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Estàs avorrit? No saps que fer? Vine a remar amb Paddle Surf a l'escola Eolis Kite! Classes i lloguer de material a la platja de la
Pletera (Kite Beach), l'Estartit. #paddlesurf #sup #standuppaddlesurf #paddlesurfing #illesmedes #estartit #costa

Instagram ES

Superfície:100% Audiència:3.107 Valoració:16€

15 jun
2017

Torroella vol ajudar a repensar el territori

Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

15 jun
2017

Torroella vol ajudar a repensar el territori

El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

15 jun
2017

Torroella vol ajudar a repensar el territori

El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:5% Audiència:80.000 Valoració:155€

15 jun
2017

Desurbanització i recuperació de la Pletera (Ajuntament de Torroella de MontgríL'Estartit)

Youtube ES

Superfície:100% Audiència:27 Valoració:ND

15 jun
2017

La gestió del territori, protagonista al Museu de la Mediterrània

Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

16 jun
2017

JOSEP COSTA VILA

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:17% Audiència:41.000 Valoració:441€

16 jun
2017

Ecologia de l’art

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:46% Audiència:41.000 Valoració:1.194€

16 jun
2017

ISIDRE MANILS

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:13% Audiència:41.000 Valoració:338€

16 jun
2017

LARRY PAUL SCOTT

Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:12% Audiència:41.000 Valoració:312€

17 jun
2017

Jornada "(Des)fer el territori. Pràctiques culturals i regeneració del paisatge"

Costa Brava

Superfície:100% Audiència:791 Valoració:32€

17 jun
2017

Enderroquen l'antiga urbanització de La Pletera a l'Estartit i recuperen els seus aiguamolls

RTVE

Superfície:100% Audiència:38.722 Valoració:3.485€

18 jun
2017

Bon dia
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Un dilluns tranquil amb Xaloc molt fi!! Després d'un cap de setmana intens sempre va bé una mica de calma. Zona de kitesurf
l'Estartit, platja de la Pletera.
#kitesurf #kitesurfing #kiteboarding #kitestyle #straplesskitesurfing #northkiteboar
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Instagram ES

INSTAGRAM ES
ESTÀS AVORRIT? NO SAPS QUE FER? VINE A REMAR AMB PADDLE SURF A L'ESCOLA EOLIS KITE! CLASSES I
LLOGUER DE MATERIAL A LA PLATJA DE LA PLETERA (KITE BEACH), L'ESTARTIT. #PADDLESURF #SUP
#STANDUPPADDLESURF #PADDLESURFING #ILLESMEDES #ESTARTIT #COSTA

eoliskite: Estàs avorrit?
No saps que fer?
Vine a remar amb Paddle Surf a l'escola Eolis Kite!
Classes i lloguer de material a la platja de la Pletera (Kite Beach), l'Estartit.
#paddlesurf #sup #standuppaddlesurf #paddlesurfing #illesmedes #estartit
#costabrava #emporda #girona #parcnatural #beach #sun #weekend #eoliskite
#eoliskiteschool #excursions #eoliskitepaddlesurf #eoliskitefamily
#elpaddleeselrem

CATALONIA TODAY
TORROELLA VOL AJUDAR A REPENSAR EL TERRITORI

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acull dissabte la jornada
tècnica (Des)Fer el territori. Pràctiques culturals i regeneració del paisatge, en què
es vol analitzar els processos de desurbanització, regeneració de paisatges, art i
noves formes de pensar el territori. Hi participaran destacats experts de lEstat
espanyol, que presentaran exemples concrets de reutilització dinfraestructures i
edificacions. La jornada està organitzada pel Museu de la Mediterrània,
lObservatori del Paisatge de Catalunya i la Càtedra dEcosistemes Litorals
Mediterranis de la Universitat de Girona. Té, a més, la col·laboració del Life
Pletera, un exemple diniciativa de desurbanització i regeneració.

EL PUNT AVUI
TORROELLA VOL AJUDAR A REPENSAR EL TERRITORI

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acull dissabte la jornada
tècnica (Des)Fer el territori. Pràctiques culturals i regeneració del paisatge, en què
es vol analitzar els processos de desurbanització, regeneració de paisatges, art i
noves formes de pensar el territori. Hi participaran destacats experts de lEstat
espanyol, que presentaran exemples concrets de reutilització dinfraestructures i
edificacions. La jornada està organitzada pel Museu de la Mediterrània,
lObservatori del Paisatge de Catalunya i la Càtedra dEcosistemes Litorals
Mediterranis de la Universitat de Girona. Té, a més, la col·laboració del Life
Pletera, un exemple diniciativa de desurbanització i regeneració.
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 15 DE JUNY DEL 2017

Aturades a Sant Feliu les
matriculacions a les escoles

Torroella
vol ajudar
a repensar
el territori

a El consell escolar municipal ha pres aquesta mesura dràstica per la decisió de “darrera hora i sense

TORROELLA DE MONTGRÍ

previ avís” d’Ensenyament d’incrementar el nombre d’alumnes de P3 de l’escola Mossèn Baldiri Reixach
Joan Trillas
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L’escola Baldiri Reixach, en una imatge d’ahir a la tarda ■ JOAN TRILLAS

pleix l’acord previ que hi
havia entre les parts.
Qualitat educativa
L’alcalde, Carles Motas, va
ser taxatiu ahir i va dir que
aquesta decisió “perjudica

la qualitat educativa dels
nostres infants i ens fa
perdre una línia de P3 a
l’escola Baldiri Reixach,
cosa que no podem tolerar
i ens hi farem forts”.
Motas va reiterar que,

II JORNADA ARTÍSTICA DE SARRIÀ DE TER
DIUMENGE 11 DE JUNY 2017

de forma unilateral i sense
previ avís, a darrera hora la
Generalitat va canviar els
criteris i va apujar la ràtio a
25 alumnes per aula, quan,
segons l’acord entre les
parts, estava previst que

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acull dissabte la jornada tècnica (Des)Fer el territori. Pràctiques culturals i regeneració del
paisatge, en què es vol
analitzar els processos de
desurbanització, regeneració de paisatges, art i
noves formes de pensar
el territori. Hi participaran destacats experts de
l’Estat espanyol, que presentaran exemples concrets de reutilització d’infraestructures i edificacions. La jornada està organitzada pel Museu de la
Mediterrània, l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat
de Girona. Té, a més, la
col·laboració del Life Pletera, un exemple d’iniciativa de desurbanització i
regeneració. ■

118414-1162259®

El consell escolar municipal de Sant Feliu de Guíxols ha ajornat la tramitació del procés de matriculació a tots els centres educatius de la ciutat. El detonant ha estat la decisió
“sense previ avís” del Departament
d’Ensenyament d’incrementar el
nombre màxim d’alumnes per classe a les aules de
P3 de l’escola Mossèn Baldiri Reixach. Aquesta decisió s’ha pres en espera de
poder tenir una reunió
amb el director territorial
d’Ensenyament a Girona,
Josep Polanco. Aquesta és
una acció contundent perquè el consell escolar municipal considera que
aquesta decisió incom-

fos de 19. Aquest increment del nombre d’alumnes, segons el consell, va en
perjudici de la qualitat en
l’atenció dels alumnes a les
aules, i sobretot té una altra perjudicada: l’escola
Mossèn Baldiri Reixach,
que perd una de les dues línies de P3. Motas hi va afegir que al llarg del matí van
intentar contactar amb
Ensenyament de la Generalitat per mostrar la seva
“disconformitat amb la
mesura adoptada per Ensenyament, feta sense previ avís i sense acordar”.
Ahir mateix es va optar
finalment per convocar
una reunió d’urgència del
consell escolar municipal,
però finalment es va
decidir fer la reunió avui, a
la mateixa escola afectada. ■

J.T.

