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GIRONÈS

‘L’assaig’ es preestrena i
busca suport a Verkami
a El film de Lluís Baulida es veurà al juny al Truffaut de Girona i a La Cate de
Figueres a La campanya de promoció destaca els lligams entre cinema i teatre
Xavier Castillón
GIRONA

Lluís Baulida, ahir amb el cartell de la pel·lícula, al Cinema Truffaut de Girona ■ X.C.

cen a Girona i Figueres,
amb la intenció d’ampliarles més endavant a altres
localitats de les comarques gironines i de la resta
de Catalunya. En paral·lel
s’ha organitzat una campanya de micromecenatge
a Verkami, oberta fins al
10 de juny, en la qual es demanen aportacions tant al
públic en general com a comerços, petites i mitjanes
empreses i marques comercials, a canvi de diferents recompenses. Per
exemple, per 25 euros un
petit mecenes rebrà dues

entrades per a la preestrena i, a posteriori, podrà
triar entre el DVD de la
pel·lícula o un descompte
de 12 euros per assistir la
temporada vinent a una
obra de teatre a La Planeta
–on es van rodar algunes
escenes– o a La Cate.
“Volem acostar el públic del cinema al teatre i el
del teatre al cinema. I l’altre objectiu de la campanya és estimular la societat perquè doni suport activament a l’exhibició de
cinema en català”, explica
Baulida, que ha tingut una

llarga vinculació professional amb el món teatral.
“L’assaig parla de les segones oportunitats que nosaltres mateixos ens donem a la vida, amb el teatre com a teló de fons.”
Aquesta “comèdia dramàtica sobre el teatre i la vida” és protagonitzada per
Hermann Bonnín, Lurdes
Barba, Sílvia Escuder i
Santi Ricart, entre altres
actors. Aquesta producció
ha rebut el suport dels
ajuntaments de Girona i
Salt, Bloom, El Canal i Televisió de Girona. ■

LLIBRERIES

SALUT

Les Voltes entra a
la xarxa de la
Generalitat

Clínica Girona
organitza un
seminari estatal

La llibreria Les Voltes de Girona ha passat a ser membre de
la xarxa de llibreries acreditades de la Generalitat de Catalunya i, a partir d’ara, comercialitzarà els seus llibres i productes editorials i participarà
en les promocions i campanyes institucionals que impulsi el govern català. El conveni
va ser signat ahir pel director
general de l’Entitat Autònoma
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, Jaume
Domingo, i per Joan Matamala, en representació de la Fundació Llibreria Les Voltes. A
les comarques gironines també s’han adherit a aquesta
xarxa les llibreries L’Altell, de
Banyoles; Empúries, de Girona; El Cucut, de Torroella de
Montgrí; Maideu, de Ripoll;
Drac, d’Olot, i la botiga de la
Vall de Núria. ■ REDACCIÓ

Més de 70 professionals de la
infermeria nefrològica de tot
l’Estat participaran avui i demà en la 22a edició del Seminari Espanyol de l’Associació
Europea de Diàlisi i Trasplantaments d’Infermeria Nefrològica. El seminari, que té com a
lema Innovació i tecnologia,
està organitzat per Clínica Girona. La supervisora del servei
de nefrologia i diàlisi de Clínica Girona, Carme Font, ha explicat que s’ha triat el lema
esmentat perquè “és necessari que el col·lectiu d’infermeria desenvolupi nous coneixements i habilitats que
permetin adaptar-se als processos tan canviants del nostre entorn, perquè els pacients amb insuficiència renal
són cada cop d’edat més
avançada i presenten més
pluripatologies”.■ N.A.

Ainhoa Arteta, el 2012 a Girona ■ DAVID BORRAT / ICONNA

MÚSICA

Ainhoa Arteta oferirà demà un concert
benèfic contra el càncer, a la catedral
La soprano basca Ainhoa Arteta actuarà demà a la catedral de Girona, en un concert
benèfic per finançar les activitats d’AECC-Catalunya contra
el Càncer (20.30 h). Acompanyada pel pianista Marco
Evangelisti, Ainhoa Arteta interpretarà obres d’Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Xavier

Montsalvatge, Antón García
Abril, Enric Granados i Fernando Obradors. Les entrades
costen 25, 50, 75 i 100 euros,
segons la localitat, i es poden
adquirir anticipadament a la
seu de l’associació, al carrer
Albereda, 3 (Edifici Fòrum) o
també trucant al telèfon 972
201 306. ■ REDACCIÓ

864907-1109494A

L’assaig, el primer llargmetratge de Lluís Baulida
(Girona, 1973) com a guionista, director i productor, es preestrenarà el dia
11 de juny al Cinema Truffaut de Girona (20.30 h) i
el 30 de juny a La Cate de
Figueres (21 h). La pel·lícula, rodada íntegrament
a Girona, Salt i altres escenaris de les comarques gironines, és un projecte “de
baix pressupost en què
tothom ha participat en
règim de cooperativa i ha
estat majoritàriament autofinançat”, explica Baulida. “És molt complicat fer
cinema en temps de crisi, i
més encara si es tracta
d’una pel·lícula petita i feta en català, però encara
és més difícil donar-li sortida, perquè els canals de
distribució no ho faciliten.” Per preparar el terreny a la seva estrena en
sales –prevista per a la tardor o l’hivern vinents, però no garantida– i sense
descartar tampoc el circuit de festivals, Baulida
ha impulsat una sèrie de
preestrenes que comen-
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