47

Del 24 al 30 d'abril de 1998

L'AGENDA
CONCERTS
Salt
—^A les 9 del vespre, al Teatre
de Salt, concert a càrrec de
Papa Soul Band i Paper Couché.

FESTES
Celrà
—Festa Major. A les 11 del
matí, gimcaoa amb bicicleta,
a la plaça.
—^A 2/4 de 8 del vespre, a l'envelat, espectacle clownesc.
Teatre mòbil, Xarivari.
—A les 11, nit de xaranga a
les barraques.
Figueres
—Fires i festes de la Santa Creu
1998. A partir de les 9 del
matí, a la plaça Catalunya,
XXXVIII Fira del dibuix i
la pintura. A la Rambla, XIII
Fira de l'alimentació. Al carrer de Girona, plaça de l'Ajuntament i carrer Peralada,
XVI Fira de l'artesania. Al
carrer Ample, fira-mercat. A
la plaça de la Palmera, fira
monogràfica d'artesania. A la
plaça Pius XII, III Fira de
la cultura tradicional i popular.
—^A partir de les 9 del matí,
al nou poliesportiu municipal. Trofeu de Fires de Bàdminton. Inscripcions al poliesportiu municipal.
—^A la mateixa hora, a l'estadi
municipal de Vilatenim, matinal, de futbol benjamí.
—^A les 9 del matí, a les instal·lacions municipals de la
piscina descoberta, campionat de petanca per a la tercera edat.
—A la mateixa hora, a les pistes
de tennis del complexe esportiu municipal, II 6 Hores
de Tennis.
—^De les 10 del matí a les 9
del vespre, al recinte firal,
fira comercial.
—^A les 10 del matí, al pavelló'
municipal, IV Torneig internacional de bàsquet en cadira
de rodes, amb la participació
dels equips CB Mifas-Esplais,
CAI Saragossa i CB Perpinyà.
—^A partir de les 10 del matí,
a la Societat Coral Eràto, partit amistós die billar: Alt Empordà de Figueres i Torroella
de Montgrí.
—^A les 12 del migdia, a la plaça
Pius XII, música tradicional
amb La Inestable (País Valencià).
—A la mateixa hora, a la sala
d'actes del Pavelló Firal, concurs de plats de ceba de
Figueres.
^ A les 4 de la tarda, a la Societat Coral Brato, II Trofeu
a 3 Bandes Ciutat de Figueres
de Billar.
—^A les 5 de la tarda, a la plaça
Pius XII, música tradicional
amb Maties Mazarico i Ives
Gras (Catalunya Nord).
—^A les 6 de la tarda, a la plaça
del Remei Bosch (Creu de
la Mà), espectacle infantil
Animalció, amb la Companyia Nets i Polits. •
—A partir de les 6 de la tarda,
al Certamen, concert i ball
amb l'Orquestra Marimba.
—A les 7 de la tarda, a la plaça
Pius XII, música tradicional
amb Caty Plana i Laura
Ymbert.
—A la matebía hora, a la caseta
de la Casa de Cultura de Andalucíà de VMi Empordà, actuació del Ballet Flamenco
Show.
—A les 10 del vespre, al teatre
municipal El Jardí, Salvem el
Molino, amb els artistes del
Molino.
—^A la mateixa hora, a la caseta
de la Casa Cultural de Andalucía de VMt Empordà, actuació del grup Norte y Sur.
—^A les 11 de la nit, a la plaça
Europa del Clos de Fires, i
dins dels actes de l'Embarraca't, actuació de Wonderful Baby DoUs. A 2/4 d'l de
la matinada, Red Wings Mosquito Stings, i a les 2, Jo'n
Jah.
—A les 12 de la nit, al Certamen, ball amb l'orquestra
Marimba.

—A les 12 de la nit, a la caseta
de la Casa Cultural de Andalucía de l'Alt Empordà, actuació del quadre flamenc de
la Casa de Andalucía.

INFANTILS
L'Escala
—A les 10 del vespre, al centre
cultural Xavier Vilanova,
«playback» infantil.

SARDANES
Amer
—^V Aplec de la Sardana. Al
matí i a la tarda, a la plaça
del Monestir, actuació de les
cobles: Ciutat de Girona, Cadaqués, Foment de la Sardana
i La Principal de Bàíiyoles. A
la tarda, sardinada popular per
a tots els assistents.
Llagostera
—XVIII Trobada sardanista infantil. A 2/4 de 5 de la tarda,
a la plaça Catalunya, sardanes amb les cobles La Bisbal
Jove i La Flama de Farners.

TEATRE
Sant Feliu de Guíxols
-—A 2/4 d'U de la nit, al Teatre
Auditori, Paraules encadenades, a càrrec de la Cia. Focus
i Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya.

Sants
—La Mare de Déu de l'Araceli
i de les Gràcies. Festa de
Maria Reparadora. Sants
Atanasi, Fèlk i Ciriac.
Mercats
—^Arenys, Calella, Empúriabrava, Girona, Llívia, Mataró,
Mont-ras, Ribes, Riells i Viabrea, Ripoll, Riudarenes,
Sant Feliu de Pallerols i Vic.