A LA SALA LA CAIXA
Matí
10.00 h Sessió de pilates dirigida per Mar Martínez
11.00 h Sessió de ioga dirigida per Irene Estadella
AL PATI DEL PATRONAT
Matí
10.30 h Actuació dels Cantaires de Sarrià
11.30 h Audició fi de curs de Sarriart
12.00 h Taller creatiu infantil a càrrec de Cocu
13.00 h Classe oberta de teatre dirigida per l’Escola de Teatre del Gironès
13.30 h Concert vermut amb Sacarrumbas
Tarda
18.30 h Música mediterrània amb Egregore
Ho organiza: Ajuntament de Sarrià de Ter-Àrea de Cultura

Ajuntament de Sarrià de Ter

ANUNCI
El Ple Municipal, en sessió ordinària
del dia 12 de juny de 2017, va aprovar
provisionalment l’expedient relatiu a la
modificació dels articles 2, 5 i 6 de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals, de l’article 4 de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions
municipals, i de l’article 4A de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
la prestació de serveis de seguretat.
De conformitat amb l’article 17 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’expedient restarà exposat i es
podrà consultar al Servei de Gestió
tributària durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
qual els interessats podran consultarlo i presentar-hi les al·legacions que
estimin oportunes. Així mateix i per al
seu coneixement general, publicar-lo
en un dels diaris de major difusió de
la província.
Girona, 13 de juny de 2017
La tinenta d’alcalde regidora d’Hisenda i Règim Interior,
M. Àngels Planas i Crous

ANUNCI

Aprovació inicial del projecte d’obra pública titulat “Millora i renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat”
El Ple de l’Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 25 de
maig de 2017, prengué l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obra pública titulat “Millora i renovació de serveis i paviments del carrer Sant Cugat” i sotmetre’l a informació pública.
L’acord i el projecte podran ser consultats a la pàgina web (www.fornellsdelaselva.cat) i a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9
a 14 hores, durant el termini de trenta
dies hàbils des de la publicació del
present anunci al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt
Avui i al tauler d’edictes de la corporació, a l’efecte de presentar-hi, si escau, al·legacions o reclamacions.
Fornells de la Selva, 7 de juny de
2017.
L’alcalde,
Narcís Boschdemont i Esparraguera

Ajuntament de
Fornells de la Selva

ANUNCI

118156-1166986®

Ajuntament de
Fornells de la Selva

118156-1166986®

A LA PLAÇA EMÍLIA XARGAY
Matí
10.00 h Taller de Scrapbooking a càrrec de Vicky Theroux
10.30 h Sessió de taitxí amb Josep Sivilla
Tarda
17.00 h Taller de ganxet amb Olga Tkachenko
18.00 h Taller d’aromateràpia amb Belén Segura

333020-1166919w

Al llarg de tot el diumenge, i en diferents espais, tindrà lloc la II Jornada Artística
de Sarrià de Ter; amb activitats per a grans i petits, sessions demostratives i tallers gratuïts dedicats a la música, el lleure i l’art.

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús
del sòl a Fornells de la Selva
El Ple de l’Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 25 de
maig de 2017, prengué l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en
els actes d’edificació i ús del sòl a
Fornells de la Selva i sotmetre’l a informació pública.
L’acord i l’Ordenança podran ser consultats a les oficines de l’Ajuntament,
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini de trenta dies
hàbils des de la publicació del present
anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, diari El Punt Avui i tauler
d’edicte de la corporació, als efectes
de presentar, en el seu cas, al·legacions o reclamacions.
En cas de no presentar-se cap reclamació, l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació del text íntegre de la mateixa.
Fornells de la Selva a 7 de juny de
2017.
L’alcalde,
Narcís Boschdemont i Esparraguera

YOUTUBE ES
DESURBANITZACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA PLETERA (AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
L'ESTARTIT)

Diputació de Girona: Desurbanització i recuperació de la Pletera (Ajuntament de
Torroella de MontgríL'Estartit)

RÀDIO CAPITAL
LA GESTIÓ DEL TERRITORI, PROTAGONISTA AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

Imatge de les obres de restauració ambiental / Life PleteraEl Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí acull aquest dissabte una jornada de debat
sobre els processos de desurbanització, regeneració de paisatges, art i noves
formes de pensar el territori. Hi participaran destacats experts de l'Estat
espanyol, que presentaran exemples d’actuacions sobre el territori allunyades del
paradigma expansionista i constructiu de les darrers dècades.La jornada està
organitzada pel Museu de la Mediterrània, l'Observatori del Paisatge de Catalunya
i la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona.
Compta amb la col·laboració del LIFE Pletera, un exemple d'iniciativa de
desurbanització i regeneració d'un espai d'alt valor natural. La jornada s’emmarca
en un nou context, en què el paisatge s’entén com un bé comú que cal protegir,
gestionar i ordenar per millorar la qualitat de vida de la població, però també com
a element de creixement econòmic local.
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ART
BÒLIT
LAIA GIMENEZ

BASAGOITI

LLUÍS CERA
COSTA VILA

COL·LECTIVA
 Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar H Del 16
de juny a l’11 de setembre. De
dilluns a divendres de 9 a 19h.
Dissabtes de 9 a 14h i de 15 a
20h. Diumenges i festius de 9 a
14h.
Aquesta exposició —expliquen
els responsables del Centre d’Art
gironí— pren com a punt de partida el fet d'errar, que al mateix
temps significa vagar —anar a l'atzar, sense un rumb fix— i equivocar-se —cometre errors. D'aquesta
manera, la mostra aplega i articula una sèrie de projectes que pivoten al voltant d'aquesta idea, explorant-ne alguna de les seves dimensions.
D'una manera explícita i intencionada, algunes d'aquestes propostes incorporen en el seu procés de
creació una metodologia propera
a la idea d'errar, essent permeables en aquest sentit als efectes

de l'imprevist i l'incontrolable. Altres opten per aproximar-se i fixar
la seva atenció en l'error o l'equívoc resultants —propi o aliè, buscat o accidental—, per tal d'endinsar-s'hi i explorar altres possibilitats discursives.
En tots els casos, però, hi ha un
interès compartit envers tot el
que s'escapa del previst i de l'esperat, o del que es considera, de
manera consensuada, correcte i
adequat, envers tot el que queda
fora de la línia marcada.
Una coproducció del Bòlit, Centre
d'Art Contemporani. Girona amb
el MAC Mataró Art Contemporani,
comissariada per Rita Andreu (artífex d’un cicle d’exposicions que,
al llarg del 2015, va diseccionar la
realitat a la sala 3er esquerra de
Coespai), que compta amb la participació dels artistes Irene Bou,
Azahara Cerezo, Anna Dot, Enric
Farrés Duran, Mireia Ferron, Francesc Ruiz Abad, Irene Solà i Damià
Vives. E. CAMPS

JOSEP COSTA VILA

COL·LECTIVA

G. BASAGOITI

COL·LECTIVA

 Art en Brut, Girona. Cort
Reial, 3. H Del 6 de maig al 16
de juny. Diari d’11 a 14h. i de 16
a 20,30h.

