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DdG GIRONA

■El proper  de novembre tindrà
lloc a la Basílica de Santa Maria de
Montserrat l’ordenació de tres nous
preveres i dos nous diaques, tots
ells membres de la comunitat be-
nedictina de Montserrat. El monjo
gironí Bernat Juliol, Carles Xavier
Noriega i Efrem de Montellà, per a
preveres, i Anton Gordillo i Gabriel
Soler, per a diaques. Tots ells seran
presentats per l'abat Josep M. Soler,
que és qui els ha escollit per a
aquest ministeri d´acord amb el
seu Consell, al bisbe Manel Nin,
exarca apostòlic per als catòlics de
tradició bizantina a Grècia i monjo
de Montserrat, que presidirà la ce-
lebració litúrgica i els ordenarà.

L’administració del sagrament,
que tindrà lloc dins la celebració de
la missa, trobarà el seu punt culmi-
nant en la imposició de les mans i
la pregària d´ordenació; prèvia-
ment, hi haurà la presentació i
l´elecció dels candidats i el seu in-
terrogatori per part del bisbe Manel
Nin.  Posteriorment, els nous dia-
ques i els nous preveres rebran els
signes propis del seu ministeri.

El gironí Bernat
Juliol serà un dels
tres nous preveres
de la comunitat 
de Montserrat

EFE BEIRUT

■Els traicants del quadre Retrat
de la senyora James Reeves, proba-
blement l'original del pintor Sal-
vador Dalí i que va ser recuperat
per la Policia libanesa, l'oferien
per  milions de dòlars (, mi-
lions d'euros), va dir ahir el porta-
veu de les Forces de Seguretat In-
terior, Joseph Mousallem.

Mousallem va assegurar que el
llenç, recuperat el passat dia 
després d'haver estat «robat en un
país veí», va ser ofert «a una se -
nyora libanesa que resideix a
França». Segons el seu relat, la po-
tencial compradora, la identitat
de la qual no va ser revelada, «va
mostrar (la pintura) a un expert
que li va advertir que era un qua-
dre robat».

La dona va trucar llavors el seu
representant al Líban qui, al seu
torn, va contactar amb la duana,
que va donar la veu d'alarma so-
bre el possible intent de venda
d'una obra d'art robada.  L'Oicina
Contra el Robatori Internacional
va obrir llavors una investigació
amb la iscalia libanesa.

Segons el seu relat, el llenç que
va ser pintat per Dalí el , es-
tava en possessió d'un ciutadà si-
rià que l'havia comprat anterior-
ment a un iraquià. Mousallem,
que no ha precisat en quin país
havia estat robada l'obra, va afegir
que en l'operació van coniscar
també peces arqueològiques.

Els traicants del
suposat quadre
de Dalí l'oferien
per cinc milions
de dòlars

En Vicente fa 90 anys, molt ben
portats. Per molts anys!

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT I
UN TEXT BREU AMB 48H. A L’ADREÇA
fets.diaridegirona@epi.es

AVUI FELICITEM

ACN GIRONA

■L'Escola La Farga de Salt portarà
a escena aquest dissabte Mai més
set, mai més gana, un projecte
educatiu interpretat per 
alumnes de primària del centre.
Ho farà en un dels millors escena-
ris possibles, el Teatre de Salt, i
dins el marc del Festival Tempo-
rada Alta. 

Els joves actors es posen a les
ordres d'un dels directors catalans
més respectats, Oriol Broggi, per
explicar la recerca d'una campana
màgica, d'on surten boles plenes
d'aigua i menjar. Un objectiu que
aconsegueixen gràcies a la col·la-
boració de tots els que passen per
l'escenari. 

«Aquest és el missatge que es
vol enviar», remarca l'actriu Rosa
Gàmiz, que s'ha encarregat de dur
a terme la coordinació pedagògi-
ca. 

Gàmiz va explicar ahir que per
a ella col·laborar en un projecte
social i artístic com aquest és «un
petit regal» i va reivindicar la fun-
ció del teatre com una eina de co-
hesió a l'escola. «No hauria de ser
una anècdota, cal apostar pel tea-
tre des d'un punt de vista pedagò-
gic, més enllà del cultural», va dir.

El projecte permetrà a uns 
alumnes de l'Escola La Farga de
Salt pujar ni més ni menys que a
l’escenari d’un dels festivals més
importants de teatre, Temporada
Alta. 

