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Incrementen els 
ajuts per contractar 
persones aturades 
 

Amb l’objectiu de fomentar la con-
tractació de persones aturades del 
municipi, l’Ajuntament de Cons-
tantí ha augmentat fins als 50.000 eu-
ros la quantitat destinada a subven-
cionar aquelles empreses que con-
tractin aturats inscrits a la borsa de 
l’Oficina de Treball municipal, així 
com els incentius als nous empre-
nedors i la creació de noves empre-
ses a la localitat. Després que en la con-
vocatòria de 2014 es destinés una 
quantitat de 14.500 euros a aques-
tes subvencions, per al 2015 es va in-
crementar la partida fins als 50.000 
euros, dels quals la quantitat de l’in-
centiu a les empreses per a noves 
contractacions passa de 700 a 3.000 
euros per persona contractada. En 
els incentius als nous emprenedors, 
passa de 2.000 a 3.000 euros. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar 
abans que acabi el 2016.

CONSTANTÍ

Aquest diumenge passat al matí 
es va realitzar a les pistes de les 
escoles velles de la Riera de Ga-
ià una masterclass de zumba, en 
benefici dels alumnes de 6è curs 
de l’Escola Montoliu, que estan 
realitzant diferents esdeveni-
ments per recaptar diners de ca-
ra a un viatge a Puigcerdà. La ses-
sió gimnàstica, que va anar a càr-
rec de Montse (zumba) i Anna 
Mateu (power latin), va ser un 
èxit amb més de vuitanta entra-
des venudes.

LA RIERA DE GAIÀ

Calçotades a 
Vistabella i 
les Gunyoles 
 

La Secuita tancarà el mes de febrer 
amb dues calçotades populars 
aquest pròxim cap de setmana. El 
dissabte 27, al Casal Jujol de Vista-
bella, es farà la primera de les du-
es a partir de les 14.30 hores. Està 
organitzada per l’Associació Cul-
tural i Recreativa de Vistabella amb 
un preu de 12 euros per als socis i 
de 17 per als no socis. Demà dime-
cres conclou el termini per ins-
criure’s a aquest dinar popular. 
D’altra banda, diumenge 28, a les 
Gunyoles es durà a terme una altra 
calçotada amb un menú que inclou 
calçots, patates, carxofes al caliu, 
carn variada, begudes i postres. 
Els interessats s’han d’apuntar al 
Casal de les Gunyoles i el preu es 
de 20 euros per als associats i de 
22 per als no associats. També hi 
haurà menú infantil per 8 euros. 
Inscripcions fins al divendres.

LA SECUITA

El musical ‘Gisela y 
el libro mágico’, al 
Casal Municipal 
 

La regidoria de Festes de l’ajunta-
ment de Creixell organitza el prò-
xim dissabte dia 27 de febrer de 
2016 a les 18h al Casal Municipal, el 
musical infantil Gisela y el libro má-
gico. Es tracta d’un espectacle can-
tat en directe per la cantant i con-
cursant de la primera edició d’Ope-
ración Triunfo  Gisela i amb la 
participació de la model Elsa An-
ka. Els assistents hauran d’ajudar 
a Gisela, mentre gaudeixen en di-
recte de les cançons més conegu-
des de pel·lícules com La Bella i la 
Bèstia, La Sireneta, Peter Pan, El Ge-
perut de Notre Dame, Mary Poppins, 
El Rei Lleó, Aladí i moltes més. Gi-
sela y el libro mágico és un musical 
ambientat en un món de fantasia, 
on es barreja la música en directe 
amb la màgia i l’il·lusionisme , per 
captivar el públic infantil i l’adult, 
en un musical per a tota la família.

CREIXELL

Èxit de 
participació  
a la sessió  
de ‘zumba’

Imatge de la sessió, amb més de 80 participants. FOTO: MIREIA SÁNCHEZ

IÑAKI DELAURENS 

- Parli’m de l’espectacle 20 
anys de somriures. 
- L’any passat vaig complir 20 
anys com a Mag Struc i és un re-
mix de diferents números que he 
fet durant aquest temps. Hi ha 
actuacions musicals, parlades, 
amb titelles, una mica de circ, 
etc. Seria com una recopilació 
de grans èxits. 

