
QUERALT RUSCALLEDA EXPOSA A LA CAMBRA DE COMERÇ

L’artista pintura guixolenca Queralt Ruscalleda exposa les seves pintu-
res de tècnica a l’oli a la sala d’exposicions de la Cambra de Comerç de
Sant Feliu, del Passeig del Mar n. 40. La mostra està oberta des del pas-
sat dia 11 i la mateixa es pot visitar fins al proper dilluns de Pasqua dia 21.
Els horaris de visita són el matí de 10 a 13 h. i la tarda de 18 a 21 h.

EL BATXILLERAT ARTÍSTIC D’ARTS PLÀSTIQUES I  DISSENY,  
NOVES MODALITATS PEL PROPER CURS A L’IES SANT ELM

A partir del proper curs es podran cursar a l’IES Sant Elm totes les
modalitats de Batxillerat Artístic. El Departament d’Ensenyament de la
Generalitat ha confirmat al centre guixolenc que podrà impartir batxillerat
artístic en la modalitat d’arts plàstiques i disseny, una àrea que a la comar-
ca només es podia fer a La Bisbal d’Empordà.

El departament, tot i que no descarta futures línies, es dóna per satisfet
amb el mapa actual de batxillerats i dóna per tancada la implantació de la
modalitat artística a les comarques gironines. Tanca així un mapa que fins
ara les autoritats educatives trobaven reduït i mal repartit. L’IES Sant Elm
oferirà una vintena de places, que calculen és la demanda que hi pot haver
a les poblacions de la Costa Brava Centre. A més de La Bisbal i Sant Feliu,
a les comarques gironines es pot cursar aquesta modalitat de batxillerat a
Girona, Banyoles, Figueres, 

EXPERIMENTEN ROBOTS SUBMARINS A LA BADIA DE SANT FELIU

Aquesta passada setmana, el port de Sant Feliu es va convertir en el
lloc de proves, per part de científics europeus i de la Universitat de Girona,
dels testos que s’estan fent a quatre robots submarins perquè funcionin
com un de sol i agafin imatges del fons de la badia. L’objectiu d’aquest pro-
jecte, anomenat MORPH i que agrupa científics de cinc països europeus,
és explorar i fer mapes tridimensionals de zones abruptes del fons marí
amb l’ajuda de diversos robots que es coordinin entre ells. L’equip de  la
Universitat de Girona pretén arribar a desenvolupar una nova tecnologia
que permeti explorar àrees del fons marí amb un fort relleu. El projecte
europeu que ha portat més d’una vintena de científics a la Costa Brava va
arrencar ara fa quatre anys. El finança la Comissió Europea, té un pres-
supost de 8,4 milions d’euros i hi participen fins a nou equips d’Alemanya,
França, Portugal, Itàlia i Catalunya (en aquest darrer cas, el Vicorob de la
UdG). El títol del projecte ja pressuposa quin és el seu objectiu final, que
no es altre que voler explorar la morfologia del fons marí amb una nova
tecnologia, per aconseguir fer mapes tridimensionals de zones abruptes
del mateix. Segons la UdG, es compara la tasca que porten a terme els
robots sota aigua amb la d’uns avions que volen en formació. Els robots
submarins es reparteixen l’espai, es comuniquen entre ells, ajuden a loca-
litzar-se i mentre uns il·luminen el fons, uns altres van prenent fotografies
que ajuden a reconstruir el fons en tres dimensions. Al projecte hi prenen
part fins a una desena de robots submarins. Als experiments fets al port
de Sant Feliu, se n’han fet servir quatre. Els dos de la UdG (el Girona 500
AUV i l’Sparus II AUV), un vingut de França (el Vortex) i un altre d’Itàlia (el
Charlie).

L’experiment de Sant Feliu ha de servir també per veure quins ajustos
cal fer abans la nova tecnologia no passi la seva primera prova de foc. Es
farà a finals d’estiu a l’arxipèlag de les Açores, en concret a l’illa de Faial.
Allà, els diferents robots es coordinaran per agafar imatges i reconstruir
una part del fons submarí de l’illa, escollida pel seu interès científic. 

ACTIVITATS DE SANT JORDI A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL OCTAVI
VIADER

Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, la Biblioteca Municipal Octavi
Viader ha organitzat la següent programació especial durant tota la pro-
pera setmana: Dimarts 22 d’abril: A les 18 h. de la tarda hi haurà explica-
da de contes per part de Lluna Porta, responsable de l’activitat Llegim, i
de Montse Vila, autora del llibre Cabretes al país de les meravelles. A les 
19 h. Signa’m un llibre, amb una trobada d’autors guixolencs o vinculats
a la ciutat, amb venda i signatura de llibres gràcies a la col·laboració de
les llibreries “La Guineu” i “Nobel”. Dimecres 23 d’abril: Durant tot el dia,
a la rambla Vidal, Biblioteca al carrer, amb préstec de novetats al carrer,
taller de punts de llibre per a petits i grans i celebració de l’activitat A canvi
d’una acció, emporta’t un llibre! A les 17’30 h. al Teatre Municipal Narcís
Masferrer, organitzat per l’Ajuntament,entrega de Premis de la 28a MOS-
TRA ARTÍSTICA Sant Jordi 2014. La mostra és el resultat del treball fet a
totes les escoles de Sant Feliu sobre el personatge guixolenc Rafael
Patxot (mecenes, astròleg, astrònom) en el marc dels Tallers d’Història
(agrupació dels centres escolars, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Pública i
el Museu d’Història). Amb els textos i dibuixos dels alumnes premiats es
publica un llibre digital que estarà disponible a partir del mateix 23 d’abril.
Dissabte 26 d’abril a les 12 h. a la biblioteca: L’HORA DEL CONTE: Els
contes del 1714”, a càrrec d’Olga Cercós. Contes per recordar la història
de Catalunya. Una activitat nova serà Tallers & Lectura, activitat de pro-
moció de la lectura entre nois i noies de 8 a 12 anys. Es tracta d’un cicle
de tres jornades lúdiques i educatives que combinaran llibres i tallers.
L’activitat es realitzarà la tarda dels divendres 25 d’abril, 16 de maig i 6
de juny, de dos quarts de set de la tarda a vuit del vespre. Cal inscripció
prèvia.
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Des de Santa Cristina d’Aro, Glòria Jara i Albertí informa de:
REOBREN L’OFICINA DE TURISME

