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La discoteca Chic de Roses batrà 
tres rècords mundials 

Éa pastís més gros d'Ekiropa, 
la galeta més grossa del món, i 
el disc de més llarga durada fins 
a l'actualitat seran presentats 
en aquests tres dies que volen 
ser un autèntic esclat de llum, 
música i alegria tot celebrant 
el primer aniversari de la Dis
coteca Chic de Roses. 

"Aquest primer aniversari 
volem que àgui una festa veri
tablement sonada", ens deia 
Thomas Spieker, gerent de la 
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ROSES (De la nostra Reddcció, per J.C. Codo là ) . - La dis
coteca Chic de Roses, amb motiu dei seu primer aniversari, 
celebrarà els propers dies 1 0 , 1 1 i 12 d'abril unes grans fes
tes en el decurs de les quals es trencaran tres rècords que 
podran figurar en el £amós llibre Guitmess de marques 
mundials. 

dicoteca, tot parlant de la fes
ta dels propers dies. "L'am
bient ja és començarà a preparar 
el divendres a la tarda amb la 
presentació del monumental pas
tis de cunQ>leanys; aquest pastis 
pesarà unes dues tones, dos mil 
quilos, és a dir que seria suficient 
per a unes vint mil persones". 

Aquesta monumental obra de 
pastisseria estarà elaborada per 
dos artistes figuerencs i el preu 
del material només, ja s'acosta
rà a les quatre-centes mil pesse
tes. El diàmetre de la base del 
pastís serà de sis metres i l'altura 
en total serà de dos metres i mig 
amb un total de quatre pisos. 

"Volem que la cosa sigui del 
tot legal per tal que el rècord, 
que ho serà d'Europa, pugui en
trar al llibre d'en Guinness, ens 
va dir Thomas Spieker i per tant 
a dins la discoteca tindrem un 
advocat notari que aixecarà acta 
del pes del pastís. Quan això 
s'hagi fet es repartirà entre tots 
els assistents i quan tothom esti
gui tip estem pensant en repartir 
el que sobri l'endemà a la plaça 
de Roses". 

El dia 11 seguirà la festa de 
l'aniversari amb la presentació de 
la galeta més grossa del món fa
bricada fins a la data. Un total 
de set metres quadrats de galeta 
seran eUaborats per aquesta dia
da i evidenment seran consumits 
pels assistents a la vetllada del 
dissabte. Aquesta galeta serà fa
bricada per un pastisser de Giro
na. 

A dos quarts de quatre de la 
matinada del diumenge tmdrà 
lloc l'inici de la prova que inten
tarà batre el rècord de duració 
d'un disc. "El disc-jockey de la 
discoteca "Chic" possarà un 
disc i sense interrupció el farà 
durar quinze hores seguides, ens 
deia liiomas Spieker, amb sol 
inici i un sol final. Serà un autèn
tic disc únic i peculiar que dura
rà fins a dos quarts de set de la 
tarda del diumenge dia 12". 

Del disc se'n farà una grava-
ció que servirà de testimoni 
pràctic de la consecució del nou 
rècord mundial i hi haurà varis 
representants de la premsa que 

La discoteca Chic esdevindià una gian festa el piopei cap de setmana amb 
motiu del seu primet aniveisari (Foto Codolà) 

a Girona: 
FOTO HOBBY 

ELGLOBO 
c/. Nou, 10 

Tel. 20 02 20 

aSalt: 
FOTO BADIA 

cl. Abat Oliva, 44 
Tel. 21 56 69 

a Torroella de Montgrí: 
FOTO CASADELLA 
. c/. de l'Església 

Tel. 75 90 09 

, a Llagostera: 
FOTO GENOVER 

c/. Ganix, 4 
Tel. 83 03 84 

actuaran de jurat per demostrar 
que amb un sol i mateix disc es 
pot aconseguir una gravació de 
quinze hores. 

Una vegada s'hagi trencat 
aquest rècord, del que en Tho
mas està segur que s'aconsegui
rà, tindrà lloc a la mateixa disco
teca la presentació per primera 
vegada en directe d'un conjunt 

de rock-dur format per uns mú
sics de Figueres que serà una 
cosa totalment nova i diferent 
del que s'ha fet fins ara. El grup 
s'anomena "Rockson" i el seu 
espectacle de^llum i color i efec
tes especials serà una "autèntica 
primícia per a tots els afeccio
nats que es trobin aquest diu
menge a la discoteca". 
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Avui ala tarda 
< i Les tres 

perfectes 

casades'% 

al Municipal 
GIRONA (De la nostra Re
dacció). — Diumenge vinent a 
partir de dos quarts de sis de 
la tarda, es representarà l'obra 
d'Atejandro Casona, "Les tres 
pofectés casades", dintre 
d'una representació d'Home
natge als jubilats, al Teatre 
Municipal de Girona. 

Aquesta representació 
d'Hómenat^e als Jubilats «s 
farà al preu de 100 pessetes 
per a totes les persones de la 
tercera edat i de 150 pessetes 
per al DÚblic en general. 

El "Cercle Cultural Colo-
menc porta ja diversos anys 
de trajediòria dintre del camp 
teatral, essent però amb 
aquesta obra d'Alejandro Ca
sona amb la que han obtingut 
més èxit de públic, cosa que 
els ha obligat a representar-la 
a diferents poblacions de les 
nostres comarques. El grup 
realitza un teatre de línia clàs
sica basat en un repertori am
pli de gent. 
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