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Més de 50 centres culturals obren
a un públic en risc d'exclusió
 A Girona subscriuen la

iniciativa el CaixaForum,
Temporada Alta, l’Auditori
i la sala La Planeta
GIRONA | DdG

La Setmana Apropa Cultura,
que se celebrarà entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, ha organitzat més de 200 activitats a 55
teatres, museus, auditoris i centres
culturals de Catalunya dirigides a
un públic integrat per persones en
risc d'exclusió.
Apropa Cultura és una iniciativa de l'Auditori de Barcelona que
ha possibilitat que 55 equipaments culturals s'uneixin per oferir una programació especialment
dirigida a un públic amb problemes econòmics per una entrada
que no sobrepassarà els 3 euros.
Entre les institucions que participen a la iniciativa n’hi ha de gi-
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ronines: Caixafòrum Girona, amb
visites a les exposicions i tallers; el
Festival Temporada alta, amb ﬁns
a 4 espectacles, entre ells un d’Albert Pla a l’Auditori, i un altre de
Cesc Gay al Teatre Municipal; l’Auditori de Girona, amb un concert
de la Cobla la Principal de la Bisbal, i la sala La Planeta.
Nascuda el 2006, la iniciativa
s'ha transformat en una «plataforma de reserves en la qual es registren els diferents serveis d'entitats socials de forma gratuïta, i
d'una altra banda els equipaments
culturals, que posen a disposició
d'aquesta plataforma un percentatge de la seva programació i organitzen activitats especíﬁques
per als membres de les entitats socials», va explicar la directora de la
iniciativa, Sonia Gainza.
Aquest any, s'organitza per primera vegada una setmana intensiva d'activitats i una campanya de
sensibilització dirigida a la ciuta-

dania, amb «la idea de poder donar visibilitat durant una setmana
a alguna cosa que ocorre tot l'any,
i promoure d'aquesta manera que
molts equipaments culturals facin
alguna cosa més durant aquests
dies», remarca la directora.
Fomentar la inclusió
La plataforma permet a les diferents entitats socials organitzar
amb anticipació les sortides culturals i d'oci, de manera que es fomenta la inclusió a persones discapacitades, en privació de llibertat, immigrants, nens i adolescents de centres oberts, persones
drogodependents i dones víctimes de violència de gènere.
Altres equipaments culturals
solidaritzats amb els que tenen risc
d’exclusió són el MACBA, CCCB,
TNC, Mercat de les Flors, Palau de
la Música, Grup Focus o el Teatre
Liceu, aquests situats a la capital
catalana.
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TODOS AL TEATRO Y A LOS MUSEOS
55 equipamientos se suman a la primera Setmana Apropa Cultura, dirigida a colectivos en riesgo de exclusi6n social
ANA
MARIA
D.~VILA
BARCELONA
<<Cualquiera
que tenga una discapacidad, tambi6ntiene derechoa la
cultura. Cuando
yo voy a un espect/tculo, merelajo, no piensoen mi
discapacidady s61odisfruto de lo
que veo~>.Nose puededecir m~s
claro. Y lo cierto es que emociona,
emociona
hasta la m6dula,esta verdadirrebatiblequesale de labiosde
Jordi Cusell, usuariodel Centrede
TerhpiaOcupacionalAspacede Badalona, y unode los m~sde 21.200
beneficiarios--en cifras de la pasada
temporada- del programa Apropa
Cultura,unainiciativa quetiene por
objetofacilitar el accesoa espect~culosy actividadesculturalesde todotipo de los colectivosen riesgode
exclusi6nsocial.
Surgidoen el seno de EAuditori
de Barcelonadurante la temporada
2006-07,el programaApropaCultura ha ido creciendode maneraimparablea lo largode esta filtima d6cada, hasta el puntode que ya son
55los teatros, auditorios,festivales
deL’Auditori
enel marco
delprograma
Apropa
Cultura.
ELMUNDO
y museosde toda Catalufia los que Unconcierto
se hansumado
a la iniciafiva, permitiendoque aqu611os
que m/~slo ne- ApropaCultura, que de126de octu- durantela cual la mayoriade espa- ca; espect~culoscomoMolt soroll
cesitantenganla posibilidadde asis- bre al 1 de noviembre,
pondr/tal al- cios incrementar/ttambi6nel n~-ne- per nores, TerraBaixao Els veinsde
fir a m~sde un millar de espect~cu- cancede los colectivos m~snecesi- ro de localidadesde su cartelera ha- dalt formanparte de la agendade esde ta especialsemanaque aspira a perlos cada temporada.
tados m~sde 200actividadesy pro- bitual, que a un precio mLximo
Ahora,todas las entidadesinvolu- puestasculturales, algunasde ellas tres euros poneal alcancede estos petuarse en pr6ximastemporadas.
cradas quierendar un paso m~isen disefiadas especialmentepara la colectivos.
Asimismo,
y a fin de concienciar
la consolidaci6nde este proyectoy ocasiSn.
Conciertos de la Orquestra
afin m~sa la ciudadania,se ha diseapuestanpor dar m/~svisibilidad y
Talleres,visitas guiadas,encuen- Simfbnicade Barcelona, la Banda fiado un videopromocionalque inproyecci6n
ptiblica alas actividades tros entre los grupossocialesparti- Municipal
o de la OrquestaSinf6ni- cluye testimoniostan directos como
quese desarrollan
a lo largodel afio. cipantesy los artistas y actividades ca Juvenilde Caracas;
unrecital liri- el de JordiCusell.Oel de su compaY para ello han decididocelebrar, de formaci6n formanparte de la co del baritono alem~inChristian fiero de la ComunitatTerap~utica
conjuntamente,la primeraSetmana agendade esta particular semana, Gerhaher;la 5peraLa fiauta mdgi- Rauxa,
Jordi Liguerre,parael cual el
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programaApropaCultura ofrece, en su caso,
la <~posibilidad
de posicionarnos en una vida
sana, alejada de las
drogas~.
Actualmente
participan en el programa
1.474 centros sociales
que tmbajancon personas con discapacidad
fisica o intelectual;colectivos de inmigrantes;
centros de tercera
edad,infanciao adolescencia; drogodependientes;victimasde violencia de g6nero;y personas en situaciSn de
privaci6nde libertad.
Entre los equipamientos que forman
parte del programa
ApropaCultura se incluyen todos los grandes equipamientos
musicales y teatrales
de la ciudad: EAuditori de Barcelona,Palau
de la Mfisica Catalana, GranTeatre del Liceu, Teatre Nacionalde
Catalunya,Teatre Lliure y Mercat
de les Flors. Tambi6nest~n presentes el Mnac,el CCCB,
el Macba, la Fundaci6Mir6, el MuseuPicasso, el Museude la Mfisica y
CaixaForum.Fuera ya de Barcelona se incluyentambi6nsalas y auditorios de SantCugat,Granollers,
EHospitalet,Girona,Lleida y Manresa, entre otros.
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17.00 CINEMA

