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Dos anys després que es
tanqués l’etapa de Salva-
dor Sunyer com a primer
director del Centre d’Arts
Escèniques Salt-Girona El
Canal (2007-2012), el
consorci públic que el ges-
tiona ha convocat final-
ment el concurs per a la se-
lecció del seu nou director
artístic. Segons l’edicte
publicat el 18 de desembre
al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Girona (BOP), el
termini de presentació de
candidatures acaba el 10
de febrer i les sol·licituds
presentades seran analit-
zades per una comissió
formada pel gerent del
consorci, Jaume Saderra,
el seu secretari i “tres ex-
perts de reconegut presti-
gi”, que molt probable-
ment seran el director del
Teatre Nacional, Xavier
Albertí; el director del Tea-
tre Lliure, Lluís Pasqual, i
l’antic director del TNC i
actual responsable del
Teatre de l’Arxipel de Per-
pinyà, Domènec Reixach.

El nou director artístic
d’El Canal ha de tenir un
“grau universitari o equi-
valent”, experiència en la
direcció de projectes escè-
nics professionals i “capa-
citat de lideratge per tal de
desenvolupar el projecte”.
Els candidats han de pre-
sentar un projecte artístic
amb un pressupost apro-
ximat de 300.000 euros
anuals. El director artístic

d’El Canal tindrà una re-
tribució anual bruta de
67.500 euros. “Aquesta
feina és un caramel, no no-
més pel sou, sinó també
perquè la persona selec-
cionada tindrà la possibili-
tat de fer moltes coses,
amb una gran llibertat per
marcar la línia de les pro-
duccions artístiques d’El
Canal”, diu Saderra. En
principi, no s’especifica la
durada del contracte però,
segons el gerent, està pre-
vist que duri com a mínim
fins que acabi l’actual con-

veni de finançament del
consorci, el desembre del
2016, i que es renovi fins a
un màxim de vuit anys,
“com al TNC”, perquè el di-
rector artístic tingui prou
temps per desenvolupar el
seu projecte.

La previsió és que el nou
director s’incorpori al càr-
rec cap a finals de març
per poder preparar ja la
temporada vinent. “En
una primera fase treballa-
rà amb personal subcon-
tractat i, si hi ha prou re-
cursos, anirà creant el seu

propi equip”, explica Sa-
derra. El pressupost anual
d’El Canal va a càrrec de
les tres institucions del
seu consorci: 100.000 eu-
ros de l’Ajuntament de
Salt, 160.000 euros de la
Diputació i 60.000 euros
de l’Ajuntament de Giro-
na. A més, la Generalitat
hi fa una aportació anual
no determinada.

Buscant la fórmula
El president del consorci i
alcalde de Salt, Jaume
Torramadé, explica el re-

tard de dos anys en la con-
vocatòria d’aquest con-
curs per les dificultats que
hi ha hagut per trobar “la
fórmula més adient” per a
la direcció d’El Canal. Fi-
nalment s’ha optat per
una direcció artística al
marge de la gestió econò-
mica, que serà controlada
directament per l’admi-
nistració pública. Inicial-
ment s’havia parlat de con-
vocar un concurs per triar
una empresa que assumís
tant la gestió com la direc-
ció artística del centre. ■
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Obren el concurs per a la
direcció artística d’El Canal
a Els candidats es poden presentar fins al 10 de febrer i seran valorats per experts com ara Domènec
Reixach, Lluís Pasqual i Xavier Albertí a El director començarà a definir al març la temporada vinent

La seu d’El Canal, al costat de la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt ■ X.C.

Un total de 83 treballs presen-
tats per 68 participants s’han
presentat a la sisena edició
dels premis Carles Rahola de
comunicació local, organitzats
per la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes i la
Diputació de Girona. Hi ha ha-
gut quatre participants i deu
treballs més que l’any passat.
La categoria de fotografia ha
rebut 43 treballs; la de prem-
sa, 18; la de televisió, 8; la d’in-
formació digital, 6; el premi de
ràdio Miquel Diumé, 4; el
guardó al millor projecte so-
bre comunicació periodística,
3 propostes, i hi ha un sol as-
pirant al premi a la millor ini-
ciativa de comunicació insti-
tucional. Els premis es lliura-
ran el 26 de febrer a l’Auditori
de Girona. ■ REDACCIÓ

El Fitag 2015 obre
el període
d’inscripcions

Convoquen la
vuitena Biennal
d’Art de Girona
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Els premis Carles
Rahola reben 83
treballs

La 15a edició del Festival In-
ternacional de Teatre Ama-
teur de Girona (Fitag), que tin-
drà lloc del 25 al 29 d’agost,
ha obert fins al 10 d’abril el
període d’inscripcions per als
grups que hi vulguin partici-
par. Les bases i el formulari
d’inscripció es troben al web
www.fitag.cat, i a partir de l’11
de maig la direcció artística
comunicarà als grups la com-
posició final de la programa-
ció. El Fitag celebrarà el quin-
zè aniversari amb el projecte
Festival de festivals, que serà
una trobada de directors de
festivals en la mateixa línia, i
també prepara una coproduc-
ció amb Israel. ■ REDACCIÓ

La Casa de Cultura de la Di-
putació de Girona ha convo-
cat la vuitena edició de la Bi-
ennal d’Art, amb una dotació
de 15.000 euros per a l’adqui-
sició d’obra entre els artistes
participants. A l’abril tindrà
lloc una exposició de les obres
seleccionades en una primera
fase, de les quals ha de sortir
l’obra guanyadora, que serà
adquirida per 5.000 euros. El
jurat estarà format per Carme
Sais (Bòlit), Rosa Gil (CaixaFo-
rum), la galerista Dolors Ven-
tós, el crític Eudald Camps,
l’artista Manel Bayo –guanya-
dor de la Biennal del 2013– i
un representant de la Casa de
Cultura. El període d’admissió
de propostes serà del 12 de
febrer al 13 de març. ■ X.C.

El grup barceloní Abbey
Road, una de les millors
bandes de tribut a The
Beatles d’origen no anglo-
saxó, oferirà aquest diu-
menge dos concerts al
Teatre de Bescanó, amb
plantejaments diferents.

Al migdia hi oferirà el
concert familiar Beatles
for kids (12 h, 12 i 15 eu-
ros), un espectacle “100%
interactiu” recomanat per
a nens i nenes a partir de 3
anys perquè grans i petits
puguin gaudir plegats,
cantant i ballant, amb les
millors cançons de l’histò-
ric grup de Liverpool.

A la tarda, Abbey Road
portarà a terme al mateix
escenari un concert més
adreçat al públic adult,
amb una tècnica impeca-
ble i una absoluta fidelitat
a la imatge, el so i, sobre-
tot, les cançons de The
Beatles (18 h, 18 i 20 eu-
ros). Un gran espectacle.

Astella Rock, avui a Salt
El circuit Astella Rock por-
ta avui a La Mirona dues
potents bandes gironines:
Expectativa Zero, amb
Rafa Garrigós (Àspid) a la
bateria, i Cendres, una jo-
ve banda de heavy metal
(22.30 h, 5 euros). ■

Doble sessió de
Beatles per a grans
i petits, a Bescanó
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Paul, John, Ringo i George, per a la mainada ■ ARXIU


