
“‘Un Dia de Festa’ vol, a través 
del joc, la música i el teatre, 
introduir l’infant al cinema”

ALFRED SESMA| Responsable de la segona edició d’Un Dia de Festa’

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Dotze sales de cinema de Catalunya s’estan con-
vertint en un espectacle visual, ple de màgia, 
teatre i música, adreçat als més petits. Un Dia 
de Festa repeteix un original projecte que va re-
sultar reeixit l’any passat, ampliant el nombre 
de sales. Consisteix en la projecció de 4 pel·lícu-
les de cinema infantil, de curta durada, on nens i 
adults seran rebuts i acompanyats per tal que el 
gaudi del cinema, tan di-
fícil d’aconseguir en nens 
tan petits, sigui tot un èxit. 
Us ho recomanem. Aquest 
diumenge, a Tàrrega. I no-
més per 4 euros. Trobareu 
calendari i tota la informa-
ció a www.packmagic.cat/
un-dia-de-festa/

Un dia de festa és una col-
laboració entre Pack Ma-
gic i Xip Xap Teatre.
Exacte. Pack Magic és una 
distribuïdora de cinema in-
fantil amb un objectiu clar: 
despertar en els infants el 
gust pel cinema –el format 
clàssic està pensat per als 
adults– en edats en què 
anar a veure una pel·lícu-
la els pot resultar llarg o 
pesat. En Un Dia de Festa els nens corren, juguen, 
ballen... fan una festa, en definitiva. 
Es fa a onze ciutats catalanes, en dotze cinemes.
Cada ciutat té els seus horaris, però majorità-
riament la festa la celebrem diumenge al matí. 

Aquest diumenge a les 12 hores al cinema Majès-
tic, de Tàrrega. L’11 de març, a la mateixa hora, a 
Alpicat, als JCA Cinemes. Voltem per tota Catalu-
nya. La setmana passada érem a Tremp.
Quant dura la sessió?
Més o menys, una hora i mitja d’entreteniment, 
amb la projecció de quatre pel·lícules: El diari de 
Florentina, L’hivern al regne d’Escampeta, La can-

çó del Bosc de Haquivaqui i 
Tigres enfilats. Són films de 
curta durada. Ho hem pen-
sat per a nens des de 3 a 9 
anys, aproximadament.
Però no només hi haurà 
cinema...
No (somriu). Nens i pares 
seran rebuts al carrer per 
músics que els donaran la 
benvinguda. Al carrer ja 
començarem a ballar! En-
trarem amb alegria a dins 
i, a partir d’aquí, comença-
rà el xou... que no et vull 
avançar (riu). Però sí que és 
una barreja entre cinema, 
música, teatre i joc. D’aquí 
la inestimable col·laboració 
de la Companyia Xip Xap.
L’any passat va ser el de-
but d’aquest projecte 

I fou un gran èxit. D’aquí la segona edició, aug-
mentant de 8 a 12 cinemes. Les perspectives són 
bones de cara al futur. Us animo a què vingueu a 
gaudir-ho: si us agrada tot plegat, les pel·lis us les 
podeu endur i reviure l’experiència a casa.

Us animo a què vingueu a 
gaudir-ho: si us agrada, les 
pel·lis us les podeu endur i 
reviure l’experiència a casa
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Hi ha una certa obsessió per en-
xampar Puigdemont. Si més no, 
així es desprén del que va passar 
ahir a terres madrilenyes, quan 
l’humorista Joaquín Reyes va ser 
identificat per agents de la Policia 
espanyola mentre rodava un es-
quetx caracteritzat com a Carles 
Puigdemont al municipi de Tor-
rejón de Ardoz. Fins a sis policies 
van venir a detenir-lo perquè ha-
via trucat un veí dient que havia 
vist Puigdemont. Hauran d’espe-
rar a una altra ocasió...
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Els empresaris volen fer contractes 
de formació a aturats majors de 45 
anys perquè l’aprenentatge és clau 
per a la millora de l’ocupació i la 
competitivitat. Els nous becaris.

Nega que la policia espanyola car-
regués contra els votants l’1-O i cul-
pabilitza els Mossos i els votants de 
les situacions de violència durant el 
referèndum.

S’ha desvetllat que té un perfil anò-
nim a Twitter amb el qual s’hauria 
dedicat a increpar, amb opinions 
polítiques, líders independentistes 
i periodistes.

EM BALLA 
PEL CAP 
| Cristina 
Torrent
@cris_torrent |

Allaus
La immersió lingüística torna 
a estar al punt de mira del PP 
i Cs. De fet, sempre hi ha es-
tat. Tristament, uns i altres ri-
valitzen a veure qui la diu i la 
fa més grossa, contra la llen-
gua. Durant tota la setmana 
han llençat dards catalanofò-
bics, a banda i banda del port 
de la Bonaïgua. El ministre 
d’educació, Méndez de Vi-
go –que no en té–, va deixar 
anar aquesta perla al Senat, 
en relació a una sentència 
del TC contra l’aranès: “l’únic 
risc que tenen els aranesos 
és que, després de dos dies 
nevant, hi hagi allaus”. Com 
es pot ser tan lil·liputenc, po-
líticament parlant? Li hauria 
de caure la cara de vergonya, 
menystenir d’aquesta mane-
ra una llengua i fotre’s de la 

gent que la parla. Però el mi-
nistre està on fire i, seguint 
els passos del seu predeces-
sor, està decidit a espanyo-
litzar els catalans: “Sin duda, 
lo haremos”. Patapam! El TC 
ha decidit anul·lar les beques 
Wert de la Lomce per estu-
diar en castellà a Catalunya 
i ha posat la seva llei al seu 
lloc. D’on va sortir: del femer. 
Méndez de Vigo diu que aca-
ta la sentència però ataca el 
català per la porta del darre-
ra, la del 155. Sap que la seva 
“casella” és il·legal. Com tam-
bé sap que les llengües, com 
les allaus, no es poden repri-
mir i s’emporten tot el que 
barra el seu pas, sobretot 
governs dèspotes com el seu.

PP i Cs rivalitzen a 
veure qui la diu més 
grossa contra la 
llengua catalana
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390€ Dr. Javier Chela (Implantólogo)

Implantes y dientes fijos en Dia1
Expertos en casos Sin Hueso
Máximo nivel Profesional
Calidad y garantía
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