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Hi ha daltres protectores i daltres adreces en internet; jo conec aquestes. Entra i mirals als ulls.

Jo, animal, i tu?
per Pilar Matas

Recorde les meues primeres classes dArt Dramàtic. Professors que em plantejaven estranys exercicis
sobre encara més estranyes propostes. Tria un personatge, real o de ficció, i busca un animal per a
treballar-lo. Un animal? Jo vull ser actriu, no un imitador danimals. Així em vaig apropar a la interpretació ,
descobrint i treballant la part animal que hi ha en cada personatge, que hi ha en cadascú de nosaltres.
Pilar-Madame Bovary-Cigne; Isabel-Titania-Gat; Victoria-Isadora-Grua; Jose-Quijote-Flamenc; PauQuasimodo-Ximpanzé i molts més. Descobreix com dorm el teu animal, com mira, camina, menja,
sent Aprens, entens i ames.
Cada vegada allunyem més i més els animals de nosaltres i això ens resta hum-animalitat. Arriben
les vacances destiu, les famílies sen van a la platja, a la muntanya , on poden. I els problemes els
aparquen, els deixen en la cuneta o els donen porta.
Encara que nosaltres, els actors, no tenim vacances, ...ni horario, ni fecha en el calendario..., sí podem
fer alguna cosa per eixos animals que tant ens ensenyen: podem oferir-los una casa, podem apadrinarlos, contribuir en la millora de les seues condicions sanitàries i de vida, podem actuar com a nodrisses
hi ha moltes formes de col·laboració. De segur que hi ha una que sadapta a la mesura de les teues
possibilitats. És molt fàcil i la recompensa és immediata.
Tho dic, act@r, perquè et vull, perquè vas aprendre més sobre perseguir el teu objectiu, intencions
ocultes, motivacions, expressió corporal , que en molts dels cursets que estigues plantejant-te fer
aquest estiu.
No tho penses, necessites un animal. Adopta ja, tu surts guanyant.

Societat Valenciana Protectora dAnimals i Plantes
Seu i clínica: C/Palleter, 63 - 46008 València
Telèfon: 963 844 182 - 963 841 154
Fax: 963 843 290
Centre dadopció danimals (CAA)
Telèfon: 963 400 240 - Fax: 963 490 715
www.svpap.com

Societat Protectora dAnimals de Godella (SPAG)
Apartat de correus, 114 - 46110 Godella
Telèfons: 669 521 006 - 646 678 386
Fax: 963 640 882
E-mail: godella@protectora.org
www.protectora.org

Malta
Centre: Centre dAdopció dAnimals de Benimàmet
Fitxa Veterinària
Data dEntrada: 01/02/06
Sexe i Edat: Femella de 2 anys
Informe: en perfecte estat de salut; vacunada i negativa a LSH.
Situació i Conducta
Malta té un caràcter fantàstic, tranquil i dòcil. La vam recollir al barri de
Sant Marcel·lí després de diversos avisos dels veïns. Estem preocupats
per ella ja que cada dia que passa la vegem un poc més trista i apàtica,
encara que quan la saquem a passejar se n'alegra molt. El seu caràcter
dependent és la seua principal debilitat; la seua mirada demana a crits
que ladopten.

Aquesta i altres gats i gates són duna senyora molt major de Benetússer
(València). A aquesta senyora li van operar i ja no es pot fer càrrec dells. Si
no trobem promte una llar, acabaran al carrer. Són gats casolans, acostumats
a les carícies daquesta senyora.
240 201 Amparo
Griseta
Centre: Societat Protectora dAnimals de Godella
Gateta femella nascuda a loctubre de 2005, pèl gris en diferents tons, un
poc llarget.
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CURSOS

AJUDES, BEQUES, CONCURSOS...

per actors:
- curs diniciació al clown, impartit

per jesús jara, el 5 i 6 dagost a
compostela.