 
- Quins tipus de trucs veurà 
el públic? 
- Els efectes són molt variats. 
Com per exemple una tovallola 
que es converteix en un pollas-
tre, un joc imaginari d’una pilota 
que cau dins una bossa, la sus-
pensió d’una persona a l’aire o 
un truc d’escapisme amb una ca-
misa de força.  

 
- Com Houdini? 
- És clar, aquest any es complei-
xen 90 de la seva mort. Harry 
Houdini era un especialista en 
aquesta faceta. Tenia trucs d’es-
capisme molt coneguts com el 
del barril de llet o el de la càme-
ra de tortura xinesa. El número 
final de l’espectacle és un ho-
menatge a la seva figura. 

 
- Com ha evolucionat el Mag 
Struc en aquests 20 anys? 
- Al principi feia un tipus d’es-
pectacle molt centrat en l’ani-

mació de carrer amb malabars, 
escopint foc i una pica de màgia. 
Durant aquest temps he creat 
15 espectacles en diferents for-
mats: circ, titelles, màgia i ani-
mació. Ara és a l’inrevés, la mà-
gia és el centre de l’actuació 

amb alguna aportació dels al-
tres gèneres. 

 
- Quin paper té el públic en 
l’espectacle? 
- Un de molt important, ja que hi 
ha molta interacció amb els as-

‘El truc que més m’ha costat fer  
ha estat conduir un cotxe a cegues’

Gilbert Trilles Mag Struc  E NTREVISTA

Gilbert Trilles 
(L’Aleixar, 1971) és 
mag de la companyia 
Struc des de 1995 i es-
tudia segon curs de 
màgia  al Centro Uni-
versitario María Cris-
tina de Madrid. 
Aquest diumenge, 28 
de febrer, a les 18 ho-
res, actua al Teatre 
Municipal del Morell 
amb l’espectacle ‘20 
anys de somriures’, 
on aplega els millors 
números de màgia, 
circ, titelles i música 
que ha dut a terme du-
rant els vint anys que 
porta a la companyia. 

Perfil

sistents. Però per no cansar-los 
gaire faig algun número musical 
entremig. 

 
- Quina estructura segueix 
l’espectacle? 
- Comença amb un número im-
pactant i després alterno altres 
jocs i trucs per mantenir el rit-
me o augmentar-lo. Els efectes 
estan ordenats en una escala 
d’intensitat que va in crescendo. 

 
- Com és la posada en escena 
de 20 anys de somriures? 
- L’escenografia és una portala-
da d’un circ de puces. Utilitzo 
diferents vestuaris depenent 
del truc que he d’executar, amb 
unes taules i una mica de materi-
al de suport. També hi ha una or-
questra que m’acompanya amb 
efectes sonors. 

 
- Quin és el truc que més li ha 
costat fer durant aquest temps? 
- En l’àmbit de desenvolupa-
ment i psicològic, la conducció a 
cegues d’un cotxe que vaig fer 
pels carrers de l’Aleixar. A escala 
física, un en què havia de cami-
nar descalç damunt de 500 bote-
lles de vidre trencades.  

 
- Té algun projecte de futur? 
- Estem mirant de muntar un 
festival de màgia a l’Aleixar amb 
la companyia Struc per al setem-
bre. Encara estem treballant el 
format, però la idea seria fer un 
dia de màgia.  

 
- Algun consell per als nens 
que vulguin ser mags? 
- Molts ànims i endavant, però han 
de saber que un no es fa mag per-
què li toca una vareta. Al darrere 
d’un espectacle d’una hora, n’hi ha 
moltes d’estudi i de treball.

Imatge del Mag Struc 
duent a terme un truc 
de màgia amb un 
ocell.  
FOTO: CEDIDA


