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Comarques Gironines
Universitat de Girona.  El mapa de càtedres i la seva implantació al territori

La Universitat de Girona
(UdG) arriba al vint-i-cin-
què aniversari de la seva
fundació sent la universi-
tat catalana que ha creat
més càtedres. Aquests
instruments, pensats per
promoure l’estudi i la re-
cerca a través de l’organit-
zació d’activitats de refle-
xió, debat i difusió, amb
una marcada voluntat de
relació amb el territori,
s’han convertit en les
grans arrels de la UdG.

Les càtedres també han
marcat un abans i un des-
prés pel que fa a la implica-
ció d’entitats i administra-
cions amb la UdG per des-
envolupar projectes. Geo-
grafia i pensament terri-
torial, aigua, natura, ben-
estar, malalties cardio-
vasculars, viticultura i
enologia, ecosistemes lito-
rals mediterranis, esport i
educació física, cultura
científica i digital, estudis
marítims i estudi de l’au-
tisme són només una peti-
ta part dels temes que es
toquen en les trenta-dues
càtedres. A més, obren un
gran ventall de possibili-
tats amb col·loquis, semi-
naris, congressos, cursos,
conferències, sortides, ex-
cursions i tallers, entre
moltes altres iniciatives.

Gran impacte
Durant aquest mandat, se
n’han creat cinc i ara ja
s’és a un pas de construir
la càtedra número trenta-
tres, dedicada a l’estudi de
la ciutadella de Roses –ve-

geu peça–. Jordi Ferrer,
secretari general i vicerec-
tor de la UdG, explica que
el 2016 les càtedres han
comportat un finança-
ment de 604.072 euros, a
banda de l’aportació que
la mateixa universitat hi
fa, de 124.000 euros. Les
càtedres que s’han anat
constituint darrerament
superen amb escreix el mí-
nim de 8.000 euros neces-
saris per crear-les. Per
exemple, la càtedra de

ciències i humanitats Doc-
tor Bofill té una aportació
que supera els 40.000 eu-
ros anuals, i la de gastro-
nomia, cultura i turisme,
per citar un altre cas, s’en-
fila fins als 50.000 euros.

Projectes finalistes
Segons Ferrer, un detall
remarcable és que tots els
projectes que es fan són fi-
nalistes i, en conseqüèn-
cia, queda clar en què
s’han invertit els diners.
Les càtedres, segons Fer-
rer, han permès organit-
zar 467 activitats al terri-
tori i fer 156 publicacions.
Quant a l’impacte en mit-
jans de comunicació, s’ele-
va a les 517 notícies.

La creació d’una càte-
dra pot respondre a un
acord del Consell de Go-
vern o bé a un conveni en-
tre la UdG i altres entitats
públiques o privades. El fi-

nançament de les càte-
dres té tres vessants. En
primer lloc, les aporta-
cions que fan les entitats
privades i públiques (pa-
trons), que varia en funció
de les càtedres i dels con-
venis signats. En segona
instància, l’aportació que
fa la Fundació Privada Gi-
rona, Universitat i Futur,
que té com a patrons el
Consell Social de la UdG,
la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Girona i
La Caixa. En tot els casos,
segons Ferrer, l’acord amb
alguna institució pública
o privada aliena a la UdG
“és fonamental per iniciar
el procés de creació d’una
càtedra”. ■

Joan Trillas
GIRONA

RELLEVÀNCIA Amb trenta-dues
càtedres, és la universitat catalana que
n’ha creat més APOSTA La creació
d’una càtedra per a l’estudi de la
ciutadella de Roses, la nova aportació

La UdG reforça l’arrelament
al territori amb les càtedres

Càtedres a la UdG
La UdG és la universitat catalana amb més càtedresLa UdG és la universitat catalana amb més càtedres
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Càtedres 32

Patrons 30

Activitats organitzades al territori 467

Publicacions 156

Impacte en mitjans 517

Ingressos totals 2016 (sense comptar romanents i aportacions UdG) 604.072 euros

Aportació UdG 124.000 euros 

Despesa 2016 631.40 euros

Evolució del mapa de càtedres
◆ Primera càtedra de la UdG: càtedra Ferrater Mora de 

Pensament Contemporani, que ha fet 25 anys

◆ Cambra de l'Empresa Familiar

◆ Art i Cultura Contemporanis

◆ Ciències i Humanitats Dr. Bofill

◆ Cultura Científica i Comunicació Digital

◆ Cultura Jurídica

◆ Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St. Antoni

◆ Geografia i Pensament Territorial

◆ Aigua, Natura i Benestar

◆ Malalties Cardiovasculars

◆ Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica

◆ Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de 
Climent

◆ Processos Industrials Sostenibles

◆ Promoció de la Salut

◆ Responsabilitat Social Universitària

◆ Seguretat i Salut en el Treball

◆ Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà

◆ Ecosistemes Litorals Mediterranis

◆ Esport i Educació Física

◆ Estudis Marítims

◆ Immigració, Drets i Ciutadania

◆ Ferrater Mora de Pensament Contemporani

◆ FPdGi de Joves Emprenedors

◆ Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

◆ Josep Pla de Literatura i Periodisme

◆ Lluís A. Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

◆ Manel Xifra Boada

◆ Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural

◆ Smart City

◆ UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible

◆ UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

◆ Walter Benjamin, Memòria i Exili

Càtedres creades aquest mandat
◆ Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua

◆ Càtedra d’Educació de l’Aspectre Autista, amb l’Ajuntament 
de Castell-Platja d’Aro

◆ Càtedra de Medicina de Muntanya, del Medi Natural i 
Simulació Clínica, amb l’Ajuntament de Puigcerdà i l’hospital 
de Puigcerdà.

◆ Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, amb 
l’Ajuntament de Roses (pendent de creació)

El proper Consell de Govern
de la UdG crearà la càtedra
d’arqueologia i patrimoni ar-
queològic vinculada a la ciu-
tadella de Roses. Un projecte
important perquè, pel que fa a
l’aportació econòmica, vore-
jarà els 90.000 euros anuals.