emis i càstigs

RCELONA TEATRE LLIURE: MONTJUÏC

b un grup d’actors intentarem desxifrar el misteriós entramat
re el qual es broda la veritat escènica –o hauríem de dir ‘la
ntida’? Els acompanyarem en la seva recerca incansable de
postes, de claus que permetin capturar allò invisible. Però el
í que han de transitar amb pas vacil·lant no serà pla. Sempre
aire d’un precipici al fons del qual hi ha el fracàs.

Villanueva. Ds. i dg. a les 18:00
i de dt. a dj. a les 20:30 h. Dv. a
00 h.

t de les Flors ■ Lleida, 59. Time
The Time Time Takes. Dir.: Guy
Amb Maria Campos, Thais Hvid,
ader, Roser Tutusaus i Magí Serra.
ir del 23 d’octubre fins al 25 d’ocDg. a les 18:00 h. Dv. i ds. a les
h.

vanow ■ Hondures, 28. Ese recuya nadie te lo puede quitar. Dir.:
n Cervantes. Amb Diana Magallón
Rafael Flores. A partir del 23 d’ocfins al 31 d’octubre, Dv. i ds. a les
h.

4 ■ Església 4-6. Aquarel·la, de
ho com Vulguis. Amb Nona Umbert
r Basté. Fins al 25 d’octubre, Dg. a
00 h. Dg. a les 12:00 h. Diari d’una
ana. Dir.: Toni Galmés. Amb David
ra, David Bo (Biel Heredero), Xuel
Marta Garolera, Berta Pipó, Toni
s, Elena Sánchez, Júlia Santacana
e Viñas. Fins al 31 d’octubre, Dg. a
00 h. Ds. a les 21:30 h. In Transie Mónica I. Castillo i Sanna Toivans al 24 d’octubre, Ds. a les 19:00
ches de Gràcia (2 obres). Dir.:
s Rovetto i Patricio Ramos. Amb
a Carballo, Anna Pardos Biarnés i
s Rovetto. Fins al 25 d’octubre, Dg.
1:00 h.

Beckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
·lecció, de Harold Pinter. Dir.: Alrat. Amb Òscar Intente, Alberto
Laura Pujolàs i Sergi Torrecilla.
8 de novembre, Dv., ds., dc. i dj.
1:30 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 18:30
Ruta 40, lectures dramatitzades,
rold Pinter. Dj. 22 d’octubre a les
h.

Muntaner ■ Muntaner, 4. En tu
. Amb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
ds. i dj. a les 22:45 h. You say tode Joan Yago. Dir.: Joan M. Segub Anna Moliner i Joan Negrié. Fins
novembre, Dg. a les 18:30 h. Dv.,
. i dj. a les 20:30 h.

e Akadèmia ■ Buenos Aires 47oianes 15, de Jean-Paul Sartre.
nna Estrada. Amb Ramon Bonvehí,
t Casassayas, Anna Estrada, David
a, Magda Puig i Lavinia Vila. Fins al
ovembre, Ds. i dg. a les 18:00 h.
., dc. i dj. a les 20:30 h.

e Apolo ■ Paral·lel, 59. Los Mos. Fins al 6 de desembre, Dg. a les
h. Dv. i ds. a les 20:30 h.

e Borràs ■ Urquinaona, 9. Terra
(P. Miró), d’Àngel Guimerà. Dir.:
iró. Amb Lluís Homar. Fins al 25
bre, Dg. a les 19:00 h. Ds. a les
h. Ds. a les 21:00 h. Dv., dc. i dj.
0:30 h.