- curs dentrenament actoral, im-

partit per antonio simón, del 18
al 23 de setembre a laapv.

- el pallasso conta

especial contacontes, contadors i contistes,
amb jesús jara, del 12 al 15
doctubre a xirivella.

- taller

de màgia, per serpentina
teatro, el 12 dagost a andilla.

altres:
-

seminari european films crossing
borders, inscripció fins al 28 de
juliol, seminari durant el festival
de cine de san sebastian.

-

laboratori audiovisual de realitzadors independents, amb juan
pablo rebella i pablo stoll, fundació autor i foc cinema, del 14 al
20 dagost a moncofa.

-

classes particulars de valencià, al
centre carles salvador.

audiovisual:
- festival internacional de cinema

- XXXII

- carmona

- VII edició de la mostra curts dací,

independent dourense, fins al 31
de juliol.

film fest: festival
internacional de curtmetratges
d e fi c c i ó i d o c u m e n t a l s
darqueologia i patrimoni, fins al
31 de juliol.

voluntariat pel valencià
iniciativa per a posar en contacte aprenents de
valencià amb persones que tenen un domini fluid
de la llengua. mínim, 10 hores dintercavi.
exàmens junta qualificadora de coneixements de
valencià
sol·licituds segon període: de l1 al 30 de setembre.

concurs de números de
clown, convocat per escola de
payasos los hijos de augusto, fins
al 31 de juliol.

- XXXI premi born de teatre, fins
al 31 de juliol.

- XXI edició del concurs nacional

de teatre per a aficionats ciutat
dutiel, fins al 31 de juliol.

- XX
bústia de suggeriments
Obrim un nou espai perquè pugueu espressar-vos i doneu la vostra opinió sobre qualsevol tema relacionat amb el teatre,
el doblatge, l'audiovisual, els cursos, l'aapv, ... etc, que escoltarem amb molt de gust.
Podeu enviar les vostres paraules a equiliqua@ctv.es, al fax 963 533 736, per correu ordinari o fins i tot
per telèfon al 963 528 198, especificant que és per aquest apartat.
Recordeu que a lequiliquà a més daquest, disposeu també despai per a opinar i crear. ANIMAT
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fins al 15 de setembre.

- Subvencions per a la producció
en versió original catalana i
lestrena en versió catalana de
llargmetratges cinematogràfics i
produccions en gran format, fins
al 27 doctubre.

- programa

de conservació del
curtmetratge valencià, www.ivaclafilmoteca.es

teatre:
- 1er.

centre teatral escalante
proves daccés curs 2006-2007 escola de teatre
escalante: dimarts 26 de setembre (matí).
admisió prova: fitxa inscripció, monòleg obligatori
(recollir a secretaria), currículum vitae, foto mida
carnet, dni.
termini inscripció: del 4 al 22 de setembre.

festival internacional de
filmets de badalona, fins al 10 de
setembre.

trobada de contador s
dhistòries i llegendes a buga,
colombia, fins al 31 de juliol.

- residències dart dramàtic del banff
centre for the arts de canadà, fins
a l11 dagost.

- mostra de teatre amateur ciutat
dalzira, fins al 31 dagost.

- premis

literaris ciutat dalzira,
modalitats; teatre, poesia, narrativa
i novel·la, fins a l11 de setembre.

- III premi juan cervera dinvestigació

- VI festival de petit teatre radio

- premi de teatre antonio buero

city, fins a l11 de setembre.

- premi

maria teresa león per a
autores dramàtiques, fins al 15 de
setembre.

- subvencions per a la programació
o explotació dactivitats teatrals,
generalitat de catalunya, fins al 15
de setembre.

- subvencions per a projectes de

producció teatral i de circ de
caràcter professional, generalitat
de catalunya, fins al 15 de
setembre.

- XVI mostra de teatre ciutat de

dénia, fins al 22 de setembre.

sobre teatre per a xiquets i joves,
fins al 29 de setembre.

vallejo, ciutat de guadalajara, fins
al 29 de setembre.

