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D è l ' U al 17 de d e s e m b r e de 1998

L'AGENDA
INFANTILS
Palamós
— A les 4 de la tarda; al Teatre
Auditori La Gorga, festival
de Nadal de l'Escola Infantil
Bambi.
•:'
Roses
— D ' i l del matí a 12 def migdia,
a la Biblioteca Pública, L'hora del conte: La noia del llac,
per'Anna Ribera.

de, 157), inauguració de l'exposició de fotografie antigues
Roses 100 Anys, de la Col·lecció Reixach.

PRESENTACIONS
Ripoll
.—A les'7 de la tarda, a la sala
• Eudald Graells, presentació
del llibre El cançoner del
Ripollès.

TEATRE

DONACIÓ DE SANG

Celrà
—A les 10 del vespre, a l'Ateneu, i dins del Cicle de TeaV tre al Gironès, representació
de l'obra Filigranes de dones,
de Filigranes Teatrals.

Cassà de la Selva
—De- 5-de la tarda a 9 del
vespre, al CAP, donació vo• luntària de sang.

Figueres
—A les 10 del vespre, al Teatre
Municipal El Jardí, representació de l'obra Amadeus, de
Peter Shaffer, amb Lluís Soler, Roger Pera i Olalla Moreno.
Girona
—A les 10 del vespre, al Teatre
Municipal, representació de
l'espectacle Esperanto, a càrrec de Sèmola Teatre.
—A 2/4 d ' i l de la nit, a la
. Sala La Planeta, L'univers
perdut, amb Inventari Teatral.

CONFERÈNCIES
Figueres
—^A les 6 de la tarda, a l'Alberg
de Joventut, xerrada amb el
tema La funció cultural i social dels Ateneus Llibertaris al
llarg de la història, a càrrec
de Ferran Aisa, membre de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular (Barcelona).
Girona.
—A les 8 del vespre, al centre
Agartha (c. Enric Claudi Girbal, 25), xerrada amb el tema
La iniciació d'un occidental
' a l'amor absolut. L'unió espiritual. Meditació ecologia espiritual, a càrrec de Dennys
. Arhat Samadhi.

JORNADES
Figueres
—Jornada d'obertura del Museu del Joguet. Durant tot
el dia, accions, de teatre de
carrer a càrrec dels alumnes
de l'Aula Municipal de Teatre.
—A les 11 del matí. Juguem
jugant.
—^A les 5 de la tarda, a la plaça
de l'Ajuntament, concert de
la Jove Orquestra de Figueres.

TAULES RODONES
Figueres
—A les 11 del matí, a l'aula
de Formació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
taula rodona Quan la literatura entra pels ulls. Organitza:
CRP i Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

• INAUGURACIONS
Cassà de la Selva
—A les 6 de la tarda, al carrer
Estació, núm. 1, inauguració
del nou Cau de l'Agrupament
Espcolta La Claca. A partir
de 2/4 de 7, animació musical
a càrrec del grup 70 x 7.
Celrà
—A 2/4 de 8 del vespre, a Can
Cors, inauguració de l'exposició Necesser.
Corçà .
—A les 7 de la tarda, al Centre
Cultural de Casavells Fundació Josep Niebla, inauguració de l'exposició de l'artista gravador Jacques Muron.
Olot
—A 2/4 de 8 del vespre, a la
Galel·la d'Art Les Voltes,
inauguració de l'exposició de
pintures de Vayreda C.
Roses
—A la sala "d'exposicions de
Caixa de Girona (av. dè Rho-

Llagostera
—De 10 del matí a 2 de la
tarda, al Casino, donació voluntària de sang.