 Antiga fàbrica de Can Sabata, La Canya. Carrer Antoni Moner, 25, H Presentació el 10 de
juny. www.binariolot.com

Amb una clara tendència impressionista però amb un revestiment matèric i amb elements de
collage que li donen un estil personal i inconfusible, Costa Vila
juga amb els espais. De fet, la
mostra d’Art en Brut no decebrà
als seus incondicionals en la mesura que es manté estable en les
coordenades de sempre, és a dir,
la d’un colorisme desinhibit on l’alegria de viure no deixa espai a
cap forma de pessimisme existencial. Amb tot, algunes de les obres
resulten sorprenents degut a la
seva composició més agosarada i
a una utilització dels diferents recursos plàstics, com a mínim, contundent. Pintura, en tot cas, que
se celebra a ella mateixa sense
complexos. E. CAMPS

Demà dissabte (19h) s’inaugura
l'exposició «Tourbinada pop-up»
que comptarà amb la presència de
cinc alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot: Eva Cardona, Laia Giménez, Enric Lucas, Roger Pera i Sara Silva. La «Tourbinada pop-up» pren com a model les
pop up shops o temporary stores
que busquen crear moments d’intensitat i d’atenció ubicant els seus
productes en lloc poc habituals i
amb caràcter efímer. En aquesta
ocasió els artistes mostraran els
seus treballs en un espai que, fins fa
poc, era l’estudi d’una fotògrafa a
l'antiga fàbrica de Can Sabata (La
Canya). La tria dels artistes s’ha fet
amb la col·laboració del professorat
de l’ Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. E. CAMPS

 Museu de la Mediterrània,
Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 H Del 6 de maig al 8
de juliol. De dilluns a dissabte
de 10 a 14h i de 17 a 20h. Festius
de 10 a 14h.

 Galeria d’Art l’Arcada, Blanes. Passeig de Dintre, 11 H Del
9 de juny al 6 de juliol. Diari de
17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a
13h. i de 17,30 a 20,30h. Festius
tancat.

El mateix Guillermo Basagoiti
explica el concepte que li serveix
de títol per a la mostra que demà
(18h) inaugura a Torroella de
Montgrí: «Entenc epigènesi com
una sèrie d'autoretrats psíquics.
He utilitzat materials per a mi
molt familiars com la fusta, certes
formes geomètriques, el color
blau de cobalt... i l'esforç titànic
que m'impulsa a crear aquestes
obres, tot això em remet amb força al meu origen. Reconec en cada
peça significants que condicionen
la meva particular realitat. Les obres surten projectades a l'exterior
des de l'impuls creatiu, elles componen el llenguatge amb què
m'expresso». E. CAMPS

Què tenen en comú els projectes escultòrics d’autors com Emília Xargay, Jordi Gich, Rosa Serra,
Roberto Reula i Lluís Cera? Doncs
la seva adhesió a la versió més
tradicional de la disciplina (amb
major o menor mesura entre ells),
és a dir, la que es preocupa per la
forma i el volum més que no pas
per l’espai i els diferents processos dialèctics que aquest és capaç
de suscitar. Sigui com sigui, l’Arcada de Blanes aconsegueix mantenir l’equilibri entre un art comercial i de qualitat i, d’aquesta manera, assegurar la seva supervivència enmig d’un paisatge gens
favorable per a les galeries d’art
convencionals. E. CAMPS

LIFE PLETERA DEMÀ SE CELEBRA A TORROELLA DE MONTGRÍ UNA
JORNADA QUE REPENSA EL PAISATGE A TRAVÉS DE L’ART CONTEMPORANI
Pensar el territori
en clau estètica

 Una acció de l’artista Mar Serinyà,
realitzada el novembre passat, va servir
per presentar el cicle d'art contemporani Lloc, memòria i
salicòrnies que, fins
el juny de 2018, es
desenvoluparà de
manera paral·lela al
projecte Life Pletera. Martí Peran, coordinador artístic,
compta amb les
propostes d’autors
com Jordi Morell
(Salt, 1975), Joan
Vinyes (Torroella de
Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà,
1975), Isadora Wilson (Santiago de
Chile, 1984) o el cineasta Ivó Vinuesa
(Barcelona, 1975).

Ecologia de l’art
(DES)FER EL TERRITORI
 Museu de la Mediterrània, Torroella
de Montgrí. Carrer d’Ullà 27-31 H Dissabte 17 de juny. De 10 a 18h.
EUDALD CAMPS

Va ser gràcies al nou traçat de la línia de domini públic marítimo-terrestre (març de 1998) que la maresma de la Pletera, molt a prop de Torroella de Montgrí, deixava de ser terreny urbanitzable (amb una primera fase ja executada, incloent-hi la
seva dessecació) per passar a formar
part de la xarxa d’espais naturals
protegits (Xarxa Natura 2000). La
seva posterior inclusió al programa
Life (iniciativa europea destinada a la
protecció del medi ambient) oferia,
a més, la possibilitat de convertir
aquesta franja de terra maltractada en
un model de recuperació ecològica i,
per extensió, en un cas extraordinàriament útil per a la reflexió teòrica...
D’aquesta manera prenia forma el
projecte Life Pletera, una iniciativa
que, segons els seus responsables, «té
com a primer objectiu la restauració
integral i definitiva del sistema de lla-

cunes costaneres de la Pletera, amb
la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica […] Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment
del nivell del mar i major freqüència
de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecològica del
conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanització del passeig existent i
els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l’antiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner».
Atesos aquests plantejaments, Life
Pletera no passaria de ser, posats a citar un exemple paradigmàtic, la versió simplificada de l’ambiciós projecte
paisatgístic que va aconseguir esborrar (literalment) del mapa el Club
Med i fer retrocedir en el temps biològic i geològic el Cap de Creus. En
aquest sentit, el concepte de «desurbanització» aplicat a la maresma tindria el seu equivalent en la «deconstrucció selectiva» duta a terme per

l’Estudi EMF (dirigit per Martí
Franch): en ambdós casos és possible rastrejar un rerefons teòric (i profundament ideològic) comú, és a dir,
el que aposta pel «decreixement»
entès com una mena de tercera via
oposada als paradigmes del creixement il·limitat i de la sostenibilitat renovable.
La història és relativament recent:
va ser Serge Latouche qui, a mitjan
anys vuitanta del segle passat (assumint estudis anteriors com els realitzats per l’economista Nicholas
Georgescu-Roegen) va començar a
posar en circulació una constel·lació
d’idees anticapitalistes que han acabat confluint en el concepte de «decreixement». D’entrada, l’opció de
Latouche semblaria la més raonable:
quin sentit té seguir defensant el
creixement il·limitat de l’economia en
un planeta limitat i de recursos limitats? Sense renunciar als principals
motors econòmics, com és possible
parlar de sostenibilitat? Evitar el
col·lapse (caldria parlar de col·lapses:
econòmic, demogràfic, energètic...)
donant mitja volta i enfilant el camí
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ART
BÒLIT
LAIA GIMENEZ