- III concurs de teatre fester vila de

mutxamel, fins al 30 de setembre.

- premi

de teatre radiofònic,
margarita xirgu, fins al 30 de
setembre.

- premis literaris kutxa, ciutat de
san sebastian, teatre i conte, fins
al 16 doctubre.

- residències

per a companyies
escena poblenou-centre cívic can
felipa 2006, sol·licituds durant tot
lany 2006.
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altres:
- beques

del centre nacional de
dansa contemporània, fins al 31
de juliol.

- I premi de poesia ibn jafadja, fins

- ajudes a entitats privades sense

castell de guadalest, fins al 15 de
setembre.

a l11 de setembre.

- III certamen literari gabriel miró,

finalitat de lucre que programen
activitats culturals relacionades
amb la cultur a popular i
tr adicional, gener alitat de
catalunya, fins al 31 de juliol.

- subvencions per a projectes de

- ajudes a la promoció de lús del

- subvencions per a projectes de

valencià en empreses, comerços
i indústries, fins a l1 dagost.

- segon concurs de micro-poesia

jaume roig de callosa den sarrià,
fins al 20 de setembre.

- subvencions

per a la millora
dinfrastructura i/o adquisició
dequipament, generalitat de
catalunya, fins al 15 doctubre.

producció, gener alitat de
catalunya, fins al 15 de setembre.

promoció, generalitat de catalunya,
fins al 15 de setembre.

FESTIVALS I MOSTRES
audiovisual:
- XXIX festival internacional de
cine independent delx, fins al 28
de juliol.

- 5é festival foc cinema,
cur tmetr atges, platges de
moncofa, del 14 al 20 dagost.

- cicle de cur tmetratges agustí
comes, fins al 28 de juliol a vinaròs.

- mostra de valència, cinema del
mediterrani, del 19 al 26
doctubre.

- 4rt. festival Internacional de cine
documental musical de barcelona,
del 26 doctubre al 2 de
novembre.

teatre:
- sagunt a escena, fins al 26 dagost
al teatre romà, sagunt, sala gerència
i la nau de sagunt.
- festiclown 2006, de l1 al 6 dagost
a santiago de compostela.

- mostra de mim a sueca, del 13 al
17 de setembre.

- VI festival de petit teatre radio
city, del 19 doctubre al 23 de
novembre.

Més informació a l'aapv: tel. 963 528 198 i per e-mail info@aapv.net
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- XVI mostra de teatre ciutat de
dénia, del 16 al 25 de novembre.

