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La tercera edició del festival in-
ternacional de dansa i arts del
moviment Agitart de Figueres
comptarà amb una dotzena de
companyies internacionals esco-
llides entre 250 candidatures pre-
sentades. Seran les que oferiran es-
pectacles de carrer i tres més ho fa-
ran al Teatre El Jardí. El festival ofe-
rirà també activitats paral·leles
com concursos o l’Internacional

Dance Film Festival, i jornades de
treball per a professionals impar-
tides per coreògrafs i ballarins de
renom internacional. El festival
tindrà lloc del 27 de juny al 2 de ju-
liol. 

El festival l’organitza la com-
panyia de dansa Agitart amb el su-
port municipal i converteix Fi-
gueres en l’escenari d’espectacles
de carrer i exposicions, amb ar-
tistes de diferents disciplines. Les
companyies escollides durant la
selecció oferiran breakdance, hip-
hop, teatre, flamenc o perfor-
mancea espais com la plaça Josep
Pla, la de les Patates, de l’Ajunta-
ment i la Rambla. Al Teatre hi ac-
tuaran La Veronal, Verve i la com-
panyia de Guy Nader i Maria
Campos. 
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Les seleccionades entre
250 candidatures que s’han
presentat es  podran veure
del 27 de juny al 2 de juliol 
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Dotze companyies d’arreu
del món actuaran en el
festival de dansa al carrer

Navata serà el 25 de juny el cen-
tre d'una festa solidària amb una
desena d’activitats en benefici de
la Fundació Oncolliga contra el
càncer. S’ha implicat una quaran-
tena de patrocinadors d'arreu de
Catalunya, entre ells el FC Barce-
lona, Garatge Sala, Transports Pa-
drosa, el restaurant Shang-Hai o
Moritz Barcelona.

La festa començarà a les quatre
de la tarda a Can Janot, a Navata.
Hi estan previstes activitats com
una marxa de quatre quilòme-
tres, una exposició de cotxes clàs-
sics, activitats lúdicoesportives
com un futbolí humà, spining o
zumba, entre d’altres. També hi
haurà animació amb una batuca-
da, l'atuació del DJ Tramuntana i
tallers per als més petits. La jor-
nada es clourà amb concerts. Ac-
tuaran The Tourist Band, Crossing
i s’acabarà amb DJ Xerpa.

Es farà un sorteig amb regals
que han aportat la quarantena de
patrocinadors. L'objectiu és rec-
patar el màxim de fons per ajudar
a millorar la qualitat de vida dels
malalts de càncer. La presidenta

d’Oncolliga, Lluïsa Ferrer, ha agrait
la iniciativa de l’entitat GAS Moun-
tain amb qui diu «ens uneixen
uns mateixos valors».

GAS (Grup amics senderistes)
Mountain és una associació crea-
da a Avinyonet de Puigventós que
pretén fomentar l’activitat espor-
tiva al medi natural mitjançant la
pràctica del senderisme, el trail
running, el BTT i el muntanyisme,
en qualsevol de les seves variants,
i promoure l’aprofitament de l’en-
torn natural per fer activitats de
lleure i oci.

Actualment desenvolupa acti-
vitats per als seus socis i seguidors
(entrenaments, sortides i marxes,
participació a curses); col·labora
amb Oncolliga Girona en la re-
alització d’actes solidaris i de re-
captació de recursos econòmics
per ajudar els malalts de càncer;
gestiona un servei de rutes a l’Alt
Empordà amb tracks digitalitzats
i suport fotogràfic a Wikiloc; i or-
ganitza activitats extraescolars i ca-
sals de lleure a la natura a diferents
municipis de l’Alt Empordà, entre
altres projectes.
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Navata celebrarà una
festa solidària contra el
càncer per recollir fons
L’entitat Gas Mountain ha implicat una quarantena de patrocinadors

d’arreu de Catalunya, entre ells el FC Bacelona o Moritz Barcelona
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Jordi Córdoba, Sergi Fernández, Lluïsa Ferrer, Marta Felip, Jaume Homs

i Dídac Lee (d’esquerra a dreta), ahir al restaurant Shang-Hai.
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L’acte de presentació del festival. 
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El festival Sons del Món va arrancar ahir els maridatges de vi i música amb el primer espectacle. Va ser a les vuit
del vespre al convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries amb la Soirée Vi and Music que va permetre degustar tots
els vins maridats que es podran degustar durant el festival mentre s’escoltaven versions dels artistes programats. La
cantant Elena Gadel va ser l’encarregada d’oferir al públic un tast del que serà el festival acompanyada del trio de latin
jazz Nara i de la sommelier Laura Masramon. Rosario, Sopa de Cabra, Noa o Macaco són alguns dels concerts
destacats del festival. 
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Sons del Món arranca els maridatges de vi i música 
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La Guàrdia Urbana de Figueres
ha detectat que una falsa empre-
sa d’aigües està fent trucades a do-
micili per informar d’una inspec-
ció dels comptadors. S’ha donat
avís als ciutadans des de diferents
canals. 

Les empreses que es dediquen
a estafar els ciutadans amb falses
inspeccions habitualment tenen el
mateix modus operandi. Infor-
men sovint prèviament per telèfon
per, posteriorment, concertar cites.
Es presenten uns operaris i amb
una falsa revisió es cobra una
quantitat econòmica. 

L’empresa municipal Fisersa és
qui té competències per realitzar
el servei d’aigua i el d’inspeccions
si es donés el cas en comptadors.
Per això s’ha alertat els veïns que
qui està portant a terme trucades
als domicilis per fer inspeccions no
és Fisersa. Es demana que s’alerti
familiars i amics i sobretot gent
gran que visqui sola. 
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Detecten una
falsa empresa
d’inspecció
d’aigua a Figueres

Els guanyadors de la Beca In-
ternacional de Primavera a l’Es-
cala, Elina Cerla i Jofre Casanovas,
mostraran aquest cap de setmana
les obres en què estan treballant.
Serà en una jornada de portes
obertes a la casa El Gavià, un dels
espais des d’on treballen. Cerla i
Casanovas estan al tram final de la
beca, que en aquesta edició es
tracta d'un projecte multidiscipli-
nari en què es combina la pintu-
ra i l’escriptura. 
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La casa El Gavià
mostra les obres
dels guanyadors de
la beca Primavera

Part de l’obra dels artistes.
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