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D e l 18 al 24 de d e s e m b r e de 1998

L'AGENDA
DIVERSOS
Girona —Festa del 16è Aniversari de
La Sala del Cel, amb el dij.
Fran-Mix i sorpreses.
—Els artesans a la plaça Independència. Horari d'exposició i venda: de 10 del matí
a 9 del vespre. A les 6 de
la tarda, cagatió pels més
petits.
Olot
—^Arribada del Pare Noel. Organitza: Penya Carnavalesca.
Puigcerdà
—A les 5 de la tarda, arribada
del Pare Noel i visita a l'hospital. A les 6 de la tarda,
desfilada de la carrossa pels
carrers de la Vila. Concentració a. la plaça de Santa
Maria i lliurament de regals
per a tots els nens.

QUINES

Palafrugell
—A1/4 de 12 de la nit, al Centre
Fraternal, ball amb el conjunt
Amoga.

L'Escala
—A les 6 de la tarda, al centre
cultural municipal Xavier Vilanova, gran quina.
Palol de Revardit
—^A la sortida de la Missa del
Gall, quina als locals de l'Ajuntament.
Serinyà
—^Al pavelló, gran quina esportiva FC Serinyà. Horari: a
partir de les 6 de la tarda,
excepte el dia 24 que serà
a les 10 de la nit.

CONCERTS

TEATTRE

Camprodon
—A les 12 del migdia, missa
solemne,'cants de Nadal pel
seminari del Poble de Déu
(Nadal, Europa al món).
-^À les 10 del vespre, gran concert de Nadal al Casal Camprodoní, amb les corals Brins
i Camprodon.

Sant Hilari Sacalm
—A 2/4 d'U de la nit, al pavelló
municipal. Pantalons i fahdilles amunt i avall, a càrrec
de la Ci. Com Cal.

BALLS
Anglès
^ A les 5 de la tarda, a la Sala,
ball amb el duet Costa Brava.
Camós
—^A les 6 de la tarda, al Pavelló
• Esportiu, balls de saló amb
el conjunt Maracàibo.
Foixà
—^A les 6 de la tarda, al centre
cultural, balls de saló, a càrrec
del conjunt Etiqueta Negra.
L'Estartit
—A les 11 de la nit, a la sala
de festes Alhoa, ball a càrrec
del conjunt Latino.
La Bisbal d'Empordà
—^A les 12 de la nit, al riou
pavelló firal, ball de Nadal,
amb La Salseta del Poble Sec.

DIVERSOS

PASTORETS

Boadella
—A 2/4 d'l de la nit, al Portal,
foguera de Nadal, cantada de
nadales i xocolatada.

Anglès
—A les 6 de la tarda, a la Sala
Palàdium, representació
d'Els Pastorets, a càrrec de
la Cia. Bambolina.

Girona
—De 2/4 de 10 del vespre a
2 de la matinada, al centre
cívic Santa Eugènia, escacs
per a joves i grans.

Girona
—A 2/4 de 6 de la tarda, al
Teatre Municipal, Els pastorets de Girona, a càrrec del
Grup Proscenium.

Sant Feliu de Guíxols
—A 2/4 d'il del matí, missa cantada per la coral Gesòria, a
la parròquia de Santa Maria.
—^A les 11 del matí, missa de
Nadal, a la parròquia de Vilartagues, i a les 12 del migdia, a la parròquia de la Mare
de Déu dels Àngels.

Salt
—^A les 6 de la tarda, al Teatre
de Salt, Roser dhivem, els
pastorets de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
—A les 9 del yespre, representació d'Els Pastorets, a càrrec de l'Agrupació Teatral
Benet Escriba.

PESSEBRES

Mercats
—La Bisbal, Celrà, Pineda, les
Planes, Platja d'Aro, el Port
de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt i Sils.

SOLIDARITAT

Olot
—MIFAS-La Garrotxa organitGirona
za unes quines nadalenques
—A la nit, a L'Arcada, concert
els dies 25, 26 i 27 de dede jazz a càrrec de Da Lisembre a partir de les 6 de
bitum i Jordi Rigau.
la tarda i un concert amb
—A la nit, a La Sala del Cel,
La Salseta del Poble Sec disactuació del dj. Mad-Max.
sabte 26 de desembre a les
, 12 del migdia, tots els actes
Llívia
tindran lloc al Pavelló Firal
—17è Festival de Música. A les
d'Olot. Els beneficis aniran
9 del vespre, a l'església padestinats a l'organització de
rroquial, tradicionalconcert de
diferents activitats de la nosNadal, amb la Polifònica de
tra delegació de la Garrotxa,
Puig-Reig. Director: Ramon
durant l'any 1999.
Noguera.

Bàscara
—A les 7 de la tarda, al nucli
antic del municipi, representació del pessebre vivent.