BASAGOITI

LLUÍS CERA
COSTA VILA

COL·LECTIVA
 Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar H Del 16
de juny a l’11 de setembre. De
dilluns a divendres de 9 a 19h.
Dissabtes de 9 a 14h i de 15 a
20h. Diumenges i festius de 9 a
14h.
Aquesta exposició —expliquen
els responsables del Centre d’Art
gironí— pren com a punt de partida el fet d'errar, que al mateix
temps significa vagar —anar a l'atzar, sense un rumb fix— i equivocar-se —cometre errors. D'aquesta
manera, la mostra aplega i articula una sèrie de projectes que pivoten al voltant d'aquesta idea, explorant-ne alguna de les seves dimensions.
D'una manera explícita i intencionada, algunes d'aquestes propostes incorporen en el seu procés de
creació una metodologia propera
a la idea d'errar, essent permeables en aquest sentit als efectes

de l'imprevist i l'incontrolable. Altres opten per aproximar-se i fixar
la seva atenció en l'error o l'equívoc resultants —propi o aliè, buscat o accidental—, per tal d'endinsar-s'hi i explorar altres possibilitats discursives.
En tots els casos, però, hi ha un
interès compartit envers tot el
que s'escapa del previst i de l'esperat, o del que es considera, de
manera consensuada, correcte i
adequat, envers tot el que queda
fora de la línia marcada.
Una coproducció del Bòlit, Centre
d'Art Contemporani. Girona amb
el MAC Mataró Art Contemporani,
comissariada per Rita Andreu (artífex d’un cicle d’exposicions que,
al llarg del 2015, va diseccionar la
realitat a la sala 3er esquerra de
Coespai), que compta amb la participació dels artistes Irene Bou,
Azahara Cerezo, Anna Dot, Enric
Farrés Duran, Mireia Ferron, Francesc Ruiz Abad, Irene Solà i Damià
Vives. E. CAMPS

JOSEP COSTA VILA

COL·LECTIVA

G. BASAGOITI

COL·LECTIVA

 Art en Brut, Girona. Cort
Reial, 3. H Del 6 de maig al 16
de juny. Diari d’11 a 14h. i de 16
a 20,30h.

 Antiga fàbrica de Can Sabata, La Canya. Carrer Antoni Moner, 25, H Presentació el 10 de
juny. www.binariolot.com

Amb una clara tendència impressionista però amb un revestiment matèric i amb elements de
collage que li donen un estil personal i inconfusible, Costa Vila
juga amb els espais. De fet, la
mostra d’Art en Brut no decebrà
als seus incondicionals en la mesura que es manté estable en les
coordenades de sempre, és a dir,
la d’un colorisme desinhibit on l’alegria de viure no deixa espai a
cap forma de pessimisme existencial. Amb tot, algunes de les obres
resulten sorprenents degut a la
seva composició més agosarada i
a una utilització dels diferents recursos plàstics, com a mínim, contundent. Pintura, en tot cas, que
se celebra a ella mateixa sense
complexos. E. CAMPS

Demà dissabte (19h) s’inaugura
l'exposició «Tourbinada pop-up»
que comptarà amb la presència de
cinc alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot: Eva Cardona, Laia Giménez, Enric Lucas, Roger Pera i Sara Silva. La «Tourbinada pop-up» pren com a model les
pop up shops o temporary stores
que busquen crear moments d’intensitat i d’atenció ubicant els seus
productes en lloc poc habituals i
amb caràcter efímer. En aquesta
ocasió els artistes mostraran els
seus treballs en un espai que, fins fa
poc, era l’estudi d’una fotògrafa a
l'antiga fàbrica de Can Sabata (La
Canya). La tria dels artistes s’ha fet
amb la col·laboració del professorat
de l’ Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. E. CAMPS

 Museu de la Mediterrània,
Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 H Del 6 de maig al 8
de juliol. De dilluns a dissabte
de 10 a 14h i de 17 a 20h. Festius
de 10 a 14h.

 Galeria d’Art l’Arcada, Blanes. Passeig de Dintre, 11 H Del
9 de juny al 6 de juliol. Diari de
17,30 a 20,30h. Dissabtes d’11 a
13h. i de 17,30 a 20,30h. Festius
tancat.

El mateix Guillermo Basagoiti
explica el concepte que li serveix
de títol per a la mostra que demà
(18h) inaugura a Torroella de
Montgrí: «Entenc epigènesi com
una sèrie d'autoretrats psíquics.
He utilitzat materials per a mi
molt familiars com la fusta, certes
formes geomètriques, el color
blau de cobalt... i l'esforç titànic
que m'impulsa a crear aquestes
obres, tot això em remet amb força al meu origen. Reconec en cada
peça significants que condicionen
la meva particular realitat. Les obres surten projectades a l'exterior
des de l'impuls creatiu, elles componen el llenguatge amb què
m'expresso». E. CAMPS

Què tenen en comú els projectes escultòrics d’autors com Emília Xargay, Jordi Gich, Rosa Serra,
Roberto Reula i Lluís Cera? Doncs
la seva adhesió a la versió més
tradicional de la disciplina (amb
major o menor mesura entre ells),
és a dir, la que es preocupa per la
forma i el volum més que no pas
per l’espai i els diferents processos dialèctics que aquest és capaç
de suscitar. Sigui com sigui, l’Arcada de Blanes aconsegueix mantenir l’equilibri entre un art comercial i de qualitat i, d’aquesta manera, assegurar la seva supervivència enmig d’un paisatge gens
favorable per a les galeries d’art
convencionals. E. CAMPS

LIFE PLETERA DEMÀ SE CELEBRA A TORROELLA DE MONTGRÍ UNA
JORNADA QUE REPENSA EL PAISATGE A TRAVÉS DE L’ART CONTEMPORANI
Pensar el territori
en clau estètica

 Una acció de l’artista Mar Serinyà,
realitzada el novembre passat, va servir
per presentar el cicle d'art contemporani Lloc, memòria i
salicòrnies que, fins
el juny de 2018, es
desenvoluparà de
manera paral·lela al
projecte Life Pletera. Martí Peran, coordinador artístic,
compta amb les
propostes d’autors
com Jordi Morell
(Salt, 1975), Joan
Vinyes (Torroella de
Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà,
1975), Isadora Wilson (Santiago de
Chile, 1984) o el cineasta Ivó Vinuesa
(Barcelona, 1975).

Ecologia de l’art
(DES)FER EL TERRITORI
 Museu de la Mediterrània, Torroella
de Montgrí. Carrer d’Ullà 27-31 H Dissabte 17 de juny. De 10 a 18h.
EUDALD CAMPS

Va ser gràcies al nou traçat de la línia de domini públic marítimo-terrestre (març de 1998) que la maresma de la Pletera, molt a prop de Torroella de Montgrí, deixava de ser terreny urbanitzable (amb una primera fase ja executada, incloent-hi la
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Life (iniciativa europea destinada a la
protecció del medi ambient) oferia,
a més, la possibilitat de convertir
aquesta franja de terra maltractada en
un model de recuperació ecològica i,
per extensió, en un cas extraordinàriament útil per a la reflexió teòrica...
D’aquesta manera prenia forma el
projecte Life Pletera, una iniciativa
que, segons els seus responsables, «té
com a primer objectiu la restauració
integral i definitiva del sistema de lla-

cunes costaneres de la Pletera, amb
la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica […] Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment
del nivell del mar i major freqüència
de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecològica del
conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanització del passeig existent i
els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l’antiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner».
Atesos aquests plantejaments, Life
Pletera no passaria de ser, posats a citar un exemple paradigmàtic, la versió simplificada de l’ambiciós projecte
paisatgístic que va aconseguir esborrar (literalment) del mapa el Club
Med i fer retrocedir en el temps biològic i geològic el Cap de Creus. En
aquest sentit, el concepte de «desurbanització» aplicat a la maresma tindria el seu equivalent en la «deconstrucció selectiva» duta a terme per

l’Estudi EMF (dirigit per Martí
Franch): en ambdós casos és possible rastrejar un rerefons teòric (i profundament ideològic) comú, és a dir,
el que aposta pel «decreixement»
entès com una mena de tercera via
oposada als paradigmes del creixement il·limitat i de la sostenibilitat renovable.
La història és relativament recent:
va ser Serge Latouche qui, a mitjan
anys vuitanta del segle passat (assumint estudis anteriors com els realitzats per l’economista Nicholas
Georgescu-Roegen) va començar a
posar en circulació una constel·lació
d’idees anticapitalistes que han acabat confluint en el concepte de «decreixement». D’entrada, l’opció de
Latouche semblaria la més raonable:
quin sentit té seguir defensant el
creixement il·limitat de l’economia en
un planeta limitat i de recursos limitats? Sense renunciar als principals
motors econòmics, com és possible
parlar de sostenibilitat? Evitar el
col·lapse (caldria parlar de col·lapses:
econòmic, demogràfic, energètic...)
donant mitja volta i enfilant el camí

