
Sarrià de Ter posa en marxa el
nou cicle de teatre adreçat bàsi-
cament al públic infantil Escenaris
familiars d’hivern, que juntament
amb la programació regular de
cafè-teatre Les Nits del Coro ve a
completar l’oferta d’arts escèniques
del municipi. 

El cicle s’estrena el proper 27 de
gener amb 2D2, de la companyia
Panettone Brothers, una comè-
dia de la vida i el circ contemporani
en estat pur amenitzada amb un
bon toc de comicitat. 

La següent proposta arriba el 24
de febrer de la mà d’Òpera prima
amb l’espectacle NYAM!, una opor-
tunitat per gaudir de l’òpera en fa-
mília en companyia de les dues
protagonistes, la somiatruites Pau-
lina i l’extravagant i malvada Se-
rafina.

El mar, una illa i un lloro que
desafina formen part de l’obra Pi-
rata, de Teatre a la llauna, que es
representarà el 17 de març. Un pi-
rata tip de passar gana que distreu
la panxa explicant històries de ca-
laveres que desapareixen i peixos
que expliquen secrets. 

I finalment, el dia 21 d’abril, els
XaropClown presentaran el seu es-
pectacle Un gop de xarop. Dues
pallasses que s’han escapat d’un
hospital són les protagonistes d’a-
quest espectacle, ple d’humor i
màgia. El cicle es portarà a terme
en el teatre del Centre Cultural Par-
roquial, a les 12h i el preu de l’en-
trada és de 4 €.
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Panettone
Brothers obrirà
el cicle Escenaris
d’Hivern de
Sarrià de TerLa biblioteca Joan Rigau i Sala de

Vidreres va acollir ahir la presen-
tació d’una nova monografia de la
col·lecció Quaderns de la Revista
de Girona, dedicada al poble de Vi-
dreres, l'autor de la qual és Josep
Formiga.

Vidreres correspon al número
162 de la col·lecció Quaderns de la
Revista de Girona, que edita la
Diputació conjuntament amb l’O-
bra Social «la Caixa». Al llarg dels
més de cent-cinquanta números
publicats, la col·lecció ha fet un in-
tens recorregut per la geografia, la
cultura i la història de les terres gi-

ronines a través de les seves dues
línies de publicació: les mono-
grafies locals (estudis sobre el pas-
sat i el present de pobles i ciutats)
i les guies (dedicades a qüestions
d’abast general).

Amb la monografia dedicada a
Vidreres, Josep Formiga ha volgut
donar a conèixer una visió gene-
ral i sintetitzada dels fets més re-
llevants del municipi al llarg de la
història. S'hi exposen aspectes na-
turals, històrics, polítics, les seves
festes, els seus monuments i molts
altres aspectes de la vitalitat dels
seus habitants.

La presentació del llibre va anar

a càrrec de Jordi Camps, alcalde de
Vidreres; Genoveva Mor, regidora
de Cultura i Ensenyament; Josep
Fages, director de l'Àrea de Nego-
ci de «la Caixa» a la Selva Marítima;
Joan Llinàs, president del Centre
d'Estudis Selvatans; Josep Formi-

ga, autor del llibre, i Joan Domè-
nech, director de la col·lecció. 

Josep Formiga Bosch (Girona,
1967) és llicenciat en Administra-
ció i direcció d'empreses per la
UdG i diplomat en Ciències em-
presarials per la UAB.
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La vitalitat de Vidreres
aflora als Quaderns 
de la Revista de Girona

Acte de presentació, a la biblioteca Joan Rigau i Sala. 

PERE DURAN

La Cia. Festuc Teatre oferirà avui
El soldadet de plom en dues fun-
cions (12 i 17 hores) al Teatre Mu-
nicipal de Banyoles en l’espectacle
inaugural de la nova programació
d’arts escèniques i d’arts plàstiques
de la ciutat. El professor de la UdG
Jordi Sala és el responsable de la
programació per part de l’asso-
ciació La Xarxa. 

Els promers mesos es podran
veure els espectacles El cel de la
jojó, de la Cia. Inspira Teatre, Gu-
lliver al país de lil·liput, del Centre
de titelles de Lleida, Els tres óssos,
de la Cia. L’Estaquirot i Clinc!, de la
Cia. Pep Bou. Hi ha 4 propostes de
teatre professional d’alta qualitat
com ara Temps, de la Cia. Teatre de
Guerrilla, Pàjaru, Nòmades, de la
Cia. Solitària, i Litus, de la Cia. Sala
FlyHard. 

No hi faltarà la dansa, amb el
30è aniversari de l’Esbart Dansa-
i re Fontcoberta i la companyia
Tap Olé. Hi haurà tallers de teatre.
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La Cia. Festuc
Teatre porta «El
soldadet de plom»
a Banyoles
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11

4.30 - 7.30 - 10.30 (div., i diss)
4.30 - 8.30 (dge. a dijous)

22

4.00 - 6.15 - 8.25 - 10.45

33

4.15 - 8.35

33

6.25  10.35

44

4.15 - 7.15 - 10.15 (div. i diss)
4.30 - 8.30 (dge. a dijous)

55

4.00 - 8.30

66

5.30 - 8.30

77

6.15 - 9.05 (diss., i dge.)
5.30 - 8.30  (div. i de dimarts a
dijous).

77

5.30 - 8.30 (només dilluns)

88

4.15 - 7.15 - 10.15 (div., i diss.)
5.30 - 8.30 (dge. a dijous)

99

4.15 - 7.15 - 10.15

1111

4.15 - 7.15 - 10.15 (div. i diss)
5.30 - 8.30 (dge. i de dimt. a dj.)

1122

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45 (div. i diss)
4.00 - 6.15 - 8.30 (dge. i de dimt. a dj.)

1133

4.30 -  8.35 (div., diss. i dge)
4.30 - 8.35   de dimarts a dijous)

1100

4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.45
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I també:
SALA 5 LA VIDA DE PI

6.15 - 10.45
SALA 6 LES AVENTURES DE TADEO JONES (versió catalana)

4.00 - (dissabte i diumenge)
SALA 7 ROMPE RALPH

4.30  (dissabte i diumenge)
SALA 13 EL CAPITAL  

6.30 - 10.35 - (divendres, dissabte i diumenge)
6.30 (de dimarts a dijous)

Albèniz Plaça
DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL


