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Culturai Espectacles

FREELANCE MODELS GIRONA
organitza

2n CURS D’INTERPRETACIÓ TEATRAL
«Les dificultats reals de l’actor davant una escena de text»

— Dilluns i dijous de 19 a 21 h (4 hores setmanals)
— Curs trimestral d’octubre a desembre.
— Preu: 120 euros/mes

1r CURS D’INTERPRETACIÓ DAVANT LA CÀMERA
«Aprendre a treballar el llenguatge de la televisió»

— Divendres de 19 a 21 h (2 hores setmanals)
— Curs trimestral d’octubre a desembre.
— Preu: 100 euros/mes

Els dos cursos aniran a càrrec de l’actor i director professional:
MARTÍ PERAFERRER I VAYREDA

Visiteu: http://martiperaferrer.blogspot.com

Places limitades i a partir dels 14 anys.
Lloc: AGÈNCIA FREELANCE MODELS
C/ Argenteria núm. 28, principal. Girona

Telèfon de contacte 608 17 92 47
e-mail: info@freelancemodelsbcn.com

Juzgado Primera Instancia 1 Figueres
Procedimiento Jurisdicción voluntaria 408/2007
Parte demandante FRANCESC GINER BALLESTA
Procurador ANNA MARIA BORDAS POCH

EDICTO

La Secretaria en sustitución del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de Figueres

HACE SABER

Que en los autos de Jurisdicción voluntaria que
se siguen en este Juzgado bajo el número
408/2007, en relación con la siguiente finca:

URBANA.- Casa y patio situada en Roses, ca-
lle de San Isidro, 17, compuesta de planta baja
y un piso, con una superficie de 61 m2 de solar,
y 168 m2 construida.
Linda: derecha, entrando, Oriente, con NA
ORDOÑEZ BUENO; izquierdo, entrando, Po-
niente, con PEDRO DONAT ROMAÑACH.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Roses al tomo 948, libro --, folio 240, finca
2110.

En el expediente, que se sigue a instancias de
FRANCESC GINER BALLESTA, representa-
do por el procurador ANNA MARIA BOR-
DAS POCH, se ha dictado resolución de fecha
de hoy acordando citar a las peronas ignoradas
a quienes pueda perjudicar la inscripción soli-
citada: asimismo a las personas de quienes pro-
cede la finca, o sus causahabitantes, y al porte-
ro, o a uno dos inquilinos de la finca urbana ob-
jeto de este procedimiento; a todos ellos a fin
de que dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al
de la citación, o la publicación de los edictos,
puedan comparecer ante este Juzgado para ale-
gar lo que a su derecho convenga.

Y para que sirva de citación el legal forma, li-
bro el presente edicto.

Dado en Figueres, 
a trece de septiembre de dos mil siete

La Secretaria en sustitución

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

SUBMINISTRAMENTS I MUNTATGES, SA

Es fa públic que en la Junta General d’Accio-
nistes de la Societat celebrada el 17 de se-
tembre de 2007, es va acordar transformar la
societat en  Societat Limitada amb la deno-
minació de SUBMINISTRAMENTS I MUN-
TATGES, S.L., aprovant-se el Balanç de
Transformació i els nous Estatuts Socials.
Sant Julià de Ramis, 21 de setembre de 2007
L’Administrador.- Sr. José Zazo Manzano

Acn/DdeG, Barcelona. 
A la Toscana, la darrera obra del
dramaturg Sergi Belbel s'estre-
narà al teatre de Salt la pròxima
setmana dins del festival de tea-
tre Temporada Alta, abans de
portar-se a Frankfurt on es re-
presentarà dins dels actes pa-
ral·lels de la Fira Internacional
del Llibre entre l'11 i el 13 d'oc-
tubre. 

Aquesta obra, dirigida també
per Belbel, gira al voltant d'una
parella i dos amics seus, quan el
protagonista, interpretat per Jor-
di Boixaderas, entra en una crisi
per causes «insignificants», se-
gons l'autor, que també va dir que
és una obra «amb dues cares», i
plena de «sorpreses». Un cop tor-
ni de Frankfurt aquesta produc-
ció es podrà veure per la resta de
Catalunya i l'Estat espanyol, on
s'estrenarà una versió en castellà
l'any vinent.

Segons Sergi Belbel, l'obra és
la història d'un home, interpretat
per Boixaderas, que «ho té tot» i
per causes «insignificants» entra
en crisi. Al seu voltant també hi
són la dona, Cristina Plazas, i dos
amics de la parella, Lluís Soler i
Lluïsa Castell, que els acom-
panyen durant tota la història.
Belbel va explicarque la història
es veu «a través dels ulls del pro-
tagonista» i per tant distorsiona-
da per l'estrès que pateix.

