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L’Ajuntament de Figueres ha or-
ganitzat un cicle de «converses»
amb personatges destacats de l’es-
cena teatral catalana per donar a
conèixer al públic el «teatre» des de
dins. Per això, es posarà una gra-
da amb capacitat per a  perso-
nes damunt de l’escenari del Tea-
tre Jardí perquè els espectadors pu-
guin parlar directament amb ac-
tors com Francesc Orella o direc-
tors com el del Teatre Nacional de
Catalunya, Xavier Albertí, i Joan
Ollé. També es faran visites guiades
a l’ediici i tot plegat servirà per
commemorar el centenari de la
seva construcció el . 

«Podíem haver fet el que ja es va
fer l’any  i que està recopilat en
un llibre recordant la construcció
de l’ediici però volíem anar més
enllà i vam trobar que era una
bona excusa per parlar del teatre»,
assegura el regidor de Cultura,
Alfons Martínez. En el mateix sen-
tit es va expressar l’alcaldessa,
Marta Felip, a la presentació dels
actes. «Podíem haver optat per la
via de celebrar el continent i no el
contingut però vam optar per l’al-
tra», va explicar. Per això, es va en-

carregar a l’actriu Txe Arana la
coordinació dels actes. 

El cicle de xerrades s’iniciarà el
proper  de novembre i s’allar-

garan ins a . Durant aquells
dies i a les set de la tarda el cap tèc-
nic de l’equipament, Jaume Alsina,
oferirà un tour per l’ediici amb
l’objectiu de donar-lo a conèixer
des de dins. El primer dels convi-
dats serà  Orella, ara molt popular
pel seu paper protagonista a la sè-
rie Merlíde TV, a qui els assistents
podran conèixer de primera mà i
participar en una entrevista que es
farà a les vuit del vespre. Abans,
però, a les dotze del migdia del di-
lluns  de novembre es farà un
«vermut» trobada amb els tèc-
nics del teatre amb l’objectiu de
parlar sobre l’oici. L’endemà, a

les vuit del vespre, es parlarà sobre
el poder del Teatre de la mà del di-
rector artístic del Teatre Nacional
de Catalunya, Xavier Albertí, i del
director teatral Joan Ollé. Per al dia
 s’ha programat una conversa
amb les actrius, escriptores i di-
rectores Àngels Bassa, Tena Bus-
quets, Magda Puyo, Elisenda Roca
i Marga Troguet. La xerrada gira-
rà entorn de les dones al teatre. El
dijous a les vuit serà el torn dels  co-
neguts actors David Bagés i Marc
Martínez,  on abordaran les «con-
nexions» que s’estableixen a es-
cena. Una hora després, s’ha pro-
gramat una cita amb la «gent de

teatre de Figueres».  La  trobada,
que serà moderada per Xavier Va-
lentí, busca unir companyies, ac-
tors, directors, tècnics i «teatread-
dictes» per explicar anècdotes, re-
cordar moments i fer una foto-
graia del moment actual. Final-
ment, el divendres també a les
vuit del vespre es parlarà dels
nous talents que estan liderant la
direcció de la dramatúrgia catala-
na. Per fer-ho es comptarà amb la
presència de Jordi Casanovas, Pau
Miró i Iván Morales. 

«No volíem xerrades tècniques
sinó apropar al públic l’energia
del teatre per això hi haurà aques-
ta setmana que ofereix sentir a par-
lar del teatre a través de personat-
ges molts destacats de l’escena
catalana», va assegurar Arana. 

L’obra a la platea, pendent
De moment, no es preveuen més
actes de commemoració del cen-
tenari tot i que el Govern admet
que cal una reforma a la platea,
que estava prevista per aquest any
però que es va decidir ajornar. En
aquest sentit, Felip va dir que la in-
tenció és que l’any vinent hi hagi i-
nançament almenys pel projecte.  
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Conèixer el Teatre Jardí des de dins 
Figueres ha organitzat un cicle de converses amb personatges de l’escena catalana per commemorar-ne el centenari�

Salvador Torres, Txe Arana, Marta Felip i Alfons Martínez, al teatre.

