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COMARQUES

.EL PUNT/Dilluns, 14 de desembre de 1998

LA VIDA SOCIAL

Gossos de totes les races a la Fira de Girona

Nens i nenes jugant, ahir al matí, al pavelló de Figueres. Foto: PURIABARCA.

• Girona.— Més d'un miler de gossos de totes les races van
participar ahir a la Fira de Girona en el Segon Concurs Internacional
i el Catorzè Concurs Nacional de Gossos, que es va celebrar durant
tot el dia. Els arnos de gossos de tipus tan diversos com els' afgans,
els pastor belga o el gos d'atura van haver de mostrar les habilitats
dels seus animals i també la seva forma atlètica. A més de les
competicions, al pavelló hi havia perruqueries canines i també
stands amb material relacionat amb les mascotes. Text i Foto: C.R.

Les escoles de Figueres participen en la
tercera edició dels jocs sense barreres
Nens i nenes amb o sense disminucions físiques van jugar junts
PURI ABARCA

H Figueres.— Les escoles d'ensenyament primari
de Figueres van participar ahir en una jornada
de jocs conjunta amb nens que tenen disminucions
físiques, una iniciativa que la dele'gació de l'Alt
Empordà de Mifas va començar a portar a terme
Segons Loli García, delegada de
Mifas a l'Alt Empordà, l'objectiu
de la jornada és adaptar els jocs
perquè puguin-ser compartits
per la mainada amb disminucions físiques i per la resta de
nens i nenes.' Al pavelló,- es van
poder veure, per exemple, jocs
amb cadires de rodes o altres
eri els quals, el requisit principal
era portar els ulls tapats. La iniciativa, segons els seus organitzadors, pretén treballar l'educació cívica dels nens i nenes, amb
l'objectiu que no discriminin, en

fa tres anys. La III Diada de jocs sense barreres
va reunir, de les deu del matí a les dues de la
tarda, uns cent cinquanta nens i nenes, d'entre
vuit i onze anys, al pavelló vell de Figueres, supervisats per monitors voluntaris provinents de
casals d'esplai de la comarca.

un futur, les persones amb dificultats físiques. Mifas es proposa aconseguir una plena normalització entre els nens i nenes,
sense diferències per la seva con-.
dició física o sensorial.
El circuit
Ahir, a les deu del matí, els
participants es van anar agrupant per ordre d'arribada, per
evitar agrupaments per escoles
i la consegüent competitivitat entre elles. Un cop formats els
grups, se'ls va donar esmorzar

i se'ls va fer anar, des de la Rambla cap al pavelló, on els esperaven les diferents activitats.
Els grups van fer un circuit, amb
jocs basats en les dificultats que
la mainada amb disminucions físiques o sensorials es troben en
là vida quotidiana, amb l'ajut
d'alguns monitors que intentaven intervenir el menys possible.
Per als organitzadors, es pot
considerar que la tercera edició
ha consoUdat la Diada de jocs
sense barreres com una «activitat fixa» a Figueres.
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Ambient de fira de Nadal a Banyoles
HBanyoles.— L'Associació de Comerciants de la plaça Major de
Banyoles ha celebrat aquest cap de setmana la setena edició de
la Fira de Nadal. Una trentena de parades de comerciants van
omplir la part central de la plaça amb productes variats, des d'embotits
i torrons a articles nadalencs, complements personals i per à la
llar, joguines i peces d'artesania. La Fira de Nadal de la plaça
Major de Banyoles se celebra cada any coincidint amb la festivitat
d e s a n t a L l ú c i a . Text i foto: PURI ABARCA.
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Més de 4.000 persones van anar
ahir a Fontajau a veure el 2n Open
Ciutat de Girona de Ball de Saló
Hi va participar un total de 398 parelles
CLARA RIBAS

• Girona.— Més de 4.000 persones —1.500 al matí i 3.500 a
la tarda— van ompir les grades
del pavelló de Fontajau per presenciar el 2on Open Ciutat de
Girona de Ball de Saló. Tot i
que els organitzadors havien previst que hi participarien més de
400 parelles, es van produir diferents anul·lacions en les inscripcions i, en total hi vari participar 398 parelles, xifra que,
respecte a l'any passat, que hi
van haver. 290 parelles, representa un augment també considerable. Les parelles, de totes
les edats procedien de diferents
punts de Catalunya —sobretot
de la zona de Barceona—i també
de València o les Illes Balears.
Fontajau va ser, segons els organitzadors, un escenari perfecte, tant en equipaments com pel
que fa a la capacitat de públic.

El concurs, puntuable per al
Rànquing Nacional de Ball Esportiu i Competició, és va traslladar aquest any del pavelló de
Palau al de Fontajau, com a conseqüència de l'augment de la
participació i també a causa de
l'èxit de púbhc que va obtenir
l'any passat. Per fer més àgil el
concurs la pista central va ser
dividida, en algunes competicions, en tres parts en les que
es van celebrar eliminatòries
simultànies.
Exhibició anglesa
A més de les diferents competicions que es van fèr durant
tot el dia d'ahir, el públic va
disfrutar de l'exhibició de la de
la parella Top 12 del rànquing
internacional, integrada pels anglesos Paül Nehgan i Melanie
Walker. El representant de l'escola Slow Quick, Cels Garcia,
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El públic va animar i ovacionar les actuacions de cada una de les parelles. Foto; CLARA RIBAS.

es va mostrar ahir molt satisfet
de com havia anat la competició
la qual, segons va dir, s'ha consolidat com a un punt de referència en el món del ball de
saló: «creiem que hem aconseguit donar una qualitat al concurs, ja que hem mantingut un

ritme i una puntualitat molt bones. També pensem que el lloc
del que hem pogut disfrutar ha
donat una altra dimensió a les
competicions. Els participants
s'han mostrat molt còmodes i
contents de com ha anat tot».
Garcia no va confirmar ahir si

rOpèn seguirà celebrant-se cada
any però va avançar que el re"súltat obtingut ahir —tant én el
nivell dels competidors com en
l'entusiasme del púbUc— fa preveure que hi ha possibilitats que
l'any que ve es repeteixi la convocatòria.

