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AVUI de 18 a 19 h
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Albert Serra,
director de
cinema

Entrevista
Catalan connections
amb Marcela Topor 

Convidat:

El 10 d’abril del 1995
l’aleshores ministra de
Cultura, Carmen Alborch,
va presidir la inauguració
del Teatre Municipal de
Banyoles, construït al car-
rer de Pere Alsius, al lloc
on hi havia hagut el cine-
ma Victòria. Amb 249 se-
ients, el nou equipament
omplia el buit que havia
deixat a la ciutat deu anys
enrere l’ensorrament del
teatre del Catòlics. Dies
abans de l’estrena oficial ja

s’hi va representar un es-
pectacle produït per a
l’ocasió i titulat amb l’il-
lustratiu nom d’Homenat-
ge, un muntatge amb esce-
nografies de Pep Oliver en

què s’hi recopilaven frag-
ments de cinc obres que
havien marcat la història
del teatre local, interpre-
tades per una cinquante-
na d’actors.

D’aquell esdeveniment
es compleixen ara vint
anys i l’efemèride es com-
memorarà amb un espec-
tacle coral que vol ser tant
una festa com un home-
natge al món teatral ba-
nyolí (actors, grups, tèc-
nics, el personal de l’àrea
de cultura de l’Ajunta-
ment...), segons va expli-
car ahir el regidor de Cul-

tura, Jordi Bosch Batlle,
en la presentació de la ini-
ciativa.

Es titula 20 anys del
Teatre Municipal de Ba-
nyoles i el dirigeix la dra-
maturga i actriu Clàudia
Cedó amb la col·laboració
de la companyia El vol del
Pollastre. Ahir, Cedó en va
donar algunes pistes, tot i
que es procura que l’argu-
ment sigui una sorpresa
per als espectadors: hi ac-
tuaran un centenar d’ac-
tors i actrius de les deu
companyies locals, més els
participants en el progra-

ma de teatre inclusiu Es-
cenaris Especials i alum-
nes de l’Aula de Teatre; de
fil conductor tindrà una
llegenda segons la qual
tots els personatges que
s’han estrenat en aquest
escenari viuen al soterrani
del teatre, i hi haurà músi-
ca en directe del grup Ger-
mà Negre. Les representa-
cions seran els pròxims di-
vendres i dissabte (21 h) i
diumenge (19 h). L’entra-
da costa 12 euros.

La commemoració del
vintè aniversari del teatre
servirà per constatar el
bon moment que la dra-
matúrgia gaudeix a la ciu-
tat de l’estany, convertida
en un fructífer generador
d’actors, companyies i
produccions pròpies. So-
bre això, Bosch va posar
l’accent en el paper que hi
juga l’Aula de Teatre, men-
tre que Cedó va remarcar
també el fet que Banyoles
és un cas excepcional de
ciutat on s’ha consolidat
una xarxa de talent, tècni-
ca i infraestructura al ser-
vei de les arts escèniques.

Banyoles disposa de
tres escenaris (el Teatre
Municipal, l’auditori de
l’Ateneu i la Factoria de
les Arts Escèniques),
equipaments que cobrei-
xen les necessitats habi-
tuals de la ciutat, segons
el consistori. El rendi-
ment que se’n treu és molt
elevat i, en el cas del Tea-
tre Municipal, màxim,
fins al punt que escasse-
gen els dies en què no està
ocupat. Al marge dels as-
sajos i les funcions d’arts
escèniques, s’hi fan activi-
tats teatrals per a les esco-
les i és el lloc on s’hi cele-
bren alguns actes institu-
cionals. En aquests vint
anys, només de produc-
cions locals se n’hi han es-
trenat cent (amb una mit-
jana de quatre funcions
cadascuna), a les quals
han assistit més de
60.000 espectadors. ■

El món teatral banyolí es
fa un homenatge pel vintè
aniversari del Municipal
a Un centenar d’actors locals, dirigits per Clàudia Cedó, interpretaran aquest
cap de setmana un muntatge coral produït per festejar l’efemèride
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La xifra

El regidor Jordi Bosch i la directora i actriu Clàudia Cedó, ahir al matí a l’entrada del Teatre Municipal de Banyoles ■ R. E.

100
espectacles de companyies
locals s’han estrenat al Muni-
cipal de Banyoles des del
1995.

L’oficina d’atenció al ciu-
tadà (OAC) de l’Ajunta-
ment de Banyoles ha atès
22.143 persones entre
l’abril del 2014 i el mes
passat, la qual cosa repre-
senta una mitjana de 95
persones cada dia. A l’OAC
de Banyoles, situada als
baixos de l’ajuntament,
s’hi dóna informació sobre
l’administració local i s’hi
poden gestionar la majo-
ria de tràmits municipals,
a més d’adquirir entrades
per als espectacles que or-
ganitza l’Ajuntament.
També fa la funció de fi-
nestreta única per als trà-
mits amb l’Estat, la Gene-
ralitat, la Diputació i el
Consell Comarcal del Pla
de l’Estany. Precisament
Banyoles ha estat la ciutat
pionera a la demarcació de
Girona en habilitar una fi-
nestreta única per a totes
les administracions es-
mentades. En el registre
dels documents que s’hi
tramiten s’hi fa constar la
data en què s’ha entrat
l’escrit a l’OAC banyolina i
no pas la del dia en què el
document arriba real-
ment a l’administració
destinatària. Pel que fa a
aquest servei, instaurat
l’agost del 2013, fins al
mes passat s’hi han fet
567 tràmits.“Volem pres-
tar un servei proper, per-
sonalitzat, de qualitat i efi-
cient des de l’OAC de l’A-
juntament per millorar i
enfortir la relació entre els
banyolins i banyolines i
l’Ajuntament”, ha mani-
festat la regidora respon-
sable del servei, Núria Pa-
lomeras. ■

L’OAC de
Banyoles atén
94 persones al
dia, de mitjana
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