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ENSENYAMENT 

El Cor de Maria tanca el curs 
amb teatre i la recaptació sera 
·per aequipament de l'escola 
> Aquest últim trimestre, mestres i alumnes han treballat un projecte 
innovador, que porten a escena el 25 de juny, a les 7, al Teatre El jardí 

la mestra Marisé lbáñez, amb Juan JeSÚS Aznar j Un grup d'alumnes en Un deiS assajOS. ESCOLA COR DE MARIA 

FIGUERES 1 MAIRENA RIVAS 
• L'Escola Cor de Maria de Fi
gueres culminaaquestcurs d'una 
forma innovadora, amb la posa
da en escena d'un treball multi
disciplinar que ha engrescat tota 
la comunitat educativa. És una 
obra de teatre, que tant alumnes 
-des de P-3 fins a 6e- com mes
tres, famílies i fins i tot coHabo
radors externs, han treballat 
aquest últim trimestre, sota la ba
tuta del periodista Juan JesúsAz
nar, autor del guió de la represen
tació. 

L'escenificació d'aquest treball, 
el25 de juny, a les 7 de la tarda, al 
Teatre Municipal El Jardi, té dos 
objectius molt clars, com explica 
la directora del Cor de Maria, Te
resa Martí. El primer ha estat po
sar en practica un projecte esco
lar que f!). sortir els alumnes de 
l'aula i els permet aprendre a tra
vés de diferents disciplines, com 
són la música, la dansa, el mim, el 
teatre, l'expressió corporal i la re-

COl•lABORAOORS AlTRUISTES 

Angel Amieva • mi m i comedia 
Roberto Pla • Decorats 
Jaume Torrent • lnterpretació 
Lluís Puigbert • Comic i disseny 
Ricard Sena • Audiovisual 
Juan Jesús Aznar • Idea original i 
guió 
Xavier Torner • lmpressió 

citació. Els alumnes han treballat 
també autors literaris i composi
tors il:lustres, tenint en compte 
que l'espectacle fa un recorregut 
per tota la historia del teatre, des 
de la prehistoria, passant pels 
classics i per l'epoca medieval fins 
arribar hl present. 

El segon objectiu del projecte, 
i no menys important, és recaptar 
diners per millorar l'equipament 
escolar amb vista al curs vinent. 
"L'obra teatral esta oberta a tot
hom qui vulgui venir-la a veure el 

dia 25 a El Jardí. Hem posat un 
preu simbOlic d'entrada i els di
ners que es recullin els destina
rema equipament pera l'escola, 
tan necessari en aquest temps de 
retallades", ha com~ntat la direc-. 
tora, la qual no amaga l'emoció 
que sent en veure com s'ha bolcat 
tot el claustre de mestres en 
aquest projecte. "Hi hem abocat 
- assenyala- moltes hores, hem 

· repartit molt bé les feines, i tam
bé vull destacar com d'important 
ha estat per a nosaltres comptar 
ambla col·laboració altruista d'un 
grup de persones, professionals 
de diferents ambits, que ens han 
ajudat malgrat que no tenen cap 
vincle amb la nostra escola.'' 

L' obra es titulaAssaig i hi par
ticipen 200 nens i nenes i tot el 
professorat. Sense deixar deban
da el treballa l'aula, aquest últim 
trimestre s'han compaginat els 
assajos i les classes. "Els alumnes 
estan molt il·lusionats i les mes
tres també", conclou Martí. 

FIGUERES 
VISTDES , 
L'OPOSICIO, 
2011-2013 

a uns dies vai 
balanc; públi 
primers dos a 
legislatura co 

de l'oposició a l'Ajuntam 
les opinions rebudes e 
amb l'exit d'assistencia 
Sport i les felicitacions 
tingut del discurs ( encar 
guns em vulguin posar 
molt alt). L'article és u 
ero ni ca, perque nos al tres 
pogut editar cap llibre 
ners públics. 

Aquí només puc en u 
temes més importants 
han ocupat en l' exercici d 
tre responsabilitat; aque 
rec democratic de qua 
votants el2011. En lloc 
la nefasta gestió econo 
ara es vol maquillar grac 
cisions del Govern de M 

L' elevat cost de carre 
fianc;a que s'extralimite 
seves funcions, mentre 
sen sacrificis als treballa9 
nicipals. Els dubtes qu 
dalitzen la gent en rela 
els episodis del local d 
Sant Pau, la Casa Nouvi 
cola d'Hostaleria i proj 
nats com la Sala de Tir 
la Companyia Corella, laJ 
Toros o el Pare de les 

Breus 

PROMOCIÓ ECONOMICA 

Sessió per millora 
quan es parla en p 
• Lajornadaesfaraels Ií 
de 10 a 13.00 hores a 
d'Hostaleria. La formaci 
carrec de Miquel Pérez 
presa Icompani Comu 
REDACCIÓ 1 FIGUERES 