DIVERSOS
Banyoles
—Fira de Nadal a Banyoles. De
les 10 del matí a les 8 de
vespre. Lloc: Plaça Major.
Organitza: Agrupació de comerciants de la Plaça Major
i dels carrers Guimerà, Born,
Porta Turers, Hospital i Girona.
—Col·loqui de Tardor: El mas
medieval a Catalunya. A la
sala de conferències del.Club
Natació Banyoles. Organitza
el Centre d'Estudis • Comarcals de Banyoles.
Blanes
—Competició de Petanca Club
Petanca Blanes. A les 3 de
là tarda, al Racó. d'en Portes.
Campdevànol
—Campionat Provincial de Patinatge. Durant tot el dia. Organitza: Club Patí Campdevànol.
Espinelves
—XVIII Fira de l'Avet: parades
d'avet i productes naturals i
artesans. Exposicions i espectacles. Horari de la fira: dissabtes i festius, de 10 del matí
a 2/4 de 8 del vespre. Dies
feiners, de 10 del matí a les
6 de la tarda. Fins al 13 de
desembre.
Girona
—Fira d'art dels carrers Mercaders i Abeuradors. De les
10 del matí a les 8 del vespre.
—A la nit, al Local & Bar Platea, espectacle de Cafè-Teatre, a càrrec d'Enric Magoo.
—Fira artesana al Pont de Pedra. De les 9 del matí a 8
del vespre.
—^A 2/4 de 5 de la tarda, al
Museu del Cinema Col·lecció
Tomàs Mallol, sessions de
música amb cinema. La música dels mites: Rebelde sin
causa, amb James Dean (la
rebel·lió), la música de Salomé, amb Rita Hayworth
(astúcia-seducció), i Yq confieso amb Montgomery Cliff
(el turment). AÏorament limitat. Per reserves al telèfon
• 972 4127 77.
La Bisbal d'Empordà
—La' Bisbal amb Centreamèrica. A les 9 del matí. Fem
el mapa de Centreamèrica.
Hoquei: La Bisbal-Salt.
—A les 10 del matí, sortida de
l'Ajuntament de la cercavila
de gegants.
—A les 11 del matí, bàsquet:
Mifas-Bisbal Bàsquet
—^A les 12 del migdia, exhibició
de patinatge artístic.
—A les 2 de la tarda, partit
de futbol de' sala entre polítics: Ajuntament-Consell
Comarcal.
—A 2/4 de 6 de la.tarda, sardanes amb La Bisbal Jove.
—A 2/4 de 9 del vespre, presentació del projecte Escuela
popular de música Gerardo
Barreto i comentaris sobre la
situació de centreamèrica a
càrrec .de Sebas Parra.
—A les 9 del vespre, concert
i sopar, amb: Komando Moriles, Novo, Negro Oscuro,
Bisbal Blues Band, Moriarty,
Els Pixes The Yuyus, Del
Trece i Paper Couché. Tots
els actes tindran lloc al Pavelló Firal Polivalent.

Porqueres,—II Concurs de Nadales. S'han
de presentar de les 11 del
matí a r i i de 4 a 6 de la
tarda, al Centre Ciyic. Per
a nens i nenes de 4 a ' 1 2
anys.
Ribes de Freser
—Quinto Pro Gegants. A les
10 del vespre, al Teatre.
Riudellots de la Selva
—Concurs de botifarra. A 2/4
de 4 de la tarda, al pavelló.
Sant Joan de les Abadesses
—^Al local de la Unió Excursionista, sessió de dibuix de
nadales.
Santa Coloma de Farners
—Celebració del 10è Aniversari
de l'escola Samba Kubally i
dels 50 Anys de la Declaració
Universal dels Drets Humans. De 10 del matí a les
6 de la tarda, al casal cultural,
jornada monogràfica sobre
Immigració, Educació i Drets
Humans de la Coordinadora
d'ONG solidàries de les comarques gironines.
—A les 5 de la tarda, a la plaça
Farners, festa infantil amb el
grup d'animaçió.
.—^A les 8 del vespre, a l'Auditori, acte de cloenda a càrrec de Bully Jangana i Enric
Campí, representants de l'equip de coordinació de l'Escola Samba Kubally.
—A 2/4 de 9 del vespre, a l'Au. ditori, cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula La promesa i debat .a càrrec de
Cinètic.
Santa Llogaia d' Àlguema
—Campionat de botifarra. A les
4 de la tarda, al centre cívic.
Inscripcions una hora abans.
Hi haurà arangades, botifarra, torrades, allioli i vi per
a tothom.

