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El Rotary Club de Girona
va presentar ahir a la Bi-
blioteca Carles Rahola el
nou premi Jordi Vilamitja-
na, per a articles sobre Gi-
rona escrits per estu-
diants de secundària de
tots els centres de la ciu-
tat, en un acte molt emo-
tiu en què també es va ho-
menatjar Manuel Bonma-
tí –fundador de Presència,
que dóna nom al premi de
periodisme convocat pel

Rotary gairebé des dels
seus orígens–, i també es
va recordar Albert Case-
llas Condom, fundador i
primer president del Rota-
ry gironí ara fa 35 anys,
que va morir ara fa tot just
una setmana. Un cente-
nar de persones van assis-
tir a l’acte, entre les quals
hi havia familiars de Bon-
matí i de Vilamitjana.

El premi Jordi Vilamit-
jana, que recorda aquest
professor, escriptor i pe-
riodista gironí (1957-
2014) que va guanyar
dues vegades el premi
Bonmatí, s’ha organitzat
en col·laboració amb l’IES
Santa Eugènia –on Vila-
mitjana va exercir la tasca
docent–, l’associació de

veïns d’aquest barri gironí
i la revista digital Eldimo-
ni.com, de la qual era col-
laborador habitual. El di-
rector de l’IES Santa Eu-
gènia, Jordi Vilarrubí, va
explicar que en les prope-
res setmanes es faran arri-
bar les bases del premi a
tots els centres d’estudis
secundaris de Girona i que
els originals s’hauran de
lliurar abans del 9 de maig
vinent, data de l’aniversa-
ri de la mort de Vilamitja-
na. El nou premi es lliura-
rà el novembre del 2016,
en el mateix acte en què
també es farà públic el
guanyador del premi Ma-
nuel Bonmatí de periodis-
me, que ara s’obre també a
tots els nous formats pe-

riodístics digitals i audio-
visuals i agafa un nou im-
puls gràcies al conveni
triennal signat entre el
Rotary i l’Ajuntament de
Girona, que aporta recur-
sos econòmics i també lo-
gístics per a la difusió del
guardó. Ahir també es va
fer un reconeixement a
tots els guanyadors del
premi Bonmatí, en aquest

acte conduït per Joan Sau-
ra en què el president del
Rotary, Josep M. Cantó, va
agrair el seu suport a l’al-
calde, Carles Puigdemont,
que va reivindicar el mes-
tratge vigent de Bonmatí,
com a exemple de perio-
dista que “és bàsicament
un ciutadà que vol contri-
buir a millorar les coses”.
“Llarga vida als premis

Bonmatí!”, va dir l’alcalde
per tancar l’acte, en què
l’escriptor i periodista Mi-
quel Fañanàs va recordar
“el vessant cívic i periodís-
tic” de Bonmatí, al qual va
conèixer en els temps durs
de la censura franquista,
que tan cara va costar a
l’editor de Presència, “un
bon home”, segons Faña-
nàs. ■

a S’obre als instituts
de Girona i es lliurarà
la tardor vinent amb
el premi Bonmatí
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El Rotary crea el premi
Vilamitjana per als joves

La imatge de Jordi Vilamitjana sobre els participants en l’acte: d’esquerra a dreta, Miquel
Fañanàs, Carles Puigdemont, Josep Maria Cantó, Jordi Vilarrubí i Joan Saura ■ X.C.

Quan encara queden tres
setmanes per a la seva es-
trena, la segona edició del
Gran Circ de Nadal de Gi-
rona ja ha venut més de
7.000 entrades, la qual co-
sa representa una tercera
part de les localitats posa-
des a la venda per a les 9
funcions programades en-
tre els dies 25 i 28 de de-
sembre al pavelló de Fon-
tajau, amb una capacitat
de 2.400 espectadors per
funció. El seu director, Ge-
nís Matabosch, va presen-
tar ahir el cartell artístic
definitiu, acompanyat per
Marta Madrenas i Albert
Piñeira en representació
de l’Ajuntament de Girona
i la Diputació respectiva-
ment, com les dues insti-
tucions que donen suport
econòmic i logístic al que
aspira a ser “el millor circ
vist a Girona en els últims
90 anys”. L’Ajuntament
aporta 25.000 euros i la
Diputació, 30.000 euros, a
un pressupost total –pro-
visional– de 357.000 eu-
ros, en el qual es preveu
que els ingressos de taqui-

lla, cafeteries i marxan-
datge representin més del
80% del total. “Aquesta és
probablement la produc-
ció escènica més costosa
que ha tingut lloc a Catalu-
nya el darrer trimestre”,
va dir Matabosch.

