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PUBLICITAT

EDIFICI DEL 1917 MODERNISTA, DINS D’UN PARATGE NATURAL 
A 1 km camp de golf, a 3,5 km club nàutic i platja, a 4 km pitch & putt golf, a 5 km hípica, a 2 km pistes de tennis i pàdel. 

Restaurant de cuina mediterrània i productes de temporada.

A 38 km del centre de Barcelona / A 57 km de l’Aeroport de Barcelona i Girona / A 1 km d’un heliport.

Av. Catalunya, 63

08392 Sant Andreu de Llavaneres

Maresme (BCN)

T. 937 927 551 • www.vilaclaraarthotel.com

1
2
8
6
1
2
-9

2
5
7
8
6
w

PUBLICITAT

1
2
9
9
1
7
-9

4
7
6
9
5
Q

ENS TRASLLADEM:

AVUI inaugurem 

NOU LOCAL a la Riera, 31
T’esperem a partir de les 7 de la tarda

● El programa que s’eme-
trà la nit de Cap d’Any per
TV3 es gravarà al palau
del Bell Racó d’Argento-
na. La productora Gest-
music ha escollit aquest
espai, que és al veïnat de
Pins i que s’utilitza per fer
banquets de casaments i
convencions. L’especta-
cularitat del lloc –tant l’in-
terior com l’exterior– ha
estat clau perquè s’hagi
triat aquest indret com a
plató televisiu. Ni TV3 ni
Gestmusic no han volgut
avançar encara els contin-
guts ni els presentadors de
la gravació. L’únic que
s’ha revelat és que serà un
programa amb molta ani-
mació perquè representarà
que a la família protago-
nista els ha tocat la loteria.
Tot i aquest secretisme
respecte al contingut del
programa, aquest motiu no
ha estat cap impediment
perquè els argentonins ha-
gin tingut una resposta
massiva a la crida que va
fer la productora. De fet, ja
s’han tancat les llistes per
anar a fer de públic durant
tres dies de la setmana que
ve.

Més de 16 i menys de 60
Un dels requisits indispen-
sables per anar com a es-
pectador en aquest progra-
ma és que se superin els 16
anys d’edat –per raons le-
gals– i no s’arribi a la sei-
xantena.

La raó d’aquest tall és
perquè acostuma a passar
que en els programes de la
franja televisiva de la tarda
hi ha molts jubilats, i en un
programa que s’emet la nit
de Cap d’Any la imatge
que es vol donar és dife-
rent, més de gresca.

Tot i la imposició
d’aquestes normes, durant
la setmana passada hi va
haver moltes persones que
superen aquesta edat i que
es van voler apuntar per
anar a passar la tarda al
Bell Racó. «No ho aparen-
tem, i més si ens arreglem
amb vestits de festa», deia
una de les afectades pel re-
quisit de l’edat, que tot i

les prohibicions sembla
que no tindrà problemes
per veure la gravació des
de primera fila.

Es calcula que entre 50 i
60 persones aniran de pú-
blic cada dia en aquest pa-
lau d’Argentona. L’Ajun-
tament també ha aclarit
que, tot i que el consistori
ha gestionat la llista per
anar a fer de públic, el

transport fins a la finca se-
rà a càrrec de cada veí.

Sense campanades
Un altre dels rumors que
també s’han volgut dissi-
par –perquè ha corregut
amb força en els darrers
dies– és que les campana-
des de TV3 no es faran des
de l’església de Sant Julià
d’Argentona.

Cap d’Any a Argentona
TV3 i la productora Gestmusic gravaran aquesta setmana el programa que s’emetrà durant la

nit de les campanades a la cadena catalana al palau del Bell Racó. Ahir ja es va haver de
tancar la llista per assistir-hi com a públic a causa de la gran resposta dels argentonins

ADELA GENÍS / Argentona

El palau del Bell Racó d’Argentona serà l’escenari del programa de Cap d’Any de TV3. / A.G.

● El Bell Racó d’Argentona (1940-
1950) és, pel seu declarat valor artístic,
una de les mansions més senyorials de
Catalunya. Es va començar a construir
l’any 1940 i van trigar al voltant de dot-
ze anys a construir-la, i hi van partici-
par un centenar de treballadors. Cap a
l’any 1952 es va inaugurar la finca. La
família va encarregar al conegut pintor
i amic personal Josep M. Sert l’obra

que decora la cúpula i els vitralls de to-
ta la primera planta, escenes que va
pintar sobre llenç i després va traslla-
dar a la casa. On antigament hi havia el
menjador familiar ara s’hi poden ob-
servar diversos frescs obra de Francis-
co Labarta, a més de cinc tapissos ori-
ginals del segle XVII provinents de
Brussel·les que es troben en diferents
sales de la casa.

Un palau de somni

● El Teatre la Massa de
Vilassar de Dalt ha ideat
una fórmula per atraure el
públic més jove a les seves
funcions. Aprofitant la te-
màtica de l’obra que avui
s’estrena –Ruddigore o la
nissaga maleïda, a càrrec
de la companyia Egos Tea-
tre–, que combina una es-
tètica tètrica amb el musi-
cal, el teatre deixarà entrar
de franc les vint primeres
persones que es presentin
a taquilla vestides amb es-
tètica gòtica. El regidor de
Cultura i Joventut, Xavier
Yelo (ERC), explica que
«aquesta prova pilot es fa
dins el programa La massa
jove, que té com a objectiu
acostar el jovent a les arts
escèniques». Yelo confes-
sa que s’haurà de seguir de
ben a prop com evoluciona
aquesta iniciativa per «po-
der seguir fent-la en mun-
tatges teatrals propers».
Per la seva banda, la cap de
sala del teatre, Núria Mar-
tínez, assenyala que pro-
postes com aquesta «volen

donar als joves l’oportuni-
tat de passar-ho bé abans i
durant l’espectacle». Mar-
tínez, a més, comenta que
els joves també es poden
beneficiar d’altres eines
perquè l’entrada al teatre
els surti més econòmica,
com ara el carnet La Mas-
sa Jove. «Tots els joves de
Vilassar de Dalt, Premià
de Dalt i Cabrils que l’ad-
quireixin poden anar al
teatre per només 5 euros»,
explica.

El muntatge és una
adaptació lliure de l’ope-
reta de Gilbert i Sullivan a
càrrec de la mateixa com-
panyia, i narra la maledic-
ció de la nissaga dels baro-
nets de Ruddigore. Tots
els qui hereten aquest títol
estan obligats a cometre
un crim mortal cada dia si
no volen morir en una ter-
rible agonia. L’espectacle
d’Egos Teatre es va estre-
nar al novembre del 2007
al Versus Teatre de Barce-
lona, on va obtenir un gran
èxit. El preu de l’entrada
serà de 12 euros.

El Teatre la Massa de
Vilassar de Dalt regala

entrades als vint primers
que es disfressin de gòtics

LL.A. / Vilassar de Dalt


