
A
ut

or
a:

 T
re

sa
 C

al
bó

 i 
A

ng
ril

l



FIRES DE GIRONA

– 2 –

SUMARI

04
INTRODUCCIÓ

Fires, de bat a bat

Josep Lagares

Coralí Cunyat

Dia a dia

06
ENTREVISTA

20
ENTREVISTA

48
AGENDA

Una festa pensada per als veïns i veïnes 
de la ciutat, però també és una nova 
oportunitat per obrir les portes de bat a bat 
als visitants que també en vulguin gaudir. 

El pregoner, president executiu de 
l’empresa Metalquimia, líder mundial en 
maquinària i tecnologia de productes 
carnis i de proteïna alternativa.

La Directora de Fira de Girona valora molt 
positivament l’edició d’enguany de la 
Fira de Mostres gràcies a la tornada a la 
normalita després de dos anys de Covid-19.

Agenda detallada de totes les activitats i 
els actes previstos per aquestes Fires de 
Sant Narcís 2022, des de concerts fins a 
espectacles per a tota la família.

Edita: HERMES COMUNICACIONS S.A
Tel.: 972 18 64 00.

Atenció al client: 
atencioclient@elpuntavui.cat

Director: Joan Vall Clara. 
Redacció: Anna Puig, Jordi Ferrer, Ure Comas, 
Maria Saguer, Carla Cañete, Xevi Castillón, Eva 

Vàzquez, Marc Salgas i Jordi Camps.

Disseny i maquetació: FICOS
Publicitat: Equip comercial d’El Punt Avui

Impresió: Rotimprès. 
Dipòsit Legal: GI 1691-2019. 

Fotografia de portada: Cartell de Tresa Calbó 
i Angrill.

Redacció i seu social: Carrer Falgàs, 13
17005 -GIRONA (972 18 64 00)

Au
to

ra
: T

re
sa

 C
al

bó
 i 

An
gr

ill

Au
to

ra
: T

re
sa

 C
al

bó
 i 

An
gr

ill

SANT
NARCÍS

2022



81
50

22
-1

26
13

66
L

.



FIRES DE GIRONA

– 4 –

Fires, de 
bat a bat
Torna la festa major, 
lliure de restriccions

Enguany se celebraran més de 200 activitats per 
tota la ciutat i es recuperaran aquelles iniciatives que 
s’havien suspès a causa de la pandèmia

Sense canvis de darrera hora. 
Sense restriccions d’afora-
ment ni mesures sanitàries. 
Les Fires de Sant Narcís 

tornen enguany amb tota la seva 
essència. Es trobava a faltar aquesta 
normalitat, després de diversos anys 
condicionats per la pandèmia de la 
covid. D’aquesta manera, la festa 
gran de Girona se suma als grans 
esdeveniments de la capital que es 
tornen a celebrar en la seva màxi-
ma expressió. Podríem dir que és la 
culminació d’una recuperació gradual 
de l’activitat prepandèmica. En total, 
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del 28 d’octubre al 6 de novembre, 
s’organitzaran més de 200 actes per a 
totes les edats i per a tots els gustos. 
Una festa pensada per als veïns i veï-
nes de la ciutat, però també és una 
nova oportunitat per obrir les portes 
de bat a bat als visitants que també 
en vulguin gaudir. 

Fonts municipals destacaven fa 
uns dies la tranquil·litat d’haver po-
gut definir la programació amb temps 
i sense dubtes de darrera hora, fet 
que ha permès   tancar-la amb prou 
temps d’antelació i amb una varietat 
que es trobava a faltar en les edi-

cions anteriors. La fi de les restric-
cions també ha possibilitat recuperar 
aquells actes que són característics, 
com el correfoc, el pilar dels Marrecs 
de Salt a les escales de la catedral, 
o les barraques amb barres separades 
per entitats -l’any passat només n’hi 
va haver una de comunitària.

Unes Fires que abasten totes les 
franges horàries i que mantenen el 
seu caràcter inclusiu -amb les Fires 
en Silenci, per exemple- i participa-
tiu, distribuint les activitats per bona 
part dels barris de la ciutat. I que te-
nen en compte la disbauxa però tam-

bé l’activitat econòmica, amb la Fira 
de Mostres com a principal estendard 
o les parades d’artesans que hi haurà 
al centre de la ciutat, entre d’altres.

En aquest especial hi podreu tro-
bar un resum dels principals incen-
tius de la festa, amb un format més 
atractiu i modern, molt visual i fàcil 
de consultar, amb el qual ens afe-
gim també a aquesta etapa postpan-
dèmica en què es vol recuperar la 
socialització, les trobades familiars, 
la diversió en grup i, en definitiva, 
la vida en plenitud. Bones Fires de 
Sant Narcís!

QUIM PUIG
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J osep Lagares 
i Gamero (Be-
salú, 1963) és 
el president 

executiu de l’empre-
sa Metalquimia, líder 
mundial en maquinària 
i tecnologia de produc-
tes carnis i de proteïna 
alternativa. L’empre-
sa va néixer el 26 de 
maig de 1971 a Besalú 
i es va desplaçar un 
any més tard a Girona, 
al barri de Fontajau, 
a tocar de Sant Ponç. 
L’empresa també té 
naus a Palol de Revar-
dit (Pla de l’Estany) i 
el 2021 va facturar 32 
milions d’euros. Amb 
160 empleats, Metal-
quimia exporta el 90% 
de la producció a gairebé un cen-
tenar de països. Lagares, impulsor 
de la Fundació Metalquimia, serà 
el pregoner de les Fires de Sant 
Narcís, el divendres 28 a les 8 del 
vespre.

Què fa la Fundació Metalqui-
mia?
La Fundació Metalquimia va co-
mençar el 2015 per donar estruc-

tura legal al que ja fèiem des dels 
anys noranta [del segle passat], que 
era involucrar-nos en projectes. I 
això és una mica la tipologia de 
projectes en què ens agrada involu-
crar-nos: que siguin projectes crea-
tivadors, on la creativitat i la inno-
vació hi siguin molt presents, és a 
dir, projectes sexis, entre cometes, 
coses que no s’havien fet mai o que 
són noves. Llavors precisament per 
ser creativadors, que siguin pro-

jectes que transcen-
deixin en l’espai i en 
el temps. Això vol dir 
que els fem ara, però 
que d’aquí a un temps 
puguin agradar aquí i 
fora d’aquí. L’exemple 
clar és la Simfònica 
de Cobla i Corda de 
Catalunya, perquè és 
creativador, molt nou, 
que uneix la cobla i 
la corda. La tercera 
característica és que 
traspuïn catalanitat. La 
quarta és que tinguin 
un impacte social, amb 
menor o major grau, 
que hi hagi un impacte 
positiu. I l’última, que 
és la que ens agrada 
més, que els Lagares 
ens puguem involucrar 

en el projecte. No deixem algú allà 
que porti el projecte. No és només 
allò de posar-hi cèntims i ja ho 
veurem, no, no. A nosaltres ens 
agrada involucrar-nos-hi. [...] Ens 
agrada fer el projecte i passar-nos-
ho bé parint-lo.

Quan parla dels Lagares, a qui 
es refereix?
El meu pare [Narcís Lagares i Coro-
minas] és el president de la Funda-

JOSEP LAGARES

«No m’hauria imaginat mai un
reconeixement d’aquest tipus»

Vicepresident de la Fundació Metalquimia i pregoner
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ció Metalquimia. Jo soc el president 
executiu de Metalquimia [l’empre-
sa] i vicepresident de la fundació. 
El meu germà Narcís és el secretari 
de la fundació. I aquí, com et pots 
imaginar, amb dos Narcisos a casa, 
per Sant Narcís és festa grossa. Per 
tant, fer el pregó aquest any és un 
regal inesperat.