Tal com va assegurar el regidor de Turisme i de Promoció Econòmica,
Sebastián Mateo (PP) al mes de febrer, l’Ajuntament ha reobert l’oficina
de Turisme per Setmana Santa. L’Oficina torna a ubicar-se a l’antiga
estació de tren després de renovar l’interior, les instal·lacions, els lavabos
i els accessos. 18.000 €, import que la Generalitat ha aportat per la
recaptació de la taxa urbanística. L’Oficina de Turisme compta amb una
cafeteria, fet que permetrà obrir tot l’any, tot i que entre juny i setembre
l’atenció als usuaris serà reforçada per un tècnic de Turisme. 
LLUÍS ROURA PINTARÀ LES 4 ESTACIONS

Eva Luque, diplomada en Estètica i ponent en congressos d’estètica i
medecina estètica a la conferència-col·loqui La màgia dels tractaments
d’estètica va repassar la història de l’estètica. Una disciplina totalment
relacionada amb la moda i amb la salut i s’espera que ben aviat també
s’inclogui el sentit comú. Eva Luque va saber connectar amb el públic
com si fos el tractament més màgic, el massatge manual. La màgia dels
tractaments d’estètica va estar organitzada per l’associació cultural Amics
de la Casa Màgica i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Cristina, “la Caixa”, el departament de Cultura, la Fundació Moret i
Marguí i la Casa Màgica. La propera conferència La màgia de la pintura
de les 4 estacions serà el divendres 25 d’abril amb el pintor empordanès
Lluís Roura. 

EL SENYAL VELL EN VENDA
La casa on l’escriptora Mercè Rodoreda va fer les seves primeres esta-

des a Romanyà, El senyal vell, es ven per 385.000 €. Unes 300 perso-
nes van visitar per dins la casa el diumenge 13 d’abril en motiu del 31è
aniversari de la mort de l’escriptora. Una visita amb regust de boca si va
a parar a mans d’un anònim i que el binomi Rodoreda Romanyà només
quedi reflectit en els llibres publicats. Tot i haver tractat el tema en junta
de govern, el regidor Sebastián Mateo (PP) va treure el tema al ple de
febrer perquè es replantegés abans de no ser-hi a temps. Però tant ERC
com EMP es van mostrar rotundament en contra. Mulà va preguntar com
es retornaria la inversió turística. Moreno (PSC), que no li semblava mala-
ment adquirir-la ja que es pot tractar d’un potencial més del municipi,
creia que calia definir el
model turístic que es vol
per Santa Cristina. Rico
no va estar d’acord en fer
una inversió en diners
públics quan la ruta
Rodoreda Romanyà és
visitada per un centenar
de persones a l’any.
Segons Rico no té cap
sentit comprar la casa
quan l’Ajuntament no pot
pagar una despesa de
4.000 € a l’escola. Des
del públic també es va ser
molt contundent dient que
si no sou capaços de portar una oficina de turisme, voleu gestionar Mercè
Rodoreda? Aquest oient va acabar preguntant al regidor de Turisme els
coneixements que tenia de l’escriptora. Ara queda l’esperança que les
altres institucions s’adonin del perill que pot suposar si es ven.
AGENDA

– Dissabte 19, de les 11h a les 20h a la plaça Mn. Baldiri Reixac, mer-
cat del vi i del formatge.

– Dissabte 19, a les 22h a l’Espai Ridaura, Deu de veu en concert i la
coral Gospel d’Aro. Entrades anticipades, 15 €, a la carnisseria Deulofeu,
boutique Romy i al bar Cal Tete.

– Diumenge 20, a les 20:30h a l’església de Romanyà, visita guiada Els
gegants del bosc. 3 € als majors de 10 anys.

– Diumenge 20 i dilluns 21, a les 12h, visita guiada al Museu de la
Màgia. (Col·lecció Xevi).

– Dimarts 22, a les 19:30h a la biblioteca, revetlla de Sant Jordi.
– Dimecres 23 a les 16:30h al pati de la biblioteca, lliurament de premis

dels concursos Superlectors i Mercè Rodoreda, discomòbil Diverta, cer-
cavila popular i xocolatada. A les 19:30h a la pl. Vella Pedra, actuació de
Minyons de Santa Cristina.

– Divendres 25, a les 20:15 a la sala d’exposicions “la Caixa”, con-
ferència-col·loqui La màgia de la pintura de les quatre estacions, amb el
pintor Lluís Roura.

– Cada dia, d’11 a 12:30 i de 15 a 17:30, visita als diorames del mones-
tir de Solius.

La conferència va ser seguida per un nombrós públic.

G
L
Ò

R
IA

JA
R

A

El Senyal Vell.
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