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CULTURES

El Pla Integral de la Música situa la Fira L’Aula d’Arts Escèniques del
Mediterrània com un objectiu prioritari Kursaal obre el curs, dilluns
REDACCIÓ | MANRESA

 El document, que va
presentar ahir el conseller
Santi Vila, inclou la creació
d’uns grans premis musicals
REDACCIÓ | MANRESA

La potenciació de la Fira Mediterrània de Manresa i el Mercat de
Música Viva de Vic (MMVV), com
a dos mercats estratègics per al
país, és un dels sis objectius prioritaris del Pla Integral de la Música de Catalunya que ahir va pre-

sentar el conseller de Cultura,
Santi Vila. Ho va fer a Vic, on
aquests dies se celebra el MMVV.
El document conté, també, 96 accions concretes per realitzar a curt
termini per tal d’assolir els objectius estratègics deﬁnits que, a banda de la potenciació dels mercats,
són l’articulació i vertebració del
sector de la música; la potenciació
de la formació musical; la creació
de nous públics; l’optimització
dels recursos públics i la creació de
les eines necessàries per afavorir la
internacionalització de la música

produïda al país. Vila es va mostrar
molt satisfet amb la feina feta i va
subratllar que el document s’ha
elaborat «conjuntament amb el
sector». De fet, hi han participat
més de 30 entitats i 90 persones diferents i és fruit de dos anys de reunions. D’entre les accions més
destacades, cal remarcar l’impuls
a l’Acadèmia Catalana de la Música com a organisme representatiu
del conjunt del sector i la creació
d’uns grans premis de la música
per donar més visibilitat al moment creatiu actual.

L’Aula d’Arts Escèniques arrenca dilluns el nou curs amb una
oferta ampliada de tallers i monogràﬁcs. Com a novetats d’enguany, a banda dels cursos que ja
començaran aquesta setmana de
l’Escoleta, l’Aula de Teatre i Circ, a
partir de l’octubre s’afegirà una
nova franja horària els dissabtes a
les 11 del matí per als grups de Teatre Juvenil i Teatre Musical Juvenil.
També a l’octubre s’iniciarà un
nou grup de l’Aula de Teatre adreçat a majors de 55 anys (dimecres
d’11 a 13 h) i el monogràﬁc de «Veu

parlada», que es durà a terme del
5 d’octubre al 14 de desembre.
També, com a novetats, l’Aula de
Circ incorpora el curs de ioga per
a esportistes (que es farà els dimecres de 12 a 13.30 h) per millorar el seu rendiment, i l’Aula d’Arts
Escèniques potenciarà els monogràﬁcs, amb un total de quatre. Les
inscripcions per a tots els cursos de
teatre i circ encara estan obertes i
es poden realitzar durant tot
aquest mes de setembre a la pàgina web de l’Aula (www.kursaal.cat/servei-formatiu.php) i a les
taquilles del Teatre Kursaal.
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LLOGUER I VENDA DE MAQUINÀRIA
servei post-venda

TRACTAMENT DE PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES
PER TREBALLS DE RENOVACIÓ
• Maquinària per sorrejar amb sorra • Polidora planetària de diamant.
Fregadora i netejadora circular • Maquinaria d'alta pressió • Compressors i Airless

Generadors • Compressors d'aire • Talladores i perforadores de formigó i asfalt
Proyectors de guix i morter • Bombes, calefacció i deshumificadors
Martells i maquinària portàtil • Màquines de neteja • Jardineria i forestal • Etc...

DESGUACES DEL BAGES
•
•
•
•

Gran estoc de recanvis d'automoció
Servei de grua
Recollida de tot tipus de vehicles
Desballestament autoritzat per la DGT.
Tramitació de baixa IMMEDIATA
• Repartiment gratuït de material
per a professionals

GESTOR
AUTORITZAT
N.: E-474.98
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