Aquesta càtedra és, se-
gons Jordi Ferrer, una iniciati-
va de professors de la UdG
conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Roses. Per Ferrer,
aquest cas il·lustra la filosofia
que impulsa una càtedra.
“N’és un exemple clar: tenim
un ajuntament que té un pa-
trimoni extraordinari, com

és el cas de la ciutadella. Se-
gons el que diuen els experts,
pensem que és important
no només pel que es veu, sinó
per tot el que encara no es
coneix.” La convergència
d’aquesta proposta amb una
universitat com la UdG, que
té interès per aquests temes,
ha fet que la proposta tiri en-
davant i que l’aprovació sigui
imminent. “Queda molt i molt
per explorar, i amb aquesta
càtedra s’esperen unes troba-
lles que tot fa pensar que se-
ran espectaculars des del
punt de vista de l’interès pa-
trimonial”, destaca Ferrer, i hi

afegeix que la càtedra “per-
met ajuntar dues institucions
amb un programa a llarg ter-
mini clar i definit”.

La ciutadella de Roses és
una fortificació renaixentista
que domina la badia. No es
tracta només d’una fortalesa
annexa a una ciutat emmura-
llada, sinó de les muralles de
la vila vella de Roses, les res-
tes de la qual es conserven a
l’interior. A finals del segle
XVIII i principis del segle XIX,
la fortificació va passar a
exercir, de fet, el paper de
ciutadella en relació amb la
nova població.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’estudi de la ciutadella de Roses, la nova proposta

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Ferrater Mora
de pensament
contemporani
va ser la primera
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La Sardana de l’Any
L’APUNT Montserrat va tenir lloc una altra competició musical

ben diferent, però no menys emocionant per als seus
seguidors: la final del concurs La Sardana de l’Any, que
va guanyar amb el vot popular el nord-català Olivier
Marquès, per  Porta-la amb tu. I en plena capitalitat
sardanista de Figueres, Antoni Ros-Marbà va rebre el
premi de la crítica per De Figueres a Portlligat.Xavier Castillón

Dissabte a la tarda, unes hores abans que el represen-
tant espanyol, Manel Navarro, quedés últim en el 62è
Festival d’Eurovisió, amb un gall ja cèlebre i només 5
punts concedits pel vot popular –potser no és el mo-
ment per recordar-ho, però en el seu grup hi havia el
baixista Edgar Regincós, exmembre d’Amelie i fill de
Santa Cristina d’Aro–, al Teatre de la Passió d’Olesa de

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quan es van iniciar les cà-
tedres a la UdG?
Les càtedres es van ini-
ciar amb el rector Pep
Nadal, i la prova d’això és
que celebrem el vint-i-cin-
què aniversari de la uni-
versitat i de la càtedra
Ferrater Mora de pensa-
ment contemporani. Ha
estat un procés gradual.
Si bé en un primer mo-
ment se’n van crear po-
ques, va ser durant els
dos mandats de la rectora
Anna Maria Geli que es va
activar aquest tema.

Quina és la funció d’una
càtedra?
Una càtedra, que ja ve re-
gulada en l’àmbit estatal
i per la mateixa llei d’uni-
versitats catalana, té un
paper fonamental per im-
plicar-nos en el territori.
Neix sense cap interès
intern; podem dir que no
hi ha cap interès endogà-
mic. Ben al contrari: es
crea amb la participació
de patrons externs, ja si-
guin fundacions, entitats,
empreses o administra-
cions, per treballar un te-
ma d’interès social. La
funció pot ser la recerca,

604.000
euros de despesa van compor-
tar les càtedres de la UdG el
2016. La mateixa universitat
hi va aportar 126.000 euros.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

8.000
euros es necessiten com a mí-
nim per crear una càtedra. Els
patrons hi aporten la meitat del
pressupost i la UdG, la resta.

però fonamentalment té
un paper de divulgació del
coneixement de cara a la
societat. La càtedra neix
necessàriament mirant
cap a fora, i això és molt
important tenir-ho en
compte, però cal que hi
hagi patrons que hi apor-
tin finançament.

Les càtedres serien com
les arrels de la UdG al ter-

ritori?
Sí, són un instrument per
implantar-nos-hi. I això
genera col·laboracions
amb multinacionals i
també amb entitats lo-
cals. La càtedra dedicada
a l’educació de l’espectre
autista, de creació recent,
és un clar exemple de col-
laboració amb entitats, en
aquest cas amb l’Associa-
ció Viu Autisme. Normal-

ment, però, són col·labo-
racions amb ajuntaments
que busquen en la UdG
un aliat en temes del seu
d’interès. I això ens per-
met una gran vinculació
amb el territori. N’és un
altre exemple, també po-
tent, la càtedra de gastro-
nomia, cultura i turisme,
en col·laboració amb
l’Ajuntament de Calonge-
Sant Antoni, que amb les
activitats ens aporta
71.000 euros a l’any.

I quina considera que ha
estat la principal aporta-
ció de l’equip actual?
Quan vam arribar al rec-
torat, ens vam trobar un
mapa de càtedres real-
ment potent. A més, du-
rant aquest mandat, ja
se n’han creat cinc més.
Ens vam trobar un gran
jardí, molt frondós, però
l’havíem de podar. No en
el sentit de suprimir càte-
dres –només una–, sinó
de posar-hi ordre. Vam
aprovar un nou reglament
que establia no només les
condicions per crear càte-
dres, sinó per mantenir-
les. Hem de tenir clar que
són instruments i, si dei-
xen de fer la seva funció,
s’han de suprimir. Una cà-
tedra, com tot, ha de néi-
xer i ha de morir quan to-
qui, i no passa res, perquè
som una administració pú-
blica amb diners públics.

Jordi Ferrer Secretari general i vicerector de la Universitat de Girona

“Una càtedra neix sempre
mirant cap a l’exterior”

Jordi Ferrer, a Les Àligues, al rectorat de la UdG ■ J.T.
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í, sí. Els miracles de ro-
dalies. Com els trens de
rodalies, de petita dis-

tància, aquells que no cobreixen
grans espais, solemnes i de luxe.
Jo vull dir els miracles de cada
dia, aquelles imperceptibles me-
ravelles del meu plàtan que re-
brota, de puntetes, en botons
vermellosos o petites fulles que
semblen  vestidets de criatures.
Un sol arbre és un anunci univer-
sal. Tot s’opera en silenci. 

