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Sortim

Girona

Figueres és la seu d’un festival
internacional de circ, amb
actuacions inèdites

Manel Serra porta el
seu relleu a CCB als
jutjats ■ P5

Els enginyers no veuen clar fer
passar rodalies pel túnel del TAV
DIFÍCIL · Consideren

Especial

complicat compaginar els
sistemes de seguretat i el
volum de trànsit

150 anys
del tren a
Girona

■ P15-19

A PUNT · Adif ja ha

enllestit l’estructura de la
nova estació subterrània
de Girona
■ P2,3

Cultura

Societat

Països Catalans

Reneix la
Simfònica
de Cobla i
Corda de
Catalunya

Mor en
caure-li
al cim el
tractor que
conduïa

L’hospital
d’Olot
recorre
a metges
privats

L’orquestra està
impulsada per
Metalquímia
P52

La víctima feia
classes pràctiques
a un altre home

Vol afrontar així
l’estrena del nou
centre el 2013

P42

P7

Països Catalans

Avui es trobaran en
un dinar promogut
pel consell social
P8
Club del
Subscriptor
118468-105001V

Plana 33

119334-1047681®

La rectora
de la UdG i
els degans
aposten pel
diàleg
Una artista disparant una fletxa amb els peus ■ MANEL LLADÓ
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Figueres inaugura
la gran festa del circ
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GIRONA

La Simfònica de Cobla i Corda reneix amb l’Orquestra de Cadaqués, la
Jove Orquestra de les Comarques Gironines i La Principal de la Bisbal

Els Amics de les Arts han inclòs Girona dins la gira de
presentació del seu nou disc,
Espècies per catalogar, i actuaran el divendres 4 de maig
a la sala simfònica de l’Auditori (22 h, 26 i 20 euros). Les
entrades ja són a la venda a
través de Servicaixa. El quartet actuarà reforçat en aquest
concert amb cinc músics
més. Els Amics de les Arts
també actuaran a Cassà (23
de març), Olot (22 d’abril) i
Roses (14 de juliol). ■ X.C.

Més cobla i corda

Els Amics de les
Arts actuaran a
l’Auditori al maig

FIGUERES

Concert d’El
Sueño de Morfeo
al teatre El Jardí

836471-1050203®

El grup asturià de pop-rock El
Sueño de Morfeo presentarà
avui el seu quart disc, Buscamos sonrisas, en un concert
organitzat per Cadena 100 al
Teatre Municipal El Jardí de
Figueres (21 h, 10 euros). Les
entrades es poden comprar
per Servicaixa. Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez i David Feito formen El Sueño de
Morfeo, que aquest any celebra el desè aniversari. ■ X.C.

Redacció
GIRONA

La unió fa la força. I partint
d’aquest supòsit universal
reneix la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya
(SCCC), un projecte musical impulsat per l’empresa
gironina Metalquímia que
ara emprèn una segona
etapa amb “il·lusió renovada” gràcies a l’acord signat
ahir a Girona amb l’Orquestra de Cadaqués, la Jove Orquestra de les Comarques
Gironines (JOCG) i La
Principal de la Bisbal.
La SCCC es va crear
l’any 2008 a partir de la collaboració entre La Principal de la Bisbal i l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà,
inicialment amb l’objectiu
de consolidar una orquestra simfònica catalana re-

Lagares, Puigdemont, Cassú i Caballero, ahir signant el nou projecte ■ EL PUNT AVUI

sultat de la fusió de la cobla i
els instruments de corda i
percussió d’una orquestra
simfònica convencional,
amb harmonitzacions rea-

litzades expressament per
a aquesta formació. Ara, renovada amb els joves músics de la JOCG, una formació apadrinada per l’Or-

questra de Cadaqués per
contribuir a la formació
dels joves talents musicals,
la SCCC inclourà una setantena de músics sota la

direcció artística de Francesc Cassú (director de La
Principal de la Bisbal) i la direcció tècnica de Jaume
Lleixà (responsable de la
coordinació artística de
l’Orquestra de Cadaqués).
El primer projecte serà l’enregistrament d’un nou disc
el mes de juliol, que serà
presentat en concert el 30
de novembre a la sala simfònica de l’Auditori de Girona.
L’acord va ser signat per
Josep Lagares, director general de Metalquímia; Carles Puigdemont, alcalde de
Girona i president de la
Fundació Auditori-Palau
de Congressos; Francesc
Cassú, director de La Principal de la Bisbal, i Llorenç
Caballero, director artístic
de l’Orquestra de Cadaqués. ■

