Nota de premsa
Dimecres, 28 d’agost de 2019

Dos espectacles de companyies de Banyoles i la
Bisbal d’Empordà culminen la primera nit del FITAG
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ja està en marxa.
Després de la inauguració oficial d’ahir al vespre ―amb la coproducció internacional
Experiment autoficció―, dues propostes amb accent gironí van culminar la nit. Són:


U, dos, tres...!!! (comèdia), de la companyia Teiatròlics de Banyoles. S’havia de
representar al Pati de les Magnòlies, però, finalment, davant del risc de pluja, es
va fer al Centre Cultural La Mercè.



Yes the dream (teatre musical), de la companyia Yes The Music! de la Bisbal
d’Empordà. Va tenir lloc al pati de la Casa de Cultura.

En els arxius adjunts, us enviem una selecció de fotografies d’aquests espectacles.
L’autora n’és Irene Roé.
D’altra banda, demà, dijous, a les 12.00 hores, al claustre de la Diputació de Girona
(pujada de Sant Martí, 4-5), tindrà lloc la tradicional recepció institucional als participants
del FITAG. L’acte s’adreça a les 35 companyies de teatre amateur que participen en el
festival i que, a més de Catalunya, provenen de l’Argentina, el Brasil, Cantàbria,
Castella-la Manxa, Colòmbia, Itàlia, Madrid, Navarra, el País Basc, el País Valencià,
Romania, Rússia, Ucraïna i Xile. De fet, aquest últim país és el convidat d’aquesta
edició. La recepció és oberta als mitjans de comunicació.
Finalment, us avancem la programació d’avui del FITAG i de FITAG Municipis:

En aquest enllaç, hi podeu consultar el dossier de premsa del FITAG 2019 amb la programació
actualitzada.
Si voleu assistir a qualsevol espectacle del FITAG, la mateixa acreditació de la inauguració us hi
donarà accés. Si no en disposeu, indiqueu-nos-ho i us la tramitarem. Tant si disposeu de
l’acreditació com si no, cal que prèviament i amb anticipació, ens comuniqueu que voleu assistir en
una obra concreta enviant un correu electrònic a comunicacio@ddgi.cat (amb el nom i cognoms,
mitjà de comunicació, adreça electrònica, telèfon i espectacle escollit).
Per a més informació, consulteu el web del festival (www.fitag.cat) i els perfils de Twitter, Instagram
i Facebook del FITAG (@FITAGGIRONA) i de la Diputació de Girona (@diputaciogirona), amb les
etiquetes #FITAG19 i #FitagMunicipis. Per mitjà de les xarxes socials, hi comunicarem possibles
informacions d’última hora (com ara canvis d’escenaris en cas de pluja).
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