Diari de Girona

SCOTT

E. CAMPS

FABRA

MANILS

COL·LECTIVA «JCE»
 Museu de l’Empordà, Figueres. Rambla, 2 H Del 28 d’abril
al 18 de juny. De dimarts a dissabte d’11 a 19h. Diumenges i festius d’11 a 14h.
La Jeune Création Européene és
un projecte internacional d’arts visuals iniciat l'any 2000 i liderat
per l’Ajuntament de Montrouge.
Reuneix una selecció de joves
creadors procedents de diferents
països de la Unió Europea, amb
l'objectiu de donar a conèixer la
seva obra i de promoure formes de
diàleg i contactes europeus per
mitjà de la cultura i l’art contemporani.
En aquest sentit, el resultat és una
exposició itinerant de gran format
que durant el 2015-2017 ha visitat
Montrouge (França), Hjorring (Dinamarca), Wroctaw (Polònia), Cësis (Letònia), Como (Itàlia) i ara Figueres (Catalunya). Després, la
seva pròxima parada serà Amarante (Portugal).

El jurat d’aquesta convocatòria (integrat per Mario Pasqualotto, Pep
Montoya, Natàlia Chocarro, Ricard
Planas i Josep Maria Torner) va escollir els següents artistes: Ignasi
Prat Altimira, amb el projecte Inventari del retrat polític oficial;
Aida Andrés Rodrigálvarez, amb el
projcte Les maneres (The manners); Anna Ill Albà, amb el projecte Inframonde humida; Adrián Espinós Ferrero amb el projecte El
sexo de las luciérnagas X1.2 i Mars
Polar Lander; Inés Schaikowski
amb el projecte La caja. Los 6 objetos; Mònica Planas Castan amb el
projecte Butaques, espai interior
(No) compartit; Esther Pi Gómez,
amb el projecte La llavor i Jennifer
Owens amb el projecte Dibujos con
pelo. Sin título (Black road).
Mario Pasqualotto (curador) farà
una visita comentada (al Museu i a
la Casa Empordà) que, d’alguna
manera, pot ser vista com la segona presentació oficial. E. CAMPS

ISIDRE MANILS

LARRY PAUL SCOTT

ALBERTO FABRA

LLUÍS TORNER

 Palau de l’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses. H
Del 6 de maig al 16 de juliol.
Diari de 10 a 14h. i de 16 a 19h.
Festius de 10 a 14h.

 Les Bernardes, Salt. Carrer
Major, 172. H Del 10 de juny al
28 de juliol. De dilluns a divendres de 10 a 13h. i de 16 a 22h.
Dissabtes de 10 a 13h.

 Fundació Valvi, Girona.
Avda. Jaume I, 42 baixos. H Del
8 de juny al 31 de juliol. De dilluns a divendres de 18 a 20,30h.
Dissabtes d’11,30 a 13,30h. i de
18 a 20,30h.

 Castell de Palol de Revardit. Veïnat de Palol, 1. H Del
27 de maig al 9 de juliol. Dissabtes de 10 a 14h. i de 18 a 20h.
Diumenges de 10 a 14h.

Autor d’una obra que centra
el seu imaginari en el cel·luloide,
Isidre Manils (Mollet, 1948) projecta narratives visuals d’universos aparentment inconnexos i
oberts a construccions mentals
definides per la percepció de
l’espectador. Es tracta de poètiques pictòriques disposades
aleatòriament sobre el llenç i
que recorren de forma subtil els
interiors íntims de la memòria,
del lloc habitat o, en paraules de
la comissària Natàlia Chocarro,
«les portes que obren i tanquen
el nostre esdevenir existencial,
la intensitat cromàtica o la seducció d’una paraula de neó invertida que alerta de les vicissituds de l’inframón». E. CAMPS

Segons Laura Cornejo i Pere Parramon (comissaris de la mostra),
en la fotografia de Larry Paul Scott
hi ha molt d’invisible: «La mirada
poètica amb què el fotògraf crea les
seves imatges oscil·la entre els passatges i les escletxes del sentit, entre l’alteració de la realitat i la imaginació d’allò real. L’artista, com un
flâneur armat de càmera fotogràfica, es mimetitza en la gran ciutat,
en els subjectes i objectes retratats,
en la intimitat dels espais interiors;
un col·leccionista de fragments de
memòria, de moments fugissers i
efímers com ho són tots els desitjos». En aquest sentit, continuen, el
fotògraf construeix, més que històries, presències; «una suite de microvisions que exposen les paradoxes del món». E. CAMPS

La Fundació Valvi, explica Magí
Noguer, «s’ha sorprès gratament
davant el descobriment d’un pintor català internacional molt arrelat al Port de la Selva. És d’aquelles casualitats que fa rumiar sobre la història no escrita a casa
nostra. Tant és així, que hem programat dues exposicions consecutives per admirar, estudiar i gaudir
de les seves obres». Es refereix a
Alberto Fabra (Buenos Aires, 1920
- Perpinyà, 2011), un autor que va
arribar a París el 1945 amb una de
les primeres beques concedides
per l’Institut francès de Barcelona:
la llarga estada a aquesta ciutat,
tanmateix, va fer que a Catalunya
el seu nom s’oblidés gairebé del
tot... Fins avui. E. CAMPS

ESTEVE SUBIIRAH (FRAGMENT)

Gairebé mig segle després de la
seva primera exposició a Girona,
Lluís Torner torna per fer balanç
de tota una vida marcada per l’amor a la pintura. En aquest sentit,
la seva fidelitat al mitjà s’ha mantingut gràcies a un grapat de pilars
fonamentals que ell mateix explica:
«Quan mireu una obra meva no hi
busqueu res més del que hi veieu:
matèria, textura, colors, formes,
transparències i, finalment, quedeu-vos amb la primera impressió
que us suggereixi, entenent que
serà diferent per a cada persona».
Una plàstica matèrica, la seva, característica de l’estètica que defineix la pintura catalana de la segona meitat del segle XX. E. CAMPS

LIFE PLETERA

de tornada és una opció que, de tan
òbvia, esdevé inquietant...
Ras i curt: quin és el límit del decreixement? El mateix Latouche insinuava la resposta en una entrevista on
explicava l’origen de tot plegat: «Va ser
a Laos on es va produir el canvi de
perspectiva, entre els anys 1966 i
1967. Allà vaig descobrir una societat
que no estava ni desenvolupada ni
subdesenvolupada, sinó literalment
a-desenvolupada, és a dir, fora del
desenvolupament: comunitats rurals que plantaven arròs glutinós i que
es dedicaven a escoltar com creixien els cultius, ja que una vegada
sembrats, amb prou feines quedava
res més per fer. Un país fora del
temps on la gent era raonablement feliç». Qui està disposat a passar la
resta dels seus dies ajagut a la feixa
mirant com creix l’arròs? Està preparat el cervell de l’home actual per
suprimir un desig que, per cert, forma part de la seva biologia més profunda?
Tornat al començament: aplicar el
decreixement al paisatge ens obliga
a pensar-ne els límits. La qüestió de
fons és sobradament coneguda: qualsevol paisatge, avui dia, més que un
«lloc» és un espai on la societat intenta projectar una sèrie de valors que
poden no tenir res a veure amb allò
que entenem, de manera intuïtiva,
com a entorn natural. L’ecologisme i
la política de parcs naturals en serien
l’apèndix més visible: algú ha decidit
que el món, tal i com l’entenem, ha ar-

