MARTÍ VELL
A les 10 del matí, sortida de la 3a Pujada
als Àngels de l'ONCE. Se sortirà de la
rotonda d'accés als Àngels de Quart.
Magra», de Lorenzo Medel. Els autors
recitaran les seves poesies.
SANT HILARI SACALM
A les 6 de la tarda, concert de presentació
del CD «Sardanes de Sant Hilari», de la
cobla Montgrins. Al pavelló municipal.
VILAFANT
A les 8 del vespre, presentació de la III
Setmana Cultural i obertura de l'exposició
de treballs realitzats pels tallers de costura
i manualitats. A la sala de plens de r/\juntament.

• DIVERSOS
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
A les 8 del vespre, sopar musical amb La
Garota d'Empordà i l'actuació de jazz de
Bach&Co. Al pati del Palau dels Comtes.

PALAFRUGELL
A les 8 del vespre, al Museu del Suro, presentació del llibre «Pirates, corsaris i torres
de moros. Passat i present de les torres
de Palafrugell i de Mont-ràs», de Jaume
Noguer i Agustí Alcoberro.

LLAGOSTERA
De 10 del matí a 2 del migdia, donació de
sang al Casino (plaça Catalunya, 6).

OLOT
A les 4 de la tarda, al passeig d'en Blai se
celebrarà la diada «Jocs sense fronteres»
per a infants i joves de 3 a 18 anys. Organitza les associacions Mifas, Esplais de la
Garrotxa, Esclerosi Múltiple, ANEE i
ADISG.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la sala La Carbonera, inauguració de l'exposició commemoració «Centenari de la cobla La Principal d'Olot».
- A 2/4 de 8 cel vespre, al saló de plens
de l'Ajuntament d'Olot, pregó del Centenari.
- A 2/4 de 10 de la nit, al restaurant La
Deu, sopar popular.

SALT
A les 6 de la tarda, al Museu de l'Aigua,
presentació dels llibres «Confesiones
poéticas», del Grup Poètic Gironí, i «Tierra

SANT FELIU DE GUÍXOLS
De 4 de la tarda a 9 del vespre, donació
de sang al col·legi Baldiri Reixach (Bilbao
s/n).

PALAMÓS
A les 6 de la tarda, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, actes solemne de lliurament de
la Medalla d'Or de la Vila a la Societat

• iX>NACiONS DE SANG
CASSÀ DE LA SELVA
De 5 de la tarda a 9 del vespre, donació
de sang al C.A.P. Cassà (Bassegoda, 11).

STA COLOMA DE FARNERS
A les 10 de la nit, II Mostra de Moda a la
plaça Farners, organitzada pel dissenyador i estilista colomenc Carles Clota. En
acabar la desfilada, es farà una revetlla al
mateix lloc amb el conjunt local Crèpes.
També se sortejarà una panera a benefici
de l'Associació de Diabètics de Catalunya.

I CASINOS
LLORET DE MAR
I Casino de Lloret. Lloret de Mar (ta Selva).
Telèfon (972) 36 61 16. Fax (972) 36 31
06. Autopista A7 Barcelona-la Jonquera,
sortida 9. Autopista A19, sortida Palafolls.
Eix Transversal, sortida Santa Coloma de
Farners.
- Cabaret La Boule. El genial showman
Joan Gimeno i el Ballet La Boule presenten el seu nou espectacle 100 anys de
cinema, dins de The Nights oi Cabaret. A
partir de 2/4 de 10 de la nit, sopar ball i
espectacle: 4.500 ptes + IVA. A partir
d'1/4 de 12 de la nit, copa-ball-espectacle: 2.000 ptes + IVA. Venda d'entrades a
Servicaixa. Les reserves anticipades disposaran d'entrada gratuïta al Casino.
Suplement nit d'fiotel *", amb esmorzar

2a MOSTRA GASTRONÒMICA
DEL CONILL I DE L'ARTESANIA
V^IL/l^FA.IMT 1 9 D-A.BRIL 1 9 9 8
Ho organitza: AJUNTAMENT DE VILAFANT
fiimb la col·laboració de l'ASSOCIACIÓ DE CUNICULTORS DE L'ALT EMPORDÀ
/ BI suoort dB IGS Gntitdts
CENTRE DE CULTURA i ESBARJO - AA.VV. CAMP DELS ENGINYERS i RODALIES - AA.W. LES FORQUES - CLUB
4X4 ALT EMPORDÀ - VILAFANT FUTBOL CLUB - COLLA GECANTERA í GRALLERS - CLUB ESPORTIU VILAFANT
RESTAURANTS
CAN COSTA - CAN QUIM
HIDALGO REQUESENS
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