L’obra que interpretaran va ser
escrita fa dos anys en forma de
conte per ells mateixos, amb l'ajut
de l'escriptor Carles Sala. 

Tot plegat gràcies al projecte A
Tempo, que pretén amb aquest
espectacle de  minuts de dura-
da educar a través de l'art, i apro-
par el teatre a les escoles. 

La història se centra en tres
amics que busquen una campana
màgica a l'univers, de la qual en
surten boles plenes d'aigua i men-

jar. L'objectiu l'aconsegueixen
gràcies a la col·laboració de tots
els personatges que passen per
l'escenari. Aquest és precisament
el missatge que es pretén enviar al
públic, però també als joves ac-
tors. 

Gàmiz explica que malgrat les
diicultats a l'hora de treballar, «la
recompensa és molt gratiicant».
«Per a mi és un autèntic regal po-
der intervenir en projectes com
aquest», va dir.

L'obra de teatre surt d'un text
escrit fa dos anys pels propis ac-
tors, i que l'any passat es va estre-
nar en exclusiva per als pares dels
alumnes. 

Precisament ells han estat una
part important en l'obra, ja que
s'han implicat en la confecció de
material, construcció del decorat,
a més de col·laborar en el què s'ha
necessitat.

En aquest sentit, la directora de
l'escola, Montse Palau, va posar
en valor aquest aspecte ja que «fo-
menta la integració», i és que a
l'obra hi intervenen nens amb orí-
gens molt diversos, especialment
de l'Àfrica.

Temporada Alta estrena
«Mai més set, mai més gana»,
de l’escola La Farga de Salt
Uns 300 alumnes pujaran a l’escenari per representar una obra dirigida
per Oriol Broggi, amb l’ajuda de l’actriu Rosa Gàmiz i l’escriptor Carles Sala

Un assaig de l’obra. MARC MARTÍ

«Àries de
reservat», una
òpera còmica
 La sala La Planeta acolli-
rà avui la posada en escena
d’Àries de reservat, un òpe-
ra còmica que uneix el di-
rector Marc Rosich i la so-
prano Elena Martinell, dins
Temporada Alta. Una sopra-
no i la seva pianista treba-
llen amb els ulls embenats
en una festa de Cap d’Any,
però quan es treuen la bena
no queda ningú viu. 

ANIOL RESCLOSA

Una escena de l’obra. 

EFE MADRID

■La XII edició de la Festa del Cine
ha tancat amb un total de
.. espectadors que van as-
sistir a les sales durant els tres dies
de promoció, quasi un milió
menys que en la mateixa convo-
catòria de l’any anterior. Annabe-
lle Creation ha sigut la pel·lícula
més vista, seguida de Toc toc i Bla-
de Runner .

La Festa del Cine cau a
1,6 milions d’assistents,
1 milió menys

MENÚ DE FIRES 2017

PREU PER PERSONA: 24 € (IVA INCLÒS)

PICA-PICA:

➤AMANIDA DE FORMATGE DE CABRA
➤PERNIL IBÈRIC AMB PA AMB TOMÀQUET 
➤CROQUETES DE ROSTIT
➤CARPACCIO DE VEDELLA
➤STICKS DE POLLASTRE AMB SALSA DE MEL 

I MOSTASSA
➤GAMBES A LA PLANXA 

SEGONS A ESCOLLIR:

➤COSTELLETES DE CABRIT ARREBOSSADES 
AMB XAMPINYONS I PATATES

➤ENTRECOT DE VEDELLA AMB XAMPINYONS
SALTEJATS I PATATES

➤VEDELLA AMB BOLETS
➤SUPREMA DE LLUÇ AL FORN AMB PATATES, 

CEBA I TOMÀQUET O CALAMARS A LA PLANXA
AMB VERDURES

➤SALMÓ AL PAPILLOT 

POSTRES VARIADES A ESCOLLIR

BEGUDA:

➤AIGUA I VINS (VI BLANC, NEGRE I ROSAT I 
LAMBRUSCO ROSAT). CAFÈ O INFUSIÓ INCLÒS

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulta web: www.duplexrestaurant.es

Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

Per a les teves celebracions: 
sopars de colla, aniversaris, 
batejos, petits casaments…

Vine a:
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