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C/ Sant Llàtzer, 9 · FIGUERES
Tel. 972 50 57 01 - 972 51 00 54 

Fax: 972 50 52 50
Cap Norfeu, 16, baixos · 17480 ROSES
Tel. 972 25 54 15  - Fax 972 15 03 98

(obert dimarts i divendres)
trilla@finquestrilla.com

www.finquestrilla.com 

• Lloguers d’habitatges amb mobles
i sense mobles

• Lloguers de locals comercials
i magatzems

• Lloguers de despatxos

• Lloguer de naus industrials

• Lloguer de places de pàrquing, etc.
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CÍRCULO DE LECTORES 

Por ampliación de nuestra red de agentes
necesita contratar en (Girona, Palamós, St. Feliu
de Guíxols, Sta. Coloma de Farners, Blanes,
Llagostera, Palafolls, L’Escala y Puigcerdà)
personas para atender a nuestros socios (NO
VENTAS)

Las gestiones a realizar como agente no ofrecen
grandes dificultades: entrega de revista, recogida
de pedidos, reparto de mercancía y cobro.

Interesados, llamen al tel. 93 366 00 18
Horario: 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00

El concurs de teatre ama-
teur Rafael Anglada de
Santa Coloma de Farners
celebra el vintè aniversari
i per commemorar aques-
ta efemèride la majoria de
les obres representades
tindran com a ingredient
comú l’humor. Hi partici-
paran set companyies de
teatre amateur de Sant
Hilari Sacalm, Caldes de
Malavella, la Cellera, Puig-
cerdà, Cassà de la Selva,
Bescanó i Tarragona.

Com a inici, i fora de
concurs, aquesta tarda es
farà un espectacle solidari
(18.15 h) extret del curset
impartit per Jaume Fàbre-
gas a Santa Coloma de
Farners. Aquest especta-
cle estarà basat en monò-
legs, acompanyats d’ac-
tuacions musicals. L’en-
trada a aquest espectacle
serà aportant-hi aliments
o productes d’higiene per-
sonal i neteja, que seran
entregats a Càritas de
Santa Coloma de Farners.

El grup de teatre La
Clau, com a cloenda i fora

de concurs, també, repre-
sentarà l’obra No et vestei-
xis per sopar, el cap de set-
mana del 15 i 16 de març.
Totes les representacions
es faran al Teatre Catalu-
nya a 1/4 de 7.

La primera obra a con-
curs serà Burundanga, el
26 de gener, a càrrec del

Grup de Teatre de Sant
Hilari Sacalm. El 2 de fe-
brer, es representarà
L’amor no té cap fórmula
(Carisma Teatre, de Cal-
des de Malavella); el 9 de
febrer, serà el torn d’Es-
quetx Teatre (la Cellera),
amb Sense cita prèvia; el
dia 16, es representarà

Sóc lletja (Teatre 8 de Tar-
ragona), i el 23, Política-
ment incorrecte (Inesta-
ble Ceretana, de Puigcer-
dà). El 2 de març, Guspira
Teatre de Cassà represen-
tarà Sopar fred i el dia 9 de
març, serà el torn d’Alba
Nova de Bescanó, amb
l’obra Rumors. ■

L’humor és l’eix del vintè
concurs Rafael Anglada
a S’obre avui amb un espectacle solidari, sorgit d’un curset fet per Jaume Fàbregas a
Santa Coloma a Hi participaran 6 companyies gironines i una de tarragonina

TEATRE

N. Forns
SANTA COLOMA DE FARNERS

Esquetx Teatre actuarà el 9 de febrer a Santa Coloma ■ DAVID MASFERRER


