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Girona m’enamora

OFICINA D’INFORMACIÓ 
I ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon 972 419 010
www.girona.cat
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HORARI DE LES PISCINES MUNICIPALS
DURANT LES FESTES DE NADAL

La Piscina Municipal de Palau estarà tancada
el dia 6 de gener

CURS DE RELAXACIÓ
Dirigit a joves de 14 a 25 anys
Dimecres 13, 20 i 27 de gener, 

de 6 a 7 de la tarda

Curs gratuït. 
Inscripció prèvia al tel. 972 204 212

HORARI ESPECIAL DE NADAL

OIAC plaça del Vi
Dimarts 5 de gener: de 8 h a 15 h

Dissabte 2 de gener: tancat

Les Oficines Més a Prop obriran els següents dies:

Pont Major
Dijous 7 de gener: de 9 h a 14 h

L’Estació
Dijous 7 de gener: de 16 h a 18.45 h

Palau
Dilluns 4 de gener: de 9 h a 14 h

Dijous 7 de gener: de 16 h a 18.45 h
Taialà

Dimarts 5 de gener: de 9 h a 14 h

MATRÍCULA OBERTA ALS NOUS CURSOS
Inscripcions fins al 13 de gener

Més informació: 
www.girona.cat/ccm

CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ DE 50
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE

LLOGUER AMB PLACES D’APARCAMENT, PROMOGUTS 
PER VIVENDES DE GIRONA S.A., UBICATS AL SECTOR

DE MAS MASÓ I PLAÇA DE BRAUS
Presentació de sol·licituds fins al 15 de febrer

Acte de presentació
PLA ESTRATÈGIC DE CULTURA

Dijous 14 de gener
a les 8 del vespre

al Centre Cultural La Mercè

MERCAT D’INTERCANVI AL PLA DE PALAU
Diumenge 17 de gener

de 10 del matí a 2 del migdia
a la pista de bàsquet del costat del centre cívic

Reserva de taules al telèfon: 972 419 010

PUBLICITAT

851952-985419B

Josep Alum, amb tota la
prudència del món, expli-
ca que en l’argument d’Hí-
brid existeixen alguns pa-
ral·lelismes amb la Yerma
de García Lorca. A Híbrid
l’acció transcorre en una
època actual. La protago-
nista, Emma, obsessiona-
da amb la impossibilitat de
ser mare, és esposa d’un
publicista, que té l’encàr-
rec de muntar la campanya
publicitària del perfum
que dóna nom a la peça,
Híbrid. Per una altra ban-
da, la dona cerca el remei a
la seva esterilitat, de la
qual culpa el marit, fins

que es produeix una tràgi-
ca coincidència, que du al
desenllaç final de la histò-
ria. Alum explica que
l’obra es va gestar en un ta-
ller de dramatúrgia de la
Sala Beckett de Barcelo-
na, impartit pel lloretenc
Xavier Albertí, un «pro-
fessor exquisit i molt dur»,
segons Alum, qui va rebre
amb satisfacció alguns
consells d’Albertí que li
van «fer replantejar alguns
aspectes de l’obra.»

Híbrid, que es podrà
veure els dies 23 (22.00 h)
i 24 (19.00 h) de gener, és
un dels muntatges de la

companyia, que treballa
en paral·lel en d’altres es-
pectacles, com ara Cru,
una reflexió sobre l’art,
l’economia i la crueltat,
compta en el seu reparti-
ment amb Sílvia Soliguer,
Sònia Campos, Georgina
de Korte, Eva Ariza, Lali
Barti, Sergi Gibert, Joan i

Albert Maynou. La inten-
ció d’Alum és intentar que
l’obra entri en el Projecte
T de la Diputació de Giro-
na i presentar-la a diversos
concursos, com ara el de
Caixa de Manlleu, en què
els blanencs són ja un clàs-
sic, o el Rafael Anglada de
Santa Coloma de Farners.

El Mirall de Blanes
estrenarà «Híbrid»,

una peça sobre
l’esterilitat

Carme Rodríguez i Josep Alum, que
l’ha escrit, en són els directors

DANI CHICANO / Blanes
● La companyia de teatre amateur El Mirall, de Blanes,
estrenarà, els propers 23 i 24 de gener, al Teatre de Bla-
nes, la peça Híbrid, escrita per Josep Alum, que en signa
també la direcció, juntament amb Carme Rodríguez.
L’obra, que estableix alguns paral·lelismes amb Yerma
(Lorca), reflexiona sobre l’esterilitat.

Tres de les actrius protagonistes d’Híbrid. / EL MIRALL

● Girona. La direcció
de la Fundació de la
Casa de Cultura de
Girona ha pres el de-
termini de, a partir del
gener del 2010, cobrar
entrada en els con-
certs dels cicles de
música que la funda-
ció organitza, com ara
el cicle Arrels d’Arreu
–que se celebra a La
Planeta–, Cançó o
Hammerklavier.
L’entrada tindrà un
cost de 5 euros per
concert, tot i que es
podrà adquirir un abo-
nament amb des-
compte, a més d’en-
trades a preu reduït,
de 3 euros, per a atu-
rats, jubilats i estu-
diants menors de 25
anys. La venda antici-
pada es farà a la secre-
taria de la Casa de
Cultura, de dilluns a
divendres, de 9 a 1 del
migdia i de 4 a 7 del
vespre. El públic de
fora de Girona podrà
fer reserves a través
del telèfon o el correu
electrònic. / EL PUNT

GIRONA
La Casa de Cultura
cobrarà entrada als
concerts dels cicles
que organitza


