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El Festival de les Cultures de la
Imaginació, el Ludivers, arriba en-
guany a la tercera edició. Del 16 al
19 de juny el Barri Vell de Girona
serà de nou l’escenari d’un univers
lúdic creat especialment per a l’o-
casió i en el qual es podrà passe-
jar per sis «planetes» diferents,
dividits en àrees temàtiques: pla-
neta imaginari, planeta gastrolú-
dic, planeta ecoconstruïm, pla-
neta articiència, planeta juganer i
planeta click&dit.

Una de les principals novetats
d’aquest any és la creació d’unes
òrbites entre planetes. Es tracta
d’una sèrie de propostes lúdiques
que faran de transició entre els di-
ferents espais de joc ubicats en car-
rers i places i que acompanyaran
els visitants en el trajecte entre pla-
netes. 

Una altra novetat és l’activitat Es-
pai Seminari, que tindrà lloc els
dies 16 i 17 de juny amb l’objectiu
d’esdevenir un espai de trobada i
debat entre professionals del sec-
tor lúdic.

L’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, va animar ahir les fa-

mílies gironines a participar del
festival i va recordar que aquest «és
un dels festivals més participatius
de tots els que es fan a la ciutat, fins
i tot hi ha espectacles que es creen
a partir de la pròpia participació
del públic».

La plaça de la Constitució, l’Es-
pai Cívic Mercadal, la plaça de la
Independència, el carrer Nou, el
Centre Cívic Barri Vell – Mercadal,
la plaça de Santa Susanna del
Mercadal, la rambla de la Lliber-
tat i la plaça dels Mercaders seran
els espais de la ciutat que acolliran

les diferents activitats programa-
des, totes gratuïtes.

La regidora d’Igualtat, Drets So-
cials, Treball, Joventut i Seguretat
de l’Ajuntament de Girona, Sílvia
Paneque, va posar en valor l’origen
del festival, nascut al Centre Cívic
Barri Vell-Mercadal. 

«Aquest festival neix de la par-
ticipació i la implicació de les en-
titats i associacions dels barris
que s’involucren en la cohesió del
seu propi barri i arriben a desen-
volupar propostes que es conver-
teixen en projectes de ciutat».
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El festival Ludivers farà
del Barri Vell de Girona
un univers de joc
Les novetats de la tercera edició són unes propostes lúdiques

anomenades «òrbites» i un seminari per a professionals del sector


Del 27 de juny al 25 de juliol, la
plaça del Pallol del Barri Vell de Gi-
rona serà l’escenari de les diferents
companyies del món del circ que
visitaran la ciutat aquest estiu.

Sota el lema Estiu 2016, el circ a
les teves mans!, aquesta nova edi-
ció arriba plena d’espectacles de
diferents tècniques de circ aptes
per a totes les edats.

Els dilluns a les 19h, seran es-
pecials per a tota la família: el 27 de
juny la companyia Fadunito oferirà
un espectacle itinerant per treu-
re’ns els polls i la mandra i apropar-
nos al Manneken’s Piss (20 h). 

El 4 de juliol Circ a les golfes ofe-
rirà un taller de circ per a tothom
(18h); l’11 de juliol Solfasirc farà
l’estrena a l’Estat de la seva darre-

ra proposta, Le Dékoncert. 
El 18 de juliol Stefano Di Renzo

i el seu On my way mantindran el
públic en equilibri i suspens. I, el
25 de juliol, finalitzarà l’EsceNit pe-
tits amb la cia. Tresperté amb tres
acròbates que per culpa de la ge-

losia, la passió i l’amor arribaran a
la conclusió que Aquí en sobra un!

Enfocat als grans –d’edat i de
sentit de l’humor– totes les nits a
les 22h i de manera gratuïta es po-
drà gaudir del teatre, la dansa i el
circ més pur i arriscat. 

