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FETS I GENT

Dijous, 10 d'octubre de 1996

Des d'avui fins a diumenge se celebra a Girona un
seminari sobre curanderisme i sanació, impartit pel
sanador Josep Vilardebó, sota el lema de Curanderisme, sanació o màgia. Aquest seminari,tindrà lloc al

Centre d'Estudis i Tractaments Alternatius de Girona, i, segons Vilardebó, «va dirigit a tothom, per tal
de donar a conèixer les teràpies autòctones a aquelles
persones que ho vulguin».

Curanderisme, sanació o màgia?
Aqiiest cap de setmana es farà a Girona un seminari sobre aquest tema, impartit
pel sanador Josep Vilardebó per donar a conèixer al públic les teràpies autòctones
JOSEP M. BARTOMEU
Girona

" i it

Segons ha explicat Josep Vilardebó, «en aquest seminari
pot anar-hi tothom, i el dia de la
presentació, que és demà al vespre, és gratuït, mentre que per
assistir al seminari complet
t'has d'inscriure amb antelació».
La participació en aquest seminari inclou l'entrega d'un temari, una exposició d'audiovisuals,
projeccions
de
diapositives, pràctiques demostratives i el corresponent diploma d'assistència.

Mollet del Vallès.- A Joan
Ortega, un noi de Mollet del
Vallès, de 19 anys, li ha arribat la popularitat a base de
presumir dels seus pets i de
demostrar que és capaç de
fer 90 sonores ventositats en
dos minuts. Joan és conegut
com Juan Peos, El Pedorro i
El artillero de Buenos Aires,
i fa poc ha estat entrevistat a
la ràdio local i al programa
de Tele-5 Esta noche cruzamos el Mississipí.

• Riure és bo
J.M.BARTOMEU

Josep Vilardebó, en el seu centre de Girona.

del seminari. Aquest llibre l'espero acabar d'aquí a poc temps i
l'esborrany dedicat el regalaré
a cada assistent al seminari».
Dissabte, 12 d'octubre, es faran una sèrie de conferències
sobre l'experiència personal del
conferenciant, l'actitud i disciplina del sanador, la interpretació global del malalt i una
introducció a la «Kinesiologia
Holística». També és faran demostracions pràctiques, i idèntiques demostracions sobre la

introducció a les teràpies vibracionals, essències florals, musicoteràpia, i altres tems.
A darrera hora del mateix
dissabte es tractaran temes sobre el magnetisme, significat
del terme Chakras i relació dels
Chakras amb el nostre estat
psíquic i emocioúal.
Josep Vilardebó ha informat
que «diumenge continuarà el
seminari, però només fins à les
dues del migdia, amb una conferència sobre la introducció a

La Setmana gastronòmica del
suquet a PEscala s'inicia demà

la polaritat i una altra sobre les
precaucions i cures del sanador
o terapeuta.
Vilardebó, nascut al Vallès
Oriental, és curandero sanador, fundador i director del Centre d'Estudis i Tractaments Alternatius de Girona. Va ser el
primer delegat provincial de
l'Associació de Parapsicòlegs
de Catalunya, i l'any passat va
organitzar el primer congrés
nacional de Parapsicologia de
Girona.

La cinta va ser protagonitzada

Compta amb la participació de deu locals

per dobles

El «The Sun» demana perdó
pel vídeo fals de Diana i Hewit

nyat dels vins de l'Empordà i
els corresponents cafès.

EFE/DdeG
Londres

Des de demà i fins el diumen- Més participants
ge de la setmana vinent, dia 20,
tindrà lloc a l'Escala la II Set«En relació amb l'any pasmana gastronòmica del suquet, sat, en aquest hi participen més
organitzada pel Patronat de restaurants», afirma Carme
Turisme i "amb la col·laboració Formatge, afegint que «tenim
de deu restaurants.
previst que se superaran els 30
Aquest és el segon any que es o 40 menús al dia». La portaveu
duu a terme aquesta mostra, de l'organització indica que «de
que té com a objectiu promocio- moment tots presentaran un
nar la cuina de l'Escala i, en mateix menú, excepte el primer
..general, la de l'Empordà, «espe- ' plat, on es podrà escollir entre
cialment el suquet, un dels uns aperitius o uns entrants
plats més antics de les nostres d'anxoves de l'Escala, però la
terres», va manifestar la porta- nostra intenció per als anys viveu de l'Oficina de Turisme, nents és aconseguir que cada
restaurant faci el seu propi
Carme Formatge.
Durant set dies i per un preu menú sempre promocionant,
de 3.000 pessetes, el menú que però, el suquet».
es podrà degustar s'inicia amb
Els restaurants que hi partiuns aperitius i uns entrants cipen són El Molí de l'Escala,
d'anxoves de l'Escala; de segon Els Pescadors, l'Escala, Sotaplat, un suquet de peix i per vent, Hostal El Roser, El Mesón
acabar, unes pomes de l'Empor- del Conde, El Rosei- ÍI, Nieves
dà farcides. Tot això acompa- Mar, Navili i La Teranyina.