e Condal ■ Paral·lel, 91. Caiguts
l, de Sébastien Thiéry. Dir.: Serbel. Amb Emma Vilarasau, Jordi
Carles Martínez i Anna BarracFins al 22 de novembre, Ds. a les
h. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
dj. a les 20:30 h. Las noches del
e la comedia. Fins al 31 d’octubre,
es 23:30 h.

e del Raval ■ Sant Antoni Abat,
legs de Dalt i de Baix. Dc. 21 d’oca les 21:00 h. Dimecres, d’Aina
r.: Daniela De Vecchi. Amb Anna
guer i Xesco Pintó. Dt. 20 d’octues 21:00 h. Hoy puede ser un gran
monòneg. Amb Dani Pérez. Dg. a
30 h. Dv. i ds. a les 23:30 h. Màgia
. Dir.: Borja Rabanal. Amb Nano
ez, Raphael Capri, Eva la Dama
ta, Pablo Superstar, Brando i SilCia. Mag Edgard. Dg. a les 12:00

h. Ds. a les 18:00 h. Tres sombreros de
copa. Dl. 26 d’octubre a les 21:00 h. Van
Gogh. El musical, de Joan Olivé i Roc
Olivé. Dir.: Joan Olivé i Roc Olivé. Amb
Roger Pera, Mingo Ràfols i Miquel Malirach. Fins al 1 de novembre, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni Maria Claret, 120. El Mag d’Oz, de
L. Frank Baum. Dir.: Albert Pueyo. Amb
Cristina Codina, Onofre Rojo, Laura
Yvars, Jordi Fornieles i Marina Schiaffino. Fins al 29 de novembre, Dg. a les
12:00 h. Vis a vis a Hawaii, de José Luís
Alonso de Santos. Dir.: Miquel Murga.
Amb Màrius Hernández, Pep Vidal i Marta Codina. Fins al 1 de novembre, Dg. a
les 20:30 h. Dg. a les 18:00 h. Dv. i ds. a
les 19:00 h. Dv. i ds. a les 21:30 h.
Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. Olivia
y Eugenio, de Herbert Morote. Dir.: José
Carlos Plaza. Amb Concha Velasco, Rodrigo Raimondi i Hugo Aritmendiz. Fins
al 15 de novembre, Ds. a les 21:00 h. Ds. i
dg. a les 18:30 h. Dv., dc. i dj. a les 20:30
h. Ultrashow. Amb Miguel Noguera. Fins
al 23 d’octubre, Dv. a les 23:00 h.
Teatre Lliure: Montjuïc ■ Santa Madrona, 40-46. Premis i càstigs, de Ciro
Zorzoli. Dir.: Ciro Zorzoli. Amb Ivan
Benet, Mamen Duch, Carolina Morro,
Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta,
Jordi Rico, Àgata Roca i Marc Rodríguez.
Fins al 25 d’octubre, Dg. a les 18:00 h.
Ds. a les 17:30 h. Ds. a les 21:00 h. Dv.,
dc. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Molt soroll per no res, de
William Shakespeare. Dir.: Àngel Llàzer
i Manu Guix. Amb Clara Altarriba, Lloll
Bertran, Oriol Burés, Enric Cambray,
Jordi Coll, Bernat Cot, Àngel Llàzer,
Albert Mora, Òscar Muñoz, Aida Oset,
Victòria Pagès, Marc Porciello, Albert
Triolla i David Verdaguer. Fins al 29 de
novembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
17:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj. a les
20:00 h. Només són dones, de Carmen
Domingo. Dir.: Carme Portaceli. Amb
Míriam Iscla, Sol Picó i Maika Makovski.
Fins al 8 de novembre, Dg. a les 18:00 h.
Dv., ds. i dc. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Amor & Shakespeare, de William Shakespeare. Dir.: Josep Maria Mestres.
Amb Ariadna Gil, Laura Aubert, Mercè
Pons, Sílvia Bel, Rosa Renom, Àlex Casanovas, Joel Joan, Jordi Boixaderas i
Aleix Albareda. Fins al 1 de novembre,
Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj.
a les 21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. El largo
viaje del día hacia la noche, d’Eugene O’Neill. Dir.: Juan José Afonso. Amb
Mario Gas, Vicky Peña, Alberto Iglesias,
Juan Díaz i María Miguel. A partir del
21 d’octubre fins al 8 de novembre, Dg.
a les 18:00 h. Ds. a les 20:30 h. Ds. a
les 17:00 h. Dv., dc. i dj. a les 20:00 h.
Patatu, d’Àngels Bassas. Dir.: Benjamí
Conesa, Lluís Juanet i Àngels Bassas.
Amb Moi Aznar, Ramon Balasch, Toni
Figuera, Àngels Bassas, Aina Quiñones
i Cris Vidal. Fins al 8 de novembre, Dg.
a les 12:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. El Lago de los
Cisnes. Amb Ballet Nacional de Cuba. A
partir del 21 d’octubre fins al 25 d’octubre, Ds. a les 21:30 h. Ds. i dg. a les 18:00
h. Dv., dc. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández.
Fins al 29 de novembre, Dg. a les 18:00
h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les 17:30 h. Dv.
i ds. a les 21:30 h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

