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Arriba Nadal  La representació dels Pastorets

Satanàs sortirà de sota
l’escenari envoltat de fum
i foc. Aquesta és una de les
principals novetats dels
Pastorets de Folch i Torras
que el centre cultural par-
roquial Mossèn Casanellas
representa el dia de Sant
Esteve i el 2 de gener
(17.00 hores) al local. A
més, hi haurà per primera
vegada els Tres Reis guiats
per un estel que travessa-
rà la sala.

Música, a Banyoles
La música i el cant coral a
càrrec del Cor del Teatre
són els aspectes més des-
tacats dels Pastorets de
Banyoles, traduïts al cata-
là per Josep Navarro San-
taulàlia, Joan Solana, que
n’és el director, i Xavier
Xargay. El text original és
el d’Antoni Molins i Ignasi
Rubió. Hi participen ac-
tors de diferents compa-
nyies teatrals de la ciutat,
amb una presència relle-
vant dels alumnes de l’Au-
la de Teatre. Hi ha fun-
cions al Teatre Municipal

els dies 26 i 27 de desem-
bre i els dies 2, 3 i 6 de ge-
ner, a les sis de la tarda.

Palafrugell
A Palafrugell, els efectes
de so, llum estroboscòpi-
ca, boira baixa generada
amb CO2 i les fragàncies
relacionades amb les esce-
nes són les novetats dels
Pastorets que coordina el

grup local Les Bamboli-
nes. La representació re-
uneix 50 actors i un burro
català i es fa amb música i
veu en directe. Estrenen
deu elements escenogrà-
fics i s’han confeccionat
bases musicals amb la Co-
ral Nit de Juny. Es fa al tea-
tre els dies 26 i 27 de de-
sembre i 3 i 6 de gener a les
sis de la tarda. ■

a L’actuació del Cor del Teatre és l’aspecte més destacat a
Banyoles a Molts efectes de so i llum, a Palafrugell

Jordi Casas
SARRIÀ DE TER

A Sarrià, un Satanàs
espectacular

Una de les escenes dels Pastorets de Sarrià de Ter, que es
fan al centre cultural Mossèn Casanellas ■ QUIM LLUNELL

El grup de teatre del Casal
de l’Obrera de Lloret de
Mar compta, aquest any,
amb un actor que ha parti-
cipat esporàdicament en el
programa de La Sexta de
Buenafuente per al paper
de Rovelló dels Pastorets
de Folch i Torres. Les re-
presentacions es faran el
dia de Sant Esteve i el 2 de

gener a les sis de la tarda. A
més, hi ha una representa-
ció, el 26, a l’hospital.

Tornar a l’Auditori
A Sant Feliu de Guíxols, els
Pastorets es tornaran a re-
presentar al Teatre Audito-
ri després de cinc anys. Es
faran el 26 de desembre i el
2 i el 6 de gener, el primer
dia a les dotze del migdia i
els altres dos, a les sis de la
tarda, a càrrec de l’agrupa-
ció teatral Benet Escriba.

Trenta anys, a Girona
Els Pastorets de Girona ce-
lebren tres dècades de re-
presentacions de manera
ininterrompuda a càrrec
del Grup Proscenium. Hi
han passat més d’un miler
d’actors. Per celebrar l’efe-
mèride s’han editat calen-
daris i s’ha fet un recull de
cartells, per exemple. Hi
haurà set funcions: el 25, el
26 i el 28 de desembre, i
també els dies 1, 2, 4 i 9 de
gener. ■

Jordi Casas
LLORET DE MAR

Pastorets
mediàtics a
Lloret de Mar
a A Sant Feliu, tornen
a l’Auditori i, a Girona,
commemoren el
trentè aniversari

Els Pastorets de Girona, en
una de les representacions
de l’any passat ■ M.LL.

Institució Familiar d’Edu-
cació organitza, a l’escola
Les Alzines, un curs sobre
l’aplicació de les intel·li-
gències múltiples a l’aula,
adreçat a mestres, psicò-
legs, psicopedagogs, pro-
fessionals i estudiants vin-
culats al món educatiu. La
teoria de les intel·ligències
múltiples del doctor Ho-
ward Gardner, psicòleg in-
vestigador de Boston, es-
tableix vuit intel·ligències
en les persones: la lingüís-
tica, la logicomatemàtica,
l’espacialvisual, la cineste-
sicocorporal, la musical, la
interpersonal, la intraper-
sonal i la naturalista. “En
general, tots els alumnes,
si reben l’estimulació
adient, poden desenvolu-
par les vuit intel·ligències
fins a nivells molt alts de
competència”, segons es
destaca. ■

Mònica Cabruja
GIRONA

Curs a Girona
d’intel·ligències
múltiples a
l’aula

EDUCACIÓ

Un total de 199 alumnes
amb malalties de llarga du-
rada van rebre classes el
curs 2009/10 en l’aula de
l’hospital Josep Trueta de
Girona, atesa per un do-
cent. Les aules hospitalà-
ries són un servei d’aten-
ció educativa per a nens
que es troben ingressats
en centres sanitaris a cau-
sa d’una malaltia de llarga
durada. L’objectiu és fo-
mentar el desenvolupa-
ment integral dels infants
per facilitar-los la reincor-
poració a l’escola un cop
hagin rebut l’alta mèdica i
evitar que el procés esco-
lar s’interrompi a causa

d’una malaltia llarga, crò-
nica o greu, com ara les del
tipus oncològic.

El curs passat, 3.806
alumnes de Catalunya van
rebre classes en aquests
espais. Nou hospitals cata-
lans, com el Trueta de Gi-
rona, disposen d’aquest
servei. D’aquests, 1.073
estudien educació infan-
til; 1.465, primària, i 870,
ESO. La majoria dels nens
tenen de 3 a 8 anys i són
catalans. Però també hi ha
alumnat d’altres comuni-
tats autònomes (5%) i de
l’estranger (un 3%). Per
atendre les necessitats
educatives d’aquests
alumnes, el Departament
d’Educació disposa d’una
vintena de mestres que els
donen classes a l’hospital.
Els docents que s’encarre-
guen d’aquest servei ela-
boren programes d’aten-
ció individualitzada per a
cada alumne. ■

N. Astorch
GIRONA

El Trueta va atendre
200 alumnes en
l’aula hospitalària

SOCIETAT

a Actualment hi ha
aules hospitalàries a
nou centres sanitaris
de Catalunya