Normalment, el silenci és la
llei vital de la naturalesa. Qui li
ha dit a la saba de tornar a envair
el meu plàtan de manera que
van traient el cap  fulles menudes
que semblaran, de grans, la ban-
dera del Canadà? Un sol arbre
també entén el problema del
CO que tant preocupa el nostre
món. La natura no sap que l’ho-
me és un misteri. Però l’home
viu com si la natura  no ho fos.  El

Salm  no té problema a cridar
la seva estupefacció quan diu:
«El cel parla de la glòria de Déu.
L’estelada anuncia l’obra de les
seves mans. Els dies, l’un a  l’altre
es transmeten el missatge, l’una
a l’altre se’l revelen les nits. Silen-
ciosament, sense paraules, sen-
se que ningú els  senti la veu, la
seva crida s’escampa  a tota la te-
rra, escolten el seu llenguatge
fins als límits del món». 

L’Església, durant aquest
temps de Quaresma, sense dei-
xar d’influir amb eficàcia sobre
totes  les «perifèries» de pobresa
o de dolor que se’ns presentin,
ens recomana una cura de silen-
ci . Ella sap que vivim en un món
en què no se’ns dóna gaire temps
per pensar. 

Aquesta setmana, el Papa
llançava   arreu una consigna que
el nostre món, que observa amb
realisme i esperança, li ha inspi-
rat:  «Tracteu la Bíblia com el
mòbil... Que els fidels portin
sempre a sobre una Bíblia – o uns
Evangelis en edició de butxaca –
per llegir-la sovint, en qualsevol
moment del dia». 

El meu arbre m’ha ensenyat el
camí del silenci per entendre
l’acció de Déu. L’Evangeli em diu
a cada instant com es transforma
el cor.

S

ELS MIRACLES
DE RODALIES

Àngel Caldas
DOCTOR EN DRET CANÒNIC

caldasangel@yahoo.es

experiència anomena-
da «de la transfigura-
ció» s’esdevé en un mo-
ment crític. Jesús aca-

ba d’anunciar als deixebles que
haurà de patir molt, que serà rebut-
jat per la gent religiosa del seu po-
ble, que morirà. Els ha assenyalat el
camí de la creu. I després, en com-
panyia dels apòstols més íntims,
dels mateixos que seran presents a
l’agonia de Getsemaní, puja a la
muntanya i s’esdevé la transfigura-
ció. Per uns moments apareix amb
tota claredat i lluminositat tota la
veritat sobre Jesús. Transfiguració
és descobrir la presència divina, la
seva glòria, en aquell home normal
que camina cap al sofriment. 

La transfiguració és anticipació
de la glòria de la Pasqua en l’inici
del camí de la creu. Per uns mo-
ments s’anticipa als deixebles tastar
qui és Jesús i on s’encamina la seva
vida. Pere-és natural- vol fer eterns
aquests moments, però encara no
ha arribat l'hora. Caldrà continuar
trobant-se amb Jesús d’una manera
humana. Caldrà viure la seva creu,
i caldrà escoltar-lo, seguint la indi-
cació de la veu del Pare. 

Nosaltres seguim Jesús, l’hem
d’escoltar, però també necessitem
viure i descobrir la joia i vida de la
Pasqua en el camí fosc i dur de la
vida. Tenim necessitat de moments
de transfiguració. Ara vivim mo-
ments de goig, però també de do-
lors, de pors. Portem a sobre els pro-
blemes, i el camí cristià també se’ns
fa difícil. 

També tenim Jesús que se’ns fa
present per mitjà de signes hu-
mans, l’Església -la parròquia-, els
sagraments, la pregària, les perso-
nes... Si escoltem Jesús i hi confiem,
també podem viure la seva presèn-
cia salvadora, que humanitza, dóna
força, perdó i pau en la nostra con-
dició humana tan fràgil i en la con-
dició de la nostra Església. 
Però per a això necessitem de mo-
ments de transfiguració. Quins po-
den ser aquests moments? 
-La pregària personal i de tots junts.
Aparentment no fem res, llegim
l’evangeli, un salm, fem silenci, en-
comanem a Déu preocupacions i
neguits. I aleshores una paraula pot
ressonar molt a dins nostre, fent-
nos millors, animant-nos, donant-
nos força. És el pas o la presència de
Déu que transfigura la nostra vida.
-També, i especialment, l’Eucaris-
tia. Hi participem potser pensant en
les qüestions que ens preocupen,
en situacions de goig o de dolor... i
experimentem que nosaltres ma-
teixos quedem renovats i amb força
per afrontar el que calgui [extret del
Full Parroquial]. 

L’

LA
TRANSFIGURACIÓ

DE JESÚS I
NOSALTRES! 

Francesc Pardo
CARTA SETMANAL

BISBE DE GIRONA
bisbatgirona@bisbatgirona.cat

«Qui li ha dit a la saba 
de tornar a envair el meu

plàtan de manera que van
traient el cap les fulles

menudes?»

Religió
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DdG GIRONA

■Dilluns i dimarts es van celebrar
al Santuari de Montserrat la vui-
tena edició de les Jornades de Tu-
risme Religiós, que enguany han
estat especialment centrades en
la fotografia. La Facultat de Turis-
me de la Universitat de Girona i la
Càtedra de Gastronomia, Cultura
i Turisme Calonge-Sant Antoni hi
han col·laborat participant amb la
gestió i coordinació del curs i im-
partint dues sessions, a càrrec de
les doctores Silvia Aulet i Dolors
Vidal.   

Aulet va explicar el projecte eu-
ropeu Spirit Youth – turisme espi-
ritual per a joves-, del qual és coor-
dinadora, mentre que Vidal va
parlar del lloc que ocupen les
imatges del patrimoni religiós,  es-
glésies, mesquites, temples japo-
nesos- en l’imaginari i la promo-
ció turística contrastant-ho amb
la visió de fotografies a llocs sants
d’un viatger en concret.

