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Els Pastorets 
de Girona

Grup Proscenium, 32a temporada

25, 26, 28, 29 i 30 de
desembre i 1 i 4 de gener

A 2/4 de 6 de la tarda

Entrades:
• Per internet:
www.girona.cat/teatre municipal

• Taquilles Teatre: De dimarts a   
divendres, de 13 a 17 hores

• Taquilles Auditori: De dimarts a 
divendres, de 12 a 14 hores

TEATRE
MUNICIPAL
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Jazz, dansa, moda, art i
gastronomia, junts per
una bona causa: això és el
que proposa Eventíssim
2012, una festa solidària
en benefici de La marató
de TV3 –aquest any dedi-
cada a la lluita contra el
càncer–, que tindrà lloc di-
jous vinent al castell de

Sant Gregori, promoguda
per l’agència d’organitza-
ció d’esdeveniments Lu-
xury Travel Barcelona.
Eventíssim vol tenir conti-
nuïtat i convertir-se en un
referent del calendari
anual d’activitats socials,
culturals i solidàries a les
comarques gironines.

La gala solidària, pre-
sentada per les periodistes
Bibiana Ballbè (Bestiari
il·lustrat) i Ester Bertran,
Eventíssim obrirà les se-
ves portes a dos quarts de
vuit del vespre i inclourà
les actuacions del músic
de jazz Jordi Santanach i

la companyia de dansa
contemporània Les Filles
Föllen. També hi tindrà
lloc una desfilada de mo-
da, a càrrec de l’agència
Model on Top, amb la pre-
sència de la model Mireia
Verdú, finalista de Miss
Món. Com a acte central
de la nit, s’hi portarà a ter-
me una subhasta benèfica
d’obres d’art i objectes
exclusius, els beneficis de
la qual es destinaran ínte-
grament a la Fundació La
Marató.

Durant la vetllada, que
s’allargarà fins a les dues
de la matinada, el públic

podrà degustar aperitius,
tapes, arrossos, pernil ibè-
ric, xampany, vins, còctels
i refrescos, per culminar la

part gastronòmica de l’es-
deveniment amb les mi-
llors xocolates d’Oriol Ba-
laguer. Tot plegat tindrà

lloc dins l’exclusiu entorn
del castell de Sant Gregori
(segle XII), propietat de la
família Jorquera-Fortià. ■

Xavier Castillón
SANT GREGORI

Eventíssim, una marató
de creativitat solidària

SOLIDARITAT

a Luxury Travel ha
organitzat el dijous 13
aquesta gala al castell
de Sant Gregori

Les Filles Föllen és una companyia de dansa contemporània ■ ANA CUBA

La company-
ia Zoom-
watts fa coin-
cidir dalt l’es-
cenari la Ca-

putxeta, Blancaneu i el
Mag Merlí en una faula
musical de petit format
que avui estrena al Teatre
de Salt (18 h) dins la pro-
gramació familiar de Tem-
porada Alta. Conte musi-
cal per a Emocionautes,

que Zoomwatts ha estat
preparant en residència al
Teatre de Bescanó, par-
teix d’una idea i partitura
de Saki Guillem i Anna Fi-
té per donar vida als perso-
natges dels contes clàs-
sics. En l’espectacle inter-
venen, com a intèrprets i
cantants, Georgina Llau-
radó, Txell Sust, Jofre Bar-
dagí i Salva Racero, veu de
Lax’n’Busto, a més dels
músics Miquel Àngel Cor-
dero (contrabaix), Àngel
Tenas (percussió) i Saki
Guillem (piano). ■

Redacció
SALT

Zoomwatts estrena a
Salt el seu conte per a
‘Emocionautes’

TEATRE

Els components de Zoomwatts, durant una pausa en els
assajos que han estat fent al Teatre de Bescanó ■ LLUÍS SERRAT


