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LA VIDA SOCIAL

Prop de quaranta expositors
participen en la Fira de la
Puríssima de Camprodon

La pluja nova
deslluir la Diada
del Soci de Cassà
de la Selva

Va ser menys visitada a causa del mal temps

• Cassà de la Selva — El
concert de música per a
cobla i la doble audició de
sardanes que es van interpretar diumenge passat a. Cassà
de la Selva amb motiu de la
celebració de la segona part
de la Diada del Soci van
aplegar un bon norhbre de
públic, tot i la pluja que va
caure a la vila durant gairebé
tot el dia i que en alguns
moments fins i tot va ser en
forma de neu.
Al concert, que es va fer
al matí al teatre del col·legi
públic Puig d'Arques, hi van
assistir cap a tres-centes persones, i a la tarda, gairebé
set-cents sardanistes de Cassà i de diferents poblacions
de la rodalia van acudir al
pavelló del Foment Deportin
per ballar i escoltar sardanes.
En la festa, organitzada pels
Amics de la Sardana, hi van
intervenir les cobles Selvatana, de Cassà, i Foment de la
Sardana, de Torroella de
Montgrí. Les dues "cobles van
interpretar obre's d'autors
diversos, entre ells Manel
Saderra Puigferrer, Pere
Fontàs, Josep Saderra,
Ricard Viladesau, Francesc
Mas Ros, Josep Blanch Reynalt, Josep Serra, Conrad
Saló i Enric Morera.
L'entitat cassanenca
Amics de la Sardana organitza cada any diverses audicions a la població, de les
quals diumenge es van interpretar la número 414 i la 415.
Els actes van ser gratuïts. La
propera audició, segons Joaquim Massa, president de
l'entitat cassanenca, està prevista per al dia 26 d'aquest
mes, dia de Sant Esteve, i la
següent serà el dia 30. Les
audicions es faran a migdia,
al passeig Vilaret i a la plaça
de la Coma, respectivament.

IMMA ROCA

• Camprodon.— Prop de
quaranta expositors de les
comarques del Ripollès, l'Osona i la Garrotxa van participar el cap de setmana passat en la Fira de la Puríssima
de Camprodon, que aquest
any va ser molt menys visitada que en edicions anteriors a causa del mal temps.
Els estands estaven situats ai
passeig Maristany, en un
recinte cobert de set-cents
metres quadrats de superfície. A l'exterior s'hi va instal·lar la mostra d'automoció
i maquinària agrícola.
La inauguració de la fira
va tenir lloc dissabte al migdia amb la presència del

director general de Comerç
Interior de la Generalitat,
Enric Gras. La mostra, que
va ser organitzada per la
Mancomunitat dels ajuntaments de la vall de Camprodon, amb un pressupost de
quatre milions de pessetes,
va anar acompanyat de diversos actes paral·lels. Dissabte
a la nit es va organitzar una
sessió de ball al pavelló de
Camprodon. També s'havia
previst una exhibició de trial
diumenge al matí, però no es
va poder fer per culpa del
temps. Un altra acte que
tampoc es va organitzar va
ser la tradicional fira de bestiar, en senyal de protesta pel
preu de la llet.

Celebren la Festa de PEsport
a Tordera guardonant els
millors esportistes locals
Al sopar hi van assistir dues-centes persones
ANNA NEGRE

• Tordera.— Dues-centes
persones van assistir a la Festa de l'Esport de Tordera,
que es va celebrar dissabte
passat amb un sopar al restaurant Ca la Maria Pruna de
la població. Durant la festa,
que es va organitzar per setè
any consecutiu, Miquel
Àngel Sànchez, Albert Martinell i Maria Mercè Sanjuan
van rebre el reconeixement
com a esportistes de l'any.
Durant l'acte també es va
guardonar Ester Gonzàlez,
alumna del col·legi públic
Ignasi Iglesias, que va rebre
el premi de l'esport escolar.
En la secció de futbol van ser
g u a r d o n a t s J o s é Luis

Caparrós, de l'equip Joieria
Marfil, en futbol sala; José
Garcia, del club de veterans
de Tordera, en futbol d'empreses, i Jordi Romaguera,
del CF Tordera. Yolanda
Tresserres va rebre el guardó
per la seva participació en la
secció de bàsquet del club de
futbol Tordera i Jordi Flores,
pels seus èxits en el club Patí
Tordera. En el grup excursionista Miralles va ser guardonada Mercè Mas, en mitja
marató, i en la secció de patinatge del club patí Tordera,
Rafel Planas. En judo va
rebre el premi Jordi Rabert;
en motor, Juan José Màrquez i en aula, Tordera
Ramon Vilardell.

MONTSE BARRERA

La maqumana es va col·locar fora del recmte cobert al Passeig Manstany. Foto. Eudald Picas.
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Un moment de l'entrega dels premis, al restaurant Ca la Maria Pruna de Tordera. Foto: A.N.

