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Malgrat la crida de l’alcaldessa a la 
comprensió, li han plogut crítiques 
des de l’oposició. Guanyem Girona 
entén que “no hi hagut voluntat del 
govern per trobar alternatives que 
assegurin les activitats d’oci nocturn 
al jovent” i que la decisió és “una cri-
minalització dels joves i dels milers 
de veïns que han sortit pacíficament 
al carrer els darrers dies”.  

Des del PSC, critiquen “la manca 
de previsió” del govern perquè consi-
deren que es podia haver fet “un tre-
ball polític previ” que, segons el seu 
parer, “era imprescindible per asse-
gurar les Fires”. La regidora de Ciuta-
dans, Míriam Pujola, titlla de “se-
grest” la suspensió i recorda que l’al-
caldessa “ha animat i motivat qualse-
vol moviment de protesta, en massa 
ocasions, al marge de la llei”.  

Menys crític és el regidor d’ERC 
Quim Ayats, que entén que la decisió 
de l’equip de govern ha estat avala-
da per informes tècnics i assegura 
que “encara som a temps de trobar 
altres formats o altres espais” perquè 
els joves puguin gaudir de les Fires”.  

La majoria dels joves consultats 
per aquest diari es mostren com-
prensius amb la decisió. “És una llàs-
tima que no puguem gaudir de la pro-
gramació que tant ens agradava. Tot 
i així, crec que el poble no podia fer 
com si res davant la crisi social que 
estem presenciant aquests dies. El 
que està passant requereix una res-
posta valenta”, indica Laura Dueñas, 
estudiant de 19 anys.e 

●  Pregó i diada castellera 
El gruix de les activitats previstes 
per les Fires de Sant Narcís, que 
s’iniciaran demà (plaça del Vi, 20 
h) amb el pregó que oferirà As-
sumpció Puig, degana del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, es 
mantindrà com estava previst. 
Diumenge 27 (plaça del Vi, 11.30 h) 
es farà la diada castellera, amb la 
participació dels Marrecs de Salt, 
els Minyons de Terrassa i els Cap-
grossos de Mataró. A més, els Xori-
guers de la UdG actuaran (31 d’oc-
tubre, 19.30 h) al pont de les Peixa-
teries Velles i els Marrecs de Salt 
pujaran un pilar de 4 a les escales 
de la catedral (1 de novembre, 17 h). 

 
●  Concerts infantils 
Els concerts de la Copeta es tras-
lladaran a l’envelat que està situ-
at a la plaça de Miquel de Palol. 
Es tracta de les actuacions mu-
sicals de Reggae per Xics (26 
d’octubre, 12 h), Ramonets (1 de 
novembre, 12 h) i Xiula (2 de no-
vembre, 12 h). Altres activitats 
infantils i familiars del programa 
són la penjada de mosques (26 
d’octubre, 11.30 h) a la plaça de 
l’Assumpció i els jocs populars 
catalans (26 d’octubre, 11.30 h) al 
parc de Vista Alegre. 

01. L’espai  
de la Copa,  
on s’instal·len 
les barraques  
i es fan els 
concerts de nit,  
congrega 
milers de 
persones les 
nits de Fires. 
02. Durant  
el dia, molts 
carrers de  la 
ciutat s’omplen 
d’espectacles. 
DAVID BORRAT

●  Poesia i premi Casero 

La Proposta de Poesia i els actes del 
Premi Just Manuel Casero, organit-
zats per la Llibreria 22 i la Sala La Pla-
neta, s’iniciaran el dia 28 (20 h) amb 
la conferència-concert Teresa Pàmi-
es, la llengua com a ofici, a càrrec de 
Big Mama Montse. L’acte de lliura-
ment del premi de novel·la curta, de-
dicat enguany a Cristina Cervià, es fa-
rà el dia 29 a les 20 h, mentre que el 
dia 31, a la mateixa hora, David Caño 
oferirà un recital poètic. L’espectacle 
Varosha (1 de novembre, 18 h) i el te-
atre documental Carrer de Txernòbil 
(2 de novembre, 20.30 h, i 3 de no-
vembre, 18 h) completen una progra-
mació que a darrera hora s’ha hagut 
de modificar per la mort del profes-
sor i poeta Josep Maria Uyà (conegut 
com a JMa Uyà), que juntament amb 
el poeta d’origen argentí Edu Sívori 
havia de protagonitzar l’espectacle 
UyàSívori. 

 
●  Fira de Mostres 

La Fira de Mostres celebrarà, entre el 
29 d’octubre i el 3 de novembre, la 
58a edició al Palau de Fires. Aquest 
saló multisectorial, organitzat per Fi-
ra de Girona, obrirà entre les 10 del 
matí i les 8 del vespre i reunirà 381 ex-
positors en un recinte de 45.000 me-
tres quadrats. Els sectors d’emprene-

doria, salut, serveis i turisme, cons-
trucció, decoració i reformes, ali-
mentació, indústria, tecnologia i 
motor continuen tenint un bon 
aparador en un certamen que l’any 
passat van visitar 45.000 persones. 

 
●  Actes tradicionals 

La Missa pontifical de Sant Narcís 
(29 d’octubre, 11 h) a la basílica de 
Sant Feliu, la jornada de portes 
obertes a l’ajuntament de Girona 
(29 d’octubre, d’11 a 18 h) i l’acte cí-
vic en record dels difunts (1 de no-
vembre, 11 h) al cementiri vell de 
Girona són altres actes tradicio-
nals de les Fires, que també inclo-
uen un sopar popular (28 d’octu-
bre, 21 h) a l’envelat de la plaça de 
Miquel de Palol, on a les 23.30 h 
actuarà l’Orquestra Maravella. 

 
●  Gegants, bestiari i focs d’artifici 
Les Fires i mercats artesanals, la ca-
minada nocturna al castell de Sant 
Miquel (31 d’octubre, 21.30 h) i la tro-
bada de gegants i bestiari de Girona 
(3 de novembre, 10 h) al parc del Mig-
dia són altres de les activitats d’unes 
Fires que es clouran diumenge 3 a les 
20 h amb els focs de la pirotècnia La 
Valenciana. Tota la programació es 
pot consultar a la pàgina web 
http://www2.girona.cat. 
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Les principals activitats que es mantenen