Aquest any, les Jornades han
posat  un accent especial a les fo-
tografies de Terra Santa fetes pel
monjo Bonaventura Ubach entre
 i . Els monjos Pius Tra-
gan i Damià Roure van presentar
extensament, junt amb Pau Can-
yameres, el llegat d’Ubach. Ara

s’està digitalitzant el fons Ubach i
hi participen activament el fotò-
graf Pares i la documentalista Do-
noso, que van explicar la desco-
berta del fons i la seva posada en
valor.

La doctora Maria Josep Bal-
sach, de la Càtedra d’Art i Cultura
Contemporànies, va presentar el
viatge de la parella ortodoxa  Ni-
kolai i Elena Roerich a l’Himàlaia,
com a exemple de un viatge ini-
ciàtic. La doctora Núria F. Rius, de

la Universitat Pompeu Fabra, va
proposar diverses lectures  dels àl-
bums antics de fotografies de
Montserrat . El programa va donar
la veu també a un projecte foto-
gràfic de llocs sants participat pel
públic presentat per la doctora
Blanca Garí i David Carrillo.

Finalment, el tècnic David Iglé-
sies va proposar una visió històri-
ca segons les col·leccions del Cen-
tre de Recerca i Difusió de la Imat-
ge de l’Ajuntament de Girona. 

La UdG participa en les VIII
jornades de Turisme Religiós,
enguany centrades en la imatge
La doctora Silvia Aulet va explicar el projecte europeu «Spirit Youth»
mentre que Dolors Vidal va parlar de les imatges en el patrimoni religiós  

Vidal i Aulet, amb altres participants en les jornades. DIARI DE GIRONA 

ACN/DdG VIC

■ La pàgina web www.missio-
ners.cat, impulsada des de
 l'Observatori Blanquerna de Co-
municació, Religió i Cultura, di-
vulga la tasca humanitària amb re-
refons religiós d'una seixantena de
missioners catalans repartits per
tot el món a través d'entrevistes «in
situ». El subdirector de l'Observa-
tori, Jordi Sánchez, va explicar ahir
durant la presentació a Vic que
l'objectiu és donar visibilitat als
missioners «i també és un exercici
de conservació del patrimoni
oral». Sánchez va explicar que el
projecte no està tancat i que el seu
equip es troba en la cerca constant
de nous missioners i missioneres
a qui poder entrevistar. Tot i això,
va reconèixer  la dificultat que re-

presenta que no hi hagi un llistat
fidel a la realitat i que ells mateixos
l'hagin d'anar elaborant.

El web és el resultat en cons-
trucció de tres anys d'entrevistes a
missioners d'arreu del món, des
del Japó fins als Estats Units pas-

sant per Madagascar, el Líban o el
Congo, entre molts d'altres. Se-
gons Sánchez, la voluntat del pro-
jecte no és entrevistar missioners
de  o  anys, «sinó missioners
de  anys que tenien la idea que
la missió era per sempre».  

Un web divulga la tasca de 60
missioners catalans a tot el món
L’ha impulsat l’Observatori
Blanquerna de Comunicació,
Religió i Cultura i vol donar
visibilitat a aquest col·lectiu 

La presentació de la nova pàgina web, ahir, a Vic. ACN

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.



 

LA CUINA COM A MOTOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL. 

UNA CONVERSA ENTRE JOAN ROCA I GASTÓN ACURIO 

 

NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 

 

 Gastón Acurio i Joan Roca dialogaran sobre gastronomia i integració. (El Punt – 

Joan Trillas) 

 

 Gastón Acurio i Joan Roca insten a millorar el món a través de la cuina. (Diari de 

Girona – Agència EFE) 

 

 La cuina reconquerida i transmissora de valors. (El Punt – La crònica per Joan 

Trillas) 

 

NOTÍCIES A PREMSA DIGITAL 

 

 Gastón Acurio y Joan Roca animan a mejorar el mundo a través de la cocina. 

(Agència EFE) 

 

 Gastón Acurio y Joan Roca animan a mejorar el mundo a través de la cocina. 

(Eldiario.es) 

 

 Gastón Acurio y Joan Roca animan a mejorar el mundo a través de la cocina. 

(elEconomista.es) 

 

 Gastón Acurio y Joan Roca animan a mejorar el mundo a través de la cocina. 

(LaVanguardia.com) 

 

 Gastón Acurio i Joan Roca insten a millorar el món a través de la cuina. 

(www.gihosteleria.org) 



GIRONÈS | Comarques Gironines | 15
EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 DE MAIG DEL 2017

13
44

05
-1

16
45

54
w

Easypromos, empresa lí-
der en la creació i gestió de
campanyes digitals de la
ciutat de Girona, preveu
un creixement de la factu-
ració per a aquest any del
20% i arribar a un volum
de negoci de 900.000 eu-
ros. L’empresa té una mit-
jana de 2 milions d’usuaris
actius al mes, acumula
més de 500.000 campa-
nyes per a clients en més
de 100 països i està dispo-
nible en 30 idiomes. Entre
els seus clients hi ha em-
preses com ara Movistar,
MediaSet, Vueling, Priva-
lia, La Caixa, Nestlé, Map-
fre, BBVA, Danone i Ibe-
ria, entre d’altres.

Fundada l’any 2010,
l’empresa ara passa per
una fase de creixement.
“Quan vam començar,
l’aplicació estava vincula-
da a Facebook i la nostra
estratègia és deixar de te-
nir vincles amb una xarxa
social concreta”, va expli-
car Carles Bonfill, un dels
socis fundador del projec-
te. L’estratègia és sempre,
segons Bonfill, obrir mer-
cats en nous països

–aquest any ja han comen-
çat buscant col·laboració
en el Regne Unit i Itàlia– i
fer-se “més forts a àmbit
de venda i màrqueting en
el mercat llatinoamericà,
que és un mercat molt po-
tent”.

