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PUBLICITAT

Exposició

Inauguració: dia 7, a les 20 h

Fins al 29 de febrer

Horari de l’exposició

De dilluns a dijous: de 9 a 18 h

Divendres: de 9 a 14 h 

F E B R E R 2 0 0 8

“Els meus”,

de Cecília Vendrell

119001/902415F

Prop de 3.000 persones
van assistir l’any passat a
la primera edició del festi-
val, una resposta que ha
animat els organitzadors a
tornar a repetir l’experièn-
cia.

El certamen és també
una oportunitat de com-
provar com darrere de
l’etiqueta general de mà-
gia s’amaguen una gran
quantitat de subgèneres i,
a vegades, de barreja de
l’il·lusionisme amb altres
disciplines escèniques.

Després de la gala
d’obertura de divendres,
que es desenvoluparà a
l’Auditori Josep Carreras,
l’endemà hi haurà, a la So-
cietat El Fènix, la dedica-
da al públic familiar que
presentarà el Mag Robert i
tindrà les actuacions del
belga Sebastian Dethise
(màgia i malabars), el ma-
drileny Isaac Jurado (mo-
nologuista i mag) i els
francesos Jeff&Shanti
(hipnosi i grans il·lusions).
També s’organitzaran els
tallers de màgia que im-
partiran Alexis i Jotoni.
Dissabte tindrà lloc la gala
internacional, que presen-
tarà Pere Aragonès al pa-

velló municipal d’esports
amb les actuacions de Ser-
gi Buka (tecnologies au-
diovisuals i màgia gene-
ral), la francesa Ilva Scali

(màgia general), el francès
Arno (mag especialitzat
amb el treball amb ocells
exòtics), l’argentí Serjo
(mag capaç de partir el seu

cos per la meitat davant del
públic), Pedro Tercero
(grans il·lusions i dansa).
La gala de cloenda, di-
umenge al pavelló munici-

pal d’esports, serà a càrrec
de la companyia gironina
Magic Factory, que pre-
sentarà Mystic Dreams, un
espectacle de gran format.

Vila-seca dedica per segon any tot un
cap de setmana a la màgia

Una quinzena de mags participaran en una nova edició del Festival Màgic de la Costa Daurada

Membres de l’agrupació Asomagia van presentar ahir la programació del festival. / JUDIT FERNÁNDEZ

� Una quinzena de mags procedents de diver-
sos països participaran en la segona edició del
Festival Màgic de la Costa Daurada, que tindrà
lloc a Vila-seca aquest cap de setmana. El cer-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus tamen, organitzat per l’agrupació Asomagia i
l’Ajuntament de Vila-seca, s’estructura en
quatre gales, que començaran divendres amb la
dedicada a la màgia de prop (close-up) i en què
actuaran els espanyols Dani Daortiz i Miguel

Ángel Gea i el finlandès Christian Engblom,
tres joves il·lusionistes de prestigi internacio-
nal que combinen l’humor amb els números
més increïbles realitzats amb cartes, monedes i
altres elements.

Museïtzaran les
restes de la
necròpoli al camí
de la Fonteta, a
Tarragona

� Tarragona. Tècnics de
l’àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament de Tarra-
gona han iniciat un es-
tudi per determinar
quant costarà l’excava-
ció de l’antic camí de la
Fonteta, que està situat
a prop de la Casa del
Mar, entre el carrer de
Francesc Bastos i
l’avinguda de Vidal i
Barraquer. Aquesta zo-
na està qualificada de
zona verda i l’objectiu
és museïtzar les restes
de la necròpoli romana
i els seus voltants. Cal
recordar que a finals de
l’any passat ja es va tro-
bar un mur del cementi-
ri romà al solar on es
construirà la llar d’in-
fants de les Clarisses,
entre els carrers de Ra-
mon i Cajal i Francesc
Bastos. Actualment, les
obres de la llar d’in-
fants continuen atura-
des perquè s’està estu-
diant la importància de
la troballa. / EL PUNT.

fe d’errades

� L’oratori Corona
d’estels, dedicat a la
Mare de Déu de la Serra
de Montblanc, es va es-
trenar l’any 2006 i no el
2007, tal com va aparèi-
xer publicat errònia-
ment en l’edició de di-
umenge passat.

� El cicle de teatre i dansa
d’Amposta començarà el
proper 17 de febrer amb la
representació de l’obra La
Glòria del mercat, un text
de Joan Pera que interpre-
tarà Núria Valls. El cicle
preveu la representació de
sis espectacles professio-
nals i amateurs, que s’han
decidit amb «la voluntat
de fer una programació es-
table durant tot l’any», va
dir ahir la regidora de Cul-
tura, Maria del Mar Pani-
sello.

Joan Pera tornarà a estar
present en el cicle, aquesta
vegada com a actor, en el
muntatge Òscar, 1 maleta,
2 maletes, 3 maletes, que
arribarà al teatre auditori
La Lira Ampostina el 29

de juny. Abans ho hauran
fet muntatges com Can-
guelis, de Vol-Ras (20
d’abril); i Carmen, una co-
reografia de Ramon Oller
que representarà la com-
panyia Metros (7 de juny).
Altres muntatges progra-
mats són Apartament per a
3... o quatre? (30 de
març), escrita i dirigida per
Moisès Aznar, i la comè-
dia Tres dies a Rio, que
tancarà el cicle el 28 de se-
tembre. El pressupost total
que es dedica enguany a la
temporada de teatre és de
75.000 euros, ja que la par-
tida destinada a teatre és
una de les que s’han aug-
mentat amb els darrers
pressupostos. El preu de
les entrades és de 15 euros,
i 75 l’abonament.

Sis espectacles configuren
la nova temporada de

teatre d’Amposta
EL PUNT / Amposta