‘Dreams that money
can buy’. Octavi Martí,
director adjunt de la Filmoteca de Catalunya i
cap de l’àrea de programació, presentarà la projecció d’aquesta pel·lícula
del cineasta experimental Hans Richter que parla sobre el surrealisme de
Man Ray, Calder, Léger i
Duchamps. El film està
dintre del cicle Per amor
a l’art.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘Distribució de la riquesa i cohesió social’.
Joan Maria Esteban, professor, i José Fernández
Albertos, investigador,
parlaran sobre la predistribució i la redistribució
en el marc del cicle Diàlegs. Reptes econòmics
i socials en l’horitzó europeu, que organitza
el CaixaForum.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘Mozart-Gerhaher’.
El baríton Christian
Gerhaher farà un concert en honor de Mozart
amb fragments de diverses òperes i simfonies
del compositor. Al Gran
Teatre del Liceu.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Invisible Harvey. El cicle
de diàlegs musicals Connexions continua endavant i aquesta jornada
oferirà el concert pop del
grup Invisible Harvey,
també conegut perquè
en forma part el músic
i guionista Dimas Rodríguez Gallego. A la Sala Almo2bar (Bruniquer, 59).

BARCELONA

21.00 MÚSICA
I DANSA
Barcelona Guitar Trio
& Dance. Els guitarristes
Manuel González, Xavier
Coll i Luis Robisco, acompanyats de dos ballarins
de flamenc, tocaran cançons de Paco de Lucía,
Falla i Chick Corea. Al Palau de la Música.

BARCELONA

21.00 TEATRE
Dimecres. La companyia
Fènix farà una única exhibició al Teatre del Raval
(Sant Antoni Abat, 12)
d’una obra que tracta
amb quotidianitat i profunditat deu escenes diferents d’una sèrie de persones que van estar a
l’atemptat de l’11-M a
Madrid el 2004.

BTV

06.20 Terrícoles
07.00 Trànsit en directe
08.00 BTV Notícies matí
10.00 BTV +
11.00 Àrtic
12.00 Terrícoles
12.30 #Selfie best
13.00 BTV Directe
13.30 Cròniques de Barcelona
14.00 BTV Notícies migdia
14.50 Slow TV
15.35 La porteria
17.00 Monty Python’s Flying
Circus
17.30 Tot art
18.00 Slow TV
19.00 BTV Directe
19.30 Cròniques de Barcelona
20.00 BTV Notícies vespre
20.45 BTV Notícies 73
21.00 Àrtic
22.00 Terrícoles
22.30 BTV Notícies nit
22.55 El temps
23.05 Primera sessió. James
Dean: una vida inventada
00.40 Monty Python’s Flying
Circus
01.10 Àrtic
02.10 La galeria dels oficis

EL 9 TV

06.00 112 emergències
06.30 El 9 Informatiu
07.00 Notícies en xarxa
09.00 Hora de la veritat
11.00 El 9 Informatiu
11.30 L’entrevista
12.30 Temps afegit
14.00 Al dia migdia
14.30 El 9 Informatiu
15.00 Temps afegit
16.30 Adolescents.cat
17.00 El 9 Informatiu
17.30 Temps afegit
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 L’aigat
20.30 El 9 Informatiu
21.00 Angle obert
22.30 El 9 Informatiu
23.00 L’aigat
23.30 Angle obert
01.00 El 9 Informatiu
01.30 L’hora d’anglès
02.30 Angle obert

ETV

06.00 Music.cat
07.00 Notícies en xarxa
09.00 L’entrevista
10.00 L’informatiu
10.30 L’ull al dia
11.00 El secret del triomf
12.00 L’olla
14.00 Al dia
14.30 Fora dubtes
15.00 L’informatiu
15.30 L’ull al dia
16.00 Línia de servei
17.30 La barca de l’Andreu
18.00 L’hereu i la pubilla
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 L’informatiu
20.30 Menjar sa és vida
21.00 Dosos amunt!
21.30 Panorama municipal
23.00 Tingues vista
23.30 El que surti
00.30 L’informatiu
01.00 L’ull al dia
01.30 Espai de salut holística
02.00 El que surti

SANT CUGAT
DEL VALLÈS
19.30 CINEMA

La Mostra Internacional
de Films de Dones es des-

VOTV

11.00 Dosos amunt!
11.30 Gaudeix la festa
12.00 Infovallès
12.30 Infoesports
13.00 Dosos amunt!
13.30 Planeta canalla
14.00 Al dia migdia
15.00 Infoesports
15.30 1món.cat
17.30 Planeta canalla
18.00 La 7mana radial
18.30 Teló de fons
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Planeta canalla
20.00 Infovallès
20.30 Perfils
20.45 Lliures i iguals
21.00 Infovallès
21.30 Perfils
21.45 Lliures i iguals
22.00 Infovallès
22.30 Perfils
22.45 Els consells de l’Ernest
23.00 La barca de l’Andreu
23.30 Esports en xarxa
00.00 Infovallès
00.30 Caminant per Catalunya
01.00 Concert 40 Aniversari
Escola Municipal Caldes

