
Festa deis 
Gats de Sant Miquel 
Dissabte, dia 24 de maig, 
s'iniciará la festa de la penya 
"Gats de Sant Miquel", A dos 
quarts de nou del matf h¡ haurá 
engegada de coets. A les nou, II 
Campionat de Petarrca, catego-
ries infantil i seniors mixta de 
dupletes. A la tarda, a les qua-
tre, a la placeta del Sindicat, 
gresca i jocs per a la mainada, 
a cárrec del Grup d'Esplai de 
l'Associaci(b de Vei'ns de Sant 
Miquel. A dos quarts de set, 
cercavila peí barri, amb el Gat, 
la banda de la Banda-ra i, per 
fer fressa i gresca, coets I tim-
bales que acompanyaran el 
Drac de la Geltrú, de l'Agrupa-
c¡6 de Balls Populars de Vilano-
va i la Geltrú. A les vuit del 
vespre, Gran Sardlnada,ame-
nazada per la Banda-ra. A les 
deu de la nit, gran ball de gala 
amb el conjunt Crema Catala-
na. Peí que fa al diumenge, 
dia 25, a les vuit del matf s'i-
niciará el II Camina Gats, 
amb esmorzar per a tothom a 
la font deis Capellans. Tots els 
marxaires obtindran un record, 
cas de passar tots els controls. 
A tres quarts d'onze, cercavila 
peí barri del Gat, acompanyat 
de la cobla Camprodon i les 
Majorets de Sant Miquel i la 

seva banda de cornetes i tam-
bors, A dos quarts de dotze, 
Mostra de danses catalanes, a 
cárrec de l'Esbart Dansaire 
"Marboleny", de les Preses. 
A les dotze, III Concurs de 
Gats; a dos quarts d'una, 
segona exhibició de danses ca-
talanes; a la una, interpreta-
ció d'una sardana, ball del 
Gat i sardana de comiat, A 
les dues, finalment, diñar de la 
societat gatuna, al restaurant 
can Jordá. Tots els actes se 

L'Estiu Riu, Campanya 1986 
Enguany, la campanya l'Estiu Riu compta amb diverses possibili-
tats: Campaments, colónies, granja escola ¡ els casals. L'objectiu 
principal és, senzillament, fruir de l'estiu i gaudir del privilegi que 
suposa viure a Olot. El Casal Infantil obrirá les portes cada tarda 
de jul iol i agost, a la Torre Malagrlda, i amb horari de tres a set. 
Els grups s'estructuraran segons l'edat de cada nen o nena, Les ac-
tivitats que es duran a terme, entre altres, serán piscina, que com-
portará natació, jocs, excursions amb visites, esports amb básquet, 
voleibol, handbol, vídeo, ludoteca i gimcanes. Totes aqüestes acti-
vitats es faran setmanalment. I com siguí que no hi ha res mil lor 
que moure's a l'aire lliure, el 50 per cent de les activitats es faran 
fora del Casal. El Casal de Plástics es fará del 7 al 31 de jul iol, ca-
da tarda de tres a set. Aquest Casal será un mitjá d'expressió per-
sonal i social i es motivará la creativitat del nen. Se li faran desco-
brir i manipular diferents materials que té al seu abast, així com 
els mitjans d'expressió plástica deis que pot gaudir. El Casal 
de Gimnástica Rítmica es fará del 7 al 31 de jul iol, cada tarda de 
tres a set, al Centre d'Esplai St. Miquel, Será una combinació 
d'esplai. i ritme per tal que el nen o nena pugui gaudir d'unes tar-
des ben divertides. Per a més informació i inscripcions cal adre-
car-se, del 19 de maig al 20 de juny, a les Oficines de l 'Ajunta-
ment d'Olot, diáriament d'onze del matf a dues de la tarda. 
També hom pot adrecar-se ais Serveis Comarcals de Joventut, 
diáriament de sis a nou de la tarda, excepte dissabtes. La guia 
d'activitats és la següent: 
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Casal Infantil 1 |UllOl 
a 29 agosl 

175 3 a 7 JOAN FREIXAS Torre Malagnda Taiiers. Excursions Piscina. 
Espons Equitacio 
Educacio en el Ueure 

7 a 14 3500 

Guarderies •1 IUM 

a 29 agosl 
280 9 a 12 

2 30 a 7 
OUEl ROCA Malagnda. St Roe. V Bisaroques 

SI Pere Mártir. Morrot. 
Plañóles Tries 

Aprendre iugant 2 5 a 6 3 500 

Casal Plástica 7 a 31 iuIKX 30 3 a 7 JOAN FREIXAS Centre d'Esplai Carme Aorenentalge noves tecniques 7 a 12 2Ó00 

Casal Rítmica 7 a 31 (tiliol 25 3 a 7 JOAN FREIXAS Centre d'Esplai St Miquei Combmacio de ritme > espiai 7 a 12 2000 

Granja Escola 12 a 19 julKX 40 MON MASOLIVER Si Iscle Coll Tort Nalura i ireball 8a 15 8.700 

Campament Equitacio 
(Ir Tofn) 

