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L’Ajuntament de Maçanet adjudica les
obres del nou teatre i centre cultural
per un pressupost d’1,2 milions d’euros
L’antiga Societat ja està enderrocada i els treballs del nou edifici s’allargaran deu mesos
ANNA PUIG / Maçanet de la Selva

J L’Ajuntament

de Maçanet de la
Selva ha adjudicat les obres del nou
espai cultural i d’arts escèniques La
Societat a l’empresa Arcadi Pla per
Des de l’Ajuntament es
proposa recuperar l’esperit cultural que La Societat
va professar ja des dels
seus primers anys d’existència, a principis del segle
XX. Per això s’ha projectat un edifici en què puguin tenir cabuda diverses
arts escèniques: teatre,
música, ball i cinema, entre d’altres. Segons diversos informes tècnics, la insostenibilitat de l’actual
edifici, que presentava
greus deficiències, ha obligat a enderrocar-lo i a
fer-ne un de nou.
En el ple de dimecres
passat es va aprovar l’adjudicació de les obres a
l’empresa Arcadi Pla per
un pressupost d’1,2 milions d’euros i un període
d’execució de 10 mesos.
El projecte preveu fer a
la planta baixa una sala
multifuncional per a exposicions i activitats diverses i una de principal amb
una zona de butaques amb
capacitat per a 250 persones i un escenari mòbil.
La primera planta l’ocuparan els locals per als mitjans de comunicació municipals, principalment la
televisió, i l’aposta és crear
una ràdio en un futur. Sobre l’escenari, i per mitjà
d’una escala, s’accedirà als
camerinos i serveis per als
actors. També es faran dos
soterranis (un sota l’entrada i l’altre a l’altura de
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un pressupost d’1,2 milions d’euros.
Ja fa unes setmanes es va iniciar
l’enderrocament de l’antic local, que
estava en un greu estat de deteriorament, i pròximament començaran

els treballs de l’edifici nou, que inclourà un teatre amb escenari mòbil,
locals per als mitjans de comunicació
municipals i una sala per a exposicions, entre altres dependències.

Vicente Espí i el seu quartet tanquen el
XII Festival de Jazz de Banyoles
J Banyoles. El bateria i compositor Vicente Espí (València, 1959) tanca avui amb el seu quartet la dotzena
edició del Festival de Jazz de Banyoles amb un concert que, protagonitzat pel llegat artístic de John
Coltrane, tindrà lloc al Teatre Municipal a partir de
dos quarts d’onze de la nit. El quartet, que prové
de la ciutat valenciana de Túria, ofereix el seu únic
concert a les comarques gironines just abans de tancar-se a l’estudi per gravar aquest homenatge a Coltrane per a la discogràfica especialitzada Fresh
Sound. La formació es completa amb Jesús Santandreu (saxòfon tenor), Albert Bover (piano) i Nelson
Cascais (contrabaix). L’entrada costa 9 euros. / T.C.

Castell d’Aro organitza el VII Concurs
de Pintura Ràpida
J Castell d’Aro. Castell d’Aro celebra avui el VII Concurs de Pintura Ràpida, que aquest any redistribueix
els 4.000 euros en premis de l’anterior edició en un
primer i únic premi de 2.200 euros (se’n poden concedir dos ex aequo) i la creació de dos accèssits de
900 euros cadascun, un per a obra sobre paper i un
de general. El jurat farà públic el veredicte aquest
vespre mateix, a les vuit, al castell de Benedormiens,
on s’inaugurarà una exposició de les millors obres
presentades, oberta fins al 12 de juny. La galeria Omnium Ars de Platja d’Aro seleccionarà alguns artistes
per exposar a les seves sales. / EL PUNT

L’Orquestra de Cambra Gonçal
Comellas actua a l’Escala

La Societat ja fa unes setmanes que s’ha enderrocat. Tot és a punt per construir el nou centre cultural. / A.P.

l’escenari) que s’utilitzaran com a magatzem.
L’alcalde, Josep Romaguera (NM), sosté que el
municipi està mancat d’un
local d’aquestes característiques i anuncia que ja
s’han aconseguit subvencions de la Generalitat i
de la Diputació. El cap
de l’oposició, el convergent Antoni Guinó, critica
que l’alcalde fes campanya per conservar l’edifici
quan estava a l’oposició
i que ara no s’ho hagi repensat a l’hora d’enderrocar-lo.

