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de Michael Redhill

11, 12 i 19 d’abril

a les 10 de la nit

13 i 20 d’abril

a les 7 de la tarda
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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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Aquest any les coreogra-
fies seleccionades són
Proceso Comatoso de Pi-
lar Torras i JuanCarlo Cas-
tillo; Love store in the
mind, de Cristina Ayllón i
Jordi Martín; Jours de plu-
ie, de Marcos Morau i in-
terpretada per Meritxell
Balada, Cristina Facco,
Cristina Goñi i Neus Ma-
só; The City, de Defne Enc
Luján i Karen Rubio;
Near, de Peter Mika i in-
terpretada per Iker Arrue,
Laura Vilar i Vicky Sönt-
gen, i Skin Out, de Lorena
Nogal i interpretada per
ella mateixa i Anna Hier-
ro.

A més del concurs es
podrà veure Sola, una
creació de Carmen Fer-
nández, que va ser la gua-
nyadora de l’edició de
l’any 2007.

El jurat del concurs es-
tarà format per Mercedes
Boronat, ballarina, profes-
sora i coreògrafa graduada
en dansa contemporània a
l’Institut del Teatre de
Barcelona, actualment di-
rigeix el centre artístic El
Palacete de la Boro a Bar-
celona; Marc Olivé, pro-
gramador al Teatre Mercat
de les Flors, Centre de les
Arts de Moviment; gra-
duat en dansa a l’Institut
del Teatre de Barcelona i a
The Place, treballa a Bèl-
gica en diverses produc-
cions de dansa conjunta-
ment amb el teatre Het Net
de Bruges i la Enclave
Dance Company. Salva-

dor Sunyer, cofundador de
Bitó Produccions, la pro-
ductora des de la qual diri-
geix el Teatre de Salt i
Temporada Alta.

Tallers oberts
Els tallers oberts que es
van fer dissabte passat,
que van obrir el Dansalt,
van tenir una participació
en les jornades de portes
obertes i les classes gratu-
ïtes molt alta. L’escola

Nou Espiral es va omplir
de possibles alumnes que
van poder provar les dife-
rents modalitats de ball i
música que es van mostrar.

El Dansalt s’acabarà el
dissabte 19 amb l’Escenari
Obert, una mostra de pe-
ces curtes de professionals
i amateurs de la dansa, que
començarà a les set de la
tarda al cafè-teatre del nou
Espiral. L’entrada és gra-
tuïta.

Tot a punt per al 5è Concurs
Coreogràfic Dansalt, que se

celebra avui amb sis creacions
Es durà a terme al teatre saltenc organitzat pel Nou Espiral

Un dels tallers oberts que es va fer dissabte passat a l’esco-
la Nou Espiral de Salt. / MARTÍ ARTALEJO

● Sis coreografies es podran veure avui al
vespre, a les nou, al Teatre de Salt, durant
la celebració del 5è Concurs Coreogràfic
Dansalt, que organitza l’escola de dansa

LAURA PORTAL / Salt Nou Espiral i l’Ajuntament de Salt.
Aquest és el segon acte del Dansalt
d’aquest any, després dels tallers que es
van fer dissabte, i abans de l’Escenari
Obert, que es durà a terme el dia 19.
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Avui, a les 8 del vespre, 

al Museu de l’Anxova 

i de la Sal de l’Escala.

“L’Estàtua d’Asclepi restaurada.
Un déu amb braços”, 

a càrrec del Sr. Àlex Masalles,
restaurador de l’Àrea de Conservació
Preventiva i Restauració del Museu

Nacional d’Art de Catalunya.

EMPÚRIES, 
CICLE DE CONFERÈNCIES

Ajuntament de l’Escala
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

� L’església dels Dolors ja té el seu
tercer quadre restaurat. El quadre La
presentació al temple va tornar ahir a l’es-
glésia dels Dolors de Girona des del Cen-
tre de Restauració de Béns Mobles de Ca-
talunya. La restauració s’ha fet amb ajuts

del Departament de Cultura (70%) i
l’Ajuntament de Girona (30%). El qua-
dre, que es penjarà dimecres vinent, és el
tercer restaurat dels sis que hi ha a l’esglé-
sia. El quart, pendent d’una subvenció, se-
rà L’enterrament de Jesús. / X.C. / M. RUIZ


