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Minimotos, espectacles d'animació i 
unflables copsen l'atenció deis petits 
Ser major de 10 anys i ser 
un punt agosarat son les dos 
condicions per recorrer el 
circuit de pocket bikes o mi-
nimotos, instal-lat divendres 
a la placa deis Pai'sos Cata-
lans. Mentre els mes gran-
dets emulen ais asos del 
motociclisme, els mes petits 
tindran a la seua disposició 
diversos inflables. 

L'endemá podran escu-
lli r entre el concurs de pesca 
infantil, una pedalada amb 
bicicletes de muntanya o un 
espectacle d'animació a 
carree deis Cavall de Car-
tró. Per postres, diumenge 
disfrutaran amb el mun-
tatge de Cese Serrat, que 
combina hábilment els con-
tes, la música i els jocs. 

Gro s port a l'espectacl e 'Fenomenal ' diumenge . 

Una mirada mágica a la realitat a 
través deis ulls de Marcel Gros 
La quotidianitat vista a tra-
vés deis ulls d'un pallasso. 
Aquest és l'argument de 
l'espectacle Fenomenal, amb 
el que el pallasso Marcel 
Gros es presenta davant del 
públic d'Alpicat. 

Clown, bufó i showman, 
Gros ofereix un muntatge 
on es presenten mágica-
ment les activitats mes nor-

máis i es conviu amb tota 
senzillesa amb els fenómens 
mes sorprenents. La quali-
tat de l'espectacle li va val-
dré rebre per part d'Om-
nium Cultural el premi Ria-
lles 98. Gros ha portat a es-
cena altres muntatges com 
Cap problema o Meravello-
sament boig i ha col-laborat 
en programes televisius. 

Gralles, percussions i foc, 
eixos de les cercaviles 

La Cremaller a portar á el seu espectacl e de foc 'Saragatus ' 

Dos cercaviles convidaran els vi-
latans a sumar-se a la festa. Sota 
el suggesnu nom deTerrabastall, 
músics i animadors, ben abillats 
amb sorprenents vestuaris, con-
duiran un espectacle en qué el 
públic participa de forma molt 
activa. Grallers i percussions 
conviden tofhom a saltar, "fins 
i tot ais mes ensopits", asseguren 
fonts de la comissió de festes. 

La desfilada deis Xarop de 
Canya anunciará l'inici oficial de 

les festes 2002, ben amanit peí 
repic de campanes i l'esclat de 
coets. Després d'una estona de 
relaxament mentre s'escolta el 
pregó de festes i es proclamen 
les pubilles, la maquinaria eo-
mencará novament a rodar de la 
má de La Cremallera. Tan bon 
punt siguin les dotze de la nit, 
engegaían una desfilada, Sara-
gatus, en qué el foc és el prota-
gonista absolut d'aquest espec-
tacle. 
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Xarop de Canya conduirá 

la desfilada que inaugura 

les festes, acompanyades 

peí repic de campanes i 

esclat de coets 

Un cop finalitzi el recor-

regut, es procedirá a la 

lectura del pregó i procla-

mado de les pubilles 

El muntatge 'Saragatus' 

delgrupLa Cremallera es 

posara en marxa a partir 

de la mitjanit 
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