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Jutgen un veí de Puig-reig per
abusar de la fillastra menor d’edat

LA SITUACIÓ S’HAURIA MANTINGUT DURANT PROP D’UN ANY

La Mediterrània afirma
el primer dia la vocació de carrer 

BONA RESPOSTA A L’OFERTA DE KURSAAL I SANT DOMÈNEC

COL·LECCIÓ

«Grandes maestros 
de la ópera»
Segona entrega
ROSSINI

La primera entitat catalana aprofita una normativa aprovada pel PP per
facilitar els trasllats Freixenet i Catalana Occident ho estan considerant  32-36

CaixaBank s’emporta la
seu social a València i Gas
Natural se’n va a Madrid EL CAP DE LA POLICIA

CATALANA AFIRMA QUE
L’ACTUACIÓ VA SER LA
CORRECTA EN EL MARC D’UNA
PROTESTA MULTITUDINÀRIA
PUIGDEMONT ESQUIVA
EL PLE ANUL·LAT DE DILLUNS
I COMPAREIX DIMARTS

Trapero diu
a l’Audiència
que l’avís als
Mossos el 20-S
va arribar tard

68

66

Melilla

ICL Manresa

AGENCIA LOF

Lundberg entra a cistella, ahir a Melilla; el partit va ser molt igualat i els locals el van resoldre al final basant-se en l’experiència

EL MELILLA VA ANOTAR
QUAN FALTAVEN TRES SEGONS
I L’ICL VA ERRAR
EL TRIPLE GUANYADOR
TOT I QUE VA DISPOSAR
DE DOS INTENTS 40-42

El Manresa
perd un
frec a frec
als darrers
segons

VENDA DIRECTA AL PÚBLIC
OLOT , a l’Av. Reis Catòlics, 7   Tel. 972 26 22 62

Obrim de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.30 h.
i dissabtes matí de 10.00 h a 14.00 h.

ATENEU OLVAN

PONT DE VILOMARA
Centre Cívic

Dissabte 7 d’octubre 22.30 h
Ball amb 

OSTRES OSTRES

Diumenge
8 d’octubre

JOAN VILANDENY
18.30 h, ball amb
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Les acrobàcies de l’espectacle «Envà» van despertar admiració a Sant Domènec

Un grup d’ovelles pasturant al
passeig de Pere III, dos equilibris-
tes fent acrobàcies sobre bales de
palla a la plaça de Sant Domènec,
una tifa enorme transitant pel
Born damunt d’un carro, i dos ba-
llarins transformant-se en palme-
res al pati del Kursaal. Tot això i
més es va veure ahir als especta-
cles a l’aire lliure de la Fira Medi-
terrània de Manresa, que va viure
una jornada concorreguda com a
preludi del gran esclat ciutadà que
es preveu per a avui, dissabte.

El bel d’unes ovelles de fusta i
el so de les esquelles va despertar
de la rutina els manresans que a
mitja tarda eren a la zona de Crist
Rei. La companyia Xip Xap Teatre
va presentar l’espectacle itinerant
Transhumància convertint el la-
teral del Passeig en un camí pel
qual van desfilar cinc pastors  i els
seus titelles animals, tan plens de
vida que els menuts espectadors
que trobaven pel camí se’ls mira-
ven entre expectants i espantats.
Fins i tot algun gos va recular da-
vant de la mirada quieta de la seva
rèplica de roba. 

No gaire lluny d’allà, la plaça de
Sant Domènec oferia un magnífic
aspecte. Bona part de l’espai l’ocu-
paven les atraccions de Terra de
gegants, un espai de jocs de carrer
per als infants de 0 a 5 anys que la
companyia Efímer, de Tàrrega, va

estrenar fa unes setmanes amb
motiu de les festes de la Mercè de
Barcelona. «Ens vam adonar que
no hi havia una proposta com
aquesta per als més petits», va ex-
plicar una de les responsables,
Marta Bayer, a Regió7. En un es-
pai tancat, que avui es podrà gau-
dir al matí i a la tarda, hi ha cinc
instal·lacions de gran format pen-
sades per als nadons -un iglú on
poden gatejar i descobrir objectes
i sorolls- i la resta de nens i nenes
fins a l’edat esmentada.