Expliqui’m això. S’ho havia 
imaginat, de fer el pregó?
Nosaltres, quan va venir la Marta 
Madrenas, l’alcaldessa, i m’ho va 
proposar, em va caure el món a so-
bre. No m’hauria imaginat mai un 
reconeixement d’aquest tipus. No 
m’ho hauria imaginat mai, ni ens 
ho hauríem imaginat mai, perquè 
nosaltres quan fem projectes ens 
surten del cor, mai aspirant o es-
perant res a canvi. Ho fem perquè 
ens hi podem involucrar, perquè ens 

agrada perquè hi veiem que poden 
donar un impacte positiu. Perquè 
veiem que poden ser sexis. Però 
mai per rebre un reconeixement 
d’aquest tipus. Mai, ni en el millor 
dels nostres somnis, ens hauríem 
imaginat un honor d’aquest tipus. 
Estem molt i molt agraïts a l’Ajun-
tament, a tot el consistori, amb 
l’alcaldessa al capdavant. 

Han pensat com serà el pregó? 
Qui el farà?

El discurs, el farà un servidor. La 
meva família ho ha delegat en mi, 
i l’alcaldessa, també. En aquests 
moments [dijous 13 a la tarda] tinc 
moltes idees. L’únic que et puc dir 
és que la meva aspiració, i no sé 
si ho aconseguiré -hi haurà molta 
gent per dir si ho he aconseguit o 
no-, seria que fos un pregó amb 
propòsit transcendent, que vagi 
més enllà d’un pregó de Fires, que 
fos un pregó que generés il·lusió, 
que no vull dir optimista, que no 
faci veure el got mig ple. Ara no 
és el moment d’optimismes. Més 
que un pregó optimista, un pre-
gó activista, que ens faci creure en 
les nostres possibilitats davant les 
dificultats del món actual [...] Un 
pregó amb propòsit, activista i gi-
roní. Que traspuï gironitat. No sé 
si ho aconseguiré.

«A nosaltres ens 
agrada fer projec-
tes i passar-nos-ho 

bé parint-los»

MANEL LLADÓ
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L’abraçada de Sant Narcís Torna el foc al 
carrerUna obra tenyida amb els colors de tardor

A quest any el cartell de les Fires i Festes de Sant Narcís ha estat 
dissenyat per la il·lustradora gràfi-
ca Teresa Calbó. En la seva obra, 
tenyida amb els colors de la tardor, 
es pot veure com el personatge de 
Sant Narcís abraça els símbols més 

característics de les Fires de Giro-
na, com és el pilar de la catedral, 
els gegants, el correfoc i l’esquiva-
mosques, així com la diversió de les 
atraccions, del castell de focs, de les 
castanyes, de la música i també de 
les barraques.

Enguany, Girona acollirà dos corre-
focs. El primer es farà el 29 d’oc-

tubre a 2/4 d’11 de la nit, a càrrec 
dels Diables de l’Onyar. El recorre-
gut es començarà a la plaça del Vi i 
s’anirà fins a la plaça de Sant Domè-
nec, on es farà l’espectacle final. El 
segon serà el dia 5 de novembre, a les 
8 del vespre. L’acte el faran els Trons 
de l’Onyar, que començaran a la plaça 
de Sant Feliu i acabaran a la Copa.
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Els gegants, protagonistes

La traca final

Rebel·lió o extinció, 
pregoners populars

El recital 
de la bruixa

Es faran quatre cercaviles per diferents punts de Girona

El castell de focs, tindrà lloc el 6 de novembre a les ribes del Ter

El 28 d’octubre a les 6 de la tarda 
es faran quatre cercaviles per di-

ferents punts de Girona que es troba-
ran a la plaça de Catalunya. Un cop 
allà, es dirigiran junts cap a la plaça 
del Vi, on ballaran l’Àliga, Capgros-
sos i Gegants de Girona. D’altra ban-

da, el diumenge 30 també es podrà 
gaudir dels Capgrossos, que sortiran 
de la catedral a 2/4 de 5 de la tarda 
i passejaran pel Barri Vell. A més, el 
6 de novembre tindrà lloc, a les 10 
del matí, la XLI Trobada de Gegants i 
Bestiari de Girona, al parc del Migdia.

Les Fires Populars de Girona van 
néixer l’any 1999 impulsades per 

diverses entitats cíviques de la ciu-
tat amb l’objectiu d’acostar la festa 
major de Girona, les Fires, als barris 
on cada entitat desenvolupa la seva 
tasca diària. Aquest any, el pregó el 
farà Rebel·lió o Extinció, de Girona, 
el divendres 28 d’octubre a 2/4 de 
9 del vespre, a l’Ateneu 24 de Juny. 
L’acte és gratuït.

La Drakofarra és un espectacle 
conjunt de la Fal·lera Gironina i 

els Diables de l’Onyar, on la Bruixa 
de la Catedral recita els versots. L’ac-
te serà el divendres 4 de novembre, 
a les 10 de la nit, a les escales de la 
catedral. Seguidament es farà cerca-
vila fins a la Copa i el Correxuixos. 
L’acte està organitzat per l’Associa-
ció Colla Gegantera Fal·lera Gironina 
i Diables de l’Onyar.

Com cada any, és tradició per 
cloure les Fires de Sant Narcís 

de Girona l’espectacular castell de 
focs, que tindrà lloc el diumenge 6 
de novembre a les ribes del Ter, a 
les 8 del vespre, i es podrà gaudir 
des de diferents punts de la ciutat. 

L’acte és gratuït, i aquest any anirà 
a càrrec de la Pirotècnia Hermanos 
Ferrández, empresa que ha guanyat 
dos anys consecutius (2016 i 2017) el 
Concurs Internacional de Focs d’Arti-
fici de la Costa Brava, que se celebra 
cada any a Blanes.

QUIM PUIG

QUIM PUIG

LLUÍS SERRAT

LLUÍS SERRAT



1
6

9
6

6
2

-1
2

6
2

9
9

8
L

.



FIRES DE GIRONA

– 12 –

Cita amb les sardanes I amb les 
grans coblesSeguint amb la tradició, hi haurà ballades i concursos de sardanes.

Les sardanes són una cita indiscu-
tible de les Fires. El 29 d’octubre 

actuarà La Principal de la Bisbal a la 
plaça del Vi. L’endemà hi haurà ba-
llada amb la Cobla Jovenívola de Sa-
badell, a les 5 de la tarda, al passeig 
de Francina Boris i Codina. Com és 

tradicional, l’1 de novembre hi haurà 
el Concurs de Colles Sardanistes de 
Girona, que arriba a la 81a edició, i 
el 63è Concurs Individual de Sardanes 
Revesses de Girona, tots dos amb la 
Cobla Ciutat de Girona i  organitzats 
pel GEiEG.

La històrica Selvatana, imprescindi-
ble a qualsevol festa major, ofe-

rirà un concert gratuït el dia 1 de 
novembre, a la plaça Francesc Calvet 
i Rubalcaba. Amb un ampli ventall de 
possibilitats musicals, serà una de les 
actuacions a tenir en compte. Com 
la que oferirà la Cobla Montgrins, la 
formació més antiga en actiu, que 
ens farà ballar el dissabte dia 5, a la 
tarda, a la plaça del Vi.
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Museus gratuïts Concurs 
d’arrossosGaudir del patrimoni històric, artístic i cultural de la ciutat.

D  urant les Fires es podrà gaudir de jornades de portes obertes 
als diversos museus de Girona, per 
descobrir, conèixer i gaudir del pa-
trimoni històric, artístic, arquitectò-
nic i cultural de la ciutat, vestida 
de festa major. Hi haurà diverses 

exposicions d’art als museus, com-
pletament gratuïtes, per fomentar i 
facilitar les visites. També una visita 
teatralitzada pel centre de la ciu-
tat per conèixer els sis edificis que 
embolcallen les col·leccions, aquesta 
amb entrada.

