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RÀDIO Iñaki Gabilondo, en
l’aniversari de Ràdio Girona 
El popular presentador conduirà des de la ciutat
de l’Onyar el programa «Amb tu» des de l’Espai
Caixa de la plaça Poeta Marquina. 49

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

UNIVERSITAT Sergi Bonet pren
possessió com a rector de la UdG
La Generalitat volia vetar l’acte públic per por de les protestes anuncia-
des pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. 42

El festival Internacional de Tea-
tre Temporada Alta ha acomiadat
aquesta edició amb els millors re-
sultats de la seva història, amb
un 93,41 % d'ocupació i gairebé
48.000 espectadors.

Durant els dos últims mesos i
mig, han passat pels 88 espectacles
programats un total de 47.914 es-
pectadors, davant els 44.538 de l'a-
ny passat, i l'ocupació mitjana ha
passat del 90% de l'any passat al
93,41 % actual.

En aquesta última edició s'han
aconseguit xifres rècord en aquests
20 anys de festival, resultats que, va
destacar ahir el seu director, Sal-
vador Sunyer, amb un 30 % menys
de pressupost que fa tres anys,
per la qual cosa va agrair el suport
del públic, que no només ha om-
plert gran part de les funcions,
sinó que ha obligat a programar 25
funcions complementàries.

L'edició 2013 també ha poten-
ciat l'autoria catalana i la jove
creació i ha seguit apostant per la
internacionalització amb 22 co-
produccions d'espectacles, 4 d'e-
lles internacionals, i amb la mira-
da posada a Llatinoamèrica, d'on
han arribat 5 muntatges.

De la seva banda, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, que va
participar ahir a Girona a la roda
de premsa de balanç del festival, va
defensar el paper que juga el con-

siderat Festival de Tardor de Ca-
talunya i va destacar que és la cita
més internacional, sorgida agafant
com a base la dramatúrgia catala-
na. Mascarell va assegurar que
l'any que ve la Generalitat man-
tindrà l'aportació econòmica, uns

700.000 euros. A més, aquest any,
segons els responsables del Festi-
val, la Setmana de Creació Con-
temporània (Setmana dels Pro-
gramadors) i el cicle #FF80 s'han
consolidat com a punt de trobada
de programadors europeus.

Han assistit a aquesta edició
71 professionals d'11 països, i a
més el nou cicle Connexió Ibe-
roamèrica obre nous horitzons
per a l'escena catalana.

«Totes aquestes xifres i la com-
posició del pressupost ens fan

pensar que, malgrat les retalla-
des, Temporada Alta és sostenible,
tenint en compte que més de la
meitat del seu pressupost proce-
deix de recursos propis per segon
any consecutiu», van defensar els
responsables.

El pressupost d'aquest any ha
estat de 2,3 milions i, en un balanç
provisional, van constatar que el 21
% dels ingressos procedeixen de la
venda d'entrades, un 26 % de pa-
trocini privat i, la resta, d'ajudes pú-
bliques, sobretot de la Generalitat.

De cares a noves edicions, el fes-
tival pretén reforçar el paper d'al-
taveu de la creació catalana per tot
Europa i Iberoamèrica i també si-
tuar-se com a espai de reflexió
del panorama escènic.

Aquesta edició del Temporada
Alta ha comptat amb una intensa
programació de 88 espectacles de
teatre, dansa, música, circ i altres
disciplines escèniques. En els úl-
tims dos mesos i mig, 13 diferents
escenaris de Girona i Salt han
acollit 25 estrenes absolutes, 34 es-
pectacles internacionals de 16 pa-
ïsos diferents i 42 produccions
d'autoria catalana.

GIRONA | EFE/ACN/DdG

Temporada Alta bat rècords amb el 93%
d'ocupació i gairebé 48.000 espectadors
Mascarell assegura que la Generalitat mantindrà per a l’any vinent la seva aportació econòmica, uns 70.000 euros

Ferran Mascarell i Salvador Sunyer conversen a la roda de premsa de balanç del Temporada Alta. 

ACN

Breus

El conjunt instrumental de flau-
tes de bec del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Barcelona
(CMMB) actuarà demà divendres
(20h) a l’Auditori Viader de la Casa
de Cultura de  Girona. El grup in-
terpretarà el concert Cançó i dan-
sa, música per a consort del Re-
naixement.
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El Conservatori de
Barcelona actua a Girona

MÚSICA

Els alumnes de l’Escola de Mú-
sica Moderna de Girona (EMMG),
acompanyats per la Marxing Band,
oferiran aquest vespre (20.30h)a la
sala La Bombolla, de La Mirona de
Salt, un concert de Nadal dedicat
a La Marató de TV3. Fonts de l’es-
cola han informat que l’entrada és
gratuïta i es recolliran fons per a La
Marató. Fundada l'any 1987,
l'EMMG és una institució pionera
en l'ensenyament de la música
moderna a la província de Girona.
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Concert de Nadal de
l’Escola de Música
Moderna a La Mirona

MÚSICA

La coral gironina Saba Nova,
dirigida per Roser Busquets, farà
diumenge que ve, 15 de desembre
(12h), un concert d’homenatge al
pedagog, músic i compositor Fran-
cesc Civil. El concert inclourà una
primera part dedicada íntegra-
ment a obres composades pel
mestre Francesc Civil, entre les
quals hi ha El filador d’or o el
Cant dels Ocells, aquesta última
amb la participació de la solista
Carmina Daban.
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La coral Saba Nova
homenatja Francesc
Civil a l’Auditori

MÚSICA

Les 272 empreses que integren
el sector editorial català facturen a
l'any arreu del món 2.608 milions
d'euros, una xifra que, segons va dir
ahir el president del Gremi d'Edi-
tors de Catalunya, Xavier Mallafré,
es manté en «la línia de decreixe-
ment de l'any passat». Segons Ma-
llafré, «les expectatives dels sectors
que van patir primer la crisi, com
les agències de publicitat o la in-
dústria, ens fan ser optimistes, si no
per al 2014 sí per al 2015».

BARCELONA | EFE

El sector editorial
català factura arreu
del món 2.608 MEUR 

LLIBRES

El senador per Girona Rafel Bru-
guera, portaveu de l'Entesa en
pressupostos, s'ha mostrat satisfet
per la signatura d'un acord d'es-
mena transaccional per dotar amb
19 MEUR les beques per a estudis
Erasmus. El text s'ha sustentat
amb les esmenes presentades pels
grups d'Entesa pel Progrés de Ca-
talunya, Grup Socialista i Con-
vergència i Unió. Bruguera ha el
greu error comès pel ministeri
d'Educació, retirant les ajudes.
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El PP resol l’error de
les Erasmus amb
esmenes de l’oposició

ENSENYAMENT

El pressupost d’aquest any 
ha estat de 2,3 MEUR i es
considera que un 21% prové
de la venda d’entrades