TELEB

12.00 Gaudeix la festa
12.30 Pensió completa
13.30 Carreteres
14.00 Notícies migdia
14.30 Teló de fons
15.00 Aventura’t
15.30 Vis a vis
16.00 Notícies migdia
16.30 Dosos amunt!
17.00 Caminant per Catalunya
17.30 Esports
18.15 Minut 91
18.30 La teva
19.00 Enderrock TV
19.30 Pensió completa
20.30 Notícies vespre
20.55 El temps
21.00 L’olla de grills
22.00 Aventura’t
22.30 La tertúlia
23.05 5 contra 5
23.30 Notícies vespre
23.55 El temps
00.00 L’olla de grills
01.00 Pensió completa
02.00 La tertúlia

CANAL TERRASSA
12.00 Notícies Matí
12.30 Aventura’t
13.00 Dosos amunt!
13.30 Gaudeix la festa
14.00 Notícies Tarda
14.30 Esports en xarxa
15.00 Al dia migdia
15.30 De Tee a Green
16.00 Notícies Tarda
16.30 El quarto de reixa
17.00 Aventura’t
17.30 Adolescents.cat
18.00 Notícies Tarda
18.30 Dosos amunt!
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 Notícies Vespre
20.40 El Temps
21.00 Caminant per Catalunya
21.30 La barca de l’Andreu
22.00 Notícies Nit
22.40 El Temps
23.00 Caminant per Catalunya
23.30 La barca de l’Andreu
00.00 Dosos amunt!

plaça de Barcelona ciutat
per projectar la pel·lícula
de la directora cinematogràfica Maria Ripoll a la
Casa de la Cultura de
Sant Cugat.

Aqualia, van detectar en anàlisis més altes s’hi ha aplicarem un seguit de meles analítiques que fan re- detectat entre 6 i 7 micro- sures pal·liatives”, va coPAÍS: España
mentar. La més urgent és
gularment uns nivells grams/litre”, va puntualitla de
d’antimoni que sobrepas- zar. En tot cas, el mateix
PÁGINAS:
24resoldre l’abastament
divendres es va alertar els d’aigua potable per als 400
saven elsEl
límits
legals,
i au- Maresme
Punt
Avui
tomàticament es va posar veïns de la urbanització,
TARIFA: veïns
1027de
€ la urbanització,
en marxa el protocol per que s’alimenta de la xarxa que s’ha de fer inicialment
CM²de- camions
25% cistera través
de Fo- 268
restringir l’aigua a usos pública del poble veíÁREA:
que no tinguin a veure gars de la Selva, amb el na. “També mirarem si
20 Octubre,
amb el consum
humà. 2015 qual Tordera comparteix abocant aigua al dipòsit

va provocar el trencament de
i es va garantir un mínim serla canonada principal del servei d’aigua als veïns a través
FRECUENCIA: Diario
vei sota la carretera de Torde camions cisterna. El conrentbò,O.J.D.:
un tram instal·lat fa
sistori ha informat que es
cinquanta anys, de fibrocicanviarà el tram sencer de
ment, enfonsat
canonada i que el pressuE.G.M.:quatre metres i a tocar de la xarxa de
post d’aquest any inclou un
MARESME
gas i deSECCIÓN:
clavegueres. Les
tastotal de 100.000 euros per
ques per arreglar la fuita van
renovar la xarxa d’aigua.

El festival coral Canta al
Mar de Calella es fa gran
T.M.
CALELLA

Calella estrenarà demà la
quarta edició del festival
coral internacional Canta
al Mar, que aquest any ha
crescut en quantitat i en
qualitat de les formacions
que hi prenen part. De fet,
seran 50 grups de 23 països diferents els que com-

petiran fins diumenge i
ompliran de música espais
tan cèntrics com ara la
parròquia de Santa Maria,
les places de l’Església i de
l’Ajuntament, i la fàbrica
Llobet-Guri. També es faran cercaviles i actuacions
conjuntes al carrer. En total, cap a 1.600 cantaires
que posaran a prova les seves veus davant d’un jurat
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integrat per professionals
del sector, inclòs el tenor
calellenc i director artístic
de la Temporada Lírica
Ciutat de Calella, Albert
Deprius. L’obertura del
festival servirà també per
inaugurar la remodelació
de la Sala Mozart, i les formacions també tenen previst participar en diferents esdeveniments mu-

Una de les formacions del festival Canta al Mar de Calella
en una edició anterior ■ AJUNTAMENT DE CALELLA

urbanització molta gent hi
té la segona residència. Finalment, l’Ajuntament de
Fogars de la Selva, en un
comunicat penjat al seu
web, confirma que el problema de l’aigua afecta tot
el municipi i que subministrarà garrafes d’aigua als
veïns a partir de demà. ■

sicals a Barcelona, en indrets de prestigi reconegut com ara el Palau de la
Música i la catedral.
Durant la presentació
del festival, gestionat per
Interkultur i l’agència de
viatges Taurus, l’alcaldessa de Calella, Montserrat
Candini (CDC), va destacar la importància que la
ciutat es comenci a fer
un nom com a municipi
capaç d’organitzar esdeveniments d’una certa volada tant en l’àmbit cultural com l’esportiu. “Valorem molt el segell internacional que ens dóna Canta
al Mar”, va subratllar. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 141874

