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CULTURA I SOCIETAT

L’Escola Municipal d’Humani-
tats de Girona i el Col·legi de Psi-
còlegs han organitzat unes jor-
nades al Centre Cultural la Mercè
per reflexionar sobre la impor-
tància de la creativitat en l’entorn
social i cultural actual. Diversos
professionals i investigadors de
diferents branques de les huma-
nitats i les noves tecnologies han

coincidit a destacar que cal «po-
tenciar i impulsar més la creativi-
tat» com a motors clau per sortir de
la crisi econòmica. 

«S’ha d’anar a l’essència, la crea-
tivitat és innata i es pot aplicar des
que fem la llista de la compra fins
al naixement d’una empresa», ha
ressaltat la responsable de l’Esco-
la Municipal, Glòria Granell.

«La conclusió final és que la
creativitat és innata i, actualment,
és un factor clau per poder trobar
nous motors de futur», ha apuntat
Granell. Aquesta remarca que gran
part dels experts i membres que
han assistit a les jornades van res-
saltar que cal «impulsar que els

ciutadans, des de ben petits, mirin
les coses des de punts de vista més
originals». «És quan hi ha dificul-
tats, com ara amb la crisi, que
l’enginy ha d’aflorar perquè permet
trobar noves mirades i suposa un
motor de futur per a la societat», ha
assegurat Granell.

Una trentena d’experts
Durant aquests dos dies, el Centre
Cultural la Mercè ha comptat amb
experts com Angelica Sátiro i Franc
Ponti, que han reflexionat sobre el
paper de la creativitat en tots els
vessants de la societat; hi han as-
sistit una trentena de professionals
d’humanitats i psicòlegs. 

A més, la iniciativa es comple-
tarà amb dues conferències els
propers 16 i 23 de novembre. La
primera d’elles, anomenada Mú-
sica i cuina, entre la creativitat i l’e-
ducació, serà una conversa entre el
músic Quimi Portet i Josep Roca,

d’El Celler de Can Roca. El següent
divendres serà el torn de la confe-
rència titulada Art i poesia, entre la
creativitat i l’educació, que comp-
tarà amb la presència de l’artista
Domènec Fita i l’escriptora Maria
Barbal. 

GIRONA | ACN/DdG

Josep Roca i Quimi Portet
completaran l’experiència
amb una conferència
el divendres 16



Usar la creativitat per sortir de la
crisi, en unes jornades a La Mercè

Angélica Sátiro (dreta), en un moment de la seva conferència d’ahir.
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RACCONTO
Mayumana+Andreu Buenafuente. 

� DIA:  9 de novembre de 2012. Auditori
de Girona. Festival Temporada Alta.

exitosa companyia israe-
liana Mayumana celebra
el seu quinzè aniversari

amb Racconto, un espectacular mun-
tatge que fusiona amb el seu parti-
cular estil música, dansa i interpre-
tació. Una aposta segura per a qual-
sevol programador però que a Giro-
na, on avui oferirà l’última de les qua-
tre sessions proposades per Tempo-
rada Alta, no ha omplert en cap. El
maleït IVA comença a fer estralls. Ho
demostra que un grup acostumat a
penjar el cartell de «localitats esgo-
tades» vegi unes quantes cadires
buides a la platea.

Raccontoés una proposta original
i estimulant, que repassa alguns dels
principals números de Mayumana al
llarg dels anys. Els deu actors que par-
ticipen en el muntatge actuen amb
solvència, i el xou, que compta amb
la col·laboració especial d’Andreu
Buenafuente com a narrador, flueix
amb  un ritme de por. Mai, segura-
ment, en la història de l’auditori
s’havia fet tanta música en aquell es-
cenari sense cap instrument. Cu-
bells d’escombraries, aigua, rodes
de cotxe, i tanques de metall poden
sonar tant o més bé. I tot plegat té un
embolcall que entra bé pels ulls.
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TEATRE CRÍTICA
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UNA APOSTA
SEGURA QUE
NO OMPLE

COMPRO OR i PLATA
ORO CAT

www.orocat.com
—TRUQUI GRATIS—

900 282 292

11

4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.35

22

4.15 - 6.00 (dis. i diu.)
6.00 (dill. a div.)

Versió catalana

22

8.25 - 10.35 (dis. i diu.)
4.00 - 8.25 - 10.35 (dill. a div.)

33

8.30 - 10.45 (dis. i diu.)
4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45 (dill. a div.)

44

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45
Versió catalana

55

4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.30

66

4.00 - 5.30 - 7.00
(excepte dill. 12)

66

8.35 - 10.35
(excepte dill. 12)

77

4.20 - 6.25 - 8.30 - 10.35

99

4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.45

99

5.15 - 8.05 - 10.35

1111

4.05 - 6.35 - 9.15

1122

6.25 - 8.35 - 10.40 (div. i dis.)
6.25 - 8.35 (diu.) 
4.15 - 6.25 - 8.35 (dim. a dij.)

1133

4.05 - 6.10 - 8.15 - 10.20 (div. i dis.) 
4.05 - 6.10 - 8.15 (diu. i dim. a dij.)

1100

4.45 - 6.45 - 8.45 - 10.45

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110    ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660    www.cinemesalbeniz.cat

Albèniz Plaça
DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL

I també:
SALA 3: HOTEL TRANSILVANIA - 4.30 - 6.30 (dis. i diu.) 
SALA 6: SKYFALL - 4.05 - 6.35 - 9.15

(només dilluns dia 12)
SALA 12: LES AVENTURES DE TADEO JONES

4.30 (dis. i diu.) - Versió catalana


