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We Are Standard, Anímic i El Pe-
tit de Cal Eril són alguns dels pri-
mers noms confirmats a la segona
edició del Festival’Era, el festival de
música electrònica i alternativa
que se celebra a Llagostera. Com-
binant grups consolidats i bandes
emergents, el festival ha programat
dues jornades de música pels dies
29 i 30 d’agost. El primer dia esta-
rà obert al públic en general, amb
actuacions a la plaça Major de
Llagostera, mentre que el segon dia
es farà a la masia de Can Gascons. 

A l’espera d’afegir nous artistes
al cartell, l’organització del festival
va fer públics ahir els primers
noms del cartell en una festa a Bar-
celona. A més dels We Are Stan-
dard;  els Anímic amb el seu dar-
rer treball, Hannibal, o El Petit de
Cal Eril, la programació inclou els
barcelonins Cuchillo i Begun, que
a finals d’aquest any publicaran el
seu disc de debut. 

Lasers, I am dive i  l’electrònica
de DJohnston també formen part
del cartell, que completen els joves
Thalab, Brigitte Laverne, Johnny
Card i Johnny Quid. 

Per anar fent camí cap al darrer
cap de setmana d’agost, l’organit-

zació ha programat una primera
sessió, l’Era Electrònica, que se
celebrarà el 19 de juliol. En aques-
ta jornada de dotze hores de mú-
sica a la masia de Can Gascons hi
participaran djs com Wooky, Inuit,
Nev.Era i Clip!

Les dues cites llagosterenques,
l’Era Electrònica i el Festival’Era,
conformen l’anomenat projecte

Era, que aquest hivern ja ha ofert
un tastet amb l’Era de Clubs a la
sala Be Cool de Barcelona i Tour-
mix de Girona. Una marca que, se-
gons els seus responsables, dona-
rà continuïtat al festival que l’agost
passat va celebrar la seva primera
edició amb artistes com Bigott o
Mendetz i que vol fomentar la
proximitat entre els artistes i el pú-
blic amb concerts de petit format. 

Les entrades
El preu de les entrades per l'Era
Eletrònica és de 20 euros (amb l’a-
parcament inclòs) i pel Festival'E-
ra, 25 (amb aparcament i càm-
ping). 

L’abonament conjunt per a les
dues cites estiuenques del projecte
Era es pot adquirir al web www.fes-
tivalera.com per 35 euros. 

We Are Standard, Anímic
i El Petit de Cal Eril, al
Festival’Era de Llagostera
La cita celebrarà la segona edició els dies 29 i 30 d’agost, amb una

jornada de concerts a la plaça Major i l’altra a la masia de Can Gascons 


Dos ballarins del Balleto di Siena, durant l’espectacle «Reshimu». 

BALLETO DI SIENA

La companyia italiana de dansa
Balleto di Siena, dirigida per Mar-
co Batti, representarà aquest
 diumenge al Teatre Municipal de
Girona l’espectacle Reshimu,en la
que serà la seva estrena a l’Estat es-
panyol. Per mostrar el seu darrer
espectacle, a més, la companyia se-
leccionarà estudiants de dansa
gironins que treballaran durant
tot el cap de setmana al costat de
ballarins professionals. 

Durant els mesos de març i ab-
ril, el director italià ha recorregut
l’Estat fent audicions per buscar jo-
ves talents. En total, més d’un
centenar d’estudiants de dansa
d’arreu d’Espanya van ser selec-
cionats i convidats a participar al
projecte de Girona. D’aquests, una
cinquantena provinents de Sevilla,

Màlaga, Gijon, Burgos o Alacant
d’entre 11 i 25 anys, ja han confir-
mat la seva assistència a la ciutat
per treballar tot el cap de setmana
amb la companyia i ballar di-
umenge 18 al Municipal. 

Aquest cap de setmana de dan-
sa començarà dissabte al matí
amb la darrera audició per parti-
cipar al projecte, que constarà
d’una masterclass de dansa i que
acabarà amb la selecció d’estu-
diants que acabaran treballant
amb Batti. De moment, ja hi ha
més de 30 estudiants de la de-
marcació que s’han apuntat a les
proves de selecció. 

Ballar al Municipal
Els estudiants seleccionats treba-
llaran tot el cap de setmana amb
els vuit ballarins professionals de
la companyia -una dels quals és gi-
ronina- i prepararan una peça
curta amb Batti. Aquesta coro-
grafia serà representada a l’esce-
nari del Teatre Municipal de Gi-
rona aquest diumenge, juntament
amb l’espectacle Reshimu. 
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La companyia italiana farà
audicions per treballar
aquest cap de setmana amb
el director Marco Batti



El Balleto di Siena
estrena «Reshimu» i
selecciona ballarins

We Are Standard, una de les primeres confirmacions del cartell.  
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FESTIVAL’ERA

LLAGOSTERA
29 I 30 D’AGOST

Les primeres confirmacions
del festival de Llagostera
també inclouen Cuchillo,
Begun, Lasers o I am dive

El 19 de juliol se celebra 
l’Era Electrònica, una cita amb
dotze hores de música amb
Wooky, Inuit, Nev.Era o Clip!

GENERALITAT DE CATALUNYA

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va rebre ahir de mans de l’alcalde
de Ripoll, Jordi Munell, la memòria que recull els valors i criteris amb els 
quals la Portalada Romànica de Santa Maria de Ripoll es postula com a
candidata a ser reconeguda com a Patrimoni Mundial de la Unesco. Amb la
presentació de la memòria al Departament de Cultura s’inicia oficialment el
tràmit de la candidatura del monestir de la capital del Ripollès. 



Inicien el tràmit de la candidatura de Ripoll 


