
DdG CLUB DEL SUBSCRIPTOR
A més de rebre còmodament el seu exemplar, els nostres subscriptors poden gaudir dels nombrosos serveis i activitats de franc o amb importants descomptes.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
FEU-VOS SUBSCRIPTORS TRUCANT AL:972 20 20 42 TELÈFON D’ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR O ENTREGANT
AQUESTA BUTLLETA OMPLERTA A LES NOSTRES OFICINES. PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2

Per al sorteig d’entrades del
club del subscriptor cal trucar els

dilluns d’11.00 a 14.00 h
Retalli, ompli i presenti la

butlleta a les nostres oficines

NOM I COGNOMS:

TELÈFON:

ADREÇA

TRUCA AL DIARI I RESERVA LA TEVA ENTRADA

GIRONA F.C.
CÒRDOVA
ESTADI MUNICIPAL

Diumenge 24 de febrer a lles 17.00h

LA DONA VINGUDA
DEL FUTUR

TEATRE MUNICIPAL

Diumenge 24 de febrer a les
18.00 hores

TRUCA AL 972202066 I RESERVA LA
TEVA FINS A FINALS D’EXISTÈNCIES.

2x1 per als nostres
subscriptors

DIAGNÒSTIC
HAMLET

TEATRE MUNICIPAL

Divendres 1 de març a les
21.00 hores

TRUCA AL 972202066 I RESERVA LA
TEVA FINS A FINALS D’EXISTÈNCIES.

2x1 per als nostres
subscriptors

TRUCA AL 9720 20 20 42 I ENTRA EN EL SORTEIG

Entra en el sorteig de forfets

TEATRE 

SÉ DE UN LUGAR

ANUL·LAT

CONCERT

TEATRE DE SALT

Dissabte 2 de març a les
18.00 hores

TRUCA AL 972202066 I RESERVA LA
TEVA FINS A FINALS D’EXISTÈNCIES.

2x1 per als nostres
subscriptors

T’AGRADA 
ESQUIAR?

DIMARTS AMB LA TARGETA DEL CLUB DEL
SUBSCRIPTOR ALS CINEMES

Ocine de Girona, Cinemes Albèniz, Centre, Cinemes
Albèniz Plaça i Ocine Platja d’Aro

L’ENTRADA AL CINEMA ÉS UNA PER SETMANA I PER TARGETA, 
TANT SI ÉS ÒPERA, FUTBOL O CINE.

MADRID-BARÇA
(LLIGA)

DIA 02/03/2013 16.00

BARÇA – MADRID 
(COPA DEL REI)

DIA 26/02/2013 HORA 21.00

MILAN-BARÇA
(CHAMPIONS)

DIA 20/02/2013 HORA ¾ 21.00

RAIMUNDO
AMADOR

Un instant de «Dansem», ahir al Teatre Municipal de Girona.  

ANIOL RESCLOSA

Les escoles de dansa de Girona i
Salt fan un espectacle solidari

Diverses companyies i escoles de
dansa de les ciutats de Girona i Salt
es van unir ahir al vespre sobre l’es-
cenari del Teatre Municipal de
Girona per celebrar una nova edi-
ció de Dansem, un espectacle so-
lidari que recull fons per a Càritas
de Girona i Salt. 

Dansem és un espectacle de
dansa variat en què, grups de di-
versos estils i edats mostren les se-
ves habilitats amb el ballet, el fla-
menc, la dansa oriental o el funky. 

Aquesta és la quarta edició de
l’espectacle solidari, que ja va ofe-
rir una primera representació el 9
de febrer al Teatre de Salt. 

GIRONA | DdG

Aràbia Saudita ha obert al turis-
me una mil·lenària joia arqueolò-
gica, Patrimoni de la Humanitat
des del 2008, l'accés a la qual va es-
tar prohibit gairebé un segle per
motius religiosos i que té una gran
semblança amb el jaciment de
Petra, a Jordània.

La construcció de Madaen Sa-
leh («les ciutats de Saleh») es va ini-
ciar fa uns 5.000 anys, a l'extrem
nord-oest del regne saudita, no
 lluny de la ciutat de Tabuk.

L'accés a aquesta zona estava
vetat des que la dinastia Al Saud va
prendre el control del país el 1932,
en estricte compliment de l'ordre
del profeta Mahoma de no entrar-

hi excepte si era plorant i en dejú,
pel trist destí del poble que la va
habitar.

Territori de llegenda
Segons la tradició, l'àrea estava
habitada per la tribu dels tamu-
deus, avantpassats dels àrabs, que
posseïen una cultura avançada i la
capacitat d'esculpir inscripcions,
a més de construir cases i palaus
a les muntanyes.

L'Alcorà relata que Déu va en-
viar als tamudeus el seu profeta Sa-
leh, per aconseguir que aquest
poble deixés d'adorar ídols.

Els incrèduls tamudeus van de-
manar a Saleh que demostrés que
era un missatger diví, de manera
que el profeta va convertir una roca
en una gran camella que tenia la
capacitat de produir llet suficient
per a tota la tribu, amb la qual s'e-
laboraven els més exquisits for-
matges i mantegues.

No obstant això, envejosos, els
tamudeus van decidir matar la
camella per desfer-se de Saleh.
La resposta divina, continua la
tradició, va ser terrible i va acabar
amb l'extermini d'aquesta tribu,
mentre Saleh i uns pocs creients
l'abandonaven corrent.

La zona va ser habitada poste-
riorment per assiris, nabateus (au-
tors de les principals construc-
cions i que tenien la seva capital a
la propera Petra) i romans.

RIAD | EFE

Reobren una joia arqueològica
tancada durant gairebé un segle

Madaen Saleh es va
construir a l’Aràbia Saudita
fa uns 5.000 anys i és
Patrimoni de la Humanitat
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CULTURA I SOCIETAT 

EL JACIMENT
15km2 amb tombes, habitatges i
mausoleus esculpits a la roca

Madaen Saleh conté 138 tom-
bes, amb inscripcions que re-

gistren la importància que tenia la
mort a la societat, el seu nom i l’edat.
També hi ha habitatges i mausoleus
esculpits a la roca. 



LA CLAU


