
Figueres acollirà del 3 al 5 de ju-
liol el primer Festival de dansa con-
temporània que s’hi celebra i que
portarà més de 60 ballarins pro-
fessionals de diversos països amb
una trentena d’actuacions pro-
gramades. Tots els espectacles es
faran a l’espai públic i seran gratuïts
en un intent per acostar aquesta
disciplina a la ciutadania. els seus
impulsors, que van guanyar la
beca Agita de Figueres, estan
creant també una companyia de
dansa i fan activitats en centres
educatius de la ciutat per acostar-
la als més joves. 

La plaça de l’Ajuntament, la
Casa empordà, el Museu de l’em-
pordà i la plaça de les Patates se-
ran els escenaris de les actuacions
de dansa però també de mostres
de fotografia, escultura, vídeos o les
coreografies en les que partici-
pen els alumnes de l’institut Ale-
xandre Deulofeu. el festival està
pensat per ser també una mostra
d’art. Per això, s’hi han programat
múltiples activitats com ara la
creació d’una flashmob, un con-
curs d’instagram o jocs. De fet, du-
rant els dies previs al certamen es
realitzaran diferents «improvisa-
cions» per la ciutat per «preparar»
el públic. També es podrà visitar un
itinerari de fotografies pel centre
històric de la ciutat, elaborades per

Montse Capel.
els actes s’iniciaran el dia 3 a la

tarda amb la presentació d’aquest
projecte i, posteriorment, actuaran
artistes del regne unit, suïssa,
itàlia i espanya. Paral·lelament,
la Casa empordà acollirà una ba-
tucada per seguir l’itinerari d’i-
matges que s’ha elaborat per a
l’ocasió. el divendres continua-
ran les actuacions durant tota la
tarda i també es faran tallers amb
artistes internacionals  per a petits
i joves. Pel darrer dia hi ha previs-
tes noves actuacions juntament
amb una trobada de les escoles de
dansa de la ciutat en la qual es farà
una hora de classes amb ballarins
professionals. També hi haurà ac-
tuacions espontànies, exposicions
i projeccions. 

el ballarí figuerenc i promotor
del projecte, roger Fernández, as-
segura que l’objectiu principal és
«poder arribar  ala població de la
manera més simple possible, tra-
ient la performance i la dansa del
seu espai tradicional però a pre-
sentar-lo en espais públics i ac-
cessibles a tothom». un altre és tre-
ballar amb les escoles de la ciutat.

De fet, han col·laborat amb el
Deulofeu oferint tallers a estu-
diants de secundària i batxillerat.
segons Fernández, aquesta disci-
plina és una gran desconeguda i la
seva voluntat és canviar aquesta
tendència. També crear una com-
panyia de dansa en la qual ja estan
treballant la dotzena de persones
que integren l’equip d’aquest pro-

jecte. en un moment en què mol-
tes es dissolen, Agitart vol canviar-
ho mostrant que «els joves són em-
prenedors». 

el regidor de Cultura, josep Ma-
ria Godoy, per la seva banda, va
destacar la vocació de Figueres
per esdevenir un referent en actes
culturals i amb múltiples activitats
al carrer.  
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Figueres acollirà un festival de dansa
amb 60 ballarins i més de 30 actuacions

Els impulsors, guanyadors d’una beca, estan creant una companyia estable i volen acostar a la ciutadania la disciplina

Una de les actuacions dels alumnes del Deulofeu fruit de les classes promogudes en el projecte. 

AGITART FIGUERES ES MOU

LA CLAU

VOLUNTARIS
Els organitzadors han buscat
famílies per acollir els artistes

Els promotors han buscat famí-
lies voluntàries de Figueres i

l’entorn per acollir un o dos ballarins.
D’aquesta manera, han aconseguit
que tots els artistes puguin allotjar-
se. També han arribat a un acord amb
el restaurant Granada Vins per oferir-
los uns menús econòmics. 



Figueres celebra des d’ahir i fins
al proper 12 de juliol la segona edi-
ció del «Tastets surrealistes», que
organitzen l’Ajuntament, Comerç
Figueres amb el patrocini d’estre-
lla Damn i la participació de la
Fundació Gala-salvador Dalí. en-
guany hi participaran 22 restau-
rants de la ciutat i els menús es
complementaran amb activitats
musicals i diverses mostres de
cuina en directe amb productes
alimentaris de la zona. el projec-
te, que es va iniciar l’any passat,
busca promocionar la ciutat a tra-
vés de la seva oferta gastronòmi-
ca. 

Cadascun dels establiments
participants oferirà un menú amb
sis tastets d’inspiració daliniana
que aniran acompanyats del ma-
ridatge d’una cervesa de la com-
panyia patrocinadora. Per dina-

mitzar aquests àpats, a més, s’ha
organitzat també «tastets musicals»
i «showcookings» a les principals
places de la ciutat. També s’han
programat múltiples activitats pa-
ral·leles que coincidiran amb  da-
tes assenyalades com les revetlles
de sant joan i sant Pere. 

Múltiples actes paral·lels
sota aquest paraigües de promo-
ció, el 5 de juliol a la rambla hi
haurà la Fira Dizaina de joves dis-
senyadors i el Festival Beats &
Fish de música electrònica per a
nens. També hi haurà un concert
a la plaça josep Pla, al local musi-
cal La serradora i a la discoteca Pa-
lazzo. 

el jardí acollirà el dia 7 de juliol
el «Wood Green school Concert»
de Choir i Big Band i pel dia 8 n’hi
haurà un altre de bateria de nou a
la plaça josep Pla. els dies 9, 10 i 11

hi haurà una actuació amb gui-
tarra, cinema a la fresca, la Fira-
rambla, sardanesa i un cicle de ci-

nema i vi a la Cate, coincidint
també amb el 30è aniversari de la
mostra del vi. 

Per a les dues revetlles, s’han
programat actuacions a la plaça
Catalunya. 
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Més de vint restaurants oferiran tastets surrealistes
La segona edició, que

s’allargarà fins al 12 de juliol,
també comptarà amb
concerts i mostres de cuina



L’acte inaugural es va fer ahir a la tarda a la Cúpula del Museu Dalí. 

CONXI MOLONS

L’Alt Empordà
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La ciutat busca promocionar-
se a través de la gastronimia
vinculada a la figura
del geni Salvador Dalí