Sants
—^Anastàsia i Eugènia.

INFANTILS
Blanes
—Expodiver. De 4 a 2/4 de 7
de la tarda, a la zOna poliesportiva.

Palamós
—De 5 de la tarda a 8 del
vespre, a l'Associació Gent
SARDANES
Gran de Palamós, ball amb
música disc.
Figueres
—^A les 12 del migdia, a la RamVilobí d'Onyar
bla, audició de sardanesacà—A les 6 de la tarda, a Can
rrec de la cobla La Principal
Sagrera, ball amb l'actuació
de Banyoles.
de Pep i Ramon.

Banyoles
—A 2/4 d'l de la nit, al Restaurant-Bar La Carpa, quina
de la Creu Roja del Pla de
l'Estany.
—^A les 11 de la nit, al Bar
Rec Major, quina de les colles
sard.anistes del Foment de
Banyoles.
—Quina esportiva CD Banyoles.
Doc: al local de Transport Banyoles. Horari: diumenges i
festius a partir de les 6 de
la tarda. Vigílies de festius, Olot
a partir de les 10 de la nit. —A les 7 de la tarda, a l'tscola
Pia, concert de Nadal a càrrec
Camprodon
de les Corals d'Olot.
—A les 5 de la tarda, al Casal
de la Gent Gran, quina.
Fontcoberta
—Després de la Missa del Gall,
al local de la piscina, quina.

LA NEU

Camprodon
—De 3/4 de 7 de la tarda a
.3/4 de 9 del vespre, a l'Escola
Dr. Robert, representació del
pessebre vivent.
Esponellà
—Mostra de pessebres al Fogar
• Rural. Es pot visitar durant
les festes de Nadal.
. Fontco|ierta
—^A les 7 de la tarda, representació del pessebre vivent,
al poble vell de Fontcoberta.
Llagostera
—De'7 de la tardà a les 8 del
vespre, a la plaça del Castell
i al carrer Olivareta, repre^
sentació del pessebre vivent.

QUINES
Banyoles
—^A les 6 de la tarda i a la
nit, al Restaurant-Bar La
Carpa, quina de la Creu Roja
del Pla de l'Estany.
—^A les 6 de la tarda i a les
11 de la nit, al Bar Rec Major,
quina de les colles sardanistes
. del Foment de Banyoles.
—Quina esportiva CD Banyoles.
IJoc: al local de Transport Banyoles. Horari: diumenges i
festius a partir de~ les 6 de
la tarda. Vigílies de festius,
a partir de les 10 de la nit.
—Quina del Club Bàsquet de
Banyoles Club Bàsquet Cornellà del Terri. Horari: dis• sabtes a partir de les 10 de
la nit. Diumenges i festius
a partir de les 6 de la tarda.
Lloc: al Bar Restaurant
Ja-Sal-Pi de Banyoles.
—Gran quina esportiva Club
Handbol Banyoles..Lloc: a la
Cafeteria-Snack Strall.

i
«^

Fontcoberta
—^A les 7 de la tarda, al local
de la piscina, quina.
L'Escalà
—^A les 6 de la tarda i a les
10 del vespre, al centre cultural municipal Xavier Vilanova, gran quina.
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QUANTITAT

QUALITAT

REMUN.

P. OBER.

Pols/Dura

2/11

4/24

Oberts

20-25 cm

Pols

4/12

6/34

Oberts

30-40 cm

Humida

4/4

4/10

Oberts

Vallter2000 '

20-20 cm

Dura

2/8

2/12

Oberts

Baquèira-Beret

60-80 cm

Dura

10/12
20/25
Dades ne
) disponibles

Oberts

ESTACIÓ

La Molina

20-30 cm

lyiasella ,
Núria -

Rasos de Peguera

•

Súper Espot

Dadesm1 disponibles
5-15 cm

Humida

5/28

Oberts

Bof-Taüll

20-30 cm

Dura

4/14 .• 7/37

Oberts

Bonaigua

40-60 cm

Dura

10/12

20/25

Oberts

Font-romeu/Pirineus 2000

50-60 cm

Pols

17/33

18/40

Oberts

50-60 cm'

Pols

13/21 • 11/32. Oberts

20-40 cm

Pols

7/10

15-45 cm

Pols

Eina

7/11

Oberts

Dades no disponibles

Formiguera
Portè i Pimorent •

4/13

10/17

Oberts

Dades no disponibles

Puigmal
20-40 cm

St. Pere dels Forçats

iii
lli:
is

4/ 9

Portainé'

U s Els Angles ,
^

ACCESSOS 1

Dades no disponibles

K i Port del Comte

7./10

Pols

7/11

Oberts

Dades no disponibles

Puigbalador
35-50 cm

Pols

8/13

"10/21

Oberts

15-50 cm

Primavera

10/12

20/23

Oberts

35-50 cm

Pols.

