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El reconegut escenògraf Isidre
Prunés Magrans va morir ahir a
Barcelona als 66 anys a causa d'un
càncer que li va ser diagnosticat fa
un any, segons han informat fonts
de l'Associació d'Escenògrafs de
Catalunya (Ad'EC), de la qual va ser
membre fundador.

Titulat superior en Art Dramà-
tic, en l'especialitat d'Escenografia
per l'Institut del Teatre de Barce-
lona, va ser deixeble de Fabià Pu-
igserver, va iniciar la seva activitat
a Barcelona el 1975 i fins al 1995 va
formar equip amb Montse Ame-
nós. Durant la seva carrera pro-
fessional, va treballar en més de 300
obres, tant en escenografies com en
vestuaris per a teatre, cinema i te-
levisió, exercint una labor amb la
qual va expressar la seva visió es-
cenogràfica, caracteritzada per la
riquesa dels materials que utilitzava
i l'adequació a les propostes del
muntatge dramatúrgic.

Entre les companyies i drama-
turgs per als quals va treballar es
troben Dagoll Dagom (Antaviana,
Nit de Sant Joan, Glups!, El Mika-
do, Flor de Nit, Historietes, T'odio
amor meu, Pigmalió, Els Pirates,
Mar i Cel), d'Adolfo Marsillach (Yo
me bajo en la próxima ¿y usted?,
Mata Hari, Anselmo B.) o Joan
Ollé (Woyzeck, Antigona, El Con-
trabaix).

També va participar en espec-
tacles de Pere Planella (Hamlet,
Marat Sade, Mel Salvatge, El 30 d'A-

bril, Trucades a mitjanit, Tierra!),
Carme Portaceli (La Missió, El
Parc, Les alegres casades de Wind-
sor, El triunfo del amor), Carles Al-
berola (Currículum, Spot), el Tri-
cicle (Terrífic) i Lluís Pasqual (Ham-
let, La tempestad i La casa de Ber-
narda Alba). Al mateix temps, va fer
incursions en el cinema (La mira-
culosa vida del Pare Vicens, Daniya,
El niño de la luna i Faust) i en el
muntatge d'algunes exposicions
(Els cementiris de Barcelona, Dalí
i els llibres i El retorn dels dinosau-
res). 

Isidre Prunés va compaginar la
seva labor professional amb tas-
ques d'ensenyament a l'Institut

del Teatre de Barcelona, Escac-
Escola Superior de Cinema i Au-
diovisuals de Catalunya, Eina-Es-
cola de Disseny i Art i IED-Institu-
to Europeo di Design. 

En l'última temporada havia
treballat per a tres òperes al Gran
Teatre del Liceu, de les quals era
l'autor del vestuari: Tosca de Gia-
como Puccini; Il prigioniero de
Luigi Dallapiccola i Suor Angelica,
de Giacomo Puccini. Actualment
estava treballant en la reposició del
musical Mar i Cel, de la compa nyia
Dagoll-Dagom, amb Montse Ame-
nós, amb la qual el 2006 va obtenir
el Premi Max a la Millor Esceno-
grafia del 2006.
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Mor als 66 anys el reconegut
escenògraf Isidre Prunés
Actualment treballava a

l’obra «Mar i Cel» de la
companyia Dagoll-Dagom
amb Montse Amerós



Avui és el primer sant de la princesa
Aina i el 5 d'agost de la princesa
Neus. Us estimem amb bogeria.

Feliços 8 anys, Estel!! Ets l’alegria de
la casa. Dels teus pares i el teu
germà Marc, que t’estimem molt!

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTE-
LACIÓ A  fets.diaridegirona@epi.es
(INDICANT EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

Felicitats chunky punky! de part de
tota la teva família, amics i coneguts.
T'estimem, Greta!

El Consell de Ministres va apro-
var ahir, a proposta del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
transferir a les comunitats autò-
nomes 9,5 milions d'euros per al
desenvolupament de programes
de lluita contra les drogues.

Segons ha informat el Ministe-
ri en una nota de premsa, la trans-
ferència es farà amb càrrec als
pressupostos generals de la Dele-
gació del Govern per al Pla Na-
cional sobre Drogues.