Segons Bonfill, Easy-
promos és forta en mer-
cats com ara l’Argentina,

Mèxic o l’Uruguai, on hi te-
nen presència per Inter-
net, però no hi tenen cap
representant. “La idea, pe-
rò, és potenciar-hi les ven-
des i obrir-hi una delegació
comercial o contactar
amb una persona que s’en-
carregui del màrqueting
en aquell país”, va explicar
Bonfill. ■

aL’empresa crea promocions per Internet aTé una
mitjana de dos milions d’usuaris actius al mes

Imma Bosch
GIRONA

Easypromos preveu
que la facturació del
2017 creixi un 20%

21
tipus de promocions dife-
rents ofereix Easypromos,
com ara sortejos, concursos
de fotos, vídeos i enquestes

Easypromos va ser la primera
empresa a oferir una plata-
forma per crear i administrar
sortejos i concursos per In-
ternet en llengua castellana i
sense necessitat de coneixe-
ments informàtics. És per ai-
xò que només en un any va
arribar a tenir un milió
d’usuaris actius.

500.000
campanyes és el que acu-
mula l’empresa gironina per a
clients de més de 100 països i
en 30 idiomes

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

L’equip d’Easypromos, fotografiat al terrat del Centre de Negocis Cinc de Girona ■ EASYPROMOS

Els promotors de la plata-
forma són tres socis: els ger-
mans Carles i Miquel Bonfill i
Agustí Ponts. L’empresa té la
seva seu a la ciutat de Girona
i disposa d’una plantilla de
tretze persones repartides
entre les oficines de la ciutat
de Girona, València i Toronto
(Canadà).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Oficines a Girona, València i Canadà

El xef peruà Gastón Acu-
rio mantindrà una conver-
sa amb Joan Roca sobre la
força de la gastronomia
com a eina d’integració so-
cial. Organitzat per la Cà-
tedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calon-
ge-Sant Antoni de la UdG,

l’acte tindrà lloc dimecres,
a la sala de graus de la Fa-
cultat de Turisme.

El diàleg entre Roca i
Acurio serà el primer d’un
cicle d’activitats divulgati-
ves de la càtedra. Gastón
Acurio, ambaixador de bo-
na voluntat d’Unicef, i un
dels promotors més in-
fluents de la gastronomia
peruana, parlarà sobre
tres àmbits de la integra-
ció: l’econòmic, el cultural
i el social. Acurio, a través
de la cuina, ha impulsat
una revolució sociocultu-
ral al seu país. ■

a És un dels primers
actes de la Càtedra de
Gastronomia, Cultura
i Turisme de la UdG

Gastón Acurio i Joan
Roca dialogaran sobre
gastronomia i integració

Joan Trillas
GIRONA

Gastón Acurio és un xef
peruà reconegut
internacionalment ■ UDG
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■El cuiner peruà Gastón Acurio i el
català Joan Roca van participar ahir
en una conferència a la Universitat de
Girona (UdG) en la qual van animar
els estudiants a millorar el món a tra-
vés de la cuina. Davant una sala de la
Facultat de Turisme completament
plena, Acurio i Roca van intercanviar
impressions i opinions sobre la gas-
tronomia i van repassar les seves res-
pectives trajectòries.

Abans d'entrar en matèria, el cap
de cuina del Celler de Can Roca va
demanar al seu homòleg peruà que
expliqués que va començar estudiant
Dret a la Universitat Complutense de
Madrid i com va canviar les lleis pels
fogons. «El tercer any de carrera em
vaig adonar que no aguantaria ni un
dia més i vaig anar a matricular-me a
una escola de cuina», va confessar
Acurio, que va relatar que, durant tres
anys, va exercir aquest ofici sense que
els seus pares ho sabessin.

Per seguir amb el seu aprenen-
tatge va marxar a França, al Cordon
Bleu de París, «perquè era la gran
referència per formar-se en alta cui-
na», i va sortir preparat per repre-
sentar la gastronomia d'aquest país
en el món.  El primer restaurant que
va obrir va ser Astrid & Gastón el
 a Lima i era de cuina francesa,
«perquè era la referència», va afegir
el xef peruà, a la qual cosa Joan
Roca va afegir que ell també va obrir
el seu establiment com una barreja
de cuina francesa i catalana.

Gastón Acurio, a instàncies de
Roca, va explicar que, en l'exercici
-, va realitzar un viatge pel
Perú i va veure que hi havia «cente-
nars de productes i de receptes
amagades a les cuines de les àvies».

«Durant molts anys, es negava tot
allò que venia dels Andes, per
exemple, la quinoa es podria en els
camps i només s'utilitzava per ali-
mentar pollastres», va detallar. Acu-
rio es va adonar també de la des-
confiança i competència que exis-
tia entre els cuiners del seu país fins
que es van deixar «a una banda les
diferències» i es van unir per posar
els seus coneixements a favor «de
la promoció del Perú».

Joan Roca va recordar la primera
vegada que va visitar Lima, amb mo-

tiu d'un congrés de gastronomia.
«Em vaig endur una grata sorpresa
en veure la potència que teniu a ni-
vell de productes i com la gent del
Perú estava orgullosíssima de la seva
gastronomia, vaig veure que allà es-
tava passant alguna cosa impor-
tant», va confessar. El xef gironí  Roca
va assenyalar a Acurio com un dels
«principals responsables del canvi»
i li va preguntar pel paper dels cui-
ners en un món en que ha augmen-
tat la seva capacitat d'influència.

«Cada vegada que decideixes fer

un plat té un impacte, des de qui el
produeix fins a qui el menja», va res-
pondre el peruà, que va posar com a
exemple la seva cadena de restau-
rants Tanta, en la qual «cada local té
diferents proveïdors, que són tots
veïns de la zona».

Fill de l'exsenador i exministre de
Cuzco Gastón Acurio Velarde, va
confessar que aposta per fer política
des de la cuina «cada vegada que un
decideix què comprar i què prepa-
rar». Gastón Acurio, a més de xef, és
escriptor i un home de negocis, amb
més de  restaurants oberts en onze
països del món.

