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Sílvia Pérez Cruz i Raúl Fernández «Refree» presentaran «Granada».
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La Generalitat va aprovar ahir el
programa temporal de suport a la
posada en marxa de la nova Bi-
blioteca Pública de Girona i per dur
a terme el canvi d’ubicació a l’e-
difici d’Emili Grahit. Entre altres
qüestions, preveu l’increment en
cinc persones de la plantilla de tre-
balladors del centre i els recursos
necessaris per a l’efectiva posada
en funcionament, un cop l’Estat
traspassi l’equipament a la Gene-
ralitat. El programa tindrà vigèn-
cia fins al 31 de desembre de 2015.

L’increment de superfície
útil –multiplicarà per deu l’actual–
i de serveis ha obligat a revisar les
càrregues de treball, els processos
de gestió i el dimensionament de
l’equipament i han portat a la con-
clusió que la posada en funciona-
ment de la nova biblioteca no es
pot dur a terme únicament amb el
personal actualment adscrit al
centre. La contractació es farà mit-
jançant el procediment habitual
per a la cobertura provisional de
llocs vacants a l’administració,
amb publicitat prèvia entre el per-
sonal funcionari de carrera.

Tot i que la data anunciada per
a la inauguració de la nova bi-
blioteca era la Diada de Sant Jor-
di d’aquest any, encara no hi ha
data definitiva per a fer efectiu el
trasllat. 
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Inicien els tràmits
per posar en
marxa la nova
Biblioteca Pública
de Girona

Els concerts de Sílvia Pérez Cruz
i Raúl Fernández Miró Refree; Dul-
ce Pontes, Els Amics de les Arts i
l’estrena del nou espectacle d’Al-
bert Pla i Pascal Comelade són al-
guns dels primers noms confir-
mats per al festival Temporada
Alta de Girona i Salt, que se cele-
brarà d’octubre a desembre. 

A l’espera de donar a conèixer la
programació completa del pro-
grama d’arts escèniques i la resta
de concerts el 4 de setembre, l’or-
ganització ja ha fet públics els sis
primers concerts i espectacles de
l’edició. Entre els confirmats des-
taca el duet de Sílvia Pérez Cruz i
Refree; junts presentaran Granada,
el procés de creació del qual es va
gestar al Teatre de Salt.

L’apartat musical del festival de
Girona i Salt també comptarà amb
els concerts de la portuguesa Dul-
ce Pontes, Puertos de Abrigo,  i d’Els
Amics de les Arts, que hi presen-
taran el seu darrer disc, Abans
d’entrar hi ha sempre el dinosaure.
Als escenaris de Temporada Alta
també s’hi estrenarà el nou es-

pectacle conjunt d’Albert Pla i
Pascal Comelade.

També s’avança la venda de lo-
calitats per a dos espectacles a
mig camí entre la música i el tea-
tre: El intérprete d’Álvaro Tato, in-
terpretat per Asier Etxeandia, con-
siderat un dels muntatges revela-
ció de la temporada i que permet
fer un viatge musical a través de les
cançons d’intèrprets dramàtics i
solitaris com Kurt Weill, Chavela
Vargas o David Bowie; i l’especta-
cle humorístic PaGAGnini de la
companyia Yllana, amb la parti-
cipació del violinista Ara Malikian.

Dilluns 2 de juny, a les 10 del
matí, es posaran a la venda les en-
trades per aquests primers espec-
tacles a través del web del festival.
De tots aquests espectacles, però,
es reservarà una part de les loca-
litats per a la venda de paquets i
abonaments que es farà el mes de
setembre, un cop revelada la pro-
gramació completa.
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El festival programa els
concerts de Dulce Pontes i 
Els Amics de les Arts i «El
intérprete» d’Etxeandía



Pérez Cruz  i Albert Pla
amb Pascal Comelade, 
a Temporada Alta

Les entrades per a aquests
primers espectacles es
posaran a la venda el dilluns 2
de juny al web del certamen

La programació completa 
del festival de Girona i Salt 
se sabrà el proper dia 
4 de setembre

La convocatòria d’ajuts Kreas
subvencionarà 29 projectes giro-
nins aquest 2014. L’objectiu d’a-
questes ajudes és promoure artis-
tes o entitats culturals de Girona
per tal que puguin presentar un
projecte amb caràcter innovador,
viable i d’interès per al públic gi-
roní. La finalitat de les Kreas és im-
pulsar, doncs, la creació i la recer-
ca en totes les disciplines artísti-
ques. L’import destinat a les ajudes
Kreas aquest 2014 ha estat de
50.000 euros.

Dels 39 projectes presentats a la
convocatòria d’enguany, quatre
n’han quedat exclosos per no ade-
quar-se a les bases i dels 35 pro-
jectes restants, el Consell de les Arts
i la Cultura de Girona, que és la co-
missió avaluadora dels projectes,
n’ha escollit 29. 

Les ajudes Kreas es divideixen
en dues modalitats: subvencions
Kreas de suport a la creació artís-
tica i beques Kreas d’estudis i/o re-
cerca artística.

Segons els àmbits de creació,
l'àmbit que enguany ha rebut més
projectes ha estat el d'audiovisu-
als. D'aquest sector creatiu les

ajudes s'han destinat a 10 projec-
tes amb un import total de 19.945
euros. 

Del sector d’arts escèniques,
s’han presentat vuit projectes de
teatre, dansa i circ amb una apor-
tació total de 14.000 euros. Pel
que fa l'àmbit de música, es desti-
nen un total de 7.000 euros entre
els cinc projectes escollits a la
convocatòria d’aquest any.

Respecte a l'àmbit d'arts visuals,
literatura i interdisciplinaris, que
enguany han estat els menys re-
presentats, s'han destinat ajudes a
tres projectes de literatura amb un
import total de 4.500 euros; dos
projectes d'arts visuals amb un
import de 3.500 euros i, finalment,
un projecte per la part de projec-
tes interdisciplinaris amb una
aportació total de 1.000 euros.

Tots els projectes subvencio-
nats s'hauran de presentar en un
acte públic a Girona abans del 31
de desembre de 2014. 
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L’import destinat aquest
any al programa de suport 
a la creació i la recerca és 
de 50.000 euros



Els ajuts i beques Kreas
subvencionen vint-i-nou
projectes artístics gironins

LA XIFRA

presentats al 2014
S’han presentat 39 projectes en la
convocatòria d’aquest any. Per 
àmbit de creació, el sector d’audiovi-
suals és el més nombrós, amb deu
projectes presentats. 

39 PROJECTES 

LA BANDA D’EN PERE BOTERO,
el grup de percussió de Diables d’en
Pere Botero de Salt, ha guanyat el
segon premi  al concurs As de
Repiques, considerat com el torneig
de percussió més gran de Catalunya.
Celebrat a Vilassar de Mar, hi 
van participar més de cinquanta
grups percussionistes d’arreu de
Catalunya i França. 



Premien la
Banda d’en Pere
Botero de Salt
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