Recordeu que a lOficina disposeu duna mini-biblioteca-hemerotecavideoteca formada per guies, catàlegs, revistes, obres de teatre, assajos,
estudis, vídeos, etc.
Entre les revistes podeu trobar els últims números de Tragos, dOSAAEE;
Lilla, revista literària; Enfoque, de lEAV; Actores, de la UA de Madrid;
Entreacte, de lAADP de Catalunya; Escaramuza, de Galícia; Jokulariak,
dEuskadi; El pateo, dARTEMAD; Contrastes; Mono; Art Teatral,
núm. 20; Telón de Fondo, de FAETEDA; Actúa, dAISGE; 34 premis
octubre, Edicions 3 i 4 / Fundació Ausiàs March; En escena, Boletín del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música; La lettre de
lAdami, de França; Por la Danza, de lAsociación Cultural por la Danza
Comunidad de Madrid; Acotaciones en la caja negra, nº12; Teatro
Antzerki, de lEscola Navarra de Teatre; RTVV per tu, de Radio Televisió
Valenciana.
Aquests són els últims llibres i dvds rebuts:
- Ley del sector audiovisal.
- Cuadernos del IVAM, hivern 06.
- Lestranya presència dels déus, de Jordi Bergonyó.
- Teatre valencià contemporani, de Jaume Policarpo, Enric Benavent
i Tadeus Calinca.
- Futur perfecte, dIgnasi Garcia.
- Revista Digital de la escena 2005, INAEM.
- El tresor de Marta, dEnric Lluch.
- Els ulls de lassassí, dIsabel-Clara Simó.
- Duns fets antics i turbulents, de Joan F. Mira.
- Guia dActrius i Actors Professionals de Catalunya 2006, dAADPC.
- Interés públic o interés del públic? Reflexions sobre programació
teatral i repertori, La Tarumba Teatre.
- Phoolan som totes, dAngelina Llongueras Altimis.
- Cartes perfumades, de Carme Miquel.
- Canvi de plans, de Rafa Gomar.
- I jo..., què seré?, de Pepa Guardiola.
- El primer dia descola, de Pasqual Alapont.
- Un ull de la cara, de Josep Franco.
- La immensa soledat, de Vicent Pallarés.
- Els donyets infeliços, de Mercé Viana, dibuixos de Felip Baldó.
- Xibiricú, de Vicent Pardo, dibuixos de Ramon Pla.
- Els inconvenients de la felicitat, de Vicent Usó.
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- albena teatre: 13, el 3 dagost a
la nau 2 del port de sagunt; el 20
doctubre a benifaió; el 21 a
xirivella; el 27 a carcaixent i el 29
a banyeres de mariola.
- arden produccions: hotel venezia,
el 4 dagost a alcántara.
- bambalina: la sonrisa de federico
garcía lorca, el 28 de setembre a
vinaròs.
- la banda del drac: balleu, balleu,
el 3 dagost a benifairó de la
valldigna; el 8 de benicolet; el 16
a ador i el 26 a almiserà.
la festa del rei, el 16 dagost a aielo
de rugat; el 23 a la yesa i el 3 de
setembre a agullent.
- bramant teatre: construyendo a
verónica, el 22 dagost a la nau 2
del port de sagunt.
- combinats: paraules a les
butxaques, el 7 i 8 doctubre al
c.c. la beneficència.
tris, tras, trus!!! una història de sentits,
el 2 dagost a vigo; el 5 a torre la
mata i el 28 de setembre a
massamagrell.
la volta al món en 80 dies, el 30
de setembre a santander.
- la dependent: h2o, el 15 de
setembre a mislata; el 22 a canals;
el 13 doctubre a mislata; el 20 a
ontinyent; el 21 a pego; el 22 a
sueca; el 27 a ibi i el 28 a ondara.
- engrata companyia de teatre:
mama 10, el 3 dagost a caudete
de las fuentes.
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- lhorabaixa teatre: merlí, el 26 i
27 dagost al c.c. la beneficència.
- imprebís-yllana-lom: monty
pythons, flying circus, el 30 de juliol
a mijas; el 3 dagost a cartagena;
el 4 a benidorm; el 6 a santa
eugenia (palma de mallorca); el
12 a el bonillo; el 13 a asp; el 17
a amurrio; del 22 al 26 a bilbao i
el 31 a peal del becerro.
- lluerna teatre: pinotxo el titella,
el 2 de setembre a alfauir.
- mamen garcia: mamen polimorfa
moliporfa, el 17 dagost a la nau
2 del port de sagunt.
- la pavana companyia teatral:
escapat amb mi, monstre, el 22
doctubre a carcaixent.
teràpies, el 13 doctubre a xiva; el
14 a dénia; el 15 a tavernes de la
valldigna; el 20 a godella; el 21 a
alcorcón i el 22 a teatre municipal
de griñón (madrid).
- pot de plom: historietes medievals,
el 3 de setembre a alfauir i el 29
a carícola.
lestrany viatge del professor vicent,
el 4 dagost a otos; el 25 a
quatretonda i el 9 de setembre a
canals.
- p.t.v.-clown: animalico, el 4
dagost a vigo; el 6 a la mata; el 13
a màlaga; el 8 de setembre a
albacete; el 17 villanueva (aragó)
i el 24 a molina de segura.
- saga producciones: ¿quién eres?,
el 15 dagost a toro i el 17 a bufali.
la bella y la bestia, el 23 de juliol
a beniflà; el 21 dagost a
vilamarxant i el 24 a fuenterrobles.