«Un exemple d’equilibri»
Més de  estudiants, la majoria
d'hostaleria i turisme, van escoltar
atentament els consells dels dos
cuiners, que són dues referències
internacionals en gastronomia. El
rector de la UdG, Sergi Bonet, va ser
l'encarregat d'obrir l'acte, agraint la
seva presència i destacant que els
dos han sabut construir «la cuina
com un motor d'integració social». 

«L'objectiu de la universitat és
formar ciutadans lliures, crítics i
compromesos socialment», va dir
Bonet, que va assenyalar que els
dos cuiners són un exemple de
l'equilibri entre «coneixement, vo-
cació de servei públic i de formar
persones lliures, crítiques i com-
promeses socialment».

La conferència forma part del
cicle de converses obertes a tota la
ciutadania, organitzada per la Cà-
tedra de Gastronomia, Cultura i Tu-
risme Calonge-Sant Antoni de la
Universitat de Girona, que impulsa
la investigació i divulgació del tu-
risme gastronòmic. 

Gastón Acurio i Joan Roca insten a
millorar el món a través de la cuina
El cuiner peruà i el gironí van posar en comú els seus coneixements gastronòmics i culturals, 
ahir al matí, en una conferència celebrada a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona 

Gastón Acurio i Joan Roca abans de començar l’acte. CELLER DE CAN ROCA

Foto de la Família Reial després de la cerimònia religiosa celebrada ahir a Madrid. EFE

EFE MADRID

■ La comunió de la infanta Sofia,
«una miqueta» nerviosa i molt afec-
tuosa amb els seus pares i la seva ger-
mana Elionor, va permetre ahir tor-
nar a veure en públic a la Família Reial
al complet, per primer cop en gairebé
 mesos, i al costat dels avis materns
i la besàvia de les filles dels Reis. Molt
somrient davant les càmeres a l'exte-
rior del temple, Sofia va abraçar als
seus pares i de forma  efusiva a la seva
germana en la salutació de la pau, al
final de la cerimònia, durant la qual
ella va llegir un extracte d'un els salms
i la Reina Sofia va demostrar la seva
afició a la fotografia captant instan-
tànies de la seva néta, segons van
confessar alguns convidats. 

La Família Reial es
reuneix novament
per la primera
comunió de Sofia

EFE OVIEDO

■ La Hispanic Society of America
(HSA), una institució amb més
d'un segle d'història amb seu a
Nova York, ha estat distingida amb
el Premi Princesa d'Astúries de
Cooperació Internacional  per
la seva important tasca en la pro-
moció de la cultura i dels valors his-
pans i llatins. Aquesta entitat cultu-
ral, la candidatura de la qual va ser
proposada per l'ambaixador d'Es-
panya als Estats Units, Ramón Gil-
Casares, alberga la col·lecció més
gran d'art hispà fora d'Espanya,
més de . exemplars únics en-
tre els quals hi ha quadres, escultu-
res, peces de ceràmica , tèxtil o mo-
bles, que abasten des del Paleolític
fins al segle XX.

L'acta del jurat ressalta la impor-
tància de la tasca de la Hispanic So-
ciety of America «en un moment en
què la cultura hispana, reflectida en
milions de persones, està licitant per
mantenir la seva presència i vigor a
tota Amèrica, amb una molt relle-
vant projecció cap al futur».

La institució premiada va ser
fundada el  per Archer Milton
Huntington amb l'objectiu d'esta-
blir un museu, una biblioteca i una
institució educativa d'accés públic
i gratuït destinat a avançar en l'es-
tudi de la llengua, la literatura i la
història d'Espanya i Portugal, així
com dels països en què l'espanyol i
el portuguès van ser o seguien sent
parlats.   Huntington, un mecenes
de la cultura hispànica, va comen-
çar a recopilar aquesta magnífica
col·lecció amb adquisicions en els
mercats londinenc o parisenc, ja
que «mai va voler treure obres o
manuscrits» d'Espanya, segons va
subratllar el sociòleg i president del
Real Instituto Elcano, Emilio Lamo
de Espinosa, membre del jurat.

La Hispanic
Society, Princesa
de Cooperació per
la seva promoció
de la cultura 

EFE GINEBRA

■Els diamants coneguts com
Apollo i Artemis, una arracada
amb una gemma blava i un altre
de color rosa intens, van ser ve-
nuts per un total de  milions de
dòlars (, milions d’euros),
convertint-se en les arrecades
més cares mai subhastats, segons
va informar ahir la firma Sotheby
's. Les pedres precioses van ser
adquirides per un comprador
anònim, va indicar la casa de sub-
hastes en un comunicat. La sub-
hasta de primavera de Sotheby 's
de peces magnífiques i nobles va
generar vendes totals per  mi-
lions de dòlars i es va aconseguir
adjudicar el  dels lots oferts.

Adjudiquen per 57
milions de dòlars un
parell de diamants,
blau i rosa

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.
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En commemoració del Dia In-
ternacional Contra l’Homofò-
bia i la Transfòbia, ahir va te-
nir lloc a Girona una manifes-
tació que va sortir del pont de
Pedra. Després, a la sala La
Planeta es va presentar l’es-
pectacle Limbo. Per avui, UGT
ha organitzat una xerrada so-
bre com cal actuar davant
l’homofòbia en diferents àm-
bits. ■ JOAN SABATER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manifestació
en contra de
l’homofòbia

SOCIETAT

La internacionalització de
la Universitat de Girona
(UdG) ha fet un pas més
amb la signatura ahir d’un
conveni per a una doble ti-
tulació en el grau de video-
jocs amb la universitat xi-
lena de Talca, que està
considerada entre les cinc
millors d’aquest país.

Una aposta important
perquè afecta uns estudis
de notable impacte, com
ara els videojocs, els quals
representen una forra in-
dústria i, a més, la seva ba-
se tecnològica té impacte
en altres aspectes, com
ara la seva aplicació en me-
dicina. El conveni, que des
d’ahir ja es vigent, permet
que els alumnes que facin
quart curs, ja sigui a Xile
–aquí els graus son de qua-
tre anys i mig– o els de Gi-
rona, ja puguin optar-hi.
En principi es preveu que
siguin dos. Amb tot,
l’adaptació dels contin-
guts fa que la matrícula si-
gui un 20% més cara pel
canvi d’universitat.

