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PRIMAVERA DE TEATRE, DANSA I MÚSICA A GIRONA

safareig

Arriba el teatre familiar de qualitat
«Motards» enceta la primera edició de la Trobada de Creadors de Girona i Salt
DANI CHICANO / Girona

L’espectacle de la companyia La
Industrial Teatrera obre aquesta tarda la primera edició de la Trobada de
Creadors, que se celebrarà a Girona i
●

Salt, en la qual participaran algunes
de les millors companyies de teatre
familiar i infantil del país. En aquesta trobada, organitzada per l’Associació de Professionals de Teatre per

a Tots els Públics (TTP) i que pretén
ser un congrés de treballadors del
sector, hi participaran l’antropòleg
Manel Delgado i la guionista i directora de teatre Teresa Vilardell

La mostra aplega una dotzena d’espectacles, quatre
dels quals són de carrer o a
l’aire lliure. El preu és unitari (4,50 euros), tret dels
espectacles de carrer, que
són gratuïts.

왘 Mag Màgia
(Enric Magoo)
Recorregut del mag Enric Magoo per diferents especialitats de la màgia.(La
Planeta, avui, 23h)
왘 Secret a l’armari
(L’Estaquirot)
La peça mostra que dins
l’armari hi ha tot un microcosmos, ple de divertits i
curiosos personatges que
viuen entre els estris i la
roba i que resolen situacions quotidianes. (La Planeta, demà, 12h)

la foto | JOSEP PUIGBERT

A l’esquerra, un dels personatges de Secret a l’armari. A la dreta a dalt, en Pap i en Rus, de
Papirus, i a sota, els personatges a la recerca d’aigua de L’avar. / EL PUNT

amb un repertori de peces
musicals populars d’arreu
del món i pròpies. (Rambla de la Llibertat, demà,
13.15h)
왘 Colossal
(Teatre Mòbil)
A cavall entre pallassos,
teatre i circ, l’espectacle
ofereix música en directe,
humor i malabarismes.
(Teatre de Salt, demà, 18h)
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왘 Contes al terrat
(Anna Roca)
La Mariona és un personatge que juga al terrat de
casa i fa volar la imaginació. (Teatre de Salt, diumenge, 12h)
왘 Caravan
(Tot Circ)
Espectacle de carrer de
circ teatre protagonitzat
per una família d’artistes.

L’Ajuntament de Vilafant treu a concurs l’arrendament de les instal·lacions del servei de
bar restaurant del complex poliesportiu Els
Pins per a les temporades d’estiu dels anys
2006 a 2008.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment es troba a disposició dels interessats a la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.
Les persones interessades poden presentar
les seves ofertes durant els deu dies naturals
següents al de la publicació d’aquest anunci
al diari El Punt.

Vilafant, 17 de març de 2006
L’alcalde
Signat: Paulí Fernández i Díaz

(Plaça Sant Jaume de Salt,
diumenge, 13.15h)
왘 Mil grullas
(La Canela Títeres)
Història d’amor i amistat entre una nena i un nen
a Hiroshima durant la Segona Guerra Mundial,
després de la caiguda de la
primera bomba atòmica.
(Sant Domènec, diumenge, 18h)

왘 La pela és la pela. Hem trobat aquest cartell en
una botiga del carrer Lasauca de Figueres. Encara
s’hi pot pagar en pessetes.

gat i gos | LLUÍS PUIGBERT

왘 Medusa
(Artristas)
Un veler blanc fa un
viatge poètic, acompanyat
per meduses i peixos. (Plaça Constitució Girona,
diumenge, 19.15h)
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왘 L’avar
(Tàbola Rasa)
Adaptació del clàssic de
Molière, en què els personatges no desitgen diners,
sinó aigua. (La Planeta,
demà, 23h)
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왘 El món de festa
(Rah-mon Roma)
Espectacle d’animació

왘 El baró de Munchausen (La Baldufa Teatre)
Espectacle amb actors,
titelles, transparències i altres elements escenogràfics. (Sant Domènec, demà, 20.30h)
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● El president de Mifas, Pere Tubert, té sentit de l’humor. Dimecres van presentar la fase final de la copa del
Rei de bàsquet en cadira de rodes, que es jugarà a Castelló d’Empúries. A la pista on jugaran caldrà posar unes
grades supletòries per passar dels 100 espectadors habituals als 500. En la roda de premsa, algú va preguntar si
tenien en compte la gent amb mobilitat reduïda. Tubert
va aclarir que darrere la zona de grades quedarà un espai, i creu que no s’ha de patir que a la final faltin seients
perquè «ells ja es porten la cadira de casa».
● A Girona es fan poques presentacions de llibres amb
polítics de renom. Doncs divendres n’hi haurà dues i a
les vuit del vespre. Jordi Pujol presentarà Anys de plenitud. Memòries d’un cirurgià, de Moisès Broggi, a la llibreria Empúries. Joaquim Nadal i Anna Pagans presentaran Vete y ama, de Carmen Alcalde, a la Llibreria 22.

왘 Motards
(Industrial Teatrera)
Penélope i Paco busquen el sol de mitjanit,
persegueixen el vent, la vida, la llibertat, són amants
de la velocitat i estan a
punt de començar el viatge
de les seves vides. (Plaça
del Vi, avui, 18h)
왘 Papirus
(Xirriquiteula Teatre)
Pap i Rus són dos desconeguts que amaguen un
passat terrible. Junts i amb
sentit de l’humor superaran les seves pors per construir un nou món. (Teatre
de Salt, avui, 20.30h)

● Des de fa unes quantes setmanes, a Girona hi ha una
deixalleria mòbil que volta els barris de la ciutat. Aquest
cap de setmana estarà instal·lada al passeig Canalejas, a
tocar de la Copa. D’això se’n diu civisme i previsió.
Aquesta nit hi fan el macrobotellón i els nens borratxos
ja reciclaran.
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