La cua a la porta d’entrada do-
nava la mesura de l’interès dels

menuts per endinsar-se en un la-
berint verd, en un vas d’innòcues
punxes de grans dimensions i un
camp de batalla de coixins. «L’ob-
jectiu és afavorir la psicomotrici-
tat dels infants», va afegir Bayer.

Pets a gran escala
Astorament, rialles i alguna cara
de circumstàncies va provocar la
rua d’Engruna Teatre: tres actors
amb carotes i culs pudents van re-
galar un recital de sonores flatu-
lències i altres comportaments es-
catològics. Fins i tot van convidar
un espectador a defecar.

En un registre ben diferent, un
dels moments àlgids de la jornada
el van protagonitzar els dos artis-
tes de la companyia Amer i Àfrica
Circ. Davant de quatre-cents es-
pectadors, van regalar un bell
muntatge titulat Envà que va po-
sar en joc la relació entre el cos i el
moviment amb nou bales de palla
(250 kg en total) que servien d’ins-
trument per executar arriscats
exercicis acrobàtics.

La dansa va atreure nombrosos
espectadors al pati del Kursaal.
Socarrel, la combinació de música
electrònica, moviment i cant po-
lifònic de Roberto Olivan, Laurent
Delforge i el trio de veus occitanes
Cocanha, va deixar petit l’espai,
en el qual també van evolucionar
Kukai Dantza i Brodas Bros amb
el muntatge Topa, que va mesclar
la dansa urbana i el ball basc.

La Mediterrània va transcórrer
ahir sense aglomeracions però
amb força animació. Amb l’entra-
da de la nit, l’activitat es va traslla-
dar als escenaris coberts amb Ma-
zoni, Mísia i Maika Makovski com
a principals punts d’interès.

TONI MATA I RIU MANRESA

Els espectacles de carrer
animen la Mediterrània
a l’espera de l’esclat d’avui 
Centenars d’espectadors van seguir els muntatges del pati del Kursaal 
i la plaça Sant Domènec A les sales regnaven Mazoni i Maika Makovski

LA FIRA S’ENLAIRA Fer una volta per l’eix Crist Rei-Sant Domènec donava ahir a la
tarda i a la nit una idea de la notable acollida de la Mediterrània entre la ciutadania

Fira
Mediterrània
deManresa

Els esports bascos
inspiren una peça
de dansa
 La «fisicalitat» inherent als
esports tradicionals bascos,
com la pilota, l’aixecament de
pedres i la tala de troncs, és el
punt de partida de l’especta-
cle «Kirolak (8 deportes vas-
cos)» que les ballarines Hele-
na Lizari i Laida Aldaz van
mostrar ahir a la plaça de
Sant Domènec. Una peça de
poc més de deu minuts -pre-
ludi del muntatge llarg que
arribarà als teatres- que
uneix l’esforç físic, la dansa
contemporània i el so en di-
recte de la txalaparta. «Volem
crear imatges poètiques»,
van explicar les artistes, que
avui (20.45 h) hi tornen. 

MIREIA ARSO

Dansa, cant polifònic i música electrònica, amb «Socarrel»

 

MARTA PICH

Titelles d’ovelles i pastors de carn i ossos al xou itinerant «Transhumància»
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· Dolor de coll i esquena
· Ciàtica
· Problemes de columna
· Vertígens
· Migranyes
· Pèrdua de força
· Neuràlgia del trigèmin
· Fatiga crònica

Especialització en
columna cervical

Aquesta especialitat és per a tu si pateixes de:

Cra. Pont de Vilomara, 1-3 Manresa
Tel. 606 69 30 15 - www.uceiquiropractica.com
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