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(*) Per a torns de nit truqueu a l'ajuntament. (1) D'1/4 de 10 del mat( d'avui a 1/4 de í 0 del mati de demà. (2) D'1/4 de 10 del mati d a<ui a lo^ 10 de la nit (3) Do lc& 9 dul mati a les 10 del vespre. (4) De 2/4 de 5 de la tarda a les 8 del vespre. (5) Les farmàcies amb aquesta observació no estan de
guàrdia, però treballen en horari ordinari de 9 del mati a les 10 del vespre. (6) Obert mati i tarda amb horari ordinari. (7) Reforç de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. (B) Obert fins a les 2 del migdia. (9) Acaben la guàrdia a les 2 del migdia. (10) Comença la guàrdia a les 2 del migdia.' (11)
Farmàcia oberta de 2/4 de 10 del matra la 1 del migdia i de les 5 de ia tarda a les 8 del vespre. (12) Torn de reforç. (13) De 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. (14) De les 10 del vespre d'avui a les 9 del mati de demà.

Festes
BUWES

«-Festes del banri de Mas Borinot.
«Festes de maig. A les 10 del vespre,
a l'envelat, concert de jazz a càrrec
de la Locomotora Negra amb la
cantant Big Mama Montse.
CRUÏLLES

•Festa major. A 2/4 de 12 de la
nit, ball a càn^c del conjunt Malley.
NAVATA

•Festes de primavera. A les 11 del
mati, jocs de bombardes a l'Era
de l'Obra.
•A les 3 i 50 de la tarda. Campestre
Gí/eíms, jocs rurals.
•A les 7 de la tarda, gresca amb
els Narbinan. Tot seguit, xocolatada.
•A 2/4 d'11. Nit Esotèrica presentada pel professor de l'UAB Flaman's (Claret Clown) i amenitzada
amb les veus del gnjp Fusa. Amb
Nhura (quiromància); tarot i control
mental amb Josep i Cristina; ritual
xamànic de la primavera a càrrec
de Francesc Castellano; hipnosi
col·lectiva a càrrec de Kobrak; actuació de Marceline, Silvestre i Zaza.

•A les 4 de la tarda, a la Sala
Eudald Graells, 1r Campionat del
món de fer ballar la baldufa.
•A les 5 de la tarda, al Teatre Comtal,
teatre infantil Un tresor de pirates,
de Joan Murillo, música de Caries
Planas, amb Sol Solet.
•A les 6 de la tarda, al centre del
poble. El rescat de Sant Eudald.
•A les 6 de la tarda, al local de
l'agrupació cultural andalusa quinto.
•A les 7, a la plaça Gran, concert
amb l'orquestra Costa Brava. A la
mi^a part, proclamació del megapublll de Ripoll 2000 organitzat per
l'Associació de Dones de Ripoll.
•A les 10 del vespre, al local de
l'agmpació cultural andalusa, actuació de Sevillanos de la Costa
i del Coro de Salt.
•A 2/4 d'11, a la plaça Sant Eudald,
correfoc amb el gmp de diables
de Roca de Pena d'Alpens.
•A les 12 de la nit, al pavelló, ball
amb Fórmula V i Diablos, orquestra
Costa Brava i els Màgics.
SANTA PAU

•Centenari del Centre (1900-2000).

A 2/4 de 7 de la tarda, inauguració
de l'exposició del Centenari, de dues
etapes dels Fesolets de Santa Pau
i de la remodelació del bar Centre.
•Seguidament, conferència sobre
100 anys del Centre, a càn^c de
Salvador Rebach.
•Tot seguit, actuació dels alumnes
de l'escola Joan Maragall, del Jove
Grup Instrumental de Santa Pau i
de la coral Arcs de Santa Pau.
•A les 11, ball amb discomòbil.
•A la 1 de la matinada, actuació
de Rock Begudan i actuació de la
Colla Jove. Hi haurà xocolatada.

festa amb l'actuació de la Cobla
Orquestra Cadaqués.

Teatre

VIIABUUIEIX

BANYOLES

•Festa major. A partir de les 9 del
matí, tomeig de futbol sala, a la
plaça Catalunya, i tomeig de voleibol, a l'escola.
•A les 12 de la nit, actuació dels
gnjps Bars i Sopa de Cabra.

GIRONA

VILANANT

•Festa major. A 2/4 d'11 de la
nit, ball amb el conjunt Nit i Dia.

Gegants
FIGUERES

SERINYÀ

•Festa del Roser. A 2/4 de 12 del
mati, animació pera tota la mainada
a càrtBC de Jordi Tonietti. A la plaça
Major, davant de l'església.
•De 4 a 6 tarda, a la plaça de
l'Ajuntament, puntaires. Exposició
de puntes i treballs a l'aula d'extrescolars (babtos de l'Ajuntament).
•A la tarda, al pavelló municipal,
partit de bàsquet amb l'equip de
l'escola Bora Gran de Serinyà.
•A les 12 de la nit, gran ball de

•Bateig de gegants del Casal de
Gent Gran de Figueres.