Diferents
llenguatges
 La selecció d’artistes s’ha fet per
afavorir la presència de diferents
formats i, de manera anàloga, de
múltiples punts de
vista sobre el territori.

ribat a un punt de significació òptim
que s’ha de preservar, per dir-ho així,
extirpant-lo de tota lògica evolutiva.
La reserva o el parc natural, en aquest
sentit, serien espais sense temps que
vindrien a encarnar el bo i millor d’una societat que s’emmiralla en un entorn, per altra banda, perfectament
controlat (els plantadors d’arròs de
Laos passarien a ser habitants de la
reserva índia).
Expliquem tot això per posar en valor l’aposta que Life Pletera ha fet per

l’art contemporani entès, en el fons,
com un contrapunt destinat a equilibrar els possibles excessos «decreixentistes». Les diferents propostes
que han desfilat per l’espai natural
aporten la necessària dimensió humana a partir de la qual s’articula el
territori. La jornada que demà se celebra rebla en l’encert: les diferents
ponències i el debat parteixen d’una
idea nuclear, és a dir, la que fa possible no només recuperar el lloc sinó
també la seva memòria.
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Segons Laura Cornejo i Pere Parramon (comissaris de la mostra),
en la fotografia de Larry Paul Scott
hi ha molt d’invisible: «La mirada
poètica amb què el fotògraf crea les
seves imatges oscil·la entre els passatges i les escletxes del sentit, entre l’alteració de la realitat i la imaginació d’allò real. L’artista, com un
flâneur armat de càmera fotogràfica, es mimetitza en la gran ciutat,
en els subjectes i objectes retratats,
en la intimitat dels espais interiors;
un col·leccionista de fragments de
memòria, de moments fugissers i
efímers com ho són tots els desitjos». En aquest sentit, continuen, el
fotògraf construeix, més que històries, presències; «una suite de microvisions que exposen les paradoxes del món». E. CAMPS

La Fundació Valvi, explica Magí
Noguer, «s’ha sorprès gratament
davant el descobriment d’un pintor català internacional molt arrelat al Port de la Selva. És d’aquelles casualitats que fa rumiar sobre la història no escrita a casa
nostra. Tant és així, que hem programat dues exposicions consecutives per admirar, estudiar i gaudir
de les seves obres». Es refereix a
Alberto Fabra (Buenos Aires, 1920
- Perpinyà, 2011), un autor que va
arribar a París el 1945 amb una de
les primeres beques concedides
per l’Institut francès de Barcelona:
la llarga estada a aquesta ciutat,
tanmateix, va fer que a Catalunya
el seu nom s’oblidés gairebé del
tot... Fins avui. E. CAMPS

ESTEVE SUBIIRAH (FRAGMENT)

Gairebé mig segle després de la
seva primera exposició a Girona,
Lluís Torner torna per fer balanç
de tota una vida marcada per l’amor a la pintura. En aquest sentit,
la seva fidelitat al mitjà s’ha mantingut gràcies a un grapat de pilars
fonamentals que ell mateix explica:
«Quan mireu una obra meva no hi
busqueu res més del que hi veieu:
matèria, textura, colors, formes,
transparències i, finalment, quedeu-vos amb la primera impressió
que us suggereixi, entenent que
serà diferent per a cada persona».
Una plàstica matèrica, la seva, característica de l’estètica que defineix la pintura catalana de la segona meitat del segle XX. E. CAMPS

LIFE PLETERA

de tornada és una opció que, de tan
òbvia, esdevé inquietant...
Ras i curt: quin és el límit del decreixement? El mateix Latouche insinuava la resposta en una entrevista on
explicava l’origen de tot plegat: «Va ser
a Laos on es va produir el canvi de
perspectiva, entre els anys 1966 i
1967. Allà vaig descobrir una societat
que no estava ni desenvolupada ni
subdesenvolupada, sinó literalment
a-desenvolupada, és a dir, fora del
desenvolupament: comunitats rurals que plantaven arròs glutinós i que
es dedicaven a escoltar com creixien els cultius, ja que una vegada
sembrats, amb prou feines quedava
res més per fer. Un país fora del
temps on la gent era raonablement feliç». Qui està disposat a passar la
resta dels seus dies ajagut a la feixa
mirant com creix l’arròs? Està preparat el cervell de l’home actual per
suprimir un desig que, per cert, forma part de la seva biologia més profunda?
Tornat al començament: aplicar el
decreixement al paisatge ens obliga
a pensar-ne els límits. La qüestió de
fons és sobradament coneguda: qualsevol paisatge, avui dia, més que un
«lloc» és un espai on la societat intenta projectar una sèrie de valors que
poden no tenir res a veure amb allò
que entenem, de manera intuïtiva,
com a entorn natural. L’ecologisme i
la política de parcs naturals en serien
l’apèndix més visible: algú ha decidit
que el món, tal i com l’entenem, ha ar-

Diferents
llenguatges
 La selecció d’artistes s’ha fet per
afavorir la presència de diferents
formats i, de manera anàloga, de
múltiples punts de
vista sobre el territori.

ribat a un punt de significació òptim
que s’ha de preservar, per dir-ho així,
extirpant-lo de tota lògica evolutiva.
La reserva o el parc natural, en aquest
sentit, serien espais sense temps que
vindrien a encarnar el bo i millor d’una societat que s’emmiralla en un entorn, per altra banda, perfectament
controlat (els plantadors d’arròs de
Laos passarien a ser habitants de la
reserva índia).
Expliquem tot això per posar en valor l’aposta que Life Pletera ha fet per

l’art contemporani entès, en el fons,
com un contrapunt destinat a equilibrar els possibles excessos «decreixentistes». Les diferents propostes
que han desfilat per l’espai natural
aporten la necessària dimensió humana a partir de la qual s’articula el
territori. La jornada que demà se celebra rebla en l’encert: les diferents
ponències i el debat parteixen d’una
idea nuclear, és a dir, la que fa possible no només recuperar el lloc sinó
també la seva memòria.

COSTA BRAVA
JORNADA "(DES)FER EL TERRITORI. PRÀCTIQUES CULTURALS I REGENERACIÓ DEL PAISATGE"

Amb diferents conferències i visita a la maresma de la Pletera (l'Estartit). Vegeu
ne el programa detallat.
Localització
Museu de la Mediterrània
C. d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí
972 755180
Enllaços d'interès
Explicació detallada
Actualitat a l'Agenda
Activitats divulgatives a l'Agenda
Ajuntament de Torroella de Montgríl'Estartit
Quan?
17/06/2017
Matí (a partir de les 10 h) i tarda (a partir de les 16 h)
Entrades
Activitat gratuïta
Tipus d'esdeveniment
Jornades i congressos

RTVE
ENDERROQUEN L'ANTIGA URBANITZACIÓ DE LA PLETERA A L'ESTARTIT I RECUPEREN ELS SEUS
AIGUAMOLLS

Un projecte europeu ha permès recuperar els aiguamolls de L'Estartit, els més
importants al litoral gironí per darrera dels de l'Empordà. Els treballs ja han
permès eliminar tot el formigó de l'antiga urbanització de La Pletera que ocupava
la zona de maresmes. Les Jornades sobre "Desfer el territori" que organitza avui
L'Observatori del Paisatge el posen d'exemple.