smoking 2, el 7 de setembre a
carlet.
la zarzuels y el cuplé a escena, el
6 dagost a casinos.
- sapito producciones: filip morris,
private investigador, el 22 de
setembre a montserrat.
- scura splats: laixeta màgica, el
23 dagost a vilamarxant.
animàtic, el 8 dagost a catadau;
el 10 a riola; l11 a real de gandia;
el 16 a alfarrasí i l11 de setembre
a rótova.
- serpentina teatro: embrujadas,
el 13 dagost a jalance.
- teatre de lull: animació de carrer,
el 5 i 12 dagost a sagunt.
ritme & foc, el 19 de setembre a
atzeneta dalbaida.
- teatre de la caixeta: las botas del
gato con botas, el 31 dagost a
albuixec i el 9 i 10 de setembre
al c.c. la beneficència.
- teatro de la resistència: canción
del pirata, el 4 dagost a simat de
la valldigna i el 27 a camporrobles.
- tgv: el amor del ruiseñor, fins al
30 de juliol a mèrida i el 5 i 6
dagost al teatre romà de sagunt.
- vicent e cortés: contes, el 31
de juliol a navarrés; el 4 dagost a
benifaraig; el 10 a favara i el 12 i
13 al c.c. la beneficència.
- vida en escena: per fi dalt el
munògrafus, el 19 i 20 dagost al
c.c. la beneficència.

Descomptes també a lestiu
sales programades per tgv: 80% de descompte a
qualsevol representació de dansa, teatre, música o daltres
promoguts i programats per lorganisme teatres de la
generalitat valenciana a les sales que gestiona, i als
espectacles programats dintre de mostres i cicles especials
(dansa valència, sagunt a escena, etc.), prèvia presentació
del seu carnet a taquilla:
- qualsevol dia de representació, inclosa lestrena, sempre
que hi haja aforo en el moment en que lassociat/da
demana lentrada (aquesta es pot reservar telefònicament en les taquilles del teatre públic però no reservar
a través de servientrada).
- en cas que faça reserva amb antelació, el descompte serà del 50% per al associat i un acompanyant.

sagunt a escena
- teatre de lull: animació de carrer, el 29 de
juliol, el 5 i 12 dagost als carrers de sagunt.
teatre romà
- jove orquestra mundial: concert, el 30 de
juliol.
- ballet teatres de la generalitat: lacrunoisa
dies illa, l1 i 2 dagost.
- tgv: el amor del ruiseñor, el 5 i 6 dagost.
- j.c. pérez de la fuente: el amor prodigioso,
el 12 dagost.
- metros: madame butterfly, el 15 i 16 dagost.
- miguel narros: salomé, el 18 i 19 dagost.
- ballet español de múrcia: el celoso, el 24
dagost.
- estrella morente: mujeres, el 26 dagost.

la nau del port de sagunt:
nau 1
- herrumbre: compañía nacional de danza, del
27 al 29 de juliol.
nau 2
- hongaresa: conozca usted el mundo, el 25
de juliol.
- albena teatre: 13, el 3 dagost.
- marina donderis: amor en re, el 8 dagost.
- teatro gayarre: la casa de bernarda de alba,
el 10 dagost.
- mamen garcia: mamen polimorfa moliporfa,
el 17 dagost.
- bramant teatre: construyendo a verónica,
el 22 dagost.

altres: als cinemes albatros i babel (20%), a la casa del llibre (10%), tenda de complements i roba de
dona oh là-là! (10%), siscopel, tenda dartícles destètica i perruqueria, on et faràn una tarjeta per a
obtindre preu de professional als seus productes.

