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FETS I GENT CULTURA I SOCIETAT

Moltes felicitats, Izan!!! Avui fas dos
anyets! Per molts anys de part dels
teus pares, de l’àvia, els tiets i els
cosins. T’estimem!!!!

Per molts anys Quim, cada dia estàs
més guapo!!!!! Moltes felicitats i que
passis un dia genial, de part de la
teva família, que t´estima molt!!!!!

Aquesta princesa es diu Isona Calls
Prat i avui dimecres fa cinc anys!
Felicitats  de part dels teus pares,
avis i el teu germà Joel.

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ A LA DIRECCIÓ ELECTRÒNICA fets.diaridegirona@epi.es
I LA PUBLICAREM. PER A  QUALSEVOL DUBTE, PODEU TRUCAR AL TELÈFON  972 20 20 66

Aquest bitxet de Sils és en Víctor i
avui fa un anyet. Moltíssimes
felicitats, campió!

Aquests dos avis tan guapos fan anys! Moltes felicitats, Iaios! Us estimem
moltíssim! Un petonet. Aniol i papes.

La productora teatral gironina La
Troca i la consultoria informàtica
LlúdrigaSoft s'han unit per crear el
portal www.HamletStore.com, una
botiga dedicada a la compraven-
da de material d'escenografia i
vestuari per donar sortida als ob-
jectes que un cop acabada una gira
teatral deixen de ser d'utilitat. El
portal, que es va estrenar a prin-
cipis d'aquest any, acumula mig
miler de referències que van des
dels 6 fins als 5.590 euros. Està de-
dicat a professionals i amateurs, tot
i que també a particulars i a fetit-
xistes que volen conservar un ob-
jecte que ha estat en contacte amb
el seu actor o actriu admirat. El
portal compta amb material pro-
vinent d'obres com La forma de les
coses o Tot esperant Godot.

Un revòlver de fogueig, una rà-
dio d'època, una urna funerària, un
esquelet, una estàtua d'aire gre-
coromà, ventiladors i butaques.
Aquests són alguns dels objectes
que es poden adquirir al nou por-
tal de compravenda en línia Ham-
let Store, una iniciativa de dues

empreses gironines que van veu-
re una oportunitat de mercat en
aquest sector. 

De fet, la productora La Troca ha
patit en pròpia pell el problema
d'acumular objectes que perden la
utilitat un cop acabada una gira
teatral, ja que en cinc anys han
canviat tres cops de magatzem
per falta d'espai.  Aquesta situació
es repeteix arreu de l'Estat espa-
nyol, on les escenografies «van

als magatzems, es podreixen i es
llencen», segons explica la gerent
de La Troca, Marta Fluvià. Afegeix
que en els grans teatres aquesta si-
tuació arriba a l'extrem que un cop
acabada la gira un camió carrega
les escenografies i les transporta di-
rectament a la deixalleria. «En el
moment actual això no es pot per-
metre ni econòmicament ni des
del punt de vista sostenible», ar-
gumenta Fluvià en aquest sentit. 
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Neix un portal per comprar
i vendre material escènic

Hamlet Store, que compta ja amb mig miler de referències, vol oferir
una sortida als objectes teatrals quan s’acaba una gira 


El director Àlex Rigola i la cantant Nina ahir amb els promotors.
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El Discovery, el transbordador
amb més viatges espacials, va ater-
rar ahir a l'aeroport internacional
de Dulles, a Virginia, per quedar
instal·lat definitivament al Museu
Nacional de l'Aire i l'Espai, on
complirà una nova missió educa-
tiva. Va ser el tercer transbordador
espacial que es va sumar a la flo-
ta de cinc orbitadors que la NASA
va emprar durant trenta anys per
a les seves missions tripulades.

El programa va iniciar la seva
marxa el 1981 amb el llançament
del Columbia, al qual van seguir el
Challenger (1982), el Discovery
(1984) i més tard l’Atlantis (1985)
i l'Endeavour (1992). La construc-
ció del Discoveryva començar el 27
d'agost de 1979 i, quatre anys més
tard, va ser presentat en societat a
la planta d'assemblatge de Palm-
dale (Califòrnia), abans del seu pri-
mer viatge a l'espai el 30 d'agost de
1984. El transbordador va rebre el
nom del vaixell d'exploració HMS
Discovery, que va acompanyar el
HMS Resolution de James Cook en
el seu tercer i últim viatge d'ex-
ploració del sud del Pacífic, a finals
del segle XVIII. Així, el Discoveryva

ser el transbordador que va re-
prendre els vols tripulats després
de les tragèdies del Challenger,
que va esclatar el 28 de gener de
1986 poc més d'un minut després
del seu llançament, i el Columbia,
que es va desintegrar l'1 de febrer
del 2003, en entrar en l'atmosfera
quan tornava a la Terra.

A bord del Discovery es van
aconseguir fites com el primer
vol d'un transbordador pilotat per
una dona, Eileen Collins, en la
missió STS-63 en 1995. En la mis-
sió STS-31 el 1990 va transportar el
Telescopi Espacial Hubble, els ins-
truments del qual i càmeres d'al-
ta tecnologia han permès estudiar
l'univers com mai abans. El 1998
va aconseguir un altre rècord, en
portar de nou a l'espai John Glenn,
el primer nord-americà que va
orbitar la Terra, a bord del Friends-
hip7 el 1962, que als 77 anys, es va
convertir en l'astronauta de més
edat. 

Segons la NASA, el Discovery va
realitzar 39 viatges espacials, va re-
córrer 238.539.070 quilòmetres i va
estar en l'espai 365 dies. En total va
completar 5.830 òrbites i va acollir
252 astronautes.
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El «Discovery» aterra
després de realitzar
la seva última missió
i troba una casa

El transbordador amb més viatges espacials
reposarà al Museu Nacional de l’Aire i l’Espai


El transborador va aterrar ahir a l’aeroport de Dulles (Virginia).
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El Fòrum Joan Alsina critica les
paraules del bisbe d’Alcalá

Mitjançant un comunicat, el Fò-
rum Alsina expressa el seu males-
tar per la polèmica homilia pro-
nunciada pel bisbe Antonio Reig,
el passat divendres sant, i en la qual
es considerava la homosexualitat
d’enfermetat i criticava l’avorta-
ment. Des de l’entitat asseguren
sentir vergonya i una «produnda
indignació» per les paraules de
Reig, al temps que critiquen que
l’homilia fos emesa per Televisió

Espanyola, «una televisió pública,
que hauria de servir els ciutadans
i no condemnar-los o insultar-
los». Des del Fòrum Alsina consi-
deren que «amb aquestes afirma-
cions se situa als antípodes de
l’actitud de Jesús, que no 
discriminava ningú» i elogia que
l’arquerbisbe Sistach es desmar-
qués ràpidament de les opinions
de Reig, tot i que es pregunta per
què encara no s’ha actuat des de la
Conferència Episcopal. 
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