INSTAGRAM ES
BON DIA !! ÀREA KITESURF L'ESTARTIT LA PLETERA #KITESURF #KITESURFING #KITEBOARDING
#KITESTYLE #NORTHKITEBOARDING #STRAPLESSKITESURFING #WIND #SUN #BEACH #WEEKEND
#PARCNATURAL #LAPLETERA #ILLESMEDES #ESTARTIT #EMPORDÀ #COSTABRAVA #ESTIU #EOLISKITE

eoliskite: Bon dia !!
Àrea kitesurf l'Estartit
La Pletera
#kitesurf #kitesurfing #kiteboarding #kitestyle #northkiteboarding
#straplesskitesurfing #wind #sun #beach #weekend #parcnatural #lapletera
#illesmedes #estartit #empordà #costabrava #estiu #eoliskite #eoliskiteschool
#eoliskitesurfingschool #eoliskitefamily #nodeixisquethoexpliquin
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Platja d’Aro exigirà un permís municipal
per celebrar actes com els «lashmob»
Si no se’n té, l’Ajuntament regula que es podran imposar multes de fins a 750 euros El consistori modificarà avui

l’Ordenança de Civisme i Convivència per incorporar aquest canvi i evitar situacions com el pànic generat l’agost del 2016
ACN/DdG PLATJA D’ARO

■ L'Ajuntament de Castell-Platja
d'Aro imposarà multes de ins a
 euros als qui facin lashmob
en ple carrer i no hagin demanat
permís al consistori. Arran de la
situació de pànic que es va viure
l'agost passat, el ple modiicarà
l'Ordenança de Convivència per
incloure-hi aquest supòsit. El text
prohibeix explícitament dur a terme sense autorització «activitats
lúdiques a l'espai públic que comportin aglomeracions de persones i on es facin servir dispositius
de gravació multimèdia». No només fa referència a les lashmob,
on la gent balla de manera coordinada, sinó també a d'altres fenòmens sorgits a través d'Internet
(com el Harlem Shake o el Planking). Els organitzadors hauran
de demanar permís a l'Ajuntament com a mínim amb deu dies
d'antelació i concretar tant el recorregut com l'horari de l'acció.
No fer-ho es considerarà una infracció greu.
Platja d'Aro vol evitar que es repeteixi la situació de pànic que es
va viure la nit del  d'agost de l'any
passat. La lashmob que feia un
grup de turistes alemanys, simulant ser paparazzis que perseguien un famós, va desfermar la
histèria col·lectiva perquè la gent
ho va confondre amb un atac terrorista.
La psicosi es va traduir en gent
corrents pel carrer, onze ferits i
pèrdues de més de . euros
per als bars i restaurants de la
zona (perquè la gent va fugir de les

terrasses, trencant plats i gots i
deixant menús i consumicions
sense pagar). El cas va portar cinc
monitores davant el jutjat acusades de desordre públic, tot i que
posteriorment l'afer es va arxivar.
Permís amb antelació
Ara, l'Ajuntament ha decidit impedir que es puguin fer accions
d'aquesta mena de manera indiscriminada. Per això, les regularà.
El ple d’avui aprovarà una modiicació de l'Ordenança de Civisme
i Convivència on es recull, explícitament, que cal demanar autorització a l'Ajuntament abans de
dur-les a terme. «Qualsevol pràctica d'activitats lúdiques que comporti aglomeracions de persones
en la seva realització, utilització
d'espais públics d'accés general,
d'estris de gravació multimèdia
especialitzats o comportaments
coordinats [...] ha de comptar necessàriament amb la prèvia autorització expressa de l'Ajuntament», recull el redactat.
El permís s'haurà de demanar
com a mínim amb deu dies d'antelació i els organitzadors hauran
de detallar-hi la ruta, l'horari i «un
càlcul aproximat de les persones
que en puguin prendre part».
Demanar permís municipal no
només serà obligatori per a fer una
lashmob, on la gent balla de manera coordinada. L'ordenança
també abasta altres fenòmens que
s'han popularitzat a través d'Internet. En concret, esmenta els Harlem Shake(un ball estrambòtic on
la gent va disfressada), el Planking

que aquestes activitats estaran regulades i no es podran reproduir
situacions com la de l'estiu passat», hi afegeix el regidor.
La modiicació de l'Ordenança
de Civisme que s'aprovarà al ple
inclou un altre canvi. A les multes
per beure alcohol al carrer, a la
platja o en altres llocs públics, ara
s'hi afegeixen les sancions per
consumir o portar al damunt drogues, estupefaents i psicotròpics.

Les monitores del «flashmob», després de declarar al jutjat. MARC MARTÍ

(estar estirat cap per avall en un
lloc inusual), l'Owling (estar-se
quiet en un espai públic simulant
ser un mussol), el Supermanning
(gravar-se o fer-se fotos imitant ser
Superman quan vola) o el Tebowing(posar un genoll al terra, durse el puny al front i tancar els ulls).

A més dels «flashmob»,
la regulació reclamarà
autorització per a
d’altres fenòmens
estesos per les xarxes

En cas que particulars o grups
portin a terme alguna d'aquestes
activitats sense permís municipal,
l'Ajuntament els sancionarà amb
multes que s'estenen des dels 
als  euros. De fet, directament,
no tenir autorització municipal es
tipiica com una «infracció greu»
de l'ordenança.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Chamorro, assegura
que l'objectiu de la modiicació és
«evitar de manera radical» que reprodueixin situacions d'histèria
com la de l'agost del . «La lashmob no controlada va derivar en
una situació de pànic entre la ciutadania que va tenir moltíssima
repercussió», diu Chamorro. «El
que volem és tenir un control exhaustiu d'aquestes activitats; volem que a Platja d'Aro se sàpiga

Sanció al consum de droga
En aquest cas, d'entrada, per al
consum d'alcohol la multa mínima serà de  euros i per al de
drogues, de . Segons explica el
regidor de Seguretat Ciutadana,
l'import de les sancions anirà en
augment en funció de si aquelles
persones a qui enxampi la policia
són reincidents. Aquest apartat de
l'ordenança també regula, entre
d'altres, que els locals d'oci no puguin fer promocions del tipus x
o barra lliure, servir alcohol a menors d'edat o que les botigues
d'alimentació en venguin entre les
onze de la nit i les vuit del matí.
Chamorro concreta que l'objectiu de la modiicació és tallar de
soca-rel una problemàtica amb la
qual la Policia Local «es troba molt
sovint». «Evidentment, el control
ha de ser exhaustiu i més durant
els mesos d'estiu, quan passem de
tenir gairebé . habitants a
ser-ne entre . i .», assegura el regidor. I conclou: «Volem ser un municipi amitrió del
turisme, però un municipi controlat i ordenat».

