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Un 75.000 usuaris poten-
cials són els que es podran
beneficiar dels avantatges i
descomptes que ofereix el
nou Carnet Cultural.
Aquest és el càlcul que han
fet des dels ajuntaments de
Salt i Girona a l’hora de
coordinar-se i posar en
marxa aquesta iniciativa,
que té l’objectiu, segons
els seus responsables, de
«fer encara més accessible
la cultura i arribar a més
persones». A partir de l’1
de març vinent, doncs, els
posseïdors dels carnets
d’usuaris de les bibliote-
ques municipals de Girona
(36.000) i Salt (16.000),
que són gratuïts, a més dels
de la biblioteca pública de
la Casa de Cultura
(40.000), el tenen validat
com a Carnet Cultural i,
per tant, tenen accés a des-
comptes i avantatges, com
ara adquirir entrades per al
Teatre Municipal de Giro-
na a un preu de 6 euros
l’espectacle, sempre que
es comprin entrades per a
un mínim de tres especta-
cles; tenir una reducció en
el preu de les entrades dels
cinemes Truffaut, Cinebox

i Ocines en determinats
dies; obtenir descomptes
en les inscripcions o taxes
d’accés de les piscines mu-
nicipals de Palau i Santa
Eugènia; pagar la meitat de
l’entrada en els museus del
Cinema, d’Història dels
Jueus, d’Història de la
Ciutat, d’Art i del Memo-
rial de l’Exili de la Jonque-
ra. Segons van anunciar
ahir les alcaldesses de Gi-
rona i Salt, Anna Pagans i
Iolanda Pineda, la seva in-
tenció és que a la nòmina
d’entitats i comerços que
s’han adherit a la iniciativa
vagi creixent i, com ja pas-
sa des de l’inici, depassi
l’àmbit geogràfic de la de-
marcació i s’estengui a tot
el país. Els avantatges se-
ran de dos tipus: fixos i
puntuals. Per actualitzar
les promocions, els usuaris
podran consultar les nove-
tats als llocs web www.gi-
rona.cat/cultura i www.vi-
ladesalt.cat. El llançament
del carnet cultural es farà
sota el lema Llegeix + i
gasta -, llegenda que figu-
rarà en unes postals que es
distribuiran a totes dues lo-
calitats.

Girona i Salt creen el Carnet
Cultural a partir del de les

biblioteques públiques
El doten amb descomptes per a museus, cinema i teatre

DESCOMPTES

DANI CHICANO / Girona
● L’ús del carnet de les biblioteques públi-
ques de Girona i Salt ja no se circumscriurà
només a l’àmbit bibliotecari. Els ajunta-
ments respectius promouen la creació del

Carnet Cultural, amb el qual es podran ob-
tenir descomptes i avantatges a museus,
teatres, cinemes i establiments relacionats
amb la venda de productes culturals com
ara llibreries i botigues de discos.

� Teatre Municipal
de Girona

� Teatre de Salt
� Mercat de les Flors

(Barcelona)
� Centre d’Art

Contemp. Bòlit
� Centre cultural La

Mercè
� EMBA Salt
� La Panera (Lleida)
� Fontana d’Or
� Cinema Truffaut
� Cinebox
� Ocines
� Servei Municipal

d’Esports (Girona)
� Moby Disk
� Música i so
� Museu del Cinema
� Museu d’Història

de la Ciutat
� Museu d’Història

dels Jueus
� Museu

d’Arqueologia de
Catalunya

� Museu d’Art
� Museu Memorial de

l’Exili (la Jonquera)
� Auditori de Girona
� La Mirona
� Casa de Cultura de

Girona

● El Teatre Principal
d’Olot presenta avui (21 h)
l’espectacle Un marit
ideal, d’Oscar Wilde, que
també es podrà veure de-
mà (21 h) al Teatre Muni-
cipal de Girona. Un marit
ideal és una adaptació de
l’obra d’Òscar Wilde que
va anar a càrrec del drama-
turg gironí Jordi Sala, que
també en va fer la traduc-
ció, dirigida per Josep Ma-
ria Mestres i interpretada,
entre d’altres, per Joel
Joan, Abel Folk, Àngels
Gonyalons, Mercè Pons i
Anna Ycobalzeta. La cor-
rupció i el joc brut de la po-
lítica són el centre de la
trama d’un espectacle ben
acollit pel públic –en
aquesta qüestió hi deu te-
nir també molt a veure la
projecció mediàtica de

Joel Joan, Abel Folk, i
Mercè Pons–, però no tan
ben acollit per la crítica,
que en va denunciar gaire-

bé unànimement un cert
desvirtuament respecte de
l’original de Wilde.

L’obra de Joan Solana
El teatre municipal El Jar-
dí, de Figueres, ha progra-
mat també per avui (21 h)
l’espectacle Ulls de brui-
xa, escrit i dirigit pel ba-
nyolí Joan Solana i inter-
pretat per Aina Calpe, Laia
Sorribes, Pep Muñoz, Jor-
di Cumellas, Roser de
Castro, David Marcè, An-
drea Portella i Laura Pujo-
làs, i amb la participació
del Cor de Teatre de Ba-
nyoles. L’obra, que es va
estrenar l’estiu passat al
Teatre Gaudí de Barcelo-
na, la protagonitza el ban-
doler Perot de Rocagui-
narda, i amb aquest text
Joan Solana va guanyar el
premi Octubre l’any 2003.

D. CHICANO / Figueres / Olot

Olot i Girona presenten «Un marit
ideal», i Figueres, «Ulls de bruixa»

Joan Solana
(AUTOR I DIRECTOR
D’ULLS DE BRUIXA)

Ha comptat amb
el músic Paco
Viciana i amb
David Costa,

director del Cor
de Teatre

AUTOR I DIRECTOR