BORJA BALSERA

L'arxiu històric de Figueres con-

serva encara documents que revelen

com pels volts de 1816 la ciutat ja

comptava amb un espai dedicat al

teatre, ubicat al solar de l'actual Mu-

seu Dalí. El 1850 arribaria la inaugu-

ració del primer teatre municipal –ara

el Dalí– i a principis del segle XX, El

Jardí. Tot i que aquest darrer va es-

trenar-se el 1914, no va ser fins al

1916 que hi van començar a actuar

companyies líriques i van arribar a

convertir aquest espai en el centre

teatral més important de la ciutat.
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Un equipament amb
una llarga història
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El grup municipal d’ERC de Fi-
gueres a l’oposició ha presentat 
al·legacions a les ordenances is-
cals per a l’any vinent amb l’ob-
jectiu de «fomentar l’activitat eco-
nòmica, reduir la pressió iscal i bo-
niicar les polítiques d’eiciència
energètica». 

Pel que fa a la pressió iscal so-
bre els ciutadans, proposen la re-

ducció d’un  de l’Impost sobre
Béns Immobles així com la lexi-
bilització del calendari de cobra-
ment per tal que els rebuts frac-
cionats passin a ser el  de maig
( de l’import total), el  de ju-
liol () i el  d’octubre (). 

També proposen una reducció
del  de l’IBI als menors de 
anys i les persones que cedeixin
l’immoble a la borsa de lloguer de
l’Oicina d’Habitatge». 

Per fomentar l’activitat econò-

mica aposten per rebaixar l’impost
de construccions a l’obertura de
nous locals i ajuts a la rehabilita-
ció de façanes. 

D’altra banda, els republicans
reclamen més mesures per pro-
moure la cultura de l’eicència
 energètica. En aquest sentit, pro-
posen boniicar els habitatges que
comptin amb el segell verd d’ei-
ciència energètica i els vehicles que
contaminin menys, a través de
l’impost de circulació. 
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ERC reclama reduir la pressió iscal 

Des de principi de novembre
s’està portant a terme el retorn
progressiu i escalonat del grup de
militars del regiment Arapiles de
les bases de Sant Climent i Barce-
lona que han estat els darrers sis
mesos en una missió a l’Iraq. Han
estat formant uns tres mil soldats
iraquians que estan participant
en l’ofensiva sobre la ciutat de
Mossul. 

Els professionals de l’exèrcit
han participat en missions per
ensenyar  i assessorar els militars
de les unitats de l’exèrcit iraquià, en
el marc de l’operació Inherent Re-

solve, que agrupa una coalició de
quaranta-dos països en lluita con-
tra el Daesh. En unes condicions
límit per les altes temperatures
que en ocasions han superat els
cinquanta graus, el personal ha im-
partit diversos cursos de formació
a oicials, suboicials i soldats de l’e-
xèrcit iraquià. 

El regiment Arapiles constitueix
la principal unitat de la Força Ter-
restre de  l’Exèrcit de Terra a Ca-
talunya. Els equips han portat di-
ferents missions a la base de Bes-
mayah, a uns trenta quilòmetres de
Bagdad amb portuguesos, brità-
nics i estatunidencs. 

SANT CLIMENT SESCEBES | DdG

Comença el retorn del
grup de militars de Sant
Climent destinats a l’Iraq

Els equips de Sant Climent, en una exhibició.

CONXI MOLONS

> Local comercial de 950 m2

amb 29 places d’aparcament,

totes amb accés directe 

al local

> Parcel·les unifamiliars

IINFORMACIÓ: Tel. 972 36 20 09

Visites Obra: DIMECRES i DIUMENGES MATÍ. Hores convingudes: 609 31 00 00

QQUART EL CELRÉ
Cases adossades en venda, 

a partir de 280.000€


