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Empresa de
Figueres necessita

Bon producte i objectius assequibles. Feina amb perspectives.
Sector energètic/instal·lacions. Formació a càrrec de l’empresa.
Es busca freelance amb possibilitat de contracte fix si demostra
capacitat i implicació en l’empresa.
Tres zones per cobrir: Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès

Podeu adreçar els vostres c. v. a atencioclient@instalia.com
a l’atenció de la Srta. Laura. 

COMERCIALS

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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Els Amics de l’Òpera de Gi-
rona estrenaran aquesta
tarda al Teatre Municipal
de Girona (19 h, entrades
de 10 a 20 euros) el seu pri-
mer espectacle líric esce-
nificat. D’ÒperA (Assa-
jant Il Trovarore) és un es-
pectacle original amb guió
i direcció de Joan Maria
Segura, amb la seducció,
l’amor i el final feliç com a
fil conductor d’un muntat-

ge farcit d’àries, duets,
trios i cors d’òpera de di-
versos autors. D’ÒperA
posa en escena l’assaig
d’una companyia d’òpera
que prepara Il Trovatore
de Verdi, amb personatges
com ara el tenor galant, el
baríton madur, la soprano
sexi, la diva, la mezzo des-
pistada...

Aquests personatges
estan interpretats per di-
versos cantants vinculats
als Amics de l’Òpera de Gi-
rona: les sopranos Maria

Casado i Maite Mer, la
mezzosoprano Georgina
Reyner, el tenor Jorge
Juan Morata i el baríton
Joan Garcia Gomà, així
com també l’actriu Natàlia
Donato i el pianista Santi
Escura. En el vestuari
també han col·laborat
Proscenium i Ulisses Or-
dúñez, i de la il·luminació
se n’ha encarregat Jordi
Llongueres.

Al llarg de l’espectacle
s’interpretaran frag-
ments d’òperes de Verdi

(sobretot Il Trovatore, pe-
rò també Rigoletto), Bi-
zet, Mozart, Bellini, Hän-
del, Saint-Saëns, Offen-
bach, Rossini, Puccini,
Donizetti, Delibes i Gluck.

Els Amics de l’Òpera de
Girona van participar el
diumenge 11 de maig en la
celebració del Dia Euro-
peu de l’Òpera, que va re-
unir centenars de perso-
nes a la plaça del Vi, en una
iniciativa del Festival Cas-
tell de Peralada i l’Ajunta-
ment de Girona. ■

Xavier Castillón
GIRONA

Primer espectacle líric
escenificat dels Amics de
l’Òpera de Girona
a ‘D’ÒperA (Assajant Il Trovatore)’ s’estrenarà aquesta tarda al Teatre
Municipal de Girona a El guió i la direcció escènica són de Joan Maria Segura

L’equip de l’espectacle ‘D’ÒperA (Assajant Il Trovatore)’ ■ A.O.G.