DdG
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Torroella de Montgrí Trobada de gestors de parcs naturals de Catalunya

Palafrugell Ampliació del pavelló d’hoquei

 Mig centenar de persones relacionades amb la gestió dels parcs naturals de Catalunya es van trobar a Torroella de
Montgrí en una intensa jornada de treball per intercanviar experiències i aprofundir en aspectes relacionats amb l'aplicació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) i el producte local. Entre els assistents hi havia responsables polítics i tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat, presidents de les juntes i directors de parcs, alcaldes, regidors, membres de la Comissió Permanent del Parc i representants d’empreses i del sector turístic. Es tracta de la primera trobada d’aquest tipus que reuneix els principals gestors d’espai naturals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar el
treball en xarxa i posar en comú reptes de futur. La jornada s'estructurava en dues parts. La trobada va comptar amb
una visita a una empresa de producció de sucs de poma, sidra i altres derivats de poma i un camp d'arròs de l'Estany de
Pals. També es va visitar la Pletera i un recorregut en vaixell per les Medes i la costa del Montgrí.

 Les obres d’ampliació del pavelló d’hoquei de Palafrugell, pressupostades
en 223.000 euros, van començar la setmana passada amb l’objectiu que estiguin acabades en quatre mesos. Les obres de la primera fase inclouen el el
desmuntatge de les plaques de formigó de la façana nord del pavelló i l’adequació de l’estructura metàl·lica per poder suportar la formació de l’obertura i
connexió amb la que serà la següent fase d’ampliació del pavelló. La segona
fase, que no ha d’afectar l’activitat esportiva, ha de dotar l’equipament d’uns
accessos adaptats i d’una zona de bar per als usuaris de les instal·lacions esportives.

DIARI DE GIRONA
TORROELLA DE MONTGRÍ TROBADA DE GESTORS DE PARCS NATURALS DE CATALUNYA

Mig centenar de persones relacionades amb la gestió dels parcs naturals de
Catalunya es van trobar a Torroella de Montgrí en una intensa jornada de treball
per intercanviar experiències i aprofundir en aspectes relacionats amb l'aplicació
de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) i el producte local. Entre els
assistents hi havia responsables polítics i tècnics del Departament de Territori i
Sostenibilitat, presidents de les juntes i directors de parcs, alcaldes, regidors,
membres de la Comissió Permanent del Parc i representants d'empreses i del
sector turístic. Es tracta de la primera trobada d'aquest tipus que reuneix els
principals gestors d'espai naturals de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar el
treball en xarxa i posar en comú reptes de futur. La jornada s'estructurava en
dues parts. La trobada va comptar amb una visita a una empresa de producció
de sucs de poma, sidra i altres derivats de poma i un camp d'arròs de l'Estany de
Pals. També es va visitar la Pletera i un recorregut en vaixell per les Medes i la
costa del Montgrí.
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Núm. 5369
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Anunci d’informació pública de sol·licitud d’una obra d’interès públic
Atesa la sol·licitud presentada davant d’aquest Ajuntament per part
de “Empresa de Transformación Agraria, S.A.” (Exp. obres H125.135/17) per soterrament de les línies elèctriques i retirada de les estacions transformadores afectades pel projecte Life Pletera, es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes,
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la corporació, en aplicació del què preveu l’art. 51 de la llei d’Urbanisme i el
reglament, a fi i efecte que les persones interessades puguin examinar l’expedient a l’Ajuntament i formular les al·legacions que considerin oportunes.
Girona, 28 d’abril de 2017
Jordi Colomí Massanas
Regidor delegat d’Urbanisme

Administració Local Ajuntaments

SOSTENIBLE
OBERTA LA VOTACIÓ ALS PREMIS MEDI AMBIENT CILMA 2017

El Consell dIniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) organitza el Premi medi ambient del CILMA 2017 que vol reconèixer les
actuacions en làmbit del medi ambient i la sostenibilitat de les comarques
gironines dutes a terme durant lany 2016 en les categories de residus, aigua,
biodiversitat i paisatge, energia, i mobilitat. Enguany hi ha 5 projectes municipals
nominats que es poden votar fins el 15 de juliol.
Accediu als cinc vídeos dactuacions municipals (durada aproximada dun minut
cada un) que han estat nominades en el Premi Medi Ambient CILMA 2017.
A la part inferior trobareu un desplegable i podreu votar, fins el 15 de juliol,
lactuació que considereu més interessant, ja sigui per exemple pel benefici que
aporta a nivell mediambiental com per la implicació de lajuntament en durla
terme.
Lactuació que rebi més vots per internet rebrà el Premi Medi Ambient CILMA
2017. Lajuntament serà guardonat amb la participació duna persona amb les
despeses pagades en una visita tècnica a la ciutat de Freiburg (Alemanya)
referent europeu en la gestió ambiental, on el grup de participants podran
conèixer de primera mà les solucions adoptades pels responsables municipals en
temes denergia, residus, mobilitat, entre altres.
PREVENIR ELS RESIDUS I FOMENTAR LA ECONOMIA CIRCULAR
Optimització i reducció dels residus de la fracció verda i els voluminosos de fusta
(Ajuntament de Navata)
ESTALVIAR I MILLORAR LA QUALITAT DE LAIGUA
Promoció d'una ordenança d'estalvi d'aigua (Ajuntament de Bescanó)
CONSERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE
Desurbanització i recuperació de la Pletera (Ajuntament de Torroella de Montgrí
L'Estartit)
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES
Instal·lació duna xarxa de calor amb biomassa (Ajuntament de Navata)
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES
Construcció duna xarxa de calor amb biomassa (Ajuntament d'Arbúcies)
Si vols més informació, consulta les memòries de les actuacions.
Si no pots veure el quadre correctament per fer la votació, clica aquí.
powered by

YOUTUBE ES
DESURBANITZACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA PLETERA (AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
L'ESTARTIT)

Diputació de Girona: Desurbanització i recuperació de la Pletera (Ajuntament de
Torroella de MontgríL'Estartit)

INSTAGRAM ES
UN DILLUNS TRANQUIL AMB XALOC MOLT FI!! DESPRÉS D'UN CAP DE SETMANA INTENS SEMPRE VA BÉ UNA
MICA DE CALMA. ZONA DE KITESURF L'ESTARTIT, PLATJA DE LA PLETERA. #KITESURF #KITESURFING
#KITEBOARDING #KITESTYLE #STRAPLESSKITESURFING #NORTHKITEBOAR

eoliskite: Un dilluns tranquil amb Xaloc molt fi!! Després d'un cap de setmana
intens sempre va bé una mica de calma.
Zona de kitesurf l'Estartit, platja de la Pletera. #kitesurf #kitesurfing
#kiteboarding #kitestyle #straplesskitesurfing #northkiteboarding #wind #sun
#summer #lapletera #illesmedes #estartit #costabrava #emporda #girona
#catalunyaexperience #xaloc #eoliskite #eoliskiteschool #eoliskitesurfingschool
#eoliskitefamily #nodeixisquethoexpliquin

INSTAGRAM ES
BON DIA !! ÀREA KITESURF L'ESTARTIT LA PLETERA #KITESURF #KITESURFING #KITEBOARDING
#KITESTYLE #NORTHKITEBOARDING #STRAPLESSKITESURFING #WIND #SUN #BEACH #WEEKEND
#PARCNATURAL #LAPLETERA #ILLESMEDES #ESTARTIT #EMPORDÀ #COSTABRAVA #ESTIU #EOLISKITE

eoliskite: Bon dia !!
Àrea kitesurf l'Estartit
La Pletera
#kitesurf #kitesurfing #kiteboarding #kitestyle #northkiteboarding
#straplesskitesurfing #wind #sun #beach #weekend #parcnatural #lapletera
#illesmedes #estartit #empordà #costabrava #estiu #eoliskite #eoliskiteschool
#eoliskitesurfingschool #eoliskitefamily #nodeixisquethoexpliquin

