
'l 38 | cun SOCIETAT SEGRE

Diumenge, 1 de juliol del 2018

FESTIVAT ARTS ESCÈN IQUES

Milers de visitants ¡e trades
r al C¡rc Picat

Els assistents a l'espectacle de Marcel Gros van col.laborar a la perfecció amb el pallasso.

Grans i petits van gaudir del segon dia i les dos sessions de pagament, plenes

n. nfos
I ALPIGATI El festival de circ i arts
vives Circ Picat dlAlpicat va
arrancar divendres, però ahir
va viure la primera'de les dos
jornades grans. I ho va fer amb
milers de s
diferents r
als espec s
entrades de les dos sessions de

, pagament del dia a la sala La
Unió i a càrrec de la companyia
I-ihome Dibuixat.

Però la jornada va arrancar
amb Marcel Gros a I'escenari
Taverná, on grans i petits van
gaudir de valent, alguns sortint
a l'escenari i la resta seguint des
dels seients les iudicacions del
pallasso. Va ser just abans d'un
vermut cirqué amb música de
DJ que va servir per posar el
punt final almatí.I és que va
serl'agenda de la tarda la que no
va deixai un minut de descans

' ' 4ls assistents, amb gairebé una
desena d'espectacles prevista.
"Estem molt contents. Han pas-
sat pel festival milers de perso-
nes (lbbjectiu és batre el rècord
dels 15.000 visitants) i de totes
les edats, perquè la idêa és que
hi hagi espectacles per a tots els
públics", va explicar a SEGRE
Jordi Escuer, director artístic
del certamen.

Festival,de tres dies

Circ Picatposarà avui el punt
final a la cinquena edició, la
primera de tres dies de durada
(l'any passat van ser dos). '.Ai-
xò d'allargar el festival ens ho
hem pres aquest any com una
prova, però és un format que
gairebé segur que es repetirà",
va assegurar Escuer. Per avui
hi ha programats 8 espectacles.

, PROPOSTESPER

El Pájaro Carpintero
I 11.00: Amb el seu espectacle
'Sonàrium'a l'espai Petits. Tam-
bé a les 17 hores.

Sac Espectacles

I 12.00: Porten a l'escenari Ta-
verna lbbra'Danscircant'.

Xanquesdel Hani
I 17.30: lJespai Molíacollirà ta-
llers de la companyia.

Centre de Titelles
I 19.00:'Hathy'és el nom del
seu espectacle it¡nerant.

ESTIU

Les operadores
reforcen les

xarxes a la costa i

zones turistiques
I MADRID I Les operadores de
telecomunicacions estan re-
forçant les xarxes mòbils a la
costa i les zones turístiques
de cara a un estiu que preve-
uen intens en trànsit de da-
des, al cap d'un any del final
del roaming, és a dir, dels
càrrecs per itinerància. No-
més Orange hi destinarà un
total de 56 milions d'euros,
2,6 vegades més que els2I,4
de fa un any,ja que preveu
que el trànsit 4G s'intensifi-
qui un 90% respecte a l'es-
tiu passat. També Movistar,
amb 17,7 milions de clients
de telefonia mòbil, continua-
rà els desplegaments de xar-
xa a les costes espanyoles.
Per la seua part, Vodafone,
amb L4,L milions de clients
mòbils, compta ja amb més
de 1.900 platges espanyoles
cobertes amb 4G. Fonts de
la companyia van destacar
que el trànsit en zones turís-
tiques de platja ha augmentat
un 350% l'últim any.

SATUT

Cuba prova amb
èxit una vacuna per
a diversos tumors

I UHAVANA I Investigadors cu-
bans van anunciar ahir una
vacuna terapèutica pròpia
contra tumors sòlids com
els hepàtics i els d'ovaris. En
aquest sentit, el nou fàrmac
es va administrar fa cinc anys
a trenta pacients en estats
avançats i ara s'ha constatat
l'increment de les expectati-
ves de vida i la reducció total
dels tumors en quatre dels
malalts.Marcel Gros, durant la seua actuació, ahir, a Alpicat.
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