
www.diaridegirona.cat
RECICLEU-ME

DdG
DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32.1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

SETMANA A LA VISTA

fets.diaridegirona@epi.es

Albert Cornellà

Carles Batlle vs. Marc Angelet. Dos drama-
turgs amb un únic objectiu: passar a la ronda
final del II Torneig de Dramatúrgia que s’or-
ganitza des del Festival Temporada Alta.
Emoció. Humor. Tensió. Passió. Afició. Un
vencedor. La batalla torna a La Planeta de Gi-
rona. Els espectadors tornaran a escollir el
millor text de cada combat. Dos textos de
quaranta minuts. Dos únics intèrprets. Un fet
que els canviï la vida. Els millors actors. Tor-
na l’espectacle. Torna l’emoció. Torna el tor-
neig de dramatúrgia.

Tardor de 1936. David Carr, un jove comu-
nista a l’atur, abandona la seva Liverpool na-
tal per intervenir en la Guerra Civil espanyo-
la, dins del bàndol republicà, i ingressa a la
Brigada Internacional del front d'Aragó. Allà
coneixerà molts milicians procedents de tot
Europa i Estats Units, especialment l'espa-
nyola Blanca, una atractiva anarquista. David
i Blanca estan convençuts de lluitar per la de-
fensa de la llibertat. La igualtat entre les per-
sones i el compartir terra i béns, sense exis-
tència de classes socials són els ideals que
defensen. La podrem veure, en versió origi-
nal subtitulada, a partir de les 7 de la tarda a
la Casa de Cultura de Girona.   

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà organitza per aquest

dimecres, a partir de les 8 del vespre, una xer-
rada taller que oferirà alguns petits consells
per tal d’estalviar energia, i d’aquesta mane-
ra, uns diners. En aquesta activitat s’introdu-
eix la necessitat actual de procurar l’aprofita-
ment més eficaç dels recursos energètics. 

Girona acull a partir del 19 d'octubre una
nova edició del Soldat de Plom, la gran cita
dels amants del modelisme de figures histò-
riques, que enguany presenta el següent
programa: XXXII Mostra de Figures Històri-
ques, XII Concurs de Formacions (del 26
d'octubre al 4 de novembre) i el XVI Con-
curs Internacional (del 19 al 21 d'octubre).
Tots els actes es faran al Castrum dels Ma-
naies de Girona - església de Sant Lluc.

Després d’haver passejat el seu sorpre-
nent àlbum 11 de novembre, amb el qual ha
fet el salt com a solista, per arreu de Catalu-
nya, la cantant palafrugellenca arriba a l’Au-
ditori de Girona per presentar-lo davant del
públic gironí. Un espectacle carregat d’emo-
ció amb la màgia que Sílvia desprèn des de
l’escenari, i en companyia dels seu gran
equip de músics i col·laboradors. 

Les exòtiques aventures de Pere Vidal,
l’heroi de La casa sota la sorra de Joaquim
Carbó, una de les novel·les juvenils més po-
pulars de la literatura catalana, han inspirat
una comèdia musical que parodia el cinema
d’intriga i aventures. Aquest espectacle, que
ja es va veure a l’edició 2010 del festival, es
representarà a les 6 de la tarda al Municipal.

MÚSICA
Sílvia Pérez Cruz a l’Auditori

LA BISBAL D’EMPorDÀ
L’estalvi energètic

ProJECCIó
«Tierra y libertad» de Ken Loach

DIMARTS
16 D’OCTUBRE

TornEIG DE DrAMATÚrGIA
El segon combat a La Planeta

DILLUNS
15 D’OCTUBRE

TEATrE MUnICIPAL
«La casa sota la sorra» musical

DIUMENGE
21 D’OCTUBRE

DIJOUS
18 D’OCTUBRE

MoDELISME
Els soldadets de plom de Girona

DIVENDRES
19 D’OCTUBRE

CAP DE SETMANA
18, 19, 20, 21 I 22 D’OCTUBRE

Sant Martirià
La festa major de Banyoles
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Del dijous 18 al dilluns 22 d’octubre, Banyoles celebra la seva tradicional festa, en ho-
nor al patró, Sant Martirià. Durant el cap de setmana no faltaran els concerts a les Bar-
raques de Banyoles amb grups com Obrint Pas, La Iaia, Laforet o M.C.D; o les sardanes

a la plaça Major, el concert de competència d’orquestres i la Festa de música per a co-
bla. També es podrà gaudir d’exposicions, aeromodelisme, activitats per conèixer

l’entorn natural i patrimonial, un concert a la Tirona, la jornada de Sant Martirià al
Club Natació Banyoles, espectacles familiars, l’ofici solemne, teatre amb Blufde la

companyia Teiatròlics, el ball de final de festa o el castell de focs artificials. Enguany,
també cal destacar la Trobada intercomarcal de gegants i capgrossos el dissabte al

matí amb la presència de més d’una dotzena de colles geganteres. I una altra novetat
és la Diada castellera del diumenge a la tarda amb la presència dels Marrecs de Salt,

els Angelets del Vallespir i els Castellers de Porqueres. La capital del Pla de l’Estany
viurà, doncs, la seva festa gran amb una oferta cultural per a tots els públics. 

La capital del Pla de l’Estany acull un gran nombre
d’activitats per a tots els públics i edats, en honor al patró

ANUNCI
d’informació pública sobre concessió administra-
tiva al port de Blanes
D’acord amb el que disposa l’article 72 de la Llei
5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, es fa
avinent al públic que la societat Talleres Navales
Ferm, SL, sol·licita concessió administrativa per a
la construcció i explotació d’un taller mecànic.
En el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest anunci al DOGC,
es podrà examinar el projecte presentat a les ofi-
cines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària
Nord, Port s/n, 17230 Palamós i a l’Ajuntament de
Blanes els dies hàbils i en hores d’oficina.
Durant aquest termini s’admetran les al·legacions
que es presentin, per escrit i per duplicat, en les
dependències abans esmentades.
Palamós, 18 de setembre de 2012
Joan Pere Darbra Román
Responsable territorial de la Zona Portuària Nord
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