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KYMCO XCITING 250i / 500i

PIAGGIO MP3 125 / 250i / 400i GILERA GP 800 75 cv
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● La plaça Salvador Espriu tor-

narà a ser l’escenari d’una au-

tèntica marató d’espectacles in-

fantils, i aquest any més que

mai. I és que es compleixen els

deu anys de l’anomenada Tro-

bada d’Animadors Infantils i els

pares de la criatura, l’Associació

de Músics i Animadors Profes-

sionals dels Espectacles Infan-

tils (Amapei), volen compartir la

celebració amb tothom el dis-

sabte 27. Es mantindran les

cinc hores d’animació (d’11 a 13

h i de 17 a 20 h), però hi haurà

més actuacions que de costum

per tal que tots els membres de

l’entitat interessats a partici-

par-hi tinguin espai. De moment,

s’hi han apuntat Noè Rivas, Cor-

randes Animació, Grup d’Ani-

mació la Bicicleta, Jaume Ibars,

la companyia Rodamons, Roger

Canals, Pep Puigdemont, Carles

Cuberes, Jaume Barri, Santi Or-

tiz, Articulat i País de Xauxa. Ca-

dascun oferirà un espectacle

d’uns vint minuts, cosa que es

tradueix en tres cançons. Totes,

això sí, tindran com a leitmotiv la

festa major. I aquest any, fins hi

tot hi haurà decoració, també

inspirada en el lema. A més, es

muntaran dos escenaris (abans,

n’hi havia tres), que es col·loca-

ran més junts perquè el públic

no s’hagi de moure per seguir la

marató.

La celebració dels deu anys,

que ha estat organitzada per la

comissió de festes de l’entitat,

integrada per Pep Puigdemont,

Toni Vives i Ramon Roma, inclou

també una arrossada popular,

que es farà a la mateixa plaça,

a les dues.

I per celebrar l’efemèride,

també muntaran una exposició

fotogràfica, al centre cívic Pla

de Palau.

La Trobada d’Animadors Infantils celebra el dissabte 27 d’octubre la desena edició amb una marató
amb més actuacions que mai, una arrossada popular i una exposició fotogràfica

Animadors amb espelmes
M. ÀNGELS PAGÈS

Instantànies d’actuacions de Fefe & cia i Pep Puigdemont. / AMAPEI

● A l’Auditori del centre cultural La
Mercè s’han programat per aquests
dies cinc espectacles de gran quali-
tat dirigits al públic infantil, alguns
dels quals es van presentar en el
marc de la mostra del sector a Igua-
lada. En destaca Petons, un espec-
tacle de titelles de la Cia l’Estene-
dor, que té com a protagonista l’Òs-
car, que fa 12 anys i s’ha negat a fer
petons. Un altre dels plats forts és

l’aposta de Claret Papiol, que esce-
nificarà Sóc un pallasso, una de-
mostració de com un senyor vestit
de carrer es pot transformar en pa-
llasso amb maquillatge i uns quants
accessoris. La companyia novella
Alma i la Mar de Contes portarà el
seu espectacle teatral Un viatge

amb l’Alma i la Tutú, mentre que
Mercè Framis farà un espectacle
d’ombres, La lluna, la pruna, i la pa-
llassa Bleda portarà la seva Parade-

ta particular.

A La Mercè

La Bleda, amb la paradeta.


