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El cèntric Palau Robert de Bar-
celona es convertirà del 15 de juny
al 25 d’agost en l’aparador de la
Cantada d’Havaneres de Palafru-
gell amb l’exposició de fotografies
antigues i altres documents que
commemora els 50 anys de la cin-
ta musical d’estiu a la Costa Brava.

Aquesta exposició, que serà iti-
nerant, té els textos en quatre idio-
mes i presenta una seixantena de
fotografies. 

El comissari és Oriol Oller, men-
tre que el fotògraf Lluís Maimí,
amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal de Palafrugell, ha por-
tat a terme la tasca de recerca de fo-
tografies antigues, i Jordi Sàbat
n’ha fet el disseny gràfic. Les foto-
grafies actuals han estat cedides
per Paco Dalmau, Lluís Maimí, En-

ric Bruguera, Toni Foixench, Irene
López i Antonio Torres.

Coincidint amb l’exposició, el
grup d’havaneres Arjau actuarà el

30 de juny al Jardí, una de les ac-
tivitats programades enguany dins
Les nits d’estiu al Jardí del Palau
Robert.
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El Palau Robert és un
aparador de la Cantada
d’Havaneres de Calella
Barcelona mostra entranyables fotografies i textos en l’exposició

dels 50 anys de l’esdeveniment musical de l’estiu a la Costa Brava
�

L’estudiant gironina Elisabeth
Parés Pujolràs ha rebut una de
les beques de La Caixa, fet que li
permetrà cursar un màster en
Neurociència Cognitiva a la Uni-
versity College of London (Regne
Unit). La jove, que ahir va rebre la
beca de mans dels reis d’Espanya,
és graduada en Ciències Biomè-
diques i en Filosofia per la Uni-
versitat de Barcelona. 

Un total de 2.976 universitaris
han pogut completar la seva for-
mació a l’estranger amb les beques
de l’entitat financera, creades  l’any
1982.

Fins a 120 universitaris de l’Es-
tat espanyol han estat seleccionats
per a les beques en la convocatò-
ria de 2015. 

La distribució de les 120 beques
concedides, per destins, situa 65

estudiants a diferents països d’Eu-
ropa, 48 a Amèrica del Nord i 7 a
Àsia. 

Les matèries més representades
a les bequeshan estat biologia,
enginyeries, economia i empresa,
arquitectura i urbanisme, mate-
màtiques i informàtica, física i
dret. 

Respecte a la procedència dels
becaris, la promoció de l'any 2015
comprèn estudiants de 27 pro-
víncies espanyoles i un país estra-
nger (Argentina). 

Barcelona i Madrid, amb 39 i 27
becaris, respectivament, encap-
çalen la llista de províncies amb
major nombre de becaris, seguides
per València (7) i Guipúscoa (4).
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La jove cursarà un màster
en Neurociència Cognitiva a
la University College of
London, del Regne Unit

�

La Caixa beca la gironina
Elisabeth Parés per fer el
postgrau a l’estranger

Cantada a La Pineda. 

J. ROIG FORRELAD

Elisabeth Parés rep la beca. 
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El festival Claca de Llançà ha
anunciat la seva primera actuació
internacional, que anirà a càrrec de
la companyia Les Bleus de travail.
El solo del ballarí Quim Bigas,
l’espectacle de clown de La In-
dustrial Teatrera, el concert de
The Pinker Tones o l’obra de tea-
tre Ventura, són altres especta-
cles destacats de la quinzena de
propostes programades en la cin-
quena edició del festival. 

El Claca, que tindrà lloc del 8 al
10 de juliol, té com a característi-
ca una programació de música,
teatre, circ i dansa adreçada a tota
la família. 

El festival programa enguany
per primer cop una companyia in-
ternacional, amb l’actuació de la
companyia francesa Les Blues de
travail, que presenten el seu es-
pectacle Viatge de noces, una co-
mèdia animada per una parella atí-
pica, un gos i un Fiat 500 capritxós.

De la programació també en
destaca el solo de dansa del ballarí
Quim Bigas que interpretarà Mo-
lar, un dels èxits del Sismògraf
d’Olot de 2016, amb un espectacle
sobre la felicitat i les imatges este-
reotipades que relacionem amb
estats d’eufòria i de benestar. 

De l’apartat teatral, cal remarcar
la representació de l’obra teatral

Ventura, premi al millor especta-
cle d’arts escèniques produït a les
comarques gironines concedit per
l’Associació Gironina de Teatre.

Amb direcció de Víctor Muñoz
i interpretat per David Planas i
Meritxell Yanes , l’obra reflexiona
sobre la presa de decisions a par-
tir de la història de dues dones.

L’espectacle és només per a 25
persones i és l’únic de pagament
del festival (www.festivalclaca.cat).  

L’espectacle de teatre gestual
De pas, la vida en clau d’un clown,
de la companyia La Industrial
Teatrera, i l’obra de teatre i dansa
Revolution, dels llançanencs I per
què, no? , completen l’apartat tea-
tral del festival. 

El concert familiar de The Pin-
ker Tone s és la proposta més des-
tacada de la programació musical,
que inclou també el concert fa-
miliar de Xavi Lozano, han infor-
mat els organitzadors.
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El festival Claca de Llançà
tindrà la Cia internacional
Les Bleus de travail

Les Bleus de travail. 
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