L'autor va dir que la idea va
sorgir fa molts anys i a partir d'u-
na premissa d'un home feliç que
tenia malsons i com passava a ser
un home trist amb «somnis sobre
el paradís». En aquest sentit, la
Toscana simbolitza aquesta idea
de paisatge idíl·lic ja que «és on la
parella protagonista es va jurar

amor etern» i de fet l'obra co-
mença amb el protagonista «es-
tressat i la dona regalant-li un
viatge a la Toscana, d'on ell torna
pitjor». Belbel espera que el pú-
blic es vegi reflectit en aquesta
obra, ja que el protagonista té
«una malaltia de la nostra socie-
tat». Sobre si hi ha autobiografia
en el personatge principal, l'au-
tor va dir que es reconeix «però
el que li passa no m'ha passat mai,
i escriure aquesta obra m'ajuda a
alliberar-me dels meus dimonis».

A la Toscana es representarà
el 5 i 6 d'octubre a Salt dins de
Temporada Alta 2007, on, per a
Belbel, estar-hi «és un al·licient»,
i d’aquí aquesta producció del
TNC anirà l'11, 12 i 13 d'octubre
a Frankfurt en els actes paral·lels
de la Fira Internacional del Lli-

bre. Posteriorment, l'obra es
podrà veure a la Sala Petita del
TNC del 8 de novembre al 6 de
gener. Fins al mes de febrer, l'es-
pectacle farà una gira per Cata-
lunya i Balears, amb ciutats com
Reus, Granollers, Manresa, Pal-
ma, Manacor, Valls, Tarragona o
Olot, i a partir de finals de febrer,
iniciarà una gira en castellà que
començarà a Salamanca i finalit-
zarà al març a Madrid.

El nou text de Sergi Belbel os-
cil·la entre la comèdia més àcida
i el drama, amb la mateixa facili-
tat amb què es mou, amb sigil pri-
mer i després amb una angoixant
estridència, entre la realitat tan-
gible i l'onirisme que és capaç de
transformar-ho tot en un malson
terrible i obsessiu. És una peça
que gira al voltant de Marc i Joa-

na i dels seus dos millors amics:
Jaume, un arqueòleg amb molt
de món que amaga un secret ter-
rible, i Marta, una doctora que in-
tenta ajudar Marc i Joana a tro-
bar sortida a una relació que sem-
bla trobar-se davant l'abisme. 

L'obra va estrenar-se en ver-
sió danesa el passat dissabte al te-
atre Plan B de Copenhaguen
amb una companyia d'aquesta
ciutat, i la major part de l'equip
tècnic i artístic van anar a veure-
la, una situació «un xic perillosa»
segons Belbel ja que s'ha d'es-
trenar la versió catalana la pròxi-
ma setmana. Tot i això, tant els
actors com l'autor van explicar
que l’experiència va ser enriqui-
dora encara que els actors cata-
lans «doten de creativitat pura els
seus papers», segons Belbel.

La darrera obra de Sergi Belbel es veurà
a Temporada Alta abans que a Frankfurt
«A la Toscana», protagonitzada per Jordi Boixaderas, es representa a Salt el 5 i 6 d’octubre

TEATRE

«A LA TOSCANA». Belbel (d) i els actors Lluïsa Castell, Jordi Boixaderas, Cristina Plazas i Lluís Soler (d’esq. a dreta).
DdeG

Ana Rodríguez, Girona. 
La UdG, a través de l’Oficina
d’Investigació i Transferència
de Tecnologia (OITT), participa
en el projecte de divulgació cien-
tífica la Nit de la Recerca Euro-
pea, la primera activitat dins el
7è Programa Marc de la UE en
què pren part la universitat gi-
ronina.

El projecte, coordinat per
l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca (Agaur)
de la Generalitat, compta també
amb les Universitats Pompeu
Fabra i del País Basc. Precisa-
ment a les tres seus, Girona,
Barcelona i Donosti demà se ce-
lebrarà aquesta 1a Nit de la Re-
cerca Europea, una «festa», tal
com la va qualificar el Vicerec-
tor de Política Científica de la
UdG, Miquel Duran, en què s’o-
feriran «petits tastets» de la re-
cerca que es fa a la UdG. L’ob-
jectiu d’aquesta jornada, que co-
mença a les sis de la tarda amb
una presentació a càrrec del
McFèlix i finalitza a les onze de
la nit amb el concert de Starsky
Hutchers –grup que, com va
destacar Duran, «no hem portat
de fora, sinó que són investigadors
de la UdG–, és «interaccionar
amb la societat gironina» i «de-
mostrar que la recerca no la fan
les màquines sinó les persones». 

Algunes de les activitats,
plantejades de forma lúdica per
a tots els gironins i que tindran
lloc a la plaça Sant Domènec, in-
clouen tallers de globoflèxia o
de cuina i ciència, així com es-
pectacles de màgia i la presen-
tació en primícia del robot Asi-
mo, moment en què hi haurà
connexió en directe amb la seu
de la UPF.

Girona comparteix 
amb Barcelona 
i Donosti la
Primera Nit de la 
Recerca Europea

UNIVERSITAT DE GIRONA