TARIFA: 14000 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 567 CM² - 50%
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Apropa Cultura dedica una intensa
setmana a col∙lectius en risc exclusió
Mig centenar d’entitats munten 200 activitats culturals amb vocació social
ESTEBAN LINÉS
Barcelona
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Els 55 equipaments culturals
que actualment formen la pla
taforma Apropa Cultura han
programat per a la setmana que
ve una sèrie d’activitats i pro
postes culturals especials que
donen forma a la primera Set
mana Apropa Cultura. Teatres,
auditoris, museus i festivals de
tot Catalunya han unit esforços i
voluntats per anar un pas més
enllà en el seu objectiu, que no
és cap altre que fer arribar a la
societat la importància de l’ac
cés a la cultura per a persones
amb algun tipus de discapacitat
o en situació social adversa (en
privació de llibertat, immi
grants, nens i adolescents de
centres oberts, persones drogo
dependents o dones víctimes de
violència masclista).
El resultat és que entre dilluns
vinent i l’1 de novembre, les ins
titucions implicades en la inicia
tiva –que va arrencar el 2006–
augmentaran el nombre de loca
litats dedicades a aquests grups
(a un preu màxim de 3 euros),
organitzaran trobades entre di
versos col∙lectius o tallers, visi
tes guiades i altres activitats, al
gunes de les quals permeten que

ACN

Sònia Gainza (al mig) amb Neus Munté, Ferran Mascarell i Laia Ortiz

persones discapacitades –per
exemple– pugin a l’escenari.
En total durant la setmana que
ve les institucions implicades en
la plataforma Apropa Cultura
faran més de duescentes sorti
des culturals per tot Catalunya
amb propostes de teatre, músi
ca, dansa, circ i arts visuals. En
tre els implicats hi ha L’Auditori
–que va ser l’embrió del projecte
fa nou anys–, CaixaForum, el

Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, el Macba, el CCCB, el Pa
lau de la Música Catalana, el
Gran Teatre del Liceu, el TNC,
el grup Focus, el Teatre Bartrina
de Reus, l’Auditori Barrades de
l’Hospitalet, l’Auditori de la
Mercè de Girona, els teatres
Condal i Villarroel de Barcelona,
la Faràndula de Sabadell, el Kur
saal de Manresa) o el TeatreAu
ditori de Sant Cugat.

A més del programa intensiu
d’activitats que es desenvolupa
rà al llarg d’aquells set dies, la
Setmana també vol funcionar
com una campanya de sensibilit
zació dirigida a la ciutadania,
amb “la idea de poder donar vi
sibilitat durant una setmana a
una cosa que passa tot l’any, i
promoure d’aquesta manera que
molts equipaments culturals fa
cin una mica més durant aquests
dies”, va instar Sònia Gainza,
directora del programa. Va ser
ella també qui va destacar ahir
durant la presentació pública de
la Setmana la vocació educativa
de la iniciativa, que va més enllà
de facilitar l’accés a la cultura als
col∙lectius vulnerables: “Estem
invertint bastant en formació
perquè els educadors socials
aprenguin com treballar en el
dia a dia amb les arts per arribar
a aquests objectius educatius”.
En un altre moment de l’acte,
la vicepresidenta del Govern i
consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, va mani
festar que la iniciativa suposa un
augment en l’“autoestima” per
als usuaris i una millora en el
“coneixement mutu entre usua
ris, col∙lectius, i institucions”. El
seu company en matèria cul
tural del Govern, Ferran Masca

rell, va destacar quan va afirmar
que “la importància” d’aquesta
iniciativa és haver aconseguit
que “ el conjunt del sector cul
tural digui i materialitzi la idea
que la inclusió social també és
responsabilitat de la cultura, una
cosa que no era tan òbvia”.
Hi havia expectació per la opi
nió municipal respecte a aquesta
Setmana Apropa Cultura, posi
ció que va verbalitzar la segona
tinenta d’alcalde, Laia Ortiz (la
comissionada de Cultura, Berta
Sureda, asseguda a primera fila,
no va prendre la paraula). Ortiz
va assegurar sentirse satisfeta
del programa però va considerar
que “fa falta enfortir el camí re
corregut” i fer “un salt enda
vant” amb tots els equipaments
implicats. No només ampliant

En la iniciativa,
propiciada per
L’Auditori, participen
el Liceu, el Macba,
CaixaForum o el Lliure
“la xarxa” ja existent d’entitats,
sinó també “fent un salt enda
vant en el significat del que és
l’accessibilitat universal a la cul
tura, flexibilitzant i ampliant la
dimensió educativa que es fa des
dels serveis socials, les entitats i
els equipaments mateixos”. Se
gons l’opinió de la regidora, l’ob
jectiu d’aquesta iniciativa i de la
plataforma ha de ser que la cul
tura es consideri com un ele
ment tan essencial i imprescin
dible per a aquests col∙lectius
com ho són els aliments.c
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ta, el intérprete más potente y versá- sador, de Quevedo; Guerra a la guetil de la música española. Desde su PAÍS:
rra por
la guerra, de Rafael AlberEspaña
profunda emoción flamenca, baraja ti; La Lluvia, de Jorge Luis Borges;
todos los estilos posibles y en todos PÁGINAS:
Amor mío24
si muero y tú no mueres,
se desenvuelve como un pez dentro TARIFA:
de Pablo
Neruda;
Bebiéndome la
1965
€
del agua». Por eso, el proyecto de dulce primavera, de Rafael de León
305 CM²
- 28%
Sonetos «tenía que ser cantado por ÁREA:
y Querido
Guerra,
de Luis Eduardo

por Guerra, por petición expresa de
Miguel.
«Nunca lo
había hecho, y
FRECUENCIA:
Diario
dije que sí, con la única condición
O.J.D.:
de
que la música de esa poema fueraE.G.M.:
suya. Así nació: Soneto del Ángel
deseado», explica.
SECCIÓN:
CULTURA
A estas canciones,
Poveda añadió