Mantenint  la tradició, aquest 
any també es farà per Fires el 

Concurs d’Arrossos a la Copa, que 
organitzen les entitats de la Comis-
sió de la Copa. Els diversos partici-
pants elaboraran els seus arrossos al 
llarg del matí, i tot seguit en mos-
traran el resultat final. El concurs se 
celebrarà el dimarts dia 1, al migdia, 
i serà totalment gratuït.
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Més que jocs

El bèlit, esport gironí

Cursa de
rutlles

Ja en van deu, de 
Vesparitius!

Activitats divertides per a tota la família

Tornem al Sant Narcís dels setanta i els vuitanta

En l’espectacle de jocs tradicionals 
hi pot participar activament tota 

la família. Es combinen jocs que se-
ran dirigits per l’animador, com po-
den ser la cursa de sacs, la tibada de 
corda, el llançament d’espardenya, el 
joc d’encertar l’anella i jocs dansats, 

entre molts d’altres. Tot i que tam-
bé hi haurà jocs amb elements per 
jugar lliurement, com poden ser el 
mandró, jocs amb xapes, xanques, 
pesca, guixos, bitlles, ferradures, el 
joc de la granota i diferents jocs de 
taula. 

És una activitat oberta a totes les 
edats, on hi haurà diferents ca-

tegories, circuits i premis. L’organit-
zació proporcionarà una rutlla per a 
cada participant, tot i que cadascú 
pot portar la seva pròpia o fer-se’n 
una. L’acte popular serà el dia 5 a la 
tarda, i es podrà fer el taller on cons-
truir la teva pròpia rutlla i la cursa 
de rutlles pel carrer de la Rutlla.

La desena edició del Vesparitiu 
consisteix en una concentració 

d’escúters de les marques Vespa i 
Lambretta, que enguany se celebrarà 
davant del Mercat del Lleó. Hi és 
convidat tothom que tingui una Ves-
pa clàssica o una Lambretta. L’acte 
de dissabte al matí inclou una pas-
sejada per les rodalies de la ciutat, 
i al final, l’aperitiu que dona nom a 
l’activitat.

En el marc de la festa major 
dels 4 Rius, aquest any tindrà 

lloc el campionat de bitlles, que se 
celebrarà el dia de Sant Narcís, a 
les 11 del matí, a la Copa. També 
s’organitza el 9è Trofeu de Bèlit de 
Fires de Girona. El bèlit és un joc 

de carrer que va ser molt popular 
al barri de Sant Narcís durant les 
dècades dels anys setanta i vuitan-
ta. L’objectiu principal sempre ha 
estat donar a conèixer i incentivar 
les noves generacions amb aquest 
meravellós joc.

QUIM PUIG

MANEL LLADÓ

ORIOL DURAN

JORDI  NADAL
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La competició del rius L’art del 
Brasil Torna la Festa Major dels 4 Rius

La capoeria és un esport o una 
dansa? O totes dues coses? Es 

podrà comprovar en la demostració 
d’una roda de capoeira d’aquest art 
originari del Brasil, que tindrà lloc a 
la plaça de la Independència l’1 de 
novembre. Anirà a càrrec del Grup de 
Capoeira Canigó, fundat pel mestre 
Cearà, que ha mantingut viva la pràc-
tica i la filosofia de la capoeira a les 
comarques de Girona.

Una nova edició d’aquesta inicia-
tiva de les entitats civils, en què 

qualsevol veí pot participar en nom 
del riu que més el representi: el Ga-
lligants, el Ter, l’Onyar o el Güell. 
La Festa Major dels 4 Rius constarà 
de diverses proves, algunes de les 

quals ja han esdevingut icòniques, 
com l’estirada de corda a la plaça del 
Vi (5 de novembre) o el campionat 
de bitlles catalanes a la Copa (1 de 
novembre). També hi haurà la Pluja 
de Capgrossos  i la Tronada de Festa 
Major.

.

MANEL LLADÓ
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La Fira de Mostres 
arriba aquest any a 
la seva 60a edició. 
Ho fa recuperant la 
“normalitat” des-
prés d’aquests dos 
anys de pandèmia?
Podem dir que tornem a 
la normalitat pel que fa 
a l’organització. És a dir, 
el 2021 va tornar la Fira 
de Mostres, però enca-
ra molt marcada per la 
covid, per uns protocols 
molt exigents, amb la 
plataforma virtual, molts 
controls d’aforament, 
entrada gratuïta... Però 
en canvi, aquest any 
tornem a la normalitat 
prepandèmica pel que fa 
a l’organització: tornem 
a un esdeveniment cent 
per cent presencial i recuperem l’en-
trada del visitant, per exemple.

Com va pel que fa al nombre 
d’expositors? Quins són els sec-
tors amb més presència?
Estem a 278 expositors, que repre-
senta un 8,17% més respecte de l’any 
passat, però encara estem per sota 
del 2019. Ens quedem a un 73% del 
que eren les edicions prepandèmia. 

Continuem sent una fira multisec-
torial: tenim serveis, emprenedoria i 
mobilitat elèctrica, que representen 
un 35% aproximadament del total 
d’expositors; o el sector de l’alimen-
tació, que  suposa el 18,5% dels ex-
positors. O a la carpa, a l’exterior, tot 
el que fa referència a rehabilitació, 
decoració, reformes i coses de la llar, 
empreses que suposen el 29,5% del 
total, i després tenim motor i ma-
quinària industrial, a l’exterior, que 

representa aproximada-
ment un 17%. 

D’on venen les em-
preses participants?
 El 77,65% dels nostres 
expositors venen de Gi-
rona i les comarques gi-
ronines; un 18%, de la 
demarcació de Barcelo-
na; un 2,66%, de Lleida, 
i de fora de Catalunya, 
un 1,6%.

Quantes d’aquestes 
hi han participat en 
edicions anteriors?
Tenim  un 85% de 
clients repetitius. És 
una fira que realment 
funciona, que s’adreça 
al públic general i en 

què les empreses hi fan negoci. Per a 
nosaltres el gran indicador que la fira 
funciona és aquest alt percentatge de 
fidelitat que tenim. Sí que és veritat 
que a conseqüència de la pandèmia 
hem deixat pel camí empreses, per 
moltes raons diferents, algunes per-
què ja no hi són, d’altres perquè han 
canviat l’estratègia de màrqueting i 
comercialització, però moltes perquè 
de moment no poden venir perquè no 
tenen prou producte o perquè estan 

CORALÍ CUNYAT

«La Fira de Mostres és una fira que
realment funciona»

DIRECTORA DE FIRA DE GIRONA
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treballant. Per exemple, amb la pe-
dregada de la Bisbal, hi ha empreses 
que encara estan fent reparacions… 
Hi ha hagut baixes, però també al-
tes, respecte de l’any passat, i estem 
recuperant clients antics que l’any 
passat o durant la pandèmia no van 
venir i ara tornen. 

De quins sectors provenen les 
noves empreses que s’hi intro-
dueixen?
Hi ha un 16% d’empreses noves, de les 
quals destaquen les que entren relacio-
nades amb la mobilitat elèctrica, que 
es dobla, en tots els sentits: cotxes, 
patinets, bicicletes i elements auxiliars; 
però també entra amb força tot el que 
fa referència a energies renovables en 
les empreses del sector de la construc-
ció i rehabilitació: plaques solars, geo-
tèrmia, minieòlica, venda i instal·lació 

d’estufes de llenya i pèl·let, aïllament 
tèrmic… Tot el que va vinculat una 
mica a aquesta situació que vivim ara 
d’increment dels costos de l’energia. 
De vuit empreses hem passat a catorze. 
També hi ha referències a la tecnologia 
i a les innovacions tecnològiques, i en 
aquest sentit destaca tant la Cambra 
de Comerç, que  fa un estand espe-
cífic sobre la transformació digital en 
les empreses del territori, com la sala 
d’emprenedoria, on es faran xerrades 
sobre tecnologia.