Infantils
6IR0NA

•A 2/4 de 12, a la biblioteca de
Taialà, taller de material reciclat: confecció de flors, amb Conten L 2.
SAMTFEUU DE GUÍXOLS

•A les 10 i a les 12 del migdia,
al Teatre Auditori, teatre a càrtec
dels alumnes de P1 i P2 de l'escola.

•A 2/4 d'11 de la nit, ai Teatre
Municipal, Els boleros dels petons,
amb el grup Màscares de Girona.
•A la nit, a Platea, espectacle de
cafè-teatre amb el Profesor Marin.
•A 2/4 d'11 de la nit, a la sala
d'assaig La Planeta, Absenta (Rap
amb soda), amb Quimet Pla.

OLOT

•A les 11 del matí, a la Comademont,
B conte i el seu valor pedagògic,
amb Martf Prat, pedagog.

Jornades
GIRONA

•Jomades sobre Genètica de les malalties neuro-degeneraíves: atímes
hereditàries, al Centre Mercadal, de
la UdG. A les 9 del matí. Patologia
TDRROEUAOEMONTGRf
molecular en enfemiedades neu•A les 7 de la tarda, al Teatre Musical ro-degeneraüvas: genètica de las
del Montgri, Contes amb música. ataxias hereditaràs, a càrrec del Dr.
Victor Volpini, departament de genètica molecular, Institut de Recerca
Oncològica
(IRO).
BLANES
•A les 11 del matí, pausa-cafè.
•A les 5 de la tarda, al local de
•A 2/4 de 12 del matí, Rettexió
Benestar Social, campanya Mifas.
des
de la bio-ètica, a càrrec de
Conferència sobre les pensions.
Josep Maria Terricabras (UdG).
FOLGUEROLES
•A la 1 del migdia, descans.
•A 2/4 de 9 del vespre, a la Casa
Museu, Jacint Verdaguer i els Jocs •A les 4, Viure i conviure amb
Florals de 1896: el premi que no l'atàxia, amb Jaume Rivera, afectat.
•A 2/4 de 6 de la tarda, pausa-cafè.
va ser, a càrrec de M. Àngels Ver•A les 6, col·loqui i debat.
daguer i Pajerols, llicenciada en fi•A 2/4 de 8 del vespre, cloenda.
lologia catalana.

Conferències

RIPOU

•Festa major. Animació durant tot
el dia amb Los Labradores.
•A les 9 del mati, al passeig Ragull,
XXll Campionat de petanca.
•A les 11, al camp de sona de
la zona esportiva, campionat de futbol, benjamí B, futbol 7: Penya blaugrana Ripoll - Riuprimer.
•A 2/4 de 12, al camp de gespa
de la zona esportiva, campionat de
futbol, categoria cadet, 1a Divisió,
Penya blaugrana Ripoll - Manlleu.
•A les 12, al Museu Etnogràfic de
Ripoll, presentació de dos muntants
de retaule Ramon de Mur (segle
XV), procedents d'un llegat del senyor Lambert Mata al museu, restaurats per M. Àngels Espona.
•A 2/4 de 4 de la tarda, al camp
de sona de la zona esportiva, campionat de futbol femení, 1a Divisió,
Penya blaugrana RipoU - Uers."

AVUI ES CASEN

Belinda Cruz I
Juan Ramon

•La Belinda Cruz, de
Girona, i en Juan Ramon,
de Sant Feliu de Guíxols,
es casen avui a Palau.
L'àpat el fan al restaurant
La Ga'vina, de S'Agaró.
Viatjaran a Orlando,
EUA, i viuran a Sant
Feliu de Guíxols.

Albert VlAoIas i
Marta Bernatallada

•Albert Vifiolas, de
Llagostera, i la Marta
Bernatallada, de Girona,
es casen avui a l'església
de Sant Andreu Salou.
Fan l'àpat a la Torre de
Can Roca. Viatjaran a
Islàndia i viuran a
Llagostera.
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Anna Ma Sagué I
Miquel Fors

•L'Anna Ma Sagué, i en
Miquel Fors, es casen
avui à l'església
parroquial de Llagostera.
Celebraran l'àpat de
noces a l'Hotel Terrassa
de Platja d'Aro. Viatjaran
a Mèxic i viuran a, .Llagostera.

NOCES D'OR

Manel Pujol I
Ester Basart

•En Manel Pujol, de Sant
Cugat del Vallès, i la
Ester Basart, de Cassà de
la Selva, es casen a-vui
l'església d'Espinelves.
Faran l'àpat de noces al
Restaurant Mas Martí. El
viatge el faran als Estats
Units

Assumpció Brugulat I
Andreu Ventura.

•L'Assumpció Brugulat
Pratsevall i l'Andreu
Ventura Xirgu, de
Llagostera, avui fa 50
an-ys que es van casar.
Ho celebraran amb un
dinar familiar al
_ Restaurant El Molí de
la Selva.