QUINES
Palaflrugell
—A les 9 del vespre, al Centre
- Fraternal, quina.

RUTES
Santa Coloma de Farners
—Ruta interactiva pel Romànic, demà. Sortida a 2/4 de
9 del matí, de la pi. de Farners. A la 1 del migdia, arribada a Sant Pere Cercada,
dinar a Sant Pere. Concert
de música tradicional (mitja
cobla) al monestir.

Cassà de la Selva
—^A les 6 de la tarda, al Casal
dels Jubilats, ball a càrrec de
Benet Nogué.
Flaçà
—A la tarda, ball al Casal amb
el grup Bells Temps.
Foixà
—A la tarda, balls de saló a
càrrec del conjunt Salsafins.
Girona
—A partir de 3/4 de 7 de la
tarda, al l'Escola de Ball V
& S (Car-Min) al carrer Sant
Agustí, 20, balls de saló.
—2n Open de Ball de Saló Ciutat de Girona. Tindrà lloc al
Pavelló Municipal Girona-Fontajau. Matí: sèries eliminatòries. Tarda: series finals i exhibició. Més infor-.
mació i venda anticipada
d'entrades a Slow-Quick, telèfon 972 4115 03.
Montagut
—^A les 6 de la tarda, balls de
saló amb el Duet. Emien.
Navata
—A les 6 de la tarda, balls de
saló a càrrec del conjunt
Steís.
Olot
—A les 5 de la tarda, al club
de jubilats Sant Jordi, ball
amb l'orquestra de Crema
Catalana.
Ordis
—A la tarda, balls de saló, a
càrrec-del grup Smokings.
Palafrugell
-^A les 5 de la tarda, al Club
de Jubilats L'Esplai, ball en
viu per als socis, amb motiu
de la festivitat de Santa Llúcia, patrona del club.
—A les 5 de la tarda, al Club
de Jubilats Sant Jordi, ball
per als socis.
Palamós
—De 5 de la tarda a 8 del
vespre, a l'Associació Ge_nt
Gran de Palamós, ball amb
música en viu a càrrec de
Norbert i Henar.
Porqueres
—De 6 de la tarda a 9 del
vespre, al centre cívic, ball
amb Jack Carmelo Duo.
Ripoll
—Al Casal de la Gent Gran,
diada de Santa Llúcia-Festa
de les Modistes. A 2/4 de
5 de la tsfda, ball amb MeUado i el seu cantant.
Sant Joan de les Abadesses
^ A les 5 de la tarda, al Casal,
de Jubilats, ball amb Marta,
música i cant.
Vidreres
—A les 5 de la tarda, al Casal
Vidrerenc, i anib motiu del
50è Aniversari dels Drets Humans, sardanes i ball amb la
Cobla Ciutat de Calella i l'organista Kim.

Sants
—III Advent. Eugeni, Orestes,
Llúcia i Otília.
Mercats
—Anglès, Arbúcies, Bàscara,
Breda, Camprodon, l'Escala,
Fornells de la Selva, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà,
Roses, Sant Feliu de Guíxols,
Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Tordera i Tortellà.

BALLS
Anglès
—A les 5 de la tarda, a la Sala,
ball amb en Pep Xena.
Caldes de Malavella
—A 2/4 de 6 de la tarda, al
casal d'avis Casa Rosa, ball
amb l'Albert.
Camallera
—A partir de les 6 de la tarda,
al pavelló poliesportiu, concert i ball a càrrec de la Cobla
Orquestra Internacional
Montgrins.
Camós
—A les 6 de la tarda, al Pavelló
Esportiu, balls de saló amb
el duet Pep i Ramon.
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Viladamat
—A les 6 de la tarda, al Centre
Social, ball a càrrec del conjunt Tom i Jerry.
Vilobí d'Onyar
—A les 6 de la tardà, a Can
Sagrera, ball a càrrec del duet
Pere Vila.

