
Cercavila de Gegants i Cap-
grossos. A càrrec de la
Fal·lera Gironina, els gegants

de l’Esquerra del Ter i els de Santa Eu-
gènia, amb la Mula Baba i la Girona
Marxing Band. LLOC: El recorregut sor-
tirà de la plaça Constitució i passarà pel
carrer de la Sèquia, el carrer de les Hor-
tes, Santa Clara, Pont de Pedra i fins
arribar a la plaça del Vi. HORA: A par-
tir de les 18.00 h.  

Ball de gegants i capgros-
sos LLOC: Plaça del Vi.
HORA: 19.30 h. 

Pregó i espectacle inaugu-
ral. LLOC: Des del balcó de
l’Ajuntament, a càrrec de Jordi

Bosch. HORA: 20.00 h. Després del pre-
gó, retrò de coets i anella de foc de fes-
ta que encerclarà tots els barris de la
ciutat. Retrò de petards a la plaça del Vi
i als barris de Montjuïc, Pla de Palau,
Taialà, Santa Eugènia, Sant Narcís,
Pont Major i Font de la Pólvora. 

Concert de Pepa Llum&The
Beats i Liannallull LLOC:
Carrer de les Ferreries Velles.

Organitzat per l’Ateneu 24 de Juny, en
el marc de les Fires Populars. HORA:
20.30 h. 

Camera Musicae&Marta In-
fante, mezzosoprano
LLOC: Auditori de Girona

HORA: 21 h. 

Los Caligaris+Zoo+La Pe-
gatina. LLOC: Esplanada de
la Copa. HORA: A partir de les

23 h.

L’útima cinta de Krapp.
LLOC: La Planeta, en el marc
del festival Temporada Alta.

HORA: A partir de les 22 h. 

Circ Raluy. A la plaça de l’As-
semblea de Catalunya. 

Fira d’alimentació artesa-
na. Des d’avui i fins el dia 1
de novembre, es podrà trobar

tot tipus d’alimentació a la plaça de la
Independència. 

Fira d’artesania al Pont de
Pedra Fins el dia 1 de no-
vembre. Organitzada per l’As-

sociació d’Artesans del Pont de Pedra. 

Fira d’artesania del carrer
Santa Clara. Fins el dia 1 de
novembre. Organitzada pel

Col·lectiu Marxants Rambles de Girona
i Tallers Artesans Comarques de Giro-
na. 

Fira del llibre vell i nou.
Fins el dia 1 de novembre a la
plaça de la Independència. 

Barraca Salutacció 2015 La
Taula de Salut Jove a Girona
tindrà una parada a l’esplana-

da de la Copa per fomentar activitats
d’oci alternatives per als joves que van
a Barraques  HORA: de 23 h a 2.30h. 

Galeria El Claustre.Exposi-
ció de pintures de l’artista va-
lencià Miquel Peidro.  
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23 /24/ 25/26/27/28/29/30/31/1

AJUNTAMENT 972 41 90 00
MOSSOS D’ESQUADRA 972 18 16 00
POLICIA MUNICIPAL 972 41 90 92
POLICIA NACIONAL 972 22 00 25
GUÀRDIA CIVIL 972 20 86 50
BOMBERS 085
OFICINA DE TURISME 972 22 65 75
HOSPITAL TRUETA 972 94 02 00

EMERGÈNCIES 112

AMBULÀNCIES 972 41 00 10

RENFE 902 24 02 02

CREU ROJA 972 22 22 22

SERVEI TAXI 972 22 23 23

TAXI MINUSVÀLIDS 972 20 33 77

FIRA DE GIRONA 972 41 91 00

TELÈFONS

PREVISIÓ DEL TEMPS

Fires de Girona 2015
8 Diari de Girona 

DIVENDRES, 24 D’OCTUBRE DE 2014

MARC MARTÍ

DIARI DE GIRONA

MARC MARTÍ

Com ja és tradicional amb motiu de les Fires i Festes de Sant Narcís, ahir es va inaugurar, al claustre de la Diputació
de Girona, la 57a exposició que organitza anualment la Societat Filatèlica Gironina. En aquesta mostra, l’entitat va
voler recordar amb el segell de Correus «35 anys agermanats al servei de la cultura, 1980-2015» la col·laboració que
des de fa 35 anys mantenen les dues institucions per tal de fomentar i difondre la cultura catalana i gironina.

Inauguren la 57a Exposició Filatèlica de Fires a la Diputació

El grup Sabor de Gràcia serà
l’encarregat d’oferir el concert de
l’acte inaugural de les Fires de
Sant Narcís que arrencarà demà a
partir de les vuit del vespre a la pla-
ça del Vi. El conjunt de rumba ca-
talana liderat per Sicus Carbonell
des de fa més de  anys serà l’en-
carregat d’interpretar diversos te-
mes després de la intervenció del
pregoner d’aquest any, el perio-
dista Jordi Bosch.

L’actuació del grup gracienc es
farà amb motiu de la presentació
que s’ha fet aquest  de la can-
didatura de la rumba catalana
com a patrimoni cultural imma-

terial de la Unesco. La candidatu-
ra està impulsada, entre altres en-
titats, per l’Escola de Música Mo-
derna de Girona.

Tret de sortida 
Les Fires de Sant Narcís comen-
çaran a partir de les sis de la tarda
amb una cercavila pels carrers de
la ciutat amb gegants i capgrossos
de la Fal·lera Gironina, de l’Es-
querra del Ter i de Sant Eugènia,
amb la Mula Baba i la Girona Mar-
xing Band, que sortirà de la plaça
de la Constitució i arribarà a la pla-
ça del Vi, on a dos quarts de vuit de
la tarda es farà un ball de gegants.
El pregó començarà a les  vuit del
vespre i a continuació es portarà a
terme  el retrò de coets i l’anella de
foc als barris. Més tard, a  partir de
les onze de la nit a la zona de bar-
raques, també  es podrà gaudir dels
concerts de Los Caligaris, Zoo i La
Pegatina.

GIRONA | DdG

El grup Sabor de Gràcia actuarà
després del pregó de les Fires

El concert es farà amb
motiu de la candidatura de
la rumba catalana com a
patrimoni de la Unesco

EL CIRC RALUY VA COMENÇAR
AHIR les seves actuacions a Girona
dins la programació de les Fires de
Sant Narcís. Ho va fer amb un únic
espectacle que es va poder gaudir a
un preu reduït de sis euros a tribuna
i deu a platea amb motiu del dia de
l’espectador. Com en els últims anys,
la carpa del circ s’ha instal·lat al
costat del Palau de Fires, on restarà
fins al diumenge 8 de novembre. 

Arrenquen les
actuacions del
circ Raluy 

MARC MARTÍ

La revista digital de Fires de Sant
Narcís d’aquest 2015 ja està dispo-
nible en diversos dispositius móbils
amb el nom de «Fires de Girona».
Aquesta revista inclou tota la pro-
gramació d’activitats de l’edició
d’enguany, amb material comple-
mentari interactiu com vídeos, imat-
ges o enllaços a les llistes de Spotify
dels grups que actuaran als con-
certs d’aquest any, en espais com La
Copa, l’Auditori o l’envelat de la pla-
ça Miquel de Palol. La publicació
està disponible per sistemes opera-
tius iOS i Android, per a telèfons mò-
bils intel·ligents i per a tauletes. Es
pot descarregar des de l’App Store i
el Google Play. DdG GIRONA

La revista digital de
Fires ja està en marxa
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