Tandarica Circus, de la cia. Pas-
sabarret, amb números tan inver-
semblants com una canonada a
l’estómac (5/07, 22h);  El Pillo, de
la cia. Cascai Teatre, amb l’hu-
mor en majúscules de Marcel To-
màs (6/07, 22h);  Tants Records de
l’esbart Sant Cugat, amb una pro-
posta de 17 ballarins i 4 músics en
directe; Collage i les seves acro-
bàcies, sobre el llit elàstic ( 12/07,
22h), i Dynamite & Poetry, amb
una representació explosiva amb
barra russa, bàscula i pal xinès.

Dos espectacles són de paga-
ment, Be god is de la cia. Espai
Dual, una proposta de complicitat
amb el públic (14/07 21h a l’Audi-
tori de la Mercè) i El Florido pen-
sil (nenes), al Teatre Municipal
(5/07 21h).
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EscèNit 2016 omplirà de circ la
plaça del Pallol de Girona
Del 27 de juny al 25 de

juliol hi haurà espectacles
amb bon humor al cor del
Barri Vell de la ciutat
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Les jornades d’arqueologia estan organitzades pel Departament de
Cultura de Girona i el servei d’Arqueologia i Paleontologia; el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya; la UdG i l’Ajuntament de Banyoles i reben el
suport de la Diputació de Girona. Enguany, la trobada es fa al Museu
Darder de Banyoles i s'hi presentaran 102 articles i es llegiran 30 co-
municacions sobre les intervencions més destacades.  Les Jornades s’i-
niciaran avui a les 9 hores i es clouran el dissabte 11 de juny a les 13.30
hores. A les 16.00 de dissabte es farà una visita al conjunt del mones-
tir de Sant Esteve de Banyoles: el claustre, i l’arqueta de Sant Martirià.
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Les Jornades d'Arqueologia de Girona
tenen 102 articles i 30 comunicacions

BANYOLES

El Sónar 2015 va generar una contribució al PIB català de 72 milions
d'euros. El conjunt d'activitats del festival i del Sónar+D de l'any pas-
sat van atraure 111.000 visites de 104 països diferents. Així ho van avan-
çar ahir els responsables del certamen en la roda de premsa prèvia al
festival, que tindrà lloc el 16, 17 i 18 de juny. La propera edició del Só-
nar programa 130 concerts d'artistes provinents de 28 països diferents
amb un discurs «més social», mentre que el Sónar+D inclourà unes 180
activitats de formats diversos amb 400 participants inscrits.
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El Sónar 2015 va generar una
contribució al PIB de 72 milions d'euros

MÚSICA

Molts dels arxius gironins s'han mostrat marcadament dinàmics i no
han deixat passar el Dia Internacional dels Arxius, que es commemo-
ra aquest dijous, sense organitzar actes que impliquen la societat. L'ar-
xiu de fotografia de la Diputació de Girona, INSPAI (a la foto), ha ofert
una jornada de portes obertes amb visites guiades als seus fons a càr-
rec dels mateixos tècnics. D'altra part, entre moltes altres iniciatives, els
arxius del Baix Empordà s'han posat d'acord per oferir l'exposició col·lec-
tiva Un minut abans..., que mostra com es van viure els mesos previs
a l’esclat de la Guerra Civil espanyola.
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Els arxius gironins han obert portes per
celebrar el seu Dia Internacional

PATRIMONI

Els alumnes i professors de l’Escola de Música del Gironès oferiran
aquest dissabte, a les 18.30h a l’Auditori de Girona, el concert de final
de curs. Els alumnes més petits posaran en marxa una jornada que in-
clourà la interpretació d’entranyables cançons com El peix pallasso o
Valset de la petita puça. Els alumnes de cant coral també faran la seva
demostració, igualment com els de l’Escola de Guitarres del Gironès.
La Jove Orquestra del Gironès interpretarà Star Wars (John Williams),
entre altres peces. 
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L’Escola de Música del Gironès fa el
concert de final de curs a l’Auditori

MÚSICA

Girona convida a jugar. 
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«The polls show!».
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