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Girona, Salt i Sarrià
FIRES DE SANT NARCÍS
MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

Salutacció
tornarà a
conscienciar
sobre la salut
els joves
DdG GIRONA

■ Salutacció promocionarà un any més la salut entre
els joves de la ciutat amb
una barraca informativa a
l’esplanada de la Copa.
Aquesta serà la setzena
edició de la iniciativa, que
es porta a terme en el marc
del programa «Salut i Festa». L’objectiu és reduir les
conductes de risc enre la
població jove que va a barraques a través de diverses
«Nits temàtiques» que permeten tractar diferents temes relacionats amb la salut juvenil, així com sensibilitzar sobre les agressions
sexistes.

 PRIMERA SESSIÓ DEL CIRC RALUY LEGACY. El circ Raluy Legacy, que enguany està ubicat a Sarrià de Ter, va oferir ahir la seva primera sessió. En
aquesta ocasió, porten l’espectacle «The Magic Formula».

Circ i segells per
escalfar motors
Ahir es va fer la primera sessió del Circ Raluy

Legacy i es va inaugurar l’exposició filatèlica
L.F.G. GIRONA

■ Girona ja fa olor de Fires. Les
atraccions ja estan instal·lades,
les barraques a punt per obrir

aquesta nit i els Diables de l’Onyar ja ho tenen tot preparat per al
pregó que donarà el tret de sortida aquesta nit a deu dies de festa,

 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FILATÈLICA. El claustre de la Diputació
acull, com cada any, l’Exposició Filatèlica Fires de Sant Narcís, que enguany
arriba a la seva 60a edició. Ahir es va inaugurar.

i que es podrà seguir en directe
pel web diaridegirona.cat.
Qui ja ha engegat motors, tanmateix, és el Circ Raluy Legacy,
que ahir va oferir la seva primera
funció a la carpa que enguany
s’ha instal·lat a Sarrià de Ter.
D’aquesta manera, el circ ha tornat a Girona –malgrat que no s’ha
pogut instal·lar a la capital– amb
l'espectacle TheMagicFormula,
un tribut al passat matemàtic del
seu fundador, que combinava
aquesta faceta amb la de pallasso.
L’espectacle, que es podrà veure
fins el dia  de novembre, manté

l’essència del circ dels anys 
combinada amb les tendències
actuals. A més, ahir al vespre es va
inaugurar la a Exposició Filatèlica Fires de Sant Narcís, organitzada amb la Societat Filatèlica Gironina en col·laboració amb la
Diputació. Enguany, el mata-segells que cada any la Societat Filatèlica dedica a una efemèride se
centra, precisament, en els seixanta anys d’exposicions per les
Fires. Durant tot diumenge, 
d’octubre, al matí, aquest matasegells estarà a la Diputació a disposició de tothom.

