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Festes del Tura
L'ENTITAT HA DENUNCIAT QUE ALGUNS JOVES VAN MALTRACTAR LES VAQUETES ENMIG DE LES PROTESTES DEL PUBLIC

La protectora d'animals vol que
es lli els assistents al correbou ^ pas ar esgeu
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PerrAjuritament,ja:
hi ha mecanismes'
de control i ahir no
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IVIolta'gent a la barrera. Més d'un paga per anar a córrer, que és més barat, però es queda a recer. •

TXELL IMASÓ
OLOT

La protectora d'animals de la
Garrotxa demanarà a l'Ajuntament
d'Olot més vigilància en els.correbous, després que l'entitat hagi
recollit queixes sobre els maltractaments que van rebre els vuit animals que ahir al matí van sortir a
l'arena de la plaça de braus. .
La majoria del públic del primer
correbou de les Festes del Tura va

xiular amb força els joves que van
fer coses prohibides, com ara estirar les vaquetes per la cua i les potes, clavar-los cósses i intentar immobiHtzar-les. Segons les trucades
que ha rebut la protectora, alguns
joves també van trencar ampolles
de vidre damunt els animals i hi
van*apagar cigarretes.
•: La presidenta de l'entitat,. Beatriu'Satorre, ha reclamat més control,per poder sancionar econòmicament els participants en

aquests actes que atemptin contra
la llei dè protecció dels animals.
Correbou pacífic

El regidor de Seguretat Ciutadana, Albert Braihon -present a la
plaça de braus- ha dit que rio va
veure ni el llançament d'ampolles ni l'assuihpte de les cigarretes. Fins i tot el correbou li va semblar més «net i pacífic» que en edicions passades. A niés, ha explicat

que ja hi ha un grup de; vuit per-:
sones qualificades -com ho de-'
mana el reglament dels cprrebousque s'encarrega de les fimcions que
reclama la protectora.
Pel que fa a la presència d'un ser-,
vei d'ordre dins el recinte, «això
seria competència de l'empresari
de plaça de braus -ha dit el regidor-, que ja exerceix aquesta comr
petèhçià. El mateix speaker i la gent
del seu_voltant fan de control i si
'algú s'ha passat, li han dit des de

l'altaveu i suposo que si aquest algú
hagués continuat, haguessin pres
rnesures».
Unes L500 persones -entre espectadors i participants- van assistir àl correbou, segons l'organització. Quatre joves van ser atesos a l'hospitalSant Jaume i tres
inés a la infermeria de la plaça, tots
per talls i ferides que no eren greus.
Els joves havien d'intèntar, entre
altres coses, fer entraries vaquetes'
dins una petita furgoneta.

La plaça de toros
acull una cursa amb
dos destres de
primera I un jonequer

Un espai pel so de les d'altres cultures
D OLOT- L'Agrupación Folcíórica Xalgarete de Vigo és un del grups
que fan possible Olot de Colors, un festival amb una ració diària de danses J músiques de regions de l'Estat, com Andalusia* però també de
l'Àfrica negra i èl Marroc. El lloc, la nova plaça Pia Almoina, T. M.
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Inflada dé globus per la solidaritat
D-ocoT- Omplir de globus la plaça Rector Ferrer ha estat una iniciativa de l'associació MIFAS amb una finalitat gens frívola: fer girar,
els ulls de la societat càp al col·lectiu que atén, els disminuïts físics,
un col·lectiu que ho sempre rep la sensibilitat que necessita, T.ÍW.

b OLOT.- Dos destres de primera.i un espasa jonequer cornposen la terna mixta que aquesta tarda, a partir de dos quarts
de sis, protagonitzaran a la
plaça, de toros d'.Olót la tradicional funció taurina perles
festes patronals dé la Mare de
Déu del Tura. Els dos toreros
. d'alternativa debutants ert
aquesta plaça són Mariano Gi-,
mértez, de Madrid, destre complet en totes les sorts, i Manuel
Bejaraiio, de Càceres. Finito de;
Moscú completarà el.cartell i
s'enfi-ontarà a un jòriec deia rarnaderià Moreno, de Camprodon. PERE JOAN PAI.AHÍ

Ajuntàinent de Llançà
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de Catalunya,-a la plaça Major.,

A 2/4 d'11 de la nit, concert amb Blanca Ortiz,.FrançoisRagot i Orquestra de
Cambra de l'Empordà.,

A l / 4 d'l del migdia, sardanes per la cobla Mil·lenària, a la plaça Major.

DÍLLUNS11
A les 12 del migdia, L'Onze a les 12, cantada popular de l'Himne Nacional
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A les 6 de la tarda, Cinema en Català, projecció de la pel·lícula "La Vida és
bella", a la Casa de Cultura.
A les 10 de la nit, representació de l'Espectacle Canigó per l'Esbart Dansaire
de Rubí, a la plaça Major. "