És a dir, és una fira que s’ha 
anat adaptant als temps.
Sí, els diferents sectors econòmics 
s’han anat incorporant a la fira a 
mesura que han anat apareixent. 
Precisament, per celebrar aquest 60è 
aniversari fem una exposició amb 
imatges i una mica d’explicació de la 
Fira de Mostres, on no només es veu 
el canvi d’ubicació i l’evolució de la 
imatge i el muntatge, sinó també 
com han anat apareixent i incor-
porant-se les novetats i els sectors 
econòmics. Veiem com inicialment 
tenia el seu origen en la ramaderia 
i l’agricultura, i com es va passar 
a la industrialització, amb l’entrada, 
per exemple, de televisors, rentado-
res, maquinària agrícola, cotxes... En 
fi, nosaltres el que fem és observar 
què hi ha al mercat i posar-ho a la 
nostra fira a disposició dels usuaris 
i visitants.

«Pel 60è aniversari 
fem una exposició 

de la Fira de 
Mostres»

MANEL LLADÓ
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El teatret d’una mulassaEl dia dels 
mercats La Mula Baba sortirà dos cops per les Fires de Girona

El dia 1 de novembre, Tots Sants, 
és dia de fires i mercats a Girona. 

Al carrer de les Ballesteries s’hi si-
tuaran els artesans, antiquaris i bro-
canters. Entre la plaça de Catalunya 
i la del Vi hi haurà el mercat del 
Dibuix i Pintura. La fira mercat d’Ali-
mentació Artesana tindrà lloc a la 
plaça de l’U d’Octubre. I davant dels 
cementiris Vell i Nou s’hi trobaran 
les parades de flors.

La Mula Baba és una mulassa amb 
un coll allargassat que conté 

un teatret de titelles al seu inte-
rior. La seva primera funció tindrà 
lloc el 28 d’octubre, just abans de 
protagonitzar una cercavila fins a la 
plaça del Vi, acompanyada de la Gi-

rona Marxin, per unir-se a la resta 
de la imatgeria de la ciutat. El 5 
de novembre farà una passejada pel 
voltant de la plaça de la Ciutat de 
Figueres, i just després les seves ti-
telles representaran algunes de les 
llegendes de Girona.
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Les millors figures de plom

Les barraques, com abans

El Barri Vell,
de nit

Pallassos i 
malabaristes

Un jurat internacional avaluarà les figures inscrites en el concurs

Tornen les barraques després de dos anys

Un dels atractius del concurs de 
soldats de plom serà les de-

mostracions que faran l’artista italià 
Andrea Iotti, sobre modelatge de ca-
valls, i Lydie Queroy, modelista de 
Llemotges, sobre la creació d’aigua 
artificial en un diorama. 

Un jurat internacional serà el que 
avaluarà les figures inscrites en el 
concurs i atorgarà les diferents dis-
tincions. Poden visitar la mostra a 
l’església de Sant Lluc, de manera 
gratuïta. El diumenge es farà un ta-
ller d’aerografia de vehicles i avions.

La Maleta de les Llegendes pro-
posa un itinerari nocturn pel Ba-

rri Vell de Girona per parlar sobre 
alguns dels relats que configuren el 
llegat fantàstic gironí des d’una ves-
sant antropològica. Es tracta d’una 
aproximació a l’imaginari col·lectiu a 
través de la narració de velles his-
tòries. Connectant temps remots amb 
la contemporaneïtat. Caldrà inscrip-
ció prèvia.

Torna a la ciutat el famós Circ 
Històric Raluy, que estarà situat 

a la plaça de Assemblea de Cata-
lunya. Força, creativitat i habilitat, 
acrobàcies espectaculars i diversió 
assegurada. Aquesta és la seva carta 
de presentació. Un circ amb tradició 
però que busca estar a l’avantguarda 
de les arts escèniques. Oferiran el seu 
espectacle des del dia 27 d’octubre 
fins al 6 de novembre.

Les barraques tornen amb la seva 
essència i tradició. La pandèmia 

havia obligat a buscar fórmules alter-
natives, però aquest any l’esplanada 
del passeig de la Copa tornarà a bullir 
de gent i d’activitat. Un total de disset 
entitats i associacions hi disposaran 

de barra per vendre entrepans i begu-
des  -desapareix la barra comunitària-  
i s’hi gaudirà de concerts de primer 
nivell, com ara els de: Skatalà, Els 
Catarres, Doctor Prats o Miki Núñez, 
entre altres formacions destacades del 
panorama musical nacional.

QUIM PUIG

QUIM PUIG
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El Pilar de Girona 
Tindrà lloc el dissabte 29 d’octubre, a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Feliu.

Com ja és tradicional cada any 
per Fires, es faran els castells 

de vigília, amb els Marrecs de Salt 
i els Esperxats de l’Estany. Aquest 
any també hi haurà els Castellers de 
l’Alt Maresme. Tindrà lloc el dissabte 
29 d’octubre, a les 6 de la tarda, a 
la plaça de Sant Feliu. L’endemà, el 
primer diumenge de Fires, tindrà lloc 
la Diada Castellera a la plaça del Vi, 
a 2/4 de 12 del migdia, acompanyats 
com cada any amb dels Marrecs de 
Salt i també amb els Minyons de Te-
rrassa i els Capgrossos de Mataró. Fi-
nalment, el dimarts 1 de novembre, a 
les 8 del vespre, després d’un temps 
de pandèmia, aquest any els Marrecs 
de Salt tornaran a fer la pujada del 
pilar de 4 a les escales de la catedral. 
Els Marrecs de Salt és la colla més 

antiga de les nou colles que hi ha 
actualment en actiu a les comarques 
de Girona, fundada el 1995 a Salt, i 

des de llavors porten la camisa de 
color blau Ter. El seu millor castell 
és el 5 de 8.
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Fires per a tothom
Les fires, adaptades a les necessitats de tothom 

Per tal que tots els nens i nenes 
de la ciutat puguin gaudir de les 

Fires, el dijous dia 3 de novembre, a 
partir de les 5 de la tarda, hi haurà 
la jornada econòmica a les atrac-
cions instal·lades a la Devesa. Du-
rant aquell dia es farà una oferta de 
2x1 a totes, per facilitar que  tothom 
pugui tenir l’oportunitat d’anar-hi. 
Ja fa uns quants anys que es va po-
sar en marxa, i ha tingut una molt 
bona resposta en totes les edicions. 
D’altra banda, les Fires en Silenci és 
una iniciativa adreçada a nens i ne-
nes amb necessitats especials, que es 
durà a terme el 2 de novembre, en 
dues franges horàries, de 10 del matí 
a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 
8 del vespre.

QUIM PUIG
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Atraccions sosteniblesLa
batucada Una aportació a totes aquelles iniciatives contra el canvi climàtic

Com cada any per les Fires de 
Sant Narcís, la Banda del Rec 

farà una rua pels carrers de Girona, 
amb un recorregut que començarà al 
Pont de Pedra i acabarà a la Copa. 
A ritme de tambors, la rua es farà 
sentir al centre de la ciutat en espais 
com ara la rambla de la Llibertat, 
el carrer de l’Argenteria, el pont de 
Sant Agustí i la  plaça de la Inde-
pendència. Tothom qui ho vulgui els 
podrà acompanyar.

Hi ha unes altres atraccions, més 
sostenibles i tant o més diverti-

des que les convencionals que funcio-
nen amb motor. La iniciativa pretén 
ser una aportació a totes aquelles ini-
ciatives que van dirigides a combatre 
el canvi climàtic. Hi haurà dos punts 

on disfrutar d’aquestes atraccions: 
a la plaça de Cestina Vigneaux, el 
dilluns 31 d’octubre al matí, i a la 
plaça Pere Calders, el dimarts 1 de 
novembre. Hi trobareu una roda de 
fira, una barca i uns cavallets, entre 
d’altres. I tot gratuït.
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Amarats de naturaEspectacle 
sobre rodes Una descoberta de la flora i la fauna del Ter

E l club esportiu Peu a Baix orga-nitza la segona edició del Trial de 
Girona, amb la participació de pilots 
de l’elit mundial. L’exhibició, que es 
farà a l’esplanada de sorra al costat 
del pavelló de Palau, inclourà des de 
la categoria d’iniciació, amb nens i 
nenes de 5 anys, fins a la categoria 
d’adults. Hi haurà una zona de tastet 
de bicis per a qualsevol que ho vulgui 
provar.