Palamós iniciarà el Carnaval
amb un sopar per presentar
la Reina i el Carnestoltes
Durarà deu dies, un més que l'última edició
ALBERT VILAR

Els jubilats de Cornellà van assistir a un dinar de germanor. Foto: Jaume Ribera.

Els jubilats de Cornellà del Terri
celebren el VII aniversari del casal
DOLORS BELLES

• Cornellà del Terri.— El
dinar de germanor que es va
celebrar diumenge al restaurant Banyoles Park i que va
aplegar més de cent persones
va ser l'acte central dels organitzats per commemorar el
VII aniversari del Casal del
Jubilat de Cornellà del Terri.

Les activitats es van iniciar
al mati amb una missa cantada pel Cor de Cornellà i
seguidament hi va haver una
audició de sardanes a càrrec
de la cobla la Principal de
•Banyoles. Després del dinar
de germanor, al pavelló
municipal, el grup de teatre
el Talleret de Salt va repre-
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sentar l'obra Amants i altres
estranys. La festa, que sempre
es porta a terme el dia 8 de
desembre, va ser organitzada
pel casal d'avis de la població, que, a més, també s'encarrega d'altres festes, com
ara la de la quina, que té lloc
per les festes de Nadal, i la
del dijous llarder.

• Palamós.— El Carnaval
de Palamós de 1991 s'iniciarà
el dos de febrer amb un
sopar de presentació de la
Reina i el Carnestoltes. El
sopar, que es farà a l'envelat
situat al costat del pàrquing
de la platja de Palamós, serà
la principal novetat del Carnaval-91. Les festes, que s'acabaran el 23 de febrer amb
una nit de rock, duraran deu
dies, un més que l'edició passada, i tindran un pressupost
de 23 milions de pessetes,
tres més que el Carnaval passat. L'increment ha afectat,
sobretot, els premis de les
carrosses i comparses de la
rua, que pugen de 440.000
pessetes.
Durant el sopar es presentarà la reina del Carnaval,
que en aquesta edició serà
escollida pel Centre d'Iniciatives i Turisme, i el Carnestoltes, que aquest any serà
Salvi Serrat i que sempre
presenta l'entitat organitzadora del Carnaval. En aquest
sopar també es procedirà a
la votació de l'entitat local
que haurà de presentar la
reina del Carnaval de 1992.
La vetllada estarà amenitza-

da per un ventríloc i el conjunt Setson i Blas.
Entre els actes programats
també hi ha l'enterrament de
la sardina i el ball de gala,
sense oblidar els reconeguts
dies dels botiguers, la festa
infantil i el ball de les dones.
A més, l'actuació de grups
musicals es perllongarà
durant tots els dies dePCarnavai. En aquesta pròxima
edició, actuaran els grups
Mitja Nota, El Carrilet i
Xerinola, la Principal de la
Bisbal, les orquestres Liverpool, Costa Brava, Júniors,
Montgrins, Marabú i Janio
M a r t í , La Salseta del
Poble-sec i els grups de rock
Umpah-pah i Sau.
El convidat d'aquesta edició serà el màgic Andreu,
que es va fer popular amb el
programa de TV3 Tres pics
i repico. El màgic farà una
actuació el dia dels botiguers
i també participarà a la rua.
El cartell del Carnaval ha
estat realitzat pel jove palamosí, resident a França, Jordi Roget. Per l'any vinent,
davant la poca participació
en el concurs de cartells, l'entitat organitzadora oferirà un
premi de 100.000 pessetes.

Els veïns del carrer
de Santa Llúcia de
Tordera celebren
la seva festa
• Tordera.— Els veïns del
carrer de Santa Llúcia de
Tordera van celebrar el cap
de setmana passat la dotzena
edició de les festes del seu
carrer. Alguns dels actes, que
en principi s'havien de celebrar a la travessia Folch i
Torres, es van haver de portar a terme, a causa de la pluja que va caure, en un local
emplaçat al mateix carrer.
Per la mateixa causa es va
haver de suspendre l'actuació
de dissabte del Barón' de
Carlos i també el cremat que
s'havia d'oferir diumenge a la
tarda, després de les sardanes.
Segons els organitzadors,
tot • i la pluja els veïns del
poble no van faltar als actes
de la festa. Les activitats es
van iniciar divendres al matí
amb una missa celebrada per
mossèn Josep Perich, fill del
carrer de Santa Llúcia. Dissabte va tenir lloc el desguàs
(matança) del porc, l'acte
més tradicional de la festa.
Al matebí dia es van organitzar jocs de cucanya i l'actuació de la coral Els Refilaires.
Els més petits van participar
en una concentració de disfresses i una cercavila.
Durant el cap de setmana
també es van fer balls, sardanes, una xocolatada i un
sopar de mongetes amb
botifarra. / A.N.

