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Diplomat en naturopatia, homeopatia, acupuntura, 

dietètica i nutrició, estètica facial-corporal i especialista 

en tractaments d’oncologia (homeopàtics)

ALTRES COL·LABORADORS

Dra. Marisa Staltari: Dietètica i nutrició

Stra. Cristina Vilaró: Micropigmentació

Srta. Raquel de la Torre: Fotodepilació, fotorejoveniment i radiofreqüència

Tot amb productes naturals i vitamines

Laboratori propi Godiet Plant

• Mesoteràpia (infiltracions) per a:
- cel·lulitis i pèrdua de volum i grassa (2 talles en 8 sessions)

- varius, cames pesades, edemes localitzats

- arrugues facials, taques, acne, pèrdua de fermesa

• Altres tractaments per a:
- Dolor:  ibromiàlgia, osteoporosi, fatiga crònica, artritis, artrosi, 

lumbàlgia, tendinitis, reumatisme...

-   Circulació: aranyes vasculars, varius, úlceres varicoses, trastorns 

generals de circulació

-   Menopausa: depressió, insomni, estrès, neuràlgies, fòbies, dietes 

per a tot tipus de patologies

• Medicina esportiva
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 LPG endermologie

Depilacions amb cera calenta, tèbia 

i elèctrica

Tractaments facials i corporals

Tractaments reductors amb paraﾙnes, 
algues i fangs

Pedicures i manicures

Esmaltat Shellac o Gelish

Pílings corporals amb hidratació

Bronzejat amb canya de sucre

Ayurveda

Massatges

Venda de productes
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Diumenge comença a l’ETC de Vic el primer Matx d’Improvisació

Partit de teatre

Vic

J.V.

Serà la primera d’Osona i, 
possiblement, la primera 
que s’hagi fet a Catalunya. 
Diumenge comença, a l’espai 
ETC de Vic, la primera Lliga 
de Matx d’Improvisació Tea-
tral, un joc-espectacle en què 
equips d’actors han de crear 
situacions desconegudes en 
molt poc temps i represen-
tar-les davant d’un públic 
que els puntua. “És com un 
partit de teatre”, explica 
l’actor Xevi Font, de Ventall 
Teatre, un dels primers a 
conèixer aquesta tècnica i 
portar-la a Osona. En la lliga 
que s’organitza a l’ETC hi 
participaran cinc equips, que 
des d’ara i fins al 6 de juliol 
disputaran una competició 
cada setmana. Totes les ses-
sions seran a l’ETC, els diu-
menges a les 6 de la tarda. 
Són obertes al públic, i les 
entrades valen 2 euros. 

Els matxs d’improvisació 
van néixer al Quebec, en el si 
del Théâtre Expérimental de 
Montréal. Dos actors, Yvon 

LeDuc i Robert Gravel, es 
van proposar de traslladar 
al teatre un format propi 
de l’esport, amb l’objectiu 
de trencar l’elitisme que 
l’envoltava. L’actor valencià 
Txema Palanca va importar 
aquest format a la població 
d’Aldaia, on des de fa 11 
anys tenen la seva pròpia lli-
ga. A Vic, ha arribat de la mà 
de Ventall Teatre, que com-
petirà en la lliga sota el nom 
de Zambalaaaa!, al costat de 
quatre equips osonencs més: 
Deixuplines (procedents del 
grup Fificomsom), Matxos i 
Mamelles, Topacios i Matx 
de lo Mismo. 

A cada partida del matx 
es fan una dotzena d’im-
provisacions. Un àrbitre 
llegeix una targeta amb la 
informació bàsica sobre la 
situació que han de crear els 
actors, i aquests disposen de 
30 segons per preparar-la. 
Cada improvisació pot durar 
un màxim de quatre minuts, 
i a l’acabar el públic vota la 
millor. “La competició és l’ex-
cusa per acabar donant-los un 
bon espectacle”, diu Font. 

Més de 350 espectacles han passat pels seus escenaris

L’Atlàntida compleix tres anys    

amb una estrena d’Helena Pla
Vic

J.V.

El tercer aniversari de L’At-
làntida coincideix, aquesta 
setmana, amb la presència 
d’una actriu vigatana a l’es-
cenari. Dissabte hi arriba M, 
un muntatge sobre el món 
de la dona creat i interpretat 
per Helena Pla. 

Estrenada aquest mateix 
dijous a la Nau Ivanow de 
Barcelona, M és una tragico-
mèdia sobre les dones. M és 
una nena, un fil conductor 
de petites històries sobre 
una mare, una àvia o una 
filla, personatges que l’ac-
triu identifica amb diferents 
sabates, que es va canviant al 
llarg de l’obra. Una música 
original de Marc Cartes i les 
veus en off dels actors Joan 
Anguera i Montserrat Caru-
lla completen l’espectacle, 
que ha dirigit Ester Nadal. El 
pas de les diferents genera-
cions es contempla des de la 
perspectiva de la nena, que 

Helena Pla, amb una de les nines que utilitza en el seu espectacle

reflexiona sobre la invisibi-
litat que arriba a les dones a 
partir de certa edat, o sobre 
la por d’envellir i la mort. 

Pla es va formar teatral-
ment a l’escola Jacques 
Lecoq de París, per on han 
passat actors catalans tan 
coneguts com Sergi López. 
Ha participat en espectacles 
teatrals (el darrer, Expresa-

mientos, basat en textos de 
la poetessa i actriu brasilera 
Elisa Lucinda), i també en 
sèries i sitcoms, entre elles 
Crackòvia i Polònia.

M, d’Helena Pla. 
L’Atlàntida, Sala Joaquim 
Maideu. Dissabte, 27 
d’abril, 2/4 de 9 vespre. 
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