El diari sensacionalista britànic The Sun va demanar perdó ahir a Diana de Gal. les i al
seu examant, l'oficial James
Hewitt, després de difondre dimarts imatges d'un vídeo en
què dobles de la parella simulaven una escena eròtica.
Ahir, a la primera pàgina de
The Sun, hi havia una carta
adreçada a la princesa i a tots
els lectors, en la qual es demanava perdó per haver caigut
«en una trampa».

IOLANDA FALCÓN
L'Escala

Figueres.- La Delegació
de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de l'Alt Empordà ha presentat la I Diada de
Jocs sense Barreres, basada
en el llibre del mateix, nom
e d i t a t per la Federació
ECOM de Catalunya. El llibre és fruit del treball d'un
grup de monitors de l'Associació Pere Mitjans amb
nens paralítics cerebrals
d'entre cinc i onze anys. La
Diada vol divertir i estimular el desenvolupament de la
personalitat del nen, i es
farà el diumenge 27 d'octubre al Pavelló Vell de Figueres, entre les 9 del matí i les
2 del migdia.

• «JuanPeos»

Llibre inèdit
Demà, a les nou de la nit,
tindrà lloc una conferència a
càrrec del mateix Josep Vilardebó, sobre el llibre que està
escrivint ell mateix i que porta
el títol del seminari.
Josep Vilardebó ha assenyalat que «posem en m a r x a
aquest seminari perquè cada
any, una' vegada recollida i ordenada tota la informació corresponent a les pràctiques de
sanació, m'agrada compartir
els meus coneixements i les meves experiències amb totes
a q u e l l e s p e r s o n e s que ho
desitgin». El sanador gironí ha volgut
remarcar què tot això, enguany, «coincidirà amb. el fet
que el temari que jo entrego
serà més extens que altres vegades, atès que és l'esborrany
del llibre que estic escrivint i
que es titula Curanderisme, sanació o màgia, igual que el lema

• Jocs sense barreres

Versió del «Daily Mirror»
La història del frau èra publicada ahir pel Daily Mirror,
rival de The Sun, que dedicava
set pàgines a explicar com es va
fer l'engany. Segons aquest diari, els actors van ser contractats
a través d'una agència de dobles a principi d'any, per gra-
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var una prova pilot destinada a
una nova sèrie de televisió. "
Per fer-ho, van utilitzar com
a escenari una casa del barri de
Wansworth, que The Sun va
confondre amb Highgrove, la
residència dels prínceps.
La gravació es va fer des de
l'exterior de l'edifici, per donar
la impressió que el vídeo havia
estat obra d'un aficionat. Així
mateix, la pel·lícula va ser editada en blanc i negre per donar
impressió de ser furtiva.
Els realitzadors de la cinta
es van posar en contacte amb
The Sun. EI diari va caure en la
trampa i va divulgar les imatges com a exclusiva mundial,
anunciant que havien estat el
resultat d'una vigilància sobre
la casa del príncep Carles.
La princesa Diana va declara al Daily Mirror que no es
reconeixia en aquelles imatges
i, en un acte públic, va declarar
que la gent s'hauria de preocupar per temes més importants.

Ginebra.- Segons els organitzadors del Primer Congrés d'Humor de Suïssa, riure és cosa seriosa. Aquest
congrés, que es farà entre el
17 i el 21 de desembre, estudiarà les virtuts del riure
des del punt de vista mèdic i
psicoterapèutic. Els metges
suïssos són conscients de les
virtuts de les rialles, ja que
cada any uns 20.000 pallassos visiten hospitals per millorar la salut dels malalts.

• Civisme amb Barbie
Barcelona.- La casa de joguines Mattel ha organitzat
un concurs de redacció i dibuix sobre civisme, tolerància i solidaritat, adreçat a les
nenes nascudes entre 1983 i
1991. Per participar-hi, cal
omplir uns quaderns que es
poden demanar a la Secretaria d'Informació de Mattel,
al telèfon (93) 410 82 63. Els
treballs s'han d'entregar
abans del 30 d'aquest mes
d'octubre.

Mariona Torras i Romero
Mariona Torras Romero, filla
d'Antoni Torras Dofia de 26
anys, i de ManoU Romero Giménez de 26 anys, va néixer a
l'Hospital Josep Trueta de Girona el passat 19 de setembre. La
petita serà apadrinada pel seu
avi Josep i la seva cosina Tània.

