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REDACCIÓ 
LA CANONJA 

El retorn, un any més del Festival 
Impossible omplirà la Canonja 
d’espectacles originals i sorpre-
nents. Tot això, serà gràcies a ar-
tistes de renom Internacional com 
Adrián Conde, Gisell, Riverson, 
Set de màgia, Deux a la Taché, o 
el televisiu Jorge Blass. La presen-
tació del festival serà demà, a les 
cinc de la tarda, i anirà a càrrec 
del Mag Gerard. 

La novetat més important d’en-
guany és el canvi d’ubicació, ja 
que s’abandona de manera provi-
sional la sala de l’Orfeó, ja que les 
properes obres de remodelació 
que s’hi duran a terme, i presenta 

l’Impossible al Pavelló poliespor-
tiu. El primer tinent d’alcalde i 
regidor de Cultura, Salvador Fer-
ré, comenta que «aquest trasllat 
temporal obliga a un nou esforç 
tècnic i d’infraestructura, però el 
treball conjunt de Batall, Teatre 
Màgic i l’Ajuntament de la Canon-
ja a través del Patronat de Cultura 
del Castell de Masricart ha esde-
vingut en 12 anys una garantia de 
continuïtat i millora, per la qual 
cosa afrontem aquest nou repte 
amb la seguretat que aquesta tret-
zena edició serà un nou èxit». 

El divendres començarà l’Im-
possible amb la Gran Gala màgica 
en què podreu gaudir de la màgia 
poètica de Gisell, la primera maga 
que ha guanyat un primer premi 

nacional de màgia al nostre país. 
Màgia teatralitzada combinada 
amb manipulació de primer ni-
vell. Des de Madrid arribarà Ri-
versson amb una màgia elegant i 
sorprenent que ha presentat arreu 
del món. La cia catalana Set de 
màgia presentaran la seva parti-
cular versió d’un clàssic de la mà-
gia portat a l’actualitat amb el 
suport de projeccions. Finalment, 
el mag i clown Adrián Conde amb 
el seu personatge ‘El Gran Braulio’ 
serà el conductor d’aquest gran 
espectacle on ens oferirà un tast 
de la seva màgia còmica durant 
aquesta gala.  

El dissabte al matí és el torn 
d’un espectacle de carrer amb 
Adrián Conde i a la nit, el plat 
fort, amb la màgia de Jorge Blass. 
Un sorprenent espectacle per a 
tots els públics. Aparicions, desa-
paricions, levitacions impossibles 
i màgia interactiva en què el pú-
blic és el protagonista. Noves il·lu-
sions implicant noves tecnologies 
amb als jocs més reconeguts de 
l’elegant màgia de Blass. El diu-
menge continuen els espectacles 
de carrer amb la CIA Cíclicus i 
Deaux a la Taché que oferiran di-
versió per a tots els públics. 

Els preus i ofertes es mantenen 
igual que en anteriors edicions, 
«estem convençuts que aquests 
aspectes, sumats al major afora-
ment que permet el poliesportiu, 
contribuiran a consolidar l’èxit 
d’aquest festival en el nostre mu-
nicipi», conclou Salvador Ferré.

Noms internacionals 
omplen l’Impossible

La Canonja Espectacle

El festival de màgia canongí comença aquest dimecres amb el 
Mag Gerard, a qui acompanyen Jorge Blass i Gisell, entre altres

REDACCIÓ 
PERAFORT 

Els infants del municipi 
poden participar en 
el concurs fins avui 
a la tarda 

L’Ajuntament de Perafort està a 
punt de tancar el període de 
participació en el concurs de 
punts de llibre de Sant Jordi, 
que tindrà de temàtica, com no 
pot ser d’altra manera, aquesta 
data tan assenyalada a Catalu-
nya. I participen els nens i nenes 
d’educació infantil, és a dir, en-
tre els tres i cinc anys. Es podran 
presentar tots els alumnes d’in-
fantil de l’Escola Josep Veciana 
de Perafort, així com altres nens 
i nenes empadronats al municipi 
i que cursin els estudis en altres 

escoles. Avui és l’últim dia de 
què disposen els infants del mu-
nicipi per participar en aquest 
concurs, el guanyador del qual 
se sabrà aquest mateix diven-
dres, 6 d’abril. 

Els nens i nenes poden utilit-
zar qualsevol tècnica per crear 
els seus dibuixos, ja siguin pin-
tures, aquarel·les, colors, o qual-
sevol material de dibuix que els 
inspiri. Tres membres de l’Escola 
Josep Veciana,  un membre de 
l’AMPA, l’alcalde de Perafort i la 
regidora d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Perafort confor-
men el jurat, que decidirà quina 
creació artística serà la que de-
cori el punt de llibre oficial de 
Sant Jordi al municipi. 

Tot i així, tots els dibuixos pre-
sentats s’exposaran aquest ma-
teix divendres a la tarda, a l’Es-
cola Josep Veciana.

Concurs de dibuix 
per decidir el punt 
de llibre de Sant Jordi

Perafort Infants

El Mag Gerard, durant la presentació del Festival Imposible, fent un 
truc de màgia per als assistents.  FOTO: CEDIDA

Tots els dibuixos participants en el concurs seran exposats 
aquest divendres, a la tarda, a l’Escola Josep Veciana.

REDACCIÓ 
CONSTANTÍ 

Un total de 15 persones estan re-
alitzant des del passat 15 de març 
un nou curs de mosso de magat-
zem i carretoner a través de l’Ofi-
cina Municipal de Treball de 
Constantí. Amb una durada de 60 
hores: 48 hores del curs de mosso 

de magatzem i 12 hores del curs 
de carretoner, les classes finalitza-
ran el proper 6 d’abril. Es tracta 
d’un curs que té per objectiu ca-
pacitar al participant en el domini 
de les tècniques que permetin or-
ganitzar la recepció, emmagatze-
matge, expedició de les mercade-
ries i el registre d’aquests movi-
ments. També s’ensenya com 

controlar els estocs, així com veri-
ficar i supervisar el bon ús i funci-
onament de cada element relle-
vant del magatzem 

A més, el curs consta d’una part 
pràctica on els participants apre-
nen a conduir amb garanties de 
qualitat i de seguretat carretons 
elevadors frontals i retràctils, 
d’acord amb la normativa vigent 
aplicable. 

L’Ajuntament de Constantí, a 
través de l’Oficina Municipal de 
Treball i l’Escola d’Adults, conti-
nua apostant per l’oferta forma-
tiva com a eina que ajudi en la 
recerca de feina. Les inscripcions 
per participar dels cursos donen 
prioritat a les persones del muni-
cipi que estan inscrites a l’Oficina 
de Treball. Els alumnes participants en el curs.  FOTO: CEDIDA

Constantí Treball

Títol de mosso de magatzem 
i carretoner per millorar 
l’ocupabilitat