El director de l’Escola
Politècnica Superior,
Quim Salvi, va destacar

precisament aquest aspec-
te en el sentit que dona op-
cions laborals molt més
àmplies, ara, a més, com-
plementades per aquesta
doble titulació i la mobilitat
que comporta. Precisa-
ment aquesta mobilitat es
durà a terme l’últim any, el
quart, en què també es po-
dran concentrar les pràcti-

ques. El rector de la univer-
sitat xilena de Talca, Álva-
ro Rojas, va explicar que
aquest és el primer conve-
ni que porten a terme amb
una universitat europea.

Beques als estudiants
El rector de la UdG, Sergi
Bonet, va voler deixar clar
que s’han previst ajuts, a
manera de beques, per
ajudar aquests estu-
diants, i que tenen reser-
vats 300.000 euros per a
beques de mobilitat inter-
nacional. La UdG ofereix
una vintena de dobles titu-
lacions amb universitats
iberoamericanes i també
de l’arc mediterrani. Setze
són de màster i quatre, de
grau. ■

a Ahir es va signar un conveni amb la Universitat de Talca,
que està entre les cinc millors d’aquest país llatinoamericà

Doble titulació en
el grau de videojocs
entre la UdG i Xile

Joan Trillas
GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

300.000
euros. Son els que té reser-
vats per poder becar els estu-
diants a través d’un acord
amb una entitat bancària.

El rector de la UdG, Sergi Bo-
net, va explicar ahir que la
tramitació de la liquidació del
Parc Científic i Tecnològic de
la UdG segueix sense entre-
bancs el seu curs. A banda del
canvi de l’administrador con-
cursal –per jubilació–, tot i
que ho portarà la mateixa
empresa, Bonet va dir que al

Quim Salvi, Sergi Bonet i Álvaro Rojas, rector de Talca, ahir a la seu del rectorat ■ J. TRILLAS

juny es presentarà al jutge el
pla de liquidació, amb totes
les seves fases, i faran les al-
legacions. Bonet va reiterar
per enèsima vegada que el
pla de liquidació haurà de ga-
rantir el treball de les unitats
de producció; és a dir, que les
empreses funcionaran amb
total normalitat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El Parc Tecnològic, en tràmit

astón Acuario és un prestigiós cuiner
peruà, de Lima, que des que va obrir
el seu primer establiment, cap al

1994, Astrid & Gastón, ja compta amb un
imperi –34 establiments repartits en onze
països–. De grans cuiners empresaris, n’hi
ha molts. I no és per treure mèrit. Però la
xerrada col·loqui que va organitzar ahir la
Càtedra de Gastronomia i Turisme, impul-
sada per la UdG i l’Ajuntament de Calonge,
va permetre als assistents –una Sala de
Graus de Lletres plena a rebentar– tenir
una altra perspectiva, si més no allunyada
de l’experiència per l’experiència, tant de
moda avui; participar d’una reflexió que
busca els orígens i que vol treballar, si més
no des de la seva òptica, per una sincera
aposta perquè la cuina sigui una eina d’in-
tegració, per dir-ho d’alguna manera: vir-
tuosa cadena de favors. I qui millor que el
cuiner Joan Roca per mantenir un intel·li-
gent, mesurat i tranquil diàleg amb aquest
cuiner. “No patiu per preguntar; tinc tot el
temps del món... he vingut des de Lima”, va
dir. Acuario va ser cuiner tot i l’oposició de
la seva família –el seu pare ha estat un re-
putat polític xilè–. El van enviar quan Sen-
dero Luminoso va entrar a Lima a estudiar

G dret, a Madrid. No va servir de res. Els va
enganyar i se’n va anar a estudiar l’art dels
fogons. Influenciat per la cuina francesa,
com gairebé tots els de la seva generació,
en tornar es va adonar de la importància
de reivindicar la cuina del seu país, la pe-
ruana. Un procés iniciat per altres abans
que ell, però que Acuario va poder desple-
gar “en el moment indicat”. No es va estar
de dir que la revolució que els va alliberar
del colonialisme no va deixar d’emmirallar-
se en Europa, deixant de banda els produc-
tes tradicionals. D’aquí l’èxit de la seva
aposta: reivindicar, a manera segurament
de reconquesta, la cuina del seu país; els
seus productes, molts dels quals s’havien
conservat i que gràcies a aquesta aposta
han pujat de valor i han generat ocupació.
Gastón Acuario va animar els cuiners joves
i els va dir que la cuina no ha de ser elitista,
en el sentit que l’experiència es pot oferir
sense tenir un gran establiment. Només cal
amor i passió, especialment per mantenir
un diàleg amb el territori, reivindicar els
orígens –va recórrer la majoria de pobles
del Perú–  i el més important de tot: ser
honest amb un mateix i, finalment, saber
fer un pas al costat. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

LA CRÒNICA

La cuina reconquerida i
transmissora de valors

Joan Roca, esquerra, i Gastón Acuario, ahir a la Sala de Graus de Lletres ■ JOAN SABATER

Joan Trillas













 
 

 

SAPIENS, COMPRENDRE PER CREAR. 

UNA CONVERSA AMB FERRAN ADRIÀ 

 
NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 

 

 
 La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni organitza 

“Sapiens, comprendre per crear”, una conversa entre Josep M. Fonalleras i Ferran 

Adrià. (Diari de Girona – L’agenda) 

 

 Ferran Adrià participa en el cicle de converses de gastronomia. (El Punt – Agenda 

i Cartellera) 

 

 Diferència entre fruita i verdura. (Diari de Girona – Albert Soler) 

 

 Reinterpretar la cuina. (El Punt – Imma Bosch) 

 

 
NOTÍCIES A PREMSA DIGITAL 

 

 
 Conversa entre Ferran Adrià i Josep Maria Fonalleras de la Càtedra GCT Calonge- 

Sant Antoni. (www.canalajuntament.cat) 

 

 Ferran Adrià: “comprendre és connectar el coneixement”. (GironaNotícies.com) 
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Calonge, La Cellera de Ter, l'Es-
tartit, Figueres, Llagostera, Mal-
grat de Mar, Riudarenes, Sant
Pau de Segúries, Tossa de Mar i
Vidreres.

