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CENTRE ACADÈMIC MECA-RÀPID E.M.A.G. 1
CURSOS AMB INICI PROPER

I si un dels regals més bons que poguessis fer aquest Nadal fos regalar formació? Nosaltres ho fem!!! 
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Cursos per a adults
REFORÇ UNIVERSITARIRI

COMPTABILITAT
FÍSICA
MATEMÀTIQUES
DIBUIX TÈCNIC
Alt percentatge d’aprovats. Grups reduïts. Places
limitades.

MECANOGRAFIA
Es dóna CERTIFICAT de velocitat.
Inici setmanalment: cada dilluns.

INFORMÀTICA - OFIMÀTICA
Classes individuals o en grup.
S’entrega CERTIFICAT de coneixements.

OPOSICIONS
Preparació del cos Tramitació de Justícia.
Temari (1a prova) i Meca-Informàtica (2a prova)

Cursos per a nens - estudiants
(intensius Nadal + Setmana Blanca)

MECANOGRAFIA INFORMATITZADA

A partir de 8 anys. Places limitades.
Sistema MECA-RÀPID (sistema cec).
Flexibilitat d’horaris.
ÚLTIMES PLACES!!
Regal de Nadal: 20 hores gratuïtes!! *

INFORMÀTICA - OFIMÀTICA

Curs de presentació de treballs per a estudiants.
Regal de Nadal: Curs Internet GRATIS!! *

REFORÇ ESCOLAR
Aula de psicopedagogia per a alumnes de
primària i secundària.

* al contractar els cursos bàsics de 40 hores de mecanografia i curs
de presentació de treballs per a estudiants (inclòs en el curs).

Centre Acadèmic Meca-Ràpid E.M.A.G. 1. Per a més informació, truca’ns al telèfon 972 211 358
o bé personalment a rda. Ferran Puig, 3, 3r 2a, 17001 Girona. A/e: emag@ya.com

La varietat de gèneres des-
taca en el seguit d’especta-
cles que oferirà aquest Na-
dal l’Auditori de Girona,
per iniciativa de l’empresa
Promoconcert. El 21 de
desembre (20:30 h) el Ba-
llet Estatal Ucraïnès re-
presentarà El llac dels cig-
nes, de Txaikovski. La his-
tòria d’amor entre el prín-
cep Sigfrid i Odette és un
dels ballets més populars
(42, 35 i 29 euros). Els
més de 100 artistes del
Cor, Orquestra i Ballet de
l’Exèrcit Rus de Sant Pe-
tersburg, amb 40 ballarins
sota la direcció de Valeri
Tkatxenko, actuarà el 22
de desembre (20:30 h). La
formació farà un especta-
cle amb cants, balls i músi-
ca (39, 31 i 26 euros), in-
cloent-hi les versions dels
populars Ulls negres, Ka-
linka i Els remers del Vol-
ga, que són peces que han
dotat aquesta formació
d’una gran popularitat.
Aquest cor i ballet té els
seus orígens en la primera
i segona guerres mun-
dials, quan tenien com a
funció entretenir els

membres de l’exèrcit i els
ferits dels hospitals de ba-
talla. Un altre popular ba-
llet de Txaikovski, Casca-
nueces, és l’espectacle
programat pel 3 de gener
(20 h). El Ballet Estatal
Rus de Rostov és l’encar-
regat de la representació
(42, 35 i 29 euros). Pels
amants del gospel, hi hau-
rà l’actuació (7 gener, 21
h; 30, 25 i 20 euros) de
l’exclusiu grup vocal Ala-
bama Gospel Choir, for-

mat per 30 artistes, entre
els quals la candidata als
premis Grammy Francine
Murphy.

El 23 de gener (19 h, 12
euros, amb abonament fa-
miliar per 20 euros) hi
haurà la representació de
l’òpera infantil en dos ac-
tes (35 minuts) de Brun-
dibár (19 h). Totes les en-
trades es venen a les taqui-
lles del Sistema Metropoli-
tà de Teatres i Auditoris
(SMTA) i a Servicaixa ■

L’exèrcit a escena
C. González
GIRONA

L’Auditori presenta els clàssics de Txaikovski, gospel,
els cors de l’exèrcit rus i òpera infantil, aquest Nadal

Imatge d’una actuació a Roma (Auditorium Parco della Musica) del Cor de l’Exèrcit Rus de
Sant Petersburg, on hi actuen més de 100 persones, entre les quals, 40 ballarins ■ EL PUNT

L’orquestra de
l’exèrcit rus durà
100 artistes i
l’Alabama
Gospel, 30
vocals


