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L’AGENDA SETMANAL

La sala de teatre La Planeta de Girona
acull, a les 8 del vespre, la presentació del
llibre Periodisme sota sospita, que acaba
de publicar el veterà periodista Narcís-
Jordi Aragó (Girona, 1932). Es tracta d’u-
na obra en la qual aplega les memòries de
l'etapa de la revista Presència durant el
franquisme. 

L'Espai Dona de Palamós organitza un
taller de sensibilització i anàlisi de com
està representada la dona en els mitjans
de comunicació. El taller participatiu vol
analitzar els diferents mitjans de comuni-
cació des de la perspectiva de gènere,
compartint les opinions, idees i creences
de les persones participants. En les con-
clusions del taller es podrà participar en
la realització d'una filmació i en un pro-
grama a Ràdio Palamós. El taller es farà el
dimecres 17 d'abril i el dimecres 15 de
maig a l'Espai del Barri. 

Un col·lectiu de persones que tenen
com a nexe comú l’amistat amb l’expresi-
dent de la FOEG Jordi Comas, mort en un
assalt violent el novembre passat, li retran

un homenatge a l’hotel Costa Brava de
Platja d’Aro. Durant l’acte es presentarà el
llibre La Tramuntana Justa i es presentarà
el primer premi de recerca local Jordi Co-
mas. A més, es batejarà un dels salons de
l’hotel amb el seu nom i per acabar se ce-
lebrarà un sopar elaborat pels 18 restau-
rants de La Cuina de l’Empordanet.

A partir d’avui els camions deixaran de
circular per la carretera N-II i hauran de
fer-ho obligatòriament per l’autopista AP-
7. Les restriccions vénen donades per la
pressió popular i per l’elevada sinistralitat
a la N-II, especialment en el tram de l’Alt
Empordà.

Després d’una intensa setmana d’activi-
tats musicals a la ciutat de Girona, el Fes-
tival Strenes tanca la seva primera edició
en un nou cap de setmana farcit de con-
certs. Dissabte serà el torn dels aclamats
Love of Lesbian. La banda barcelonina li-
derada pel carismàtic Santi Balmes pre-
sentarà a l’Auditori de Girona el seu tre-
ball La noche eterna. Los días no vividos.

A les 8 del vespre es presenta La Festa
de l’arxiduc. Un espectacle de teatre, mú-
sica i dansa ambientat a les corts valen-
cianes del 1707 dirigit per Josep Lluís Gu-
ardiola. Un actor, una companyia de dan-
sa barroca i l’orquestra barroca Vespres
d’Arnadí intervenen en aquesta obra, en
què el jove Llibert Folch dirigeix una festa
en honor del seu pare amb música, dan-
ses i àries, i la lectura de poemes.
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Festival Còmic de Figueres
Preparats per riure

Figueres serà l’escenari de la sisena edició del Festival Còmic que reunirà fins a
tretze espectacles en quatre escenaris que estaran repartits per la capital de

l’Empordà. En concret, les actuacions es podran seguir a la Rambla amb un es-
pai que presenta el concessionari oficial de Citroën, el Teatre Municipal el Jardí,

la Cate i l’Escorxador. Aquest dijous 18 tindrà lloc una sessió audiovisual a càrrec
de Cine Club Diòptria que s’ha volgut dedicar a la figura del prestigiós clown ca-

talà Tortell Poltrona i a l’entitat Pallassos sense Fronteres. A partir del 18 arribarà
el torn a les diferents actuacions programades. En concret, hi haurà espectacles

fins al dia 28 d’abril. L’obertura oficial del festival serà el divendres 19 amb una
gala al Teatre Municipal el Jardí que comptarà amb la presència de l’humorista
Reugenio, els actors gironins Xuriguera i Faixedas, el grup The Chancklettes i la

reconeguda pallassa Pepa Plana. La resta de festival inclourà també diverses ac-
tuacions de prestigi.

Del 18 al 28 d’abril l’humor ocuparà quatre espais
de Figueres amb motiu de la sisena edició del festival
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