Acostar la natura a la població 
gironina, a través de la desco-

berta de l’entorn fluvial d’una ma-
nera distreta i atractiva, és l’objectiu 
d’aquesta activitat des que va néixer, 
el 2016. Aquest any consistirà en la 
descoberta de la flora i fauna de la 

llera del riu Ter al seu pas per la ciu-
tat. Hi haurà tres tallers o itineraris 
per conèixer les espècies que viuen 
a l’aigua, amb especial atenció a les 
invasores, per veure com s’adapten 
a l’entorn i com conviuen amb les 
autòctones.
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Penjada de mosquesConeixes
Girona? Tradició del barri de Sant Narcís

A través d’una gimcana fotogràfi-
ca podràs comprovar si coneixes 

Girona. Caldrà que identifiquis 20 
llocs de la ciutat. A tots els parti-
cipants se’ls facilitarà un codi QR a 
partir del qual podran tenir accés a 
les fotografies que caldrà localitzar. 
Tot seguit s’haurà de fer una foto en 
què es vegi el participant a l’espai 
descobert i enviar-la a un contacte 
que s’especificarà.

El barri de Sant Narcís viurà la 
tradicional penjada de mosques 

a la façana del centre cívic. És un 
d’aquells actes que no poden faltar 
en les Fires. A les 11 del matí co-
mençarà la cercavila amb la Dinamo, 
i el recorregut passarà pels jardins 

d’Ignasi Bosch, el carrer Miquel San-
taló, l’avinguda de la Hispanitat, el 
carrer de Roma i fins a l’arribada, a 
la plaça de l’Assumpció. A 2/4 de 12 
es farà la penjada de mosques, i tot 
seguit, a les 12 del migdia, s’organit-
zarà el taller de mosques i el vermut.
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 Cortina nit i dia

Tot tipus de cortines

 Funda nòrdica

 Cobrellits

 ‘Plaids’ i coixins

Barnussos i tovalloles

 Teixit tió  Teixit de monstres de colors  Teixit vestir

 Cobrellits  Funda nòrdica

 Somiers i matalassos Tovalloles
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Rars, delicats i indispensables
Un passeig del modernisme a les avantguardes
Des dels cartells de la Belle Époque i les artistes de ‘Feminal’ al fons contemporani 
de Santos Torroella, l’oferta artística de Fires abraça un segle de creació

La programació expositiva de Fi-
res torna a l’efervescència que 
havia tingut anys enrere amb 

propostes ben diverses i de gran qua-
litat que inviten al passeig pels mu-
seus i centres d’art de la ciutat. La 
proposta permet viatjar des de les al-
bors de la cultura de masses, a través 
dels cartells modernistes que exposa 
el Caixafòrum a Cartells de la vida 
moderna, coordinada per Ricard Bru, 
fins a l’avantguarda que va promo-
cionar el poeta i crític Rafael Santos 
Torroella, la important col·lecció del 
qual es dona a conèixer en primícia 
al Museu d’Història a partir d’una se-
lecció de Jaume Vidal Oliveras i Rosa 
M. Gutiérrez, que també s’han sub-
mergit en el valuós arxiu que custo-
dia l’Ajuntament de Girona. 

En l’entremig, la Casa Masó fixa 
la mirada en els llibres il·lustrats de 
principis del segle XX per revalorar 
la fructífera relació entre literatura 
i art a Imatge & Poesia, de la qual 
han tingut cura Mita Casacuberta i 
Aitor Quiney, i el Museu d’Art estu-
dia a fons les pàgines de la revista 
Feminal, editada entre 1907 i 1917, 
per fer aflorar un bon nombre de do-

nes artistes, la majoria desconegudes, 
gràcies a la recerca d’Elina Norandi. 
El colofó l’hi posa el Bòlit, que res-
cata els personatges rars, excèntrics 
i delirants, des de Pepet Gitano fins 
a la Monyos, que han enriquit la 
memòria col·lectiva dels pobles i les 

ciutats de tot Catalunya a Els desco-
neguts de sempre, comissariada per 
Julià Guillamon i Adrià Pujol Cruells. 
Encara hi ha temps de veure també 
les exposicions de Xavi Lloses a la 
Fundació Valvi i de Tura Sanglas a 
La Mercè.
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GEMMA MARTZ

Una Copa, mil sabors

Electrònica, havaneres, 
rock i folk, al Migdia

Tres vermuts 
musicals

Les Fires Populars 
també sonen

Una vintena de grups actuaran a l’escenari de les barraques 

Per la Copa passaran una vintena 
de grups molt variats: del rap a 

l’ska, del punk-rock al pop, el mes-
tissatge i la “disco music” segons la 
Black Music Big Band. Oques Gras-
ses, Els Catarres, Doctor Prats, Miki 
Núñez, Di-versiones, The Tyets, Lá-

grimas de Sangre, The Penguins i Ha-
bla de Mí en Presente són els noms 
més populars. També destaquen els 
clàssics Skatalà, els bascos Tropa de 
Carallo i el talent de proximitat: La 
Tosca Brava, Doble & Hug Sound, 
Milenrama, Nöia i Sonic Beast.

La Copa també té activitat diürna 
alguns dies assenyalats gràcies als 

concerts del Vermut Rock, sempre a 
partir de la 1 del migdia. El dissabte 
29, hi actuarà el grup indie barce-
loní  Die Krögers; el dimarts 1, la 
banda vidrerenca Copdemar, amb les 
seves guitarres fosques i sorolloses, i 
el dissabte 5 de novembre hi actuarà 
la cantant gironina de músiques ur-
banes Tramma.

Les Fires Populars, coorganitzades 
per diferents entitats, proposen 

diversos concerts gratuïts. Per l’Ate-
neu 24 de Juny passaran grups com 
ara Fuck Boy, Sexy Toys, The Holy 
Sinners i M.E.L, i el dia 29 actuaran 
a la plaça de l’U d’Octubre El Paio 
del Terra, Sr. Oca i Ryna. El Correa-
teneus, el 10è Sant Pere Rock i el 
Sound Narcís-Reggae 100% comple-
taran aquesta programació.

Al parc del Migdia, la nit electrò-
nica que el dia 29 reunirà Ken 

Ishii, Ángel Molina i Lexed, precedirà 
les guitarres de Xarim Aresté i Big 
Black Rhino, el 30. El dia 31 hi ac-
tuaran Za i la Transmegacobla i La 
Ludwig Band, i el dia 1 sonaran les 

havaneres de Les Anxovetes i Arjau. 
El dia 3,  Xebi SF presentarà Hola 
Elefante compartint nit amb Miqui 
Puig, i el 4 serà el dia de Paula Gran-
de i Maria Jaume. El 1r Combat de 
Glosa de Girona i Germà Negre clou-
ran la festa el dia 5.

CELEDONIO

JUANMA RAMOS
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La música del país, a l’AuditoriOnzè Jazz & Fires 
del Sunset Hi actuaran alguns dels grans clàssics musicals de les Fires

El Sunset Jazz Club organitza l’11è 
Jazz & Fires, que s’obrirà el dia 

29 al migdia amb el Vermut Jazz a 
càrrec dels Sunset Rhythm Kings, a 
l’escenari exterior. El mateix dia a 
la nit, hi actuarà UnderPool 5, amb 
Gorka Benítez, Roger Mas, Martín 
Leiton i Ramon Prats. El dia 1, el 
Sextet Gerió tocarà clàssics del Duke 
i el dia 5 el Rick Margitza Quartet 
celebrarà els 21 anys del Sunset.