1 a 10 |uliol 40 RAMON BARNADAS valí del Bac 

Mas Xmbi 

Ciasses d equitacio. Tecniques 

d acampada i convivencia grup 

6 a 11 9 000 

Campament EquitaciC 
|2n. Torn) 

11 a 20 IUIKX 30 RAMON BARNADAS Valí del Bac 

Mas Xmbi 

Ciasses d equitacio. Tecniques 

d acampada i convivencia grup 

9 000 

ColOnla Thuir 21 a 30 juliol 30 RAMON BARNADAS Thuir (Franca) Classe* de vela, 

aprendre Irances. convivencia 

11 a 15 10.000 

Colonia 4 a 12 agost 50 MON MASOLIVER St Salvador Bianya Excursions. riu i somriu 7a 12 9.000 

Escola Basquet 14 a 31 juliol 25 5 a 7 JOSEP GUINART Escola Pía imciacio al basquet 7 a 14 1.500 
(2 Toms) 18 a 29 agosl 25 5a 7 JOSEP GUINART Escola Pía imciacio al basquet 7 a 14 1.500 

celebraran a la placeta del 
Sindicat. A la festa hi actuará 
també, el dissabte a la tarda i el 
diumenge el matí, el grup ecua-
toriá "Proyección Charijaya", 
el qual interpreta cancons del 
seu país, de Bolivia i del Perú. 

comarcals 

LES PRESES 
Aquest cap de 
setmana, 
Festa del Roser 
Aquest cap de setmana se cele-
brará la Festa del Roser, a les 
Preses. Dissabte, dia 24, a dos 
quarts d'onze de la nit es fará 
la representació de l'obra "Dis-
tret... pero no tant ! " , a cárrec 
de l'Agrupació Teatral de Be-
salú, sota la direcció de Fran-
cesc Vaquero. Deis actes del 

diumenge, dia 25, en destaquen 
la missa cantada, a les onze del 
matí, amb acompanyament 
d'orquestra, i, a dos quarts de 
cinc de la tarda, l'audició de 
sardanes, amb la cobla la 
Principal d'Olot, a la placa del 
Centre Cultural. Es fará la 
cloenda del IXé, Curset d'en-
senyament a bailar sardanes, 
amb repartiment de diplomes 
ais alumnes. També hi haurá 
concurs de colles sardanistes 
entre els alumnes de les dife-
rents poblacions i escoles on 
s'ha celebrat el Curset. A les 
set, al Centre Cultural, repre-
sentació de danses tradicionals, 
a cárrec de l'Esbart "Marbo-
leny", A la mitja part es fará la 
presentació deis actes que es 
portaran a terme enguany, amb 
mot iu del Xé. aniversari de 
l'Esbart. 

VALL DE BAS 
La Cooperativa 
celebra, dissabte 
passat, la seva festa 
Dissabte passat, tal com estava 
previst, la Cooperativa de la 
Valí de Bas va celebrar, amb 
tot l luiment, la seva festa, amb 
motiu de Sant Isidre. Els actes 
es veieren completats amb el 
bon temps i una nombrosissi-
ma assisténcia. Després de la 
missa i la benedicció de trac-
tors, es van interpretrar unes 
sardanes, a cárrec de la cobla 
la Principal de la Garrotxa, i es 
féu l'ápat de germanor, que a-
plegá més de quatre-centes per-
sones. Cal dir que a la festa hi 
assistiren diversos polítics i al-
caldes de la Garrotxa, com els 
de Castellfollit de la Roca i 
Valí de Bianya, i represen-
tants de diverses entitats i cen-
tres. Van prendre la paraula, 
entre altres, el diputat senyor 
López de Lerma, Ramón Sala, 
Josep Muntada i I'alcalde de la 
Valí de Bas, senyor Bartomeu 
Plana. A l'hora de l'Assemblea, 
es dona compte que, a partir 
del mes de jul iol, per entrar a 
formar part de la Cooperativa 
s'haurá de pagar una quota 
de 90.000 ptes., en comptes 
de les 60.000 ptes. fixades 
fins ara. També s'informá deis 
resultats aconseguits amb la 
comercialització de la llet i for-
matge de les Val Is d'Olot, 
que deis 7,728 litres de lletve-
nuts el primer mes s'ha arribat 
a conseguir un máxim de 
91.000 litres, i encara existei-
xen bones perspectives d'incre-
ment cara el futur. A la tarda, 
una cursa ciclista, bailada de 
sardanes i jocs de cucanya a-
cabaren d'arrodonir una festa 
que, com s'ha ja indicat, resul-
tá tan Muida com sempre. . 

BEGET 
Festa del Roser 
Aquest cap de setmana se cele-
brará la Festa del Roser de Be-
get. Dissabte, a les deu de la 
nit, hi haurá ball amb en Pere 
Blanch (violí) i l 'Amadeu (gui-
tarra i acordió). Diumenge, dia 
25, a la una de la tarda hi haurá 
missa a la capella del Remei i, a 
les cinc, ball, amb la part musi-
cal a cárrec d'en Caries (or-
gue). Tots els actes es faran a la 
placa Major. Hi haurá servei de 
bar. 