CONCERTS
Girona
^ A les 7 de la tarda, al centre
cultural La Mercè, concert
. amb el Quartet Flautes d'Adri.
—A les 7 de Ja tarda, al Teatre
Municipal, concert a càrrec
de l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà.
Palafrugell —A 2/4 d'H del matí, a Can
Genis, concert de Nadal a càrrec dels alumnes de l'Escola
de Música de Palafrugell.
^ A les 12 del migdia, al Centre
Fraternal, concert amb l'Orquestra Sinfonietta, sota la
direcció de Francesc Llongueres.
Palamós
—A les 6 de la tarda, al Teatre
"Auditori La Gorga, concert
de sardanes a càrrec de la
cobla Sant Jordi.

Torroella de Montgrí
—A les 7 de la tarda, al Cine
Petit, concert a càrrec de Daniel Chmelik, saxofon, i Ruth
Lluís, piano.

FESTES
Crespià
—Festa Major. A 2/4 d'l del
migdia, ofici solemne amb
acompanyament 'de la Coral
Mixta de Banyoles. Seguidament, concert .de cançó catalana a càrrec de la mateixa
coral.
—A les 6 de la tarda, cantada
d'havaneres a càrrec del grup
Terral.
L'Estartit
—Festa de Santa Llúcia. Al matí, tómbola d'objectes de regal i plantes a la plaça de
l'Església, organitzada per
l'Escola Portitxol.
—A 2/4 de 12 del matí, 2a Regional: UE l'Estartit i AE
Roses.
—A les 12 del migdia, ofici amb
l'acompanyament de l'orquestra Selvatana.
—A la 1 del migdia, a la plaça
de l'Església, sardanes.
—^A les 4 de la tarda, la Divisió
Nacional Femenina: UE l'Estartit i CF Cornellà del Llobregat.
—A les 6 de la tarda, concert
. de música clàssica i catalana
amb l'orquestra Selvatana.
—A les 8 del vespre, ball de
fi de festa amb la mateixa
orquestra.
Palafrugell
—Festa. A les 12 del migdia,
a l'església parroquial de Sant
Martí, ofici solemne amb motiu de la festivitat de Santa
Llúcia, amb acompanyament
de la cobla Bak Empordà.
—^A la 1 del migdia, a la plaça
Nova, sardanes a càrrec de
la cobla Babí Empordà.

INFANTILS
Olot
—^A les 5 de la tarda, al Teatre
Principal, Anna Roca presenta Els contes de l'Anna.
Sant Feliu de Guíxols
—A les 12 del migdia, al Teatre
Auditori Municipal, espectacle de titelles La/ormíga pipa,
a càrrec de la Cia. La Closca.

SARDANES
Ripoll
—Al matí, a la plaça Abat Òliba,
sardanes a càrrec de la cobla
Principal de Berga. .

TEATRE
Caldes de Malavella
—^A les 6 de la tarda, al pavelló
municipal poliesportiu, acte
de presentació del 40è Aniversari del Grup de Teatre
Traspunt de Caldes que presenta Antologia de peces escenificades pel grup.
Girona
—^A les 7 de la tarda, a la Sala
La Planeta, L'univers perdut,
amb Inventari Teatral.