La Principal de la Bisbal, Terra 
Endins, el Cor Maragall i Música 

Antiga de Girona protagonitzaran la 
programació de l’Auditori. La Prin-
cipal de Bisbal hi oferirà, el migdia 
del dia 29, el seu tradicional concert 
de Sant Narcís, i a la tarda sona-

ran al mateix escenari les no menys 
clàssiques havaneres de Terra Endins. 
El dia 1, el Cor Maragall dedicarà el 
concert de Tots Sants a la música 
catalana (Cantalà) i el dissabte 5 Mú-
sica Antiga interpretarà la Missa de 
Sant Narcís.

QUIM PUIG
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El Premi Just Casero 
homenatjarà Pau Riba
La Fireluche actuarà en l’acte de lliurament del premi

El lliurament del 42è Premi Just M. 
Casero tindrà lloc el 30 d’octu-

bre a La Planeta, en un acte matinal 
(12.30 h) que dedicarà la primera part 
a recordar la figura de Pau Riba, amb 
l’actuació de l’Orchestra Fireluche, 
que va gravar amb ell el seu últim 
disc. L’acte s’inscriu en la XXX Pro-
posta de Poesia, que del 29 d’octubre 
al 6 de novembre ha programat també 
altres actes, com el de Narcís Comadi-
ra (la sessió inaugural) o un d’home-
natge pòstum a la figura de l’escriptor 
Vicenç Pagès, que va ser membre del 
jurat del Casero. També hi haurà una 
lectura dramatitzada de textos de Pa-
solini a càrrec del grup Proscenium.
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Criatures
de la nit

La vida és
un somni

Clàudia Cedó reflexiona sobre la diversitat funcional

Mare de sucre és l’obra de 
l’autora i directora banyoli-

na Clàudia Cedó (31 d’octubre, al 
Teatre Municipal) amb la qual re-
flexiona i fa reflexionar sobre el 
tracte que la societat dona a per-
sones amb diversitat funcional. La 
protagonista és Cloe, una noia jove 

amb discapacitat intel·lectual que fa 
tota una declaració d’intencions: vol 
ser mare. A partir d’aquest moment 
lluitarà de forma incansable pels 
seus drets i plantejarà un dubte que 
alterarà els fonaments de la sobre-
protecció o, millor dit, un arrabas-
sament de la llibertat.

Marcos Morau i La Veronal tor-
nen amb un homenatge al món 

del teatre, Opening Night (Teatre 
Municipal, 29 i 30 d’octubre), un es-
pectacle multipremiat que s’endinsa 
en el misteri dels habitants de l’esce-
nari i tots els oficis que permeten fer 
somiar el públic. Tot s’il·lumina per a 
aquelles criatures que es mouen en la 
foscor fins que arriba la nit d’estrena 
que dona títol a l’obra.

Amore és la proposta amb la qual Pi-
ppo Delbono porta la vida i el som-

ni a l’escenari en forma de viatge musical 
i líric per un paisatge extern i interior. 
El fado, amb la seva harmonia melancòli-
ca, vertebra aquest retaule vibrant d’una 
processó cerimoniosa, on música, veus 
i imatges prendran l’escenari del Teatre 
Municipal, el 5 de novembre.

Mare, vull ser mare
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Tres veus, tres temps

Quin embolic de cables

Ombres plenes 
de vida

La casa 
a sobre

Marc Terrida es multiplica amb un text de Dobrin Plamenov

Un joc de connexions per acomiadar les Fires

La XXXII Proposta de Teatre Inde-
pendent que té lloc a La Planeta 

porta per Fires Beuré de la teva ai-
gua, una obra de Dobrin Plamenov 
que ell mateix dirigeix amb què l’ac-
tor Marc Terrida s’ha de multiplicar 
per tres: en Yafar, un palestí que vol 

viure allunyat de les bombes i culti-
var l’hort familiar; en Marc, un jove 
actor que no sap quin futur tindrà; 
i un guàrdia civil que té una missió. 
Tres veus, tres temps i  tres espais 
diferents units per pocs graus de di-
ferència.

L’Amàlia i les ombres lunars és 
una obra de teatre a càrrec de la 

Cia. Animamundi Teatre, representa-
da amb ombres xineses que parla de 
l’equilibri de la natura, el Sol i els 
núvols, la Lluna i els estels, la Via 
Làctia i tots els colors de l’arc de Sant 
Martí que es podrà veure el diumenge 
dia 30 al Centre Cultural La Mercè. 
Està recomanada per a famílies amb 
infants a partir de 3 anys i és gratuïta.

Una família arriba amb la seva 
casa al damunt, transportada pel 

seu cargol Heliko, busquen un lloc on 
quedar-se. Mentre ho fan, aprendran 
coses sobre els habitants del poble 
on es troben i, a la vegada, veureu la 
seva quotidianitat, una mica diferent 
de la vostra. Teatre de carrer itine-
rant que recorrerà el Barri Vell des 
de la plaça de l’U d’Octubre fins a la 
plaça del Vi.

Qui cu qui què quina és un joc 
de conexions entre els artistes, 

una màquina i el públic. És el viatge 
que proposa la companyia Nom Pro-
visional (Premi Zirkòlika 2019) com a 
prèvia de la celebració dels focs artifi-
cals de comiat de les festes (La Copa, 

diumenge 6 de novembre), en la qual 
dues persones busquen una nova ma-
nera de relacionar-se entre elles i 
amb els altres. La seva complicitat els 
portarà a descobrir nous mons en la 
melodia que sona quan dues persones 
estan connectades.
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Agenda dia a dia
Dissabte 22 d’octubre

Divendres 28 d’octubre

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

11 h Acte popular: Toc de rams i vermut Plaça del Vi

11 h Inauguració de la 60a Fira de Mostres Fira de Girona

17 h Titelles al teatret de la Mula Baba i xocolatada popular Parc de Vista Alegre

17 h Trofeu Fires de Girona - Open Kids de Tenis taula Pavelló Municipal  
  Girona-Fontajau

18 h Cercaviles amb els gegants i capgrossos de Girona Sortida de diferents  
  punts de la ciutat

De 18 a 24 h Sessió de música en vinil Davant el bar La  
  Pedra

19.30 h Balls dels gegants de Santa Eugènia, els gegants de  Plaça del V  
 l’Esquerra del Ter, Mula Baba, Bastoneres, Dragolins,     
 Beatusaure, gegant Gerió i Petit Drac Major

20 h Pregó de Fires Plaça del Vi

20.15 h Balls de l’Àliga, els Capgrossos i els Gegants de Girona Plaça del Vi

20.30 h Pluja de Capgrossos (4R)  Plaça del Vi

20.30 h Pregó de Fires Populars Ateneu 24 de Juny

20.45 h Retrò de coets i anella de foc A diferents barris de  
  la ciutat

21.30 h Concerts: Fuck Boy + Sexy Toys Ateneu 24 de Juny

22.30 h Concerts: Adala + Lágrimas de Sangre La Copa

Tot el dia  Activitats relacionades amb 2n Trial de Girona. Pavelló de Palau 
 Consulteu al web els horaris de cada activitat esplanada de sorra

Consultar Portes obertes als Museus de Girona  Museus de Girona 
al web

Dissabte 29 d’octubre SANT NARCÍS
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Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

8 h  Matinades  Sortida: Plaça del  
  Marquès de Camps

10 h  Inauguració de l’exposició: L’aposta per l’art nou Museu d’Història de  
  Girona 

De 10 a Jornada de Portes Obertes a la Generalitat Girona  Generalitat de   
14.30 h   Catalunya Girona

De 10 a 18 h Projeccions especials de Fires. Projeccions contínues  Museu del Cinema 
 d’imatges d’arxiu Museu del Cinema