BALLS
Banyoles
—A la nit, al restaurant La Masia, sopar ball amb l'actuació
del conjunt Si Fa Sol.
Caldes de Malavella
—^A les 12 de la nit, al pavelló,
ball amb Tom i Jerry i La
Salseta del Poble Sec.
Llagostera
—A la nit, al restaurant Sopluig,
sopar i ball.

CONCERTS
L'Estartit
—^A la nit, a Mariscal, concert
a càrrec de Los Mojarras.
Salt
—^A les 9 del vespre, al Teatre
de Salt, concert a càrrec de
Barri Babc i Stoomut.

FESTES
Celrà
—Festa Major. A 1/4 d'U del
matí, IX Desfilada de carrosses sonores, a la plaça, amb
acompanyament dels gegants
i grallers de Salt.
—A 2/4 de 5 de la tarda, futbol
amistós, benjamins Preferent.
—A 2/4 de 6, futbol amistós,
benjamins Promoció.
—^A les 7 de la tarda, a l'envelat,
concert de la coral Amics
Cantaires de Celrà.
—^A les 11, Nit d'ska a les
barraques.
'—A les 12 de la nit, ball a
càrrec de les orquestres
Aquarela i Gerunda.
Figueres
—Fires i festes de la Santa Creu
1998. Durant tot el dia, a
la plaça del Sol, carrer Mestre
Falla i Riera Galligants, fíra-mercat de festa major.

LA NEU

—^A partir de les 9 del matí,
al poliesportiu municipal, V
12 hores de bàsquet Memorial
Rafael Mora.
—^A partir de les 10 del matí,
a la plaça de l'Ajuntament,
taller de xanques.
—De les 10 del matí a les 9
del vespre, al recinte firal,
fira comercial.
—^A les 10 del matí, a la piscina
coberta municipal, VIII Trofeu de Fires de Natació.
—^A les 12 del migdia, a la plaça
de la Palmera, sardanes amb
La Principal de la Bisbal.
—^A la mateixa hora, a la Rambla, gran festa de l'escuma
a càrrec del grup Saragata.
—^A 2/4 de 4 de la tarda, a
la plaça Europa del Clos de
Fires, i dins de les activitats
de l'Embarraca't, campionat
de botifarra.
—^A les 5 de la tarda, a la plaça
de l'Ajuntament, cercavila infantil pel carrer de Girona,
Rambla, pujada del Castell
i carrer de Besald. Recuperació del gegantó La Tramuntana amb l'actuació del grup
. La Band Gog. Tot seguit, ball
d'animació amb Pep López
i... Sopars de Duro.
—A les 5 de la tarda, al casal
de la Gent Gran, torneig de
tennis de taula, torneig de
dards i torneig d'escacs. Inscripcions obertes a tothom.
—A 2/4 de 6, a la parròquia
del Bon Pastor, concert de
la Jove Orquestra de Figueres, amb la col·laboració del
grup coral Vox Cori.
—A les 6 de la tarda, al Certamen, concert de festa major
amb La Principal de la Bisbal.
—A les 6, a la plaça Catalunya,
estirada de corda. Inscripcions al poliesportiu municipal.
—A partir de les 6 de la tarda,
al pavelló de Figueres, concurs de triples. Inscripcions
,al centre esportiu Gim B.ody.
—^A les 8 del vespre, a la plaça
de Catalunya, estirada de
corda.
—^A les 8 del vespre, a la caseta
de la Casa Cultirral de Andalucía de l'Alt Empordà, actuació de Ballet Flamenco
Show i nit flamenca amb el
grup Sevillanos de la Costa,
acompanyats del Quadre Flamenc de la Casa de Andalucía.
—^A 2/4 de 10 del vespre, a
la plaça de l'Ajuntament, trobada i cercavila per la Rambla del bestiari de foc amb
el drac de Granollers, el drac
de Montornès, el drac de la
Ciutat Vella de Barcelona,
la víbria de Barcelona, tabalers del Barri Gòtic i el
bou de Figueres.
—A les 10 del vespre, al teatre
municipal El Jardí, Retaule
del flautista, a càrrec del Teatre de l'Univers.
—^A les 11 de la nit, a la plaça
Europa del Clos de Fires, i
dins dels actes de l'Embarraca't, concert a càrrec de
With Out, A 2/4 d'l de la
matinada, actuació de DSB,
i a les 2, Baron Rojo.
—^A les 12 de la nit, al. Certamen, ball amb La Principal
de la Bisbal. A la mitja part,
proclamació de la pubilla de
Figueres.

INFANTILS
L'Escala
—^A les 10 del vespre, al centre
cultural Xavier Vilanova,
«playback» infantil.

TEATRE
Girona
—A 2/4 d'U de la nit, a la
sala La Planeta, representació de l'obra Txèkhov (que
és dura la vida de l'artista),
a càrrec de T-Atraco Teatre.