DIVERSOS
Banyoles'
—Fira de Nadal a Banyoles. De
les 10 del matí a les 8 de
vespre. Lloc: Plaça Major.
Organitza: Agrupació de comerciants de la Plaça Major
i dels carrers Guimerà, Born,
Porta Turers, Hospital i Girona.
—^A 2/4 de 6 de la tarda, a
la Finca (Casa Nostra), representació del 12è pessebre
vivent.
—Col·loqui de Tardor: El mas
medieval a Catalunya. A la
sala de conferències del Club
Natació Banyoles. Organitza
el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.
Blanes
—Competició de Petanca Club
Petanca Blanes. A les 9 del
matí, al Racó d'en Portes.
Campdevànol
—Campionat Provincial de Pa-

tinatge. Duranttot el dia. Organitza: Club Patí Campdevànol.
Castelló d'Empúries
—Fira de Nadal. Durant tot el
dia, a la plaça dels Homes.
Cornellà del Terri
—XXI Concurs de Tractoristes
organitzat pels joves agricultors de la comarca. Proves
d'habilitat amb: tractor, trac• tor amb eina i tractor amb
remolc." .'
Espinelves
—XVIII Fira de l'Avet: parades
d'avet i productes naturals i
artesans. Exposicions i espectacles. Horari de la fira: dissabtes i festius, de 10 del matí
a 2/4 de 8 del vespre. Dies
feiners, de 10 del matí a les
6 de la tarda. Fins al 13 de
desembre.
La Bisbal d'Empordà
—La Bisbal amb centreamèrica.
A les 10 del matí. Parc Infantil Solidari (PIS).
—A 2/4 de 6 de la tarda, nadales.
—A 2/4 de 7 de la tarda, cantada
d'havaneres, a càrrec del grup
Voramar.
—A 2/4 de 8 del vespre, exhibició de sevillanes.' '
—A 2/4 de 9 del vespre, representació de l'obra de teatre La família Reniu estiueja.
Tots els actes tindran lloc al
Pavelló Firal Polivalent.
Lloret de Mar
—Fira dels Sants Metges,
Palamós
—Fira nadalenca infantil. Durant tot el matí, al carrer
Major.
Palol de Revardit
—12è Aplec de Santa Llúcia.
6a Fira de Garlandes. Al matí, a les 9, marxa a cavall.
—A 2/4 de 12 del migdia, ofici
solemne i sardanes a la plaça.
—A les 2 del migdia;, gran
arrossada popular a Can Garrabà.
—A 2/4 de 5 de la tarda, sar. danès i ball a càrrec de la
cobla orquestra Sant Joan.
Ripoll
-7-Fira de Nadal. A la plaça
de l'Ajutament.
Sant Feliu de Pallerols
—Fira de Santa Llúcia. V Pedalada amb bicicleta tot terreny (BTT). Sortida a les
9 del matí, de l'avinguda Vall
d'Hostolès. Inscripcions: mitja hora abans.
—A partir de 2/4 d ' i l del-matí,
al Firal, obertura del mercat
de productes tradicionals i artesans i de l'exposició d'obrés
artistes locals i dels alumnes
del monogràfic de pintura a
la seu de l'Esbart de la Vall
d'Hostoles. Seguidament,
cercavila de grallers i bastoners pels carrers i places
del centre històric.
—De 2/4 de 12 del matí a 2/4
d'l del migdia, II Tast gastronòmic de plats i productes
de la Vall d'Hostoles, elaborats pels restaurants i fondes de la vila de Sant Feliu
i la comarca.
—A 2/4 d'l del migdia, al Firal,
actuació del grup de grallers
i bastoners de l'Escola de
Dansa Folklòrica de la Garrotxa.
—A les 3 de la tarda, al camp
de futbol municipal, partit de
futbol entre els equips Hostoles-Maià.
—A les 4 de la tarda, al firal,
audició de sardanes per la
cobla Bisbal-Jove.
—A la mitja part, botifarrada
popular.
—A 2/4 de 7 de la tarda; a
la sala de Ca Les Hermanes,
representació de l'obra de
teatre Ximplement...CUmenta, original de R. Corts i P.
Gironès, a càrrec del grup
deteatre La Sàtira, de la Cellera de Ter.
Sant Joan de les Abadesses
—Aplec de Santa Llúcia. A partir de les 11 del matí, missa.
Tot seguit, audició de sardanes a càrrec de la cobla
orquestra Bofills.