10.30 h  Joc: L’enigma del museu  Museu d’Art

11 h  Missa de Sant Narcís  Basílica de Sant Feliu

11 h  Penjada de mosques amb l’actuació de LaDinamo  Plaça de l’Assumpció

D’11.30 a Tocajoc. Jocs tradicionals i populars catalans Parc de Vista  
13.30 h  Alegre

12 h  Concert: Rock per Xics  La Copeta

12 h  Concert amb l’Orquestra Maravella  Parc del Migdia

12 h  Tronada de Festa Major en honor als 4 Rius (4R)  Plaça de Catalunya

12 h  Concert: La Principal de la Bisbal  Auditori de Girona

12 h  Concert: Sunset Rhythm Kings  Sunset Jazz Club

12.30 h  Celebració del Dia de l’Agent Comercial  Fira de Girona

13 h  Concert: Die Krögers  La Copa

17 h  Ballada de sardanes amb la Principal de la Bisbal  Plaça del Vi

17.30 h Partit de rugbi de Fires:   Camp de Rugbi 
 4Rius-GEiEG vs Mungia RT. del GEiEG

18 h Castells de vigília Plaça de Sant Feliu
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18 h Recital: Narcís Comadira Sala La Planeta

18 h Concert a cegues al refugi antiaeri del  Refugi antiaeri  
 jardí de la Infància

De 18 a 24 h Sessió de música en vinil Davant el bar  
  La Pedra

19 h Concerts: Lexed + Ken Ishii + Ángel Molina Parc del Migdia

20 h Havaneres amb Terra Endins Auditori de Girona

20 h Concerts: El paio del terrat + Senyor Oca + Ryna Plaça de l’U   
  d’Octubre de 2017

20 h Concert a cegues al refugi antiaeri del jardí de la Infància Refugi antiaeri

20 h Teatre: Opening Night [Temporada Alta] Teatre Municipal

22 h Concert: UnderPool 5 [Jazz & Fires] Sunset Jazz Club

22.30 h Concerts: Nöia + Sonic Beast + Milenrama La Copa

22.30 h Correfoc amb els Diables de l’Onyar Sortida: Plaça del Vi

Diumenge 30 d’octubre
De 9 a 14 h 2n Trial de Girona. Competició Copa Girona Trial Pavelló de Palau  
  (esplanada de  sorra)

De 10 a 14 h Projeccions especials de Fires. Projeccions contínues  Museu del Cinema 
 d’imatges d’arxiu

10 h              Gimcana Fotogràfica: Coneixes Girona? (4R)     Plaça de l’Oli (davant  
            del local de l’ADAC)

10.30 h Visita teatralitzada: Un passeig per la història de  Monestir de Sant 
 Sant Pere de Galligants Pere de Galligants

10.30 h Espectacle: Puck i la seva Troupe Plaça de l’U   
  d’Octubre de 2017 

11 h  Visita teatralitzada: Quan el Museu no era Museu Sortida: Museu  
  d’Arqueologia de  
  Catalunya

11.30 h  Diada Castellera amb els Marrecs de Salt, els Plaça del Vi  
 Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró 

12 h  Visita teatralitzada: Un passeig per la història de  Monestir de Sant 
 Sant Pere de Galligants Pere de Galligants

12 h  Concert: Orquestra La Principal de La Bisbal  Parc del Migdia

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)



Assessoria jurídica. Advocats
Assessoria fiscal i comptable. 

Assessoria laboral i de la Seguretat Social
Corredoria d’assegurances

Agència de la propietat immobiliària
Comunitats de propietaris

Assessorament immobiliari i en gestió de 
patrimonis
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Oficina Central: Av. Gran Via Jaume I, número 14, baixos - 17001 Girona.
Delegacions: Breda (c/ Rovira, 1) i Figueres (av. de Salvador Dalí i 

Domènech, 146)

Web: www.rm-assessors.cat
Telèfon: 972 208 258

A/e: info@rm-assessors.cat

“Creixent amb vosaltres, 
des de 1959”.

Us desitgem unes bones festes i fires de Sant Narcís

.
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12 h  Correateneus musical i popular amb Sound Defenders  El Forn Casal   
  Independentista 

12 h  Espectacle: L’Amàlia i les ombres Lunars  Centre Cultural La  
  Mercè

12.30 h  Lliurament del premi Just M. Casero de novel·la curta  Sala La Planeta

13 h  Correateneus musical i popular amb DJ Oskuro  Ateneu 24 de Juny

14 h  Correateneus musical i popular amb PD de la casa  Ateneu Salvadora 
  Catà

16 h  Espectacle: Puck i la seva Troupe  Plaça de l’U   
  d’Octubre de 2017

16.30 h  Passejada pel Barri Vell amb els Capgrossos de Girona  Sortida: plaça de la 
  Catedral

17 h  Ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell Passeig Francina 
  Boris

18 h  Recital: Rosa Font Massot  Sala La Planeta

18 h  Espectacle: L’Amàlia i les ombres Lunars  Centre Cultural La 
  Mercè

18 h  Teatre: Opening Night [Temporada Alta]  Teatre Municipal

19.30 h  Espectacle: Total Circ: Bellboys’ Circus  La Copa

19.30 h  Concerts: BigBlack Rhino + Xarim Aresté  Parc del Migdia

22.30 h  Concerts: Black Music Big Band “Disco fever” + Miki Núñez  La Copa

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

De 10 a 21 h      Marató de Donació de Sang de Girona (4R)      Plaça de Catalunya

10.30 h Conferència: Networking professional d’ocupació Girona Fira de Girona

10.30 h Espectacle: La recepta de les llegendes de Girona Centre Cívic Barri Vell  
  - Mercadal

De 10.30 a  Atraccions sostenibles Plaça de Celestina 
13.30 h  Vigneaux

12 h Espectacle: Gargot d’imaginació Rambla de Ramon  
  Berenguer

15 h Zombiewalk: Taller de maquillatge Plaça del Vi

De 18 a 24 h Sessió de música en vinil Davant el bar La  
  Pedra

Dilluns 31 d’octubre
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19 h Zombiewalk: Rua pel Barri Vell Sortida: plaça del Vi

19.30 h Concerts: ZA! i la TransMegaCobla + La Ludwig Band Parc del Migdia

20 h Itinerari cap a l’imaginari col·lectiu Centre Cívic Barri Vell  
  - Mercadal

20 h Concert: Gáldrick Plaça del Pallol

20 h Teatre: Mare de sucre [Temporada Alta] Teatre Municipal

21 h Concerts: The Holy Sinners + M.E.L Ateneu 24 de Juny

22.30 h Concerts: The Penguins + Skatalà + Dr. Ring Ding La Copa 

Dilluns 31 d’octubre

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

Dimarts 1 de novembre TOTS SANTS
De 10 a 21 h      Marató de Donació de Sang de Girona (4R)      Plaça de Catalunya

De 10 a 18 h Projeccions especials de Fires. Projeccions contínues Museu del Cinema 
 d’imatges d’arxiu 

De 10,30 a Portes obertes: Per Fires veniu a visitar el Museu d’Història Museu d’Història de 
13,30 h  de Girona Girona 

De 10.30 a Atraccions sostenibles Plaça de Pere a  
13.30 h   Calders

11 h  IV Campionat de Bitlles Catalanes (4R)  La Copa

11 h  81è Concurs de Colles Sardanistes de Girona  Plaça de Francesc  
  Calvet i Rubalcaba

12 h  Acte cívic en record de les persones difuntes  Cementiri Vell de  
  Girona

12 h  Concert: Reggae per Xics  La Copeta

12 h  Concert: Orquestra Selvatana  Parc del Migdia

12 h  Concert: Cantalà amb el Cor Maragall  Auditori de Girona

12 h  Circ: Mr. Alret  Plaça de Germans 
  Sàbat

12 h  Espectacle: Antipasti  Plaça de l’Assumpció

13 h  Concert: Copdemar  La Copa

14 h  Concurs d’arrossos (4R)  La Copa

17 h  Espectacle amb el Mag Gepis: Flipatus + Xocolatada  Ateneu 24 de Juny



AGENDA

– 57 –

83
79

67
-1

26
12

80
Q

.

