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El Kursaal posa 836 entrades
a 3 euros per a entitats que
treballen la inclusió social
 Manresa s’afegeix al programa Apropa Cultura, que va néixer el 2007

a l’Auditori, amb els equipaments escènics públics i la Fira Mediterrània
TONI MATA I RIU | MANRESA

El teatre Kursaal de Manresa
reservarà 836 entrades de 63 espectacles de la seva programació
de febrer a juny per vendre a 3 euros en el marc del programa Apropa Cultura, que s’adreça a col·lectius en risc d’exclusió social i al qual
també s’afegeix la Fira Mediter-rània, que se celebra cada tardor a la
capital bagenca. Nascut el 2007 a
l’Auditori de Barcelona, aquest
servei s’ha estès des d’aleshores a
mig centenar d’equipaments cul-

turals del país i se’n beneﬁcien a
dia d’avui ﬁns a 1.068 entitats,
unes xifres que s’amplien ara amb
la inclusió de Manresa. La gestió
uniﬁcada del programa anirà a
càrrec de les regidores de Cultura
i Serveis Socials de l’Ajuntament.
Infants i gent gran en risc, ciutadans sense sostre, discapacitats
psíquics i físics i persones amb problemes de salut mental, entre altres, formen el públic al qual s’adreça una iniciativa que a Manresa començarà a funcionar el dia 26 de
TONI LLOBET

In Crescendo, durant una actuació al programa de TV3

El cor vencedor del
concurs «Oh Happy
Day» actuarà per
Sant Jordi a Manresa
 Les entrades per al concert d’In Crescendo

es posen a la venda avui al preu de 15 euros
REDACCIÓ | MANRESA

La coral guanyadora del concurs
Oh Happy Day, de TV3, In Crescendo, actuarà el dia de Sant Jordi (21 h) al teatre Kursaal de Manresa. Es repetirà l’experiència que
ja va dur a terme el grup Deudeveu, triomfador en l’edició inaugural del certamen televisiu, en la
darrera diada del llibre i la rosa. Les
entrades per assistir al concert es
posen a la venda avui, divendres,
a les 18 h, al preu de 15 euros (amb
una rebaixa de tres euros per als
majors de 65 anys, els menors de
25 i els que tinguin el carnet d’El
Galliner).

Sota la direcció de Lluís Pérez
Cansell, In Crescendo es va convertir en la gran sensació de la segona edició d’Oh Happy Day, el
programa conduït per l’actor Eduard Farelo que va culminar a mitjan desembre amb la gran ﬁnal a
tres bandes. In Crescendo és un
conjunt que es va crear expressament per prendre part en el concurs, i a mesura que avançaven les
emissions es feia evident que era
un dels grans favorits per endur-se
la victòria. El grup de Granollers és
integrat per tretze joves cantants
d’entre 16 i 24 anys, i faran una gira
per Europa gràcies al seu triomf.

gener quan s’obri el termini d’inscripcions per a l’adquisició de les
entrades. Segons va explicar la regidora de Serveis Socials, Mercè
Rosich, una trentena d’entitats
formen part del Pla d’inclusió social de la ciutat. «Apropa Cultura
està obert a la comarca i, si escau,
també a col·lectius d’altres indrets», va afegir.
El projecte, que també té el suport de la Diputació de Barcelona,
cerca la integració de persones
que, per causes diverses, poden es-

Oviedo (Auditori), Calmet (regidor), Oliva (Diputació) i Rosich (regidora)

tar en perill de ser excloses de les
dinàmiques d’interacció ciutadana. Sònia Gainza, responsable de
L’Auditori Apropa, va apuntar que
«no es tracta de crear espais dins
els teatres exclusius per a aquest
públic, sinó repartir la gent, i un
cop a la butaca tothom és igual,
ningú sap què ha pagat l’altre, qui
és i d’on ve».
David Ibáñez, director artístic de
la Mediterrània, va explicar que «la

nostra és la primera ﬁra que se
suma al programa. La interacció
entre l’art i la transformació social
és un dels elements principals del
certamen. Fins ara havíem posat
els escenaris i la llotja a disposició
d’aquest propòsit, ara hi afegim el
públic». La divuitena edició se celebrarà del 15 al 18 d’octubre, motiu pel qual la Mediterrània serà a
l’Apropa Cultura en la convocatòria del segon semestre de l’any.

