
Els joves talents de la demarcació de
Girona que participaran en la final, ahir a
Girona ■ SARA CABARROCAS
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El teatre necessari
de Joanmiquel

L’APUNT Aquest cap de setmana, Ferran Joanmiquel ha es-
trenat a La Planeta l’obra Atocha, amb la jove compa-
nyia gironina Atzucac Teatre. Atocha recorda els
atemptats de l’11-M a Madrid –avui fa 12 anys– a tra-
vés de la visió d’un grup d’actors que en aquell mo-
ment representaven una obra crítica amb Aznar. Avui
tindrà lloc l’última funció, amb debat obert posterior.Xavier Castillón

El dramaturg i director Ferran Joanmiquel (Girona,
1975) ja fa uns quants anys que treballa en diversos
projectes teatrals que volen plasmar i interpretar la
realitat d’una manera directa i gens complaent: teatre
social molt necessari en aquests temps convulsos en
què mai sobren ni l’anàlisi immediata d’un món sem-
pre canviant ni la crítica ben argumentada.
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Sis-cents alumnes de llatí
de quart d’ESO proce-
dents de 30 instituts de les
comarques gironines van
participar ahir en una tro-
bada educativa, lúdica i
reivindicativa a Girona.
Els joves van participar en

dues activitats simultà-
nies i rotatives per grups:
una gimcana pels carrers
de Gerunda i un concurs
de preguntes en línia al
campus del Barri Vell de la
UdG. Un dels moments
més engrescadors de la
jornada, la sisena d’aques-
tes característiques que es
fa a la demarcació, va ser

la gigafoto que es va fer a
les escales de la catedral.
La trobada és sobretot un
acte de reivindicació de la
presència de les llengües
clàssiques en el currícu-
lum educatiu. I en aquest
sentit es van expressar el
director territorial d’Ense-
nyament a Girona, Josep
Polanco; David Brusi, pro-

fessor de la UdG, i Eduard
Berloso, vicealcalde de
l’Ajuntament de Girona,
en els seus parlaments a la
plaça dels Jurats. En la
cloenda, els organitzadors
van voler retre homenatge
a la catedràtica de llatí Do-
lors Condom, que va morir
dissabte passat, llegint un
escrit seu en llatí. ■
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