Desmayarse, atreverse, de Lope de
Vega; Soneto de la dulce queja, de
Federico García Lorca; Enrique y
Granada, de Joaquín Sabina; Abril
se ha equivocado, de José Antonio
Muñoz Rojas y No volveré a ser joven, de Jaime Gil de Biedma.

19 Octubre, 2015
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Dentro del ciclo de Conciertos de
otoño, la Fundación Botín ofrecerá
hoy lunes día 19, a las 20:30 horas,
en el Salón de Actos de la Fundación Botín en Santander un concierto cargo del dúo de pianistas formado por los hermanos Víctor y Luis
del Valle, que conmemora los 150
años del nacimiento de Paul Dukas
(1865). La entrada será libre, previa
reserva on line.
Los hermanos Del Valle ofrecerán un programa compuesto por
‘El Aprendiz de brujo’, de Paul
Dukas (1865-1935); ‘Lindaraja’,
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de Claude A. Debussy (1862-1918),
‘L’embarquement pour Cythère’ y
‘Capriccio d’après Le Bal masqué’,
de Francis Poulenc (1899-1963),
‘La Valse’, de Maurica Ravel (18751937) y ‘Fantasía sobre «Porgy and
Bess»’, de George Gershwin (18981937). Víctor y Luis del Valle han
sido reconocidos como una de las
agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa y han sido
galardonados con la Medalla de Plata del ciclo El Primer Palau (Palau
de la Música de Cataluña. Barcelona, 2005). Además, han recibido reconocimientos en el concurso europeo Musiques d’Ensemble 2008 y el

Premio del Público en la XI Dranoff
International Two Piano Competition de Miami. En noviembre de ese
mismo año, se proclamaron también ganadores y Premio Especial
Mozart en el Bialystok International
Piano Duo Competition (Polonia).
En abril de 2011, se alzaron con el
Premio del Público en el XXI Central European Music Festival (Zilina, Eslovaquia).
En la actualidad Víctor y Luis del
Valle compaginan su actividad concertística con su labor docente en
el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, el Conservatorio Superior de Música de Aragón y

la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
El ciclo de Conciertos de otoño
continuará el próximo 9 de noviembre con el concierto de la poeta Olvido García Valdés y la guitarrista María Esther Guzmán que ofrecerán
una velada musical conmemorativa
del V centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús interpretando
la pieza Mística poética y musical.
El 16 de noviembre la Fundación
acogerá el concierto de violoncello y
piano Héroes y villanos, a cargo del
dúo de solistas Ingolfsson-Stoupel,
que girará en torno al Congreso de
Viena (1815).

gestos de complicitat amb la reali tres d’Exteriors, José Manuel
explorar tots els registres.
PAÍS: España
FRECUENCIA:
tat d’una Espanya diversa
i plural,Diario
GarcíaMargallo, i de Cultura, Íñi
A l’art i la tècnica impecables
el Rei, com ha fet en elsO.J.D.:
seus últims
go Méndez de Vigo; el director de
d’EstherPinyolcalafegirlaseva
PÁGINAS: 39
141874
discursos,
va
aprofitar
ahir
l’oca
l’Institut
Cervantes, Víctor García
sensibilitat i simpatia, dots co
TARIFA: 6258 €
E.G.M.: 683000
sió per referirse a la realitat lin de la Concha; l’escriptor Jorge
municatius i excel∙lent entesa
ÁREA: 238 CM² - 21%
SECCIÓN: CULTURA
güística d’Espanya com
a prova Edwards i el poeta Antonio Ga
amb els seus companys d’esce
20 Octubre,
2015 un encert.c
evident de les diferents identitats moneda (tots dos guardonats amb
nari.
Insisteixo:
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Recordant Morera
150èAniversarid’E.Morera
Intèrprets: Cobla Marinada de

Badalona Cor ArsInNova, Josep
Ramon Olivé i Anna Alàs, solistes
vocals; Joel Bardolet, violí.
Lloc i data: Teatre Kursaal
de Manresa (18/X/2015)
JORGE DE PERSIA