CiU no assisteix al ple
J El ple de dimecres passat, en què es va aprovar
l’adjudicació de les obres de La Societat, no va
estar absent de polèmica. Dos regidors de CiU,
a l’oposició, no van assistir a la sessió plenària
perquè, segons afirmaven, els havia arribat la convocatòria amb una data incorrecta, concretament
per al dia següent. «Podria haver-hi certa picaresca,
però hem decidit no impugnar l’acta. Al final vam
marxar tots els membres del grup en solidaritat
amb els nostres companys», explica el portaveu
de CiU, Antoni Guinó. L’alcalde, Josep Romaguera,
assegura que s’ha comprovat que tots els regidors
van rebre correctament la convocatòria a excepció
d’un de CiU, el qual no va voler entregar el document
per comprovar la data. Per Romaguera, l’oposició
vol crear una situació de confrontació.

J L’Escala. L’Orquestra de Cambra Gonçal Comellas
ofereix aquest vespre a dos quarts de deu un concert
a l’església de Sant Pere de l’Escala, en el marc del
40è aniversari de Càritas Parroquial l’Escala. La formació és fruit de l’impuls d’un grup de joves professionals que fa sis anys es van ajuntar per formar
una orquestra de cambra amb un destacat nivell artístic. A més d’actuar regularment a Barcelona, han
fet nombrosos concerts arreu de la geografia espanyola i també han col·laborat en diversos enregistraments. Ara tenen en projecte tres compactes amb
obres del seu repertori habitual. / EL PUNT

Els Amics de la Sardana de Sant Feliu
atorguen els premis Llum i Ombra
J Sant Feliu de Guíxols. L’Associació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols concedeix avui el premi Llum a Xavier Solà, per la divulgació radiofònica
de la sardana, i el premi Ombra al president del Parlament, en representació dels polítics que es van manifestar contra el premi Llum de l’any passat en una
columna de La Vanguardia. Els premis es concediran
a les deu de la nit al restaurant Can Salvi. / EL PUNT

Primera mostra de joves creadors en
dansa contemporània, a Celrà
J Celrà. L’Associació La Perla de Celrà celebra avui
a les nou del vespre a l’Ateneu la primera mostra
de treballs de joves creadors en dansa contemporània. La mostra, que té l’objectiu de difondre
aquests treballs i de fomentar un intercanvi cultural
entre els participants, ofereix representacions de petit format, d’entre 5 i 20 minuts de durada. / EL PUNT

L’Orquestra del Casino Menestral actua
avui al cicle Música i Flors de Girona
e Col·lectiva amb Cuixart.L’Hotel Peninsular de Girona és escenari, fins al dia 29 d’aquest mes, d’una
nova exposició col·lectiva organitzada per la galerista
Anna M. Ferrer en què es poden trobar pintures de
diversos artistes, entre els quals destaquen Cuixart, Alejo
i Hidalgo. / EL PUNT / MIQUEL RUIZ.

e L’últim llibre de Deulofeu.El novè i últim volum
de La matemàtica de la història, Les cultures irano-sumèria-caldea, hitita i egípcia, de l’erudit figuerenc Alexandre Deulofeu, va ser presentat ahir al Museu del Joguet
per Eduard Puig Vayreda. El llibre explica la teoria
que la història es regeix per cicles. / M. LLADÓ.

J Girona. L’Orquestra del Casino Menestral de Figueres, que havia d’actuar dissabte passat en el cicle Música i Flors de Girona, ho farà avui al jardí del Museu
d’Art (12.00 h). El cicle es clourà aquesta tarda amb
un concert als jardins de l’Àngel (18.30 h), a càrrec
de l’orquestra de flautes de l’escola de música Victòria dels Àngels de Sant Cugat. / X.C.

