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L’ALT EMPORDÀ

La programació del Teatre Jardí
de Figueres per aquesta tempora-
da, que s’allargarà fins a finals de
maig, comptarà amb la participa-
ció de grans noms de l’escena ca-
talana i espanyola com ara Conc-
ha Velasco, Josep Maria Pou, Joel
Joan, Abel Folk, Lluís Marco, Loli-
ta, Gerard Quintana, Pep Sala o el
grup musical e.b.s. (antic Ella Bai-
la Sola), amb la col·laboració de
Cadena 100. Aquestes actuacions
es combinaran amb les de com-
panyies locals i altres espectacles
familiars, dansa, circ i òpera, amb
l’objectiu que el teatre contribue-
xi a la descentralització amb Bar-
celona i a la personalització de la
cultura a la ciutat.

«Un teatre públic ha de comp-
tar amb espectacles populars però
també ha de tenir un toc específic
marcant un perfil propi», assegu-
ra el regidor de Cultura, Ciro Llue-
ca (PSC). Sota aquesta premissa, el
consistori va anunciar ahir la pro-
gramació d’aquesta temporada
que, malgrat haver deixat enrere la
capitalitat cultural de la ciutat, vol
mantenir el seu volum d’especta-
dors, que durant el 2009 va arribar

als 20.000. Durant aquesta pri-
mavera, el teatre oferirà una pro-
gramació teatral, de circ, dansa i
música que combinarà grans
noms amb els de les companyies
locals. A més, el consistori man-
tindrà els anomenats Divendresde
contraban, amb diversos especta-
cles d’artistes de renom interna-
cional que tenen l’humor com a
principal ingredient.

Sense retallades
Malgrat la tensió per la previsió de
retallar el pressupost de Cultura,
aquest finalment s’ha augmentat
un 3,67%, per mantenir una ofer-
ta cultural diversificada.

Amb més d’una trentena d’es-
pectacles, la programació oferirà

propostes per a tots els públics, in-
tentant atraure un major nombre
d’espectadors. Per aquest motiu, la
regidoria de Cultura ha impulsat
diverses mesures «anticrisi». En
aquest sentit, hi haurà la possibi-
litat d’un abonament «5x50» que
permetrà gaudir de cinc especta-
cles pel preu de 50 euros.

Els seus compradors podran es-
collir entre el concert de Gerard
Quintana i les obres teatrals de Ni-
xon-Frost, La Ruïna, Electra, Ulls
de Bruixa; Cyrano de Bergerac,

Alícia ja no viu aquí, Un marit
ideal i La casa sota la sorra.

A banda d’això, també es posa-
rà en marxa un nou descompte del
20% pels usuaris de la targeta Co-
merç Figueres, es mantindrà el
del 20% també per als jubilats i me-
nors de 25 anys i se n’aplicarà un
de nou a les famílies nombroses -
una petició que va fer el PP de la
ciutat-. Les entrades es podran
comprar a través del Servicaixa i els
dijous al teatre de sis a vuit del ves-
pre.
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Concha Velasco, Joel Joan, Lolita i Gerard
Quintana actuaran al Teatre Jardí de Figueres

La regidoria de Cultura diu que fan una aposta per les noves tendències mantenint espectacles amb èxit assegurat�

� DIUMENGE 17 DE GENER:Pep Sala
� 20.00 H.� PREU: 12 i 15 euros.
� DISSABTE 23 DE GENER: La Ruïna
� 21.00 H.� PREU: 12 euros.
� DISSABTE 30 DE GENER: La Vida por
delante, amb Concha Velasco� 21.00 H.
� PREU: 20 i 25 euros.
� DIVENDRES 5 DE FEBRER:Gerard Quintana
� 21.00 H.� PREU: 15 euros.
� DISSABTE 6 DE FEBRER: Electra de
Sòfocles � 21.00 H.� PREU: 12 euros.
� DIUMENGE 14 DE FEBRER: e.b.s. (antiga
Ella Baila Sola) � 21.00 H.� PREU: 12 i 15
euros.
� DIVENDRES 19 DE FEBRER:Ulls de Bruixa
� 21.00 H.� PREU: 12 euros.
� DISSABTE 27 DE FEBRER: Cyrano de
Bergerac � 21.00 H.� PREU: 15 euros.
� DIVENDRES 5 DE MARÇ:Alícia ja no viu
aquí� 21.00 H.� PREU: 12 euros.
� DIUMENGE 14 DE MARÇ: Carmen de
Georges Bizet � 18.00 H.� PREU: 35 i 40
euros.
� DIES 19, 20, 21, 26, 27 I 28 MARÇ,:Recepció
Digui’m de Funcional Teatre � 21.00 H I
18.00 H.� PREU: 15 euros.
� DIVENDRES 9 D’ABRIL:Unmarit ideal amb
Joel Joan i Abel Folk� 21.00 H.� PREU:

15 euros.
� DISSABTE 24 D’ABRIL: Lolita� 21.00 H.�
PREU: 25 i 30 euros.
� DISSABTE 1 DE MAIG:Nixon-Frost
Unplugged� 21.00 H.� PREU: 15 euros.
� DIVENDRES 21 DE MAIG:Vida de Lázaro
d’Ernesto Collado� 21.00 H.

El Teatre El Jardí, ubicat al centre de la ciutat, acull tota la programació.

CONXI MOLONS

L’equipament ha arribat als
20.000 espectadors durant
el 2009 però l’Ajuntament
vol seguir-los augmentant

El consistori oferirà un
abonament de cinc
espectacles a un cost de 50
euros i rebaixes del 20%
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