DIVERSOS
Girona
—^Fira d'art dels carrers Mercaders i Abeuradors. Tot el
dia.
—^Fira artesana al Pont de Pedra. Tot el dia.
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ESTACIÓ

iii

QUANTITAT

QUALITAT

1 llii Masella
1 ilï
Núria

30-105 cm

Pols

Pols

50-00 cm

13 / 1 3 31 / 31 Oberts
Tancada

Pols

80-150 cm

6 / 6 1 4 / 27 Oberts

Boí-Taüll

Tancada

í i i l Bonaigua

Tancada

IIP' Font-romeu/PIrineus 2000
50-100 cm

Pols

6 /20
Tancada

Portè i Plmorent
Puigmal

Tancada
Tancada

St. Pere dels Forçats

Tancada

Puigbalador

Tancada

Pal

Tancada

^ ^ Ordino-Arcalís

IP

Arinsal

IB

Soldeu-el Tarter

80-180 cm

Primavera

i

Pols

43 / 85

Val Thorens

70-180 cm

Pols

30 7 30

115-265 cm

Pols

- /-

40-230 cm

Pols

- / -

IKi Val d'Isere

65-170 cm

Pols

48 / 5 1

| E TIgnes
Chamonix

88-230 cm

Pols

35 / 4 9

187-305 cm

Pols

31 / 49

Isola 2000
90-210 cm

Candanchú
^^" Cerler
•^^Tz Formigal

40-300 cm

Humida

55-150 cm

Humida

Javalambre

11

22 / 2 7 38 / 48 Oberts

50%
46%
75%
80%
80%
23%

Oberts
Ob,erts

i

i
i

Oberts
Oberts
Oberts
Oberts
Oberts

1.

Tancada
Primavera
14 / 1 6 25 / 27 Oberts

Astun

^ms

ii

1:1

Tancada
77-330 cm

Les Deux Alpes

li
1

1
::i

Alped'Huez
La Plagne

1
i

5 / 12 24 / 24 Oberts

Primavera

K

>
ii

Tancada
50-80 cm

Pas Casa-Grau Roig

1

i

5 / 30 Oberts

Tancada

Fortniguera

ii
1
i

Tancada

W3 Elna

l:ï»

I

i

Tancada

Súper Espot

Els Angles

.

6 / 11 20 / 34 Oberts

Tancada

Rasos de Peguera

l l i l Portainé

ACCESSOS

Oberta pera ús turístic

fe Baquèira

Miil

P. OBER.

Oberta pera Ús turístic

Vallter 2000

ÜR Port del Comte

REMUN.

Tancada

-

La Molina

Tancada
18 / 2 5

19 / 30 Oberts

Tancada

Panticosa-Los Lagos

Tancada
Tancada

Valdelinares

s
:

24 / 2 5 41 / 54 Oberts

•

•:

Dades Uettiteídes pef t'Acem (tel.93-41$ 01 94), $kíAndorra (tel. 07376 86 43 89), Heus Catalanes (teL
07 33 4 68 306 830) i Malson de lafrance(906343638)

Poques estacions obertes al
Pirineu per als fidels de Tesquí
La majoria han tancat i algunes esperen el pont festiu de l'I de maig
ELPUNT

• Una desena d'estacions d'esquí del Pirineu català, andorrà i aragonès es mantenen obertes, en alguns casos només els
caps de setmana i fins al pont festiu de

r i de maig. Els gruixos de neu són acceptables i, a més, les baixes temperatures
que s'esperen per diumenge poden beneficiar els esquiadors més fidels. Els Alps
francesos és on hi ha més neu..

Els aficionats a l'esquí res són més fredes és, com per a les festes de Pasqua,
encara disposen de dues cada any per aquestes da- tot i que la majoria d'agrans oportunitats per dis- tes, al Pirineu francès. La llotjaments tenien les seves
frutar de l'equip, abans no majoria d'estacions dels places ocupades.
es doni per acabada la tem- Alps francesos encara esSol i núvols
porada. Per a aquest cap tan obertes i el cap de setPer aquest cap de setde setmana, la neu és abun- mana vinent pot ser una
dant en les poques esta- bona oportunitat per als mana es preveu un temps
cions que estan obertes, so- aficionats catalans per gau- molt inestable al Pirineu
bretot al Pirineu català dir de la millor neu, abans català. Per demà, les pre—^només quatre—. Pel que no es doni per finalitzada visions són un dia assolellat
i temperatures càUdes, de
fa a la resta, la majoria ja la temporada 1997/98.
fa dues setmanes que han
Per tant, i gràcies a les primavera. Per diumenge,
donat la temporada per nevades d'última hora el temps farà un canvi gaiacabada i algunes d'elles —^les de les festes de Set- rebé radica i s'esperen nú—com Núria i Vallter mana Santa—, l'actual vols i tempestes. Això po2000— estan obertes per temporada ha estat molt rovocarà que l'estat de neu
a ús turístic.
positiva per a la majoria sigui més abundant, sobreOn l'estat de la neu és de les estacions del Pirineu. tot al Pirineu andorrà, araabundant i les temperatu- S'esperava més esquiadors gonès i lleidatà.