L'objectiu és cobrir les despeses
derivades del desenvolupament de
l'Estratègia Nacional sobre Dro-
gues en els plans autonòmics, el
desenvolupament de programes
de prevenció, el desenvolupament
dels sistemes d'informació, així
com les despeses derivades de
programes de rehabilitació de to-
xicòmans amb problemes juridi-
copenals. 

Les dues comunitats que s’ad-
judiquen el paquet més gros són
Madrid i Catalunya amb gairebé
1,5 milions cada una.

L'import total d'aquests crèdits
es transfereixen directament a les
comunitats i es destinen a plans
autonòmics de lluita contra les
drogues. Tant Navarra com el País
Basc no reben transferències dels
pressupostos generals de l'Estat a
causa del seu règim foral, però sí
reben del Fons de Béns Decomis-
sats si ho sol·liciten. 

Els criteris i la distribució dels
crèdits entre les diferents auto-
nomies van ser aprovats en l'últi-
ma Conferència Sectorial del Pla
Nacional sobre Drogues.
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Sanitat entregarà
9,8 milions a les
autonomies per
lluitar contra les
drogues

El cantant Alejandro Sanz i la
seva dona, Raquel Perera, han es-
tat pares d'una nena, el seu segon
fill en comú, segons van informar
ahir a Efe fonts de la Clínica Ruber
de Madrid, on la petita, que rebrà
el nom d'Alma, va néixer ahir a la
tarda. La mare i la petita es troben
«bé» i rebran l'alta, possiblement,
el diumenge, segons ha especificat
un portaveu del centre sanitari. La
recent mare ha publicat la foto
d'un paquet de bolquers en el seu
perfil de la xarxa social Instagram,
acompanyada del text «Benvinguts
de nou a casa». Alma és el segon fill
en comú de la parella, que va con-

traure matrimoni el 23 de maig de
2012 a Barcelona, i ja té un nen, el
petit Dylan. Aquest nou membre
de la família és el quart fill per a
l'intèrpret espanyol, que ja té a Ma-
nuela, amb Jaydy Michel, i a Ale-
xander,  de Valeria Rivera.
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Alejandro Sanz i Raquel
Perera donen la benvinguda
a la seva filla Alma

Isidre Prunés durant el muntatge d’una de les seves escenografies. 
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Agents de la Unitat de Medi
Ambient de Policia Municipal han
rescatat un exemplar de serp ver-
da d'uns 2 metres de longitud de
l'interior d'un garatge d'un edifici
del barri de Salamanca de Madrid.

Els veïns, usuaris de l'aparca-
ment del carrer Marquès de Mon-
teagudo 27, van cridar alarmats als
agents per la troballa d'una serp de
grans dimensions, segons ha in-
format l'Ajuntament. Quan la pa-

trulla va acudir al garatge es va tro-
bar amb el rèptil, de nom científic
Malpolon monspessulanus, que
va ser rescatat i tornat a l'entorn na-
tural on viuen. Aquests rèptils,
que són inofensius tot i que im-
pressionen per la seva longitud, su-
perior als 2 metres, viuen habitu-
alment en el camp però en oca-

sions com aquesta busquen algun
lloc més fresc. 

Durant l'hivern, acostuma a
caure en letargia i amb els primers
avisos de la primavera surt del
seu amagatall per aprofitar els
raigs solars i adquirir les reserves
suficients (s'alimenta de llangar-
daixos, ocells, rosegadors i fins i tot
altres serps) per a romandre bas-
tant temps sense menjar. 

Quan apareix en zones urbanes,
el perill no és que ataqui persones,
cosa que no fa, sinó que algú trac-
ti de matar o capturar davant la sor-
presa i la por que genera. L'Ajun-
tament ha insistit  que el més re-
comanable és trucar al 092 o di-
rectament a la Unitat de Medi
Ambient per a la seva recuperació. 
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Troben una colobra de dos
metres en un garatge de Madrid
Aquests rèptils, que són

inofensius per a l’home,
habitualment viuen al camp
i busquen la frescor  



La policia madrilenya amb la serp.
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Alejandro Sanz en una actuació.
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