8/13

Dura

19/21

15/23
25/41

Oberts

25-40 cm
20-40 cm

Dura

20/28

30/49

Oberts

[Alped'Huez - •

32-140 cm

Pols

50-120 cm

Pols

23/108
29/54

Oberts

[ValThorens

29/35
17/30
11/49

8/68

Oberts

Pal"

w Arinsal

Ordino-Arcalís '.

, .
HI
Soldeu-el Tarter
fe

i i i i [PasCasa-GrauRoig

Oberts

Oberts •

Chamonix

60-180 cm

Pols

^E^ La Plagne

45-150 cm

Pols

Les Deux Alpes
mIjVald'Isère.

30-120 cm

Pols

18/63

22/75

Oberts

40-100 cm

Pols

42/51

•39/70

Oberts

46-140 cm

Pols

17/40

21/65

Oberts

mJTignes

li?:

Sí íí:?':
b,ïí

li

Oberts

Primavera

9/16

10/27

Oberts

10-20 cm

Dura
Dura

12/12
7/15

Oberts

20^30 cm

12/25
8/15

. 20-30 cm

Cerler

Oberts

Tancada

^^Formigal

w.

:3?>

Us turístic

jJavalambre

1 ...::.•:;

27 /109 40/123

Dades no disponibles

1 Isola 2000

lïl JAstun
jcandanchú

Tancada

jPanticosa-Los Lagos
Valdelinares

5-25 cm

2/ 8

Primavera

17 8

Oberts .

•IBiiRlliliiiliiiSiíiiS^
ESTACIÓ

QUANTITAT

QUALITAT

ACCESSOS

- Dades no disponibles

Lles

Dades no disponibles

SL Joan de l'Erm
Tuixén-la Vansa

Dades no disponibles

40-60 cm

Tavascan

14 quilòmetres Oberts •

Pols

• ,10-20 cm Dura-primavera

Bonabe .

5 quilòmetres Oberts

PladeNegua

Tancada

Guils Fontanera

Tancada

Font-romeu/Pirineus 2000

Tancada

Els Angles

Tancada

Puigbalador

Tancada

Espai nòrdic del Capcir

Tancada
Tancada

1 Pànticosa
p

CIRCUITS MARCATS

Dades no disponibles

Arànser

Besalú
—Quina pro-futbol.

Bescanó
:—Gran quina de Bescanó. De
Maçanet de la Selva
6 de la tarda a 9 del vespre,
—De 7 de la tarda a 8 del
al pavelló d'esports.
vespre, al Castell de Torcafelló (Paratge Natural), re-, Camprodon
presentació del pessebre vi- —^A les 10 del vespre, al pavelló,
vent. L'entrada és gratuïta.
quina.
Peralada
Celrà
—17a Representació del pes- —Gran quina d'entitats. A les,
sebre vivent. Lloc: als Jardins
6 de la tarda, a la Fàbrica.
del Castell. Horari: la representació, a 2/4 de 7 de la Corçà
tarda, i 2a representació, a —A les 6 de la tarda, a l'envelat,
quina del Oub de Futbol Corçà
2/4 de 8 del vespre.

Sant Feliu de Guíxols
—n Pessebre vivent de Sant Feliu
Montagut
de Guíxols, a l'entorn del con—^A les 6 de la tarda i a les
junt arquitectònic. Monestir
11 de la nit, balls de saló
Església Parroquial.
, amb el Trio Tom y Jerry.
Sords
Navata
—A les 6 de la tarda, balls de —^A l'església, pessebre de figures antigues, fet pel' poble.
saló a càrrec del Grup d'Amer.

lliiiDiiiil'liiiïiipililiiíi

Dades no disponibles

jCandanchú
Llanos del Hospital

30-60 cm

Pols Dura

10 quilòmetres Oberts
Tancada

I Pinetà

Dades facilitades perl'Acem (tel. 93-416 01 94), Ski Andorra (tel. 07.376-86 43 89), Neus Catalanes (teli
07 33 4 68 306 830), Ski France (906 34 36 38) i Nieve de Aragón (976 20 11 12).
•
| |

Resistir a la falta de neu
•

ELPUNT

I Les estacions d'esquí del
Pirineu català resisteixen
com poden a la manca de
neu a causa de les elevades
temperatures. La majoria
no tenen el gruix de neu

desitjat per a aquestes datés i esperen que en les
properes setmanes disposin d'unes condicions atmosfèriques més atractives
per als esquiadors. La neu,
actualment, és dura a la

nit i al matí, però durant
el dia queda: humida. Respecte l'estat del temps, un
petit front refredarà l'ambient dissabte el vespre i
es preveu la presència de'
núvols i nevades febles.

