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CULTURA I SOCIETAT FETS  I GENT

Feliç dia de Sant Valenti, amor meu.
T'estima ara i sempre: Glòria

Avui l’Eduard fa 8 anys. Moltíssimes
felicitats de la família i amics.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) I UN TEXT BREU A: fets.diaridegirona@epi.esAMB 48 H
D’ANTELACIÓ, INDICANT LA DATA EN LA QUAL VOLEU QUE ES PUBLIQUI LA FELICITACIÓ.

Felicitem en Martí, que avui ens fa 2
anys!! Per molts anys, guapo! Un
petonàs dels avis, tiets i cosins!!!

Feliciteu aquesta parella! Avui fa
anys que es varen casar i també es
l'aniversari d'ell. Felicitats, amics.

La directora general de càsting
del Cirque du Soleil, Line Giason,
serà una dels cinc directius d'im-
portants circs mundials que con-
formaran el Jurat Oficial de la se-
gona edició del Festival Interna-
cional de Circ de Figueres. 

Els altres integrants del jurat
són Raoul Gibault (director del
Cirque Medrano), Ho Van Than
(director del Circ de Ho Chi
Minh), Farzana Khalilova (direc-
tora de Rosgoscirk) i el director ar-
tístic Alexander Grimailo.

A més, el circ canadenc mos-
tra el seu suport al festival figue-
renc entrant al Club de Mecenat-
ge del certamen. L'any passat el
seu cercador de talents a Europa,
Philippe Agogué, va assistir al
festival seleccionant atraccions
susceptibles de ser contractades.

El Festival Internacional de
Circ de Figueres arrencarà el pro-
per 21 de febrer la seva segona
edició. Segons ha comunicat l'or-
ganització aquest dimecres, el
jurat oficial del certamen comp-
tarà, entre altres directius de circs
rellevants del món, amb la direc-
tora de càsting del Cirque du So-
leil, Line Giason.

La seva participació és una
mostra de l'interès del circ cana-
denc pel certamen figuerenc,

però no és la primera ni l'única. Ja
en la seva primera edició el festi-
val va comptar amb la presència
de Philippe Agogué, el cercador
de talents del circ a Europa, pre-
senciant diversos espectacles.

A més, el Cirque du Soleil, que
presentarà aviat el seu espectacle
Michael Jackson a Barcelona, ha
volgut anar més enllà en el seu su-

port a l'esdeveniment figuerenc i
ha entrat a formar part del Club
del Mecenatge del certamen, del
que ja formen part una trentena
d'empreses.

Elefants dalinians
Els elefants d'inspiració dalinia-
na d'Or, Plata i Bronze confec-
cionats per la Joieria barcelonina
Comaposada seran novament els
trofeus oficials del certamen cir-
cense.

Un acord entre la Fundació
Gala - Salvador Dalí i Circus Arts
Foundation, organitzadora del
Festival Internacional del Circ
Ciutat de Figueres, ha permès
que els guardons oficials del Fes-
tival siguin novament 6 estatuetes,
reproduccions seriades i a esca-
la, d'un elefant d'inspiració dali-
niana. Banyades en Or, Plata i
Bronze, mesuren 25cm d'alçada
i estan muntades sobre un sòcol
de fusta noble de 6 cm. Els guar-
dons seran entregats el proper dia
25 de febrer a la cloenda de la Gala
d'Or que clausurarà el Festival. 
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La directora de càsting del
Cirque du Soleil serà al jurat
del Festival de Circ de Figueres

Line Giason serà una dels cinc directius d’importants circs mundials
que hauran d’avaluar els espectacles presentats a la trobada


El premi oficial del festival. 
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Els elefants d’inspiració
daliniana d’or, plata i bronze
seran novament els trofeus
del festival empordanès

L'actor còmic Steve Martin, co-
negut per films com El pare de la
núvia, va ser pare novell el mes de
desembre als 67 anys, amb la seva
dona Anne Stringfield, segons va
informar ahir el diari New York Post
a la seva pàgina de internet.

Fonts de l'entorn de l'actor con-
sultades pel diari van assenyalar la
seva sorpresa que el naixement
hagi passat desapercebut fins ara,
fins i tot malgrat que Martin és co-
negut per la seva discreció.

«Van tenir un nadó, i ningú sap
com van aconseguir mantenir-lo
en secret», assenyalen al Post les
fonts, que no van detallar el sexe
del nadó. Afegeixen que el matri-
moni està molt feliç, ja que Martin
i Stringfield van haver de «treballar
dur» per aconseguir ser pares.

Els acabats d'estrenar pares es
van casar per sorpresa el 2007 a   la
casa de l'actor, davant icones del

cel·luloide com Tom Hanks o Dia-
ne Keaton. Els convidats a la ceri-
mònia no sabien que anaven a un
enllaç, ja que els amfitrions els van
convocar per a una festa que va re-
sultar ser uns sorpresa.
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L’actor còmic Steve
Martin té el seu primer
fill als 67 anys d’edat

Un equip de la UdG guanya 
la 13a Beca Josep Pallach

El projecte presentat per l’equip
ICE Ciències de la Terra de la UdG
titulat Materials per l’estudi geolò-
gic de l’entorn de Girona s’ha pro-
clamat guanyador de la 13a edició
de la Beca Josep Pallach de pro-
jectes d’innovació educativa. La
Beca Josep Pallach es convoca per
iniciativa de l’Ajuntament de Gi-
rona i de l’Institut de Ciències de

l’Educació de la UdG amb l’ob-
jectiu de fomentar i optimitzar la
dimensió educativa i educadora de
la ciutat. Està dotada amb 3.000 eu-
ros i, un cop el projecte està des-
envolupat, es publica en format di-
gital. Han format part del jurat
Isabel Muradàs, Rafael Garcia,
Emma Soy, Josep Maria Serra i
Rosa Gil, que han pres la decisió
per unanimitat. 
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Steve Martin.
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