El cartell d’aquest any
inclourà dos números
amb cavalls: l’espectacle

de volteig olímpic de la
francesa Gaby Dew i el de
doma natural que oferirà
el també francès Sacha
Houcke, que pertany a
una de les nissagues de
més prestigi en la història
del circ.

També hi haurà dues
estrenes europees, proce-
dents d’Ucraïna: les per-

xes volants de la Troupe
Shekin i les teles aèries de
la jove artista Olha Hapa-
novych. El volteig acrobà-
tic de la Troupe Afrika
(Etiòpia), la trapezista ita-
liana Claudia Rossi, els pa-
llassos portuguesos Nery
Brothers i el malabarista
mexicà Kevin Flores són
altres dels 46 artistes pro-

cedents de 12 països dife-
rents que actuaran, du-
rant més de dues hores, en
aquesta segona edició del
Gran Circ de Nadal, junta-
ment amb les 8 ballarines
del ballet francès La Flam-
bée. Les entrades, de 10 a
45 euros, es poden com-
prar al web del circ i a la ta-
quilla del Municipal. ■

El Gran Circ de Nadal ja ha
venut més de 7.000 entrades
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a Hi participaran 46 artistes de 12 països, que actuaran “en el millor circ vist a Girona en els últims
90 anys”, segons el seu director a Té un pressupost de 357.000 euros per a 9 funcions en 4 dies

El Gran Circ de Nadal presen-
ta aquest any l’espectacle
Màgic, basat “en la màgia de
gran format i el circ de quali-
tat” per a tots els públics. En
l’apartat màgic, arribarà des
de Las Vegas Jidinis Magic
Co. (grans il·lusions i desapa-
ricions), i també el càntabre
Raúl Alegría (escapisme i mà-
gia de la llum) i el Duo Kyba-
lion, amb els seus canvis de
vestits en dècimes de segons.
El circ estrena aquest any or-
questra pròpia, amb 8 músics
i una cantant, sota la direcció
del prestigiós Vincent Gui-
bert, del Circ de Bouglione.

Gaby Dew  oferirà el seu número de volteig eqüestre a Girona ■ BERTRAND GUAY
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Un circ amb
molta màgia
i orquestra

Teatro del Barrio visita
aquest vespre el Teatre de
Salt amb El rey, una peça
escrita per Alberto San
Juan, que també la dirigeix
i en la qual comparteix es-
cenari amb Guillermo Tole-
do i Luís Bermejo. San Juan
ataca la institució monàr-
quica, tot i que el republica-
nisme “té com a centre el
respecte de tot ésser viu, in-
clòs el que porta una coro-
na sobre el cap”. “Però la co-
rona en si és una cosa mor-
ta i que en res contribueix a
la vida. A la corona, per
tant, no se li mereix cap res-
pecte”, comenta a aquest
diari. L’estrena a Catalu-
nya es fa en el Temporada
Alta, i posteriorment farà
temporada al Teatre Lliure.

Segons l’impulsor de
Teatro del Barrio, cal abor-
dar la biografia del rei per
poder entendre què passa
avui. “Juan Carlos I és un
element necessari d’estudi
per entendre’ns i poder
canviar, si aquest és el nos-
tre desig o necessitat.” La
companyia ja va signar un
contundent Ruz-Bárcenas
. Teatro del Barrio fuig de la
caricatura i indaga en els
personatges reals que han
jugat un paper rellevant en
la vida  política de l’Estat es-
panyol. ■

Alberto San
Juan
qüestiona el
rei a escena
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