Diversos actes ens recorden, amb
sordina, que Enric Morera va néixer
a Barcelona fa 150 anys. L’últim, la
representació de La viola d’or, una
sarsuela amb llibre d’Apel∙les Mes
tres i música de Morera, dos pro
homs del Teatre Líric Català, estre
nada a la Garriga el 1914. La 18a Fira
Mediterrània de Manresa la recupe
ra. Enhorabona, és una peça lírica
senzilla, per alegrar, d’aquells anys
de gran crisi, de posada en escena

senzillaimúsicabenescritaperaco
bla i veus, llavors novetat. Hi ha qua
dres ben aconseguits per Jordi Prat i
Coll, i un excés de dansa que desvir
tua el final. Però sobretot dos can
tants excepcionals: el baríton Josep
Ramon Olivé i la mezzo Anna Alàs,
formidables, amb un cor fresc i efi
caç i els actors Oriol Genís (un en
cert) i Aina Sánchez. La producció,
que ja està en CD (Adep.cat) amb la
direcció musical de Diego Martín
Etxebarria, ha estat substituïda en
aquesta ocasió –per compromís al
Japó– pel director del cor Pere Lluís
Biosca, que va fer gran treball.
Un recordatori: el 2 de desembre
s’interpretarà al Palau de la Música
Catalana la rondalla de Morera
La santa espina sobre llibre d’Àn
gel Guimerà amb l’Orquestra del
Vallès i destacats solistes, obra del
1907 de la qual es desprèn la famosa
sardana, prohibida per les dictadu

res de Primo de Rivera i de Franco.
Enric Morera va néixer a Barcelo
na el 22 de maig del 1865, i el mateix
dia d’aquest any, el Muhba va orga
nitzar una commemoració amb un
recital de cançons amb Jordi Corta
da i Manuel Ruiz, i un recordatori de
Xosé Aviñoa. En íntima processó
vam anar fins al portal de la casa on
va néixer per deixarhi flors. Poc
després Sitges li va dedicar una ex
posició i un concert, i el dia 13
d’aquest mes la Cobla Sant Jordi va
commemorarne el naixement al
Palau amb una magnífica sessió de
sardanes,tambégravadesenCD,ex
quisides. Per a Morera la sardana no
va ser un gènere central, però, com
en el cas de Toldrà i d’altres, la seva
aportació resulta molt significativa.
Parlava Rosa Massagué de l’oblit
dels 300 anys de Domènech Terra
dellas, el 2014; i també s’ha fet poc
cas d’aquest 150è aniversari d’un
músic clau per entendre el moder
nisme. Un llibre almenys; els últims,
meritoris,sóndelsanyssetantaivui
tanta... A més del sonor silenci de
l’OBC.c
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05.X.2015. IMPRESIONANTE
COMIENZO
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
05-X-2015
LEONIDAS KAVAKOS, violín. MIAH PERSSON, soprano.
DIETRICH HENSCHEL, barítono. ORFEÓ CATALÀ Y COR DE
CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (JOSEP
VILA I CASAÑAS, director). LONDON PHILARMONIC
ORCHESTRA. VLADIMIR JUROWSKI, director.
Obras de J. Sibelius y J. Brahms.
Aforo: 2.049 Asistencia: 98%

El primer concierto del ciclo Palau 100 dejó el listón muy alto para el resto de la temporada, al tiempo que un
imborrable jalón en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de presenciarlo. Y es que, si la visita de la London
Philarmonic Orchestra constituía en sí misma un incentivo de primer orden, la demostración magistral que había de
ofrecer su primera batuta, Vladimir Jurowski, y la catarata de virtuosismo aportada por el violinista griego Leonidas
Kavakos iban a acabar por componer un regalo musical que en algunos momentos rozó lo sublime.

El Concierto para violín y orquesta en Re mayor op. 47 es, a mi modesto juicio, una partitura más bien desigual,
desprovista todavía de la profundidad que investirá la obra posterior del compositor finlandés, pero que aun así
proporciona al solista buenas oportunidades de lucimiento. Kavakos es un violinista de gestualidad mínima y
concentración máxima, impecable de digitación y de volumen notable, que con tales herramientas consigue crear un
auténtico magnetismo en torno a su interpretación. Jurowski recabó de la orquesta un tempo lento, casi ampuloso, al
que esta replicó con la maravillosa sonoridad de todas sus secciones: lujosa la cuerda, deliciosas las maderas,
extraordinarios esos metales broncíneos y aterciopelados que mecieron sus notas por los ondulados espacios del
Palau. Entre todos firmaron así un concierto prácticamente mágico que Kavakos abrochó con una propina bachiana, la
“Gavotte en rondeau” de la Tercera Partita para violín, nueva muestra de la profundidad casi mística de su
concepción musical.

En el Réquiem alemán de Brahms, segunda parte del programa, la LPO iba a acompañarse del Orfeó Català
acrecentado por el Cor de Cambra del Palau –o viceversa, según se desee– y de dos solistas de garantías: el barítono
Dietrich Henschel, de voz timbrada pero un tanto evanescente en el registro bajo, y la excelente soprano sueca Miah
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Persson, especialmente celebrada por sus papeles mozartianos–. También aquí optó Jurowski –uno de los directores
más interesantes que uno haya tenido la oportunidad de ver en los últimos años– por ralentizar los tiempos, lo que
confirió si cabe más solemnidad y majestuosidad a la impresionante composición de Brahms. Especialmente
preocupado por la dirección del coro –con buenas razones, sin duda–, consiguió una lectura compensada y rotunda de
la obra, trufada de momentos especialmente afortunados como el aria Ihr habt nun Traurigkeit con una brillantísima
Persson o el final Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Suntuoso y esperanzador comienzo de temporada.
Javier Velaza
Crédito: © Antoni Bofill
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