13
43

36
-1

26
24

01
Q

.



AGENDA

– 58 –

17 h  63è Concurs Individual de Sardanes Revesses de  Auditori de la Mercè  
 Girona

17 h  Concert: Anxovada amb les Anxovetes + Arjau  Parc del Migdia

17 h  Ballada de sardanes amb l’Orquestra Selvatana  Plaça de Francesc  
  Calvet i Rubalcaba

17.30 h  Roda de capoeira  Plaça de la   
  Independència

18 h  Concert: Orquestra Di-Versiones  La Copa

18 h  Concert: Sextet Gerió  Sunset Jazz Club

18.30 h  Castanyada i glosa amb el grup Glosa Girona  Plaça de Sant Pere

20 h  Concert: Sextet Gerió  Sunset Jazz Club 

20 h  Pujada del Pilar de 4  Escales de la   
  Catedral  

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

De 10 a 13 h  Fires en silenci  Parc de la Devesa  
i de 17 a 20 h

18.30 h Concert: La Pàmpols i les llegendes de Girona Parc del Migdia

20 h Lectura dramatitzada: Pier Paolo Pasolini Sala La Planeta

Dimecres 2 de novembre

A partir de  Jornada econòmica de Fires  Parc de la Devesa  
les 17 h

18.30 h Conversa: Savis locus i freaks: Personatges singulars  Auditori de la Mercè  
 en la cultura contemporània

19.30 h Concerts: Xebi SF + Miqui Puig Parc del Migdia

20 h Recital: Àngels Moreno Sala La Planeta

20 h Concert: Joan Blau La Fonda d’El   
  Foment

20 h Concert: El Llac dels Cignes Auditori de Girona

22 h Concert: Javi Ruibal Trio Sunset Jazz Club

22.30 h Concerts: The Tyets + Boom Boom Fighters & Cookah P  La Copa   
 + Doble & Hug Sound i Basement Band

Dijous 3 de novembre
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Divendres 4 de novembre
18 h La història potencial de Francesc Tosquelles,  Cinema Truffaut  
 Catalunya i la por

19 h Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Centre Cívic St. Narcís

19.30 h Concerts: 10è Sant Pere Rock. Revenja + Extirpala +  Plaça de Sant Pere  
 Gürtel Club + Reggaebretols

19.30 h Concerts: Paula Grande + Maria Jaume Parc del Migdia

20 h Concert: Neus Mar Auditori de la Mercè

20 h Espectacle: La princesa sou Vós Sala La Planeta

20.30 h  Batucada amb la Banda del Rec  Sortida: pont de  
  Pedra

22 h  Drakofarra  Sortida: escales de 
  la Catedral

22.30 h  Concerts: La Tosca Brava + Tropa do Carallo + The  La Copa   
 Anti-Pàtiks

9 h  10a Vesparitiu  Pl. Salvador Espriu

De 10 a 18 h  Projeccions especials de Fires. Projeccions contínues  Museu del Cinema 
 d’imatges d’arxiu

10 h  Passejada de Fires (4R)  Sortida: plaça de l’Oli

10 h  Tastets de natura  Parc Ribes del  Ter

De 10 a 14 h  Trobada de puntaires Pati de les Magnòlies 

10.30 h  10è Trofeu de Bèlit de Fires de Girona  Parc Central

11 h  25a Trobada de Sardanes i Castanyada de Fires amb Pl. d’Enric Claudi 
 la cobla Ciutat de Girona Girbal i Nadal

11 h  Joc: Scrabble en català  Taverna d’El Foment

11 h  Carmina Contacontes  El Foment

11.30 h  Cercavila i titelles amb la Mula Baba  Pl.  Ciutat de Figueres

12 h  Espectacle: Set Up amb la companyia Los Barlou  Parc de Núria Terés i 
  Bonet

12 h  Concert: Orquestra Montgrins  Parc del Migdia

12 h  Espectacle: Heliko amb la companyia El Sidral  Espectacle itinerant 
  pel Barri Vell

Dissabte 5 de novembre

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)
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Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

12 h Concerts: Girona Banda Band i l’Associació Musical  Plaça de l’U   
 Filharmònica Rossellana  d’Octubre de 2017

12 h Concert: Lali BeGood La Copeta

13 h Concert: Tramma La Copa

15 h Trofeu de natació de Fires Complex Esportiu  
  GEiEG Sant Ponç 

16 h Concert: Sound Narcís - Reggae 100% Sound System Plaça dels Jurats 

De 16 a 19 h Espectacle: La Caixeta (passis de 5 minuts) Plaça de Santa  
  Susanna

16 h 7a Cursa de Rutlles de la Rutlla i taller de rutlles (4R) Carrer de la Rutlla 

17 h Joc: Caçamosques a Girona! Museu d’Art

17 h Ballada de sardanes amb Cobla Montgrins Plaça del Vi

18 h Concert homenatge a Xavier Cugat Vell Galligants   Plaça U d’octubre 

De 18 a 24 h Sessió de música en vinil Bar La Pedra

19 h Cercavila amb Perkal Percussió Rambla Llibertat
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Bona diada de Sant Narcís

PLANXA, PINTURA I MECÀNICA 
PER A L’AUTOMÒBIL

Emili Grahit, 73 - 17002 Girona

Tel. 972 20 01 72 - Fax 972 22 66 33
info@tallersrome.com - www.tallersrome.com

.

18
86

60
-1

26
30

46
Q

.

11
42

91
-1

26
28

96
Q

L

.

Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

19 h Concert: Música antiga de Girona Auditori de Girona

20 h Correfoc amb els Trons de l’Onyar i el Petit Drac Major Pl. St Feliu 

20 h Estirada de corda (4R) Plaça del Vi

19 h Concerts: 1r Combat de Glosa de Fires de Girona +  Parc del Migdia  
 Germà Negre

20 h Teatre: Amore [Temporada Alta] Teatre Municipal

22 h Concert: Rick Margitza Quartet Sunset Jazz Club

22.30 h Concerts: Els Catarres + Doctor Prats + Habla de mí  La Copa  
 en presente

De 10 a 14 h  Projeccions especials de Fires. Projeccions contínues  Museu del Cinema 
 d’imatges d’arxiu

D’11 a 13 h  Projecció: Amagats sota terra  Refugi antiaeri

Consultar Portes obertes als Museus de Girona  Tots els museus de la 
al web   ciutat

Diumenge 6 de novembre
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Actes populars
Música

Infantils i familiars
Esports

A més a més 
Exposicions

Festa Major
dels 4 Rius

(4R)

10 h  Plantada de gegants de la XLI Trobada de Gegants i  Parc del Migdia 
 Bestiari de Girona

11 h  2a Cursa adaptada d’infants i joves  Parc Central

11.30 h  Cercavila de gegants de la XLI Trobada de Gegants i Sortida: Parc del 
 Bestiari de Girona Migdia

11 h  Visita teatralitzada: Quan el Museu no era Museu  Museu del Cinema

D’11 a 13 h  Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància  Refugi antiaeri 

D’11 a 14 h  Espectacle: La Caixeta (passis de 5 minuts)  Plaça de Santa 
  Susanna

18 h  Teatre: Summertime  Centre Cívic Ter

18 h  Concert: Cobla Ciutat de Girona  Auditori de la Mercè

18 h  Lectura dramatitzada: El poema de Guilgameix, rei d’Uruk Sala La Planeta

De 18 a 24 h  Sessió de música en vinil  Bar La Pedra

18.30 h  Espectacle: Qui Cu Qui Què Quina  La Copa

20 h  Castell de focs  Parc Ribes del Ter
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