PALAMÓS
Vidre  A les 6 de la tarda,  a la
biblioteca Lluís Barceló, taller de
vidre creatiu «La corba camina i
recull» a càrrec de Núria Deu i
Elisenda Xifre.

PLATJA D’ARO
Informàtica  A les 10 del matí
al centre cívic Vicenç Bou taller
d’informàtica per a gent gran.

Floral  A les 6 de la tarda al
centre cívic Vicenç Bou talelr flo-
ral per fer objectes decoratius
amb les flors de temporada.

SILS
Informàtica  A les 3 de la tar-
da al centre cívic taller sobre
google i eines útils pels negocis
amb Adrià Bosch i Xevi Garriga
de Software Girona.

VIDRERES
Família A les 3 de la tarda a
Can Xiberta taller de créixer en
familia amb Anna Iglesias, mes-
tra i educadora.

FIGUERES
Club de lectura A les 7 de la
tarda a la biblioteca club de lec-
tura fàcil.

GIRONA
Club de lectura A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca Ernest
Lluch club de lectura amb «Kaf-
ka a la platja».

Converses  A 3/4 de 7 de la
tarda als Químics Espai Jove
grup de conversa en anglès de
nivell intermedi.

Presentació llibre  A les 7 de
la tarda a l’Aula B de la Casa de
Cultura presentació del llibre «La
sorra vermella» de J.N. Santaeu-
làlia.

Presentació llibre  A les 7 de
la tarda a la Llibreria 22 presen-
tació del llibre «Llibertat i sentit:
reflexions sobre la condició hu-
mana» de Lluís Solà amb les in-
tervencions de Roger Costa-Pau i
el mateix autor.

Club de lectura A 3/4 de 8 del
vespre a la biblioteca Just M. Ca-
sero club de lectura amb el co-
mentari de «El gran Gatsby».

OLOT
Presentació llibre  A les 7 de
la tarda al Museu dels Sants pre-
sentació del llibre «Sang Nova»
de Marian Vayreda. A l’acte hi in-
tervindran Lluís Muntada, direc-
tor de l’edició, i la curadora de
l’edició, Margarida Casacuberta,
professora i investigadora en li-

teratura contemporània de la
Universitat de Girona.

PALAFRUGELL
Narrativa  A les 7 de la tarda,
a la biblioteca, club de narrativa
amb «Carol» de Patricia Highs-
mith, a càrrec d’Imma Merino,
periodista i crítica de cinema.

PLATJA D’ARO
Contes  A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Mercè Rodoreda
sessió de contes amb el títol
«Toia, la xirimoia» a càrrec de la
companyia Selvàtica Teatre dins
de la campanya Xics Gastronò-
mics.

GIRONA
Política  A les 7 de la tarda als
jardins de la Mercè col.loqui Eu-
ropa After Work amb amb l’euro-
diputat Josep-Maria Terricabras,
co-president del grup dels Verds
/ Aliança Lliure Europea, i el pe-
riodista Ricard Ustrell, presenta-
dor del programa «El Suple-
ment», de Catalunya Ràdio.

FIGUERES
Literatura i vi A 2/4 de 8 del
vespre a la biblioteca conferèn-
cia «La literatura i el vi» a càrrec
de la directora de la institució de
les Lletres Catalanes, Laura Bo-
rràs.

GIRONA
Cloenda cicle A 2/4 de 7 de la
tarda a l’Auditori Viader de la
Casa de Cultura conferència-
cloenda del cicle «Floreix la lle-
tre a Girona 2017» amb el recital
«El Winterreise de Schubert i
l'emprempta de l'escriptura i del
traç a l'entorn».

Religió A les 7 de la tarda a
l’església de Sant Martí (Semina-
ri), celebració de la Paraula.
Mn. Daniel Palau, del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat i director
de lacàtedra de Teologia astoral
de la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, pronunciaràla conferèn-
cia «El bisbe Torras i Bages, una
vida d’intens compromís».

BANYOLES
Documental  A les 9 de la nit a
l’Ateneu Bar projecció del docu-
mental del mes «Tots els governs
menteixen».

GIRONA
Documental  A 2/4 de 8 del
vespre al Museu del Cinema pro-
jecció del documental del mes
«Tots els governs menteixen».

Documental  A les 10 de la nit
al Cinema Truffaut projecció del
documental «Dixan-Alger-Banyo-
les-Alger» amb cinefòrum poste-
rior amb la presència de l’equip
creatiu i d’alguns dels seus pro-
tagonistes. L’acte s’enmarca en
la programació del Memorial Sa-
lellas.

LA JONQUERA
Representació A les 8 del ves-
pre a la sala de la Societat repre-
sentació de «Apol.lo i Dafne»,

OLOT
Representació A les 9 de la nit
a la sala La Carbonera-Teatre Prin-
cipal representació de la perfor-
mance LAP Constructivo. Acció de-
molidora per a inversors utòpics.

FIGUERES
Infantil A 2/4 de 6 de la tarda
a la plaça Creu de la Mà especta-
cle infantil i festa de l’escuma
amb la companyia MésTumàcat.

SARRIÀ DE TER
Representació A 2/4 de 10 de
la nit a la placeta de la Font da-
vant del Coro representació de
l’espectacle «De todas las bellas,
las más bellotas» d’Área Teatro.

GIRONA
Setmana del Cor A les 7 de la
tarda a l’Hotel Carlemany «Vides
delicades», video testimonial so-
bre insuficiència cardíaca i debat
amb pacients i experts.
- I de les 10 del matí a 2/4 de 7
de la tarda a la plaça Miquel
Santaló de Girona estands infor-
matius sobre el cor.

GIRONA
Festa de Sant Narcís A les 10
de la nit al teatre del centre cívic
representació de «Jo mai, mai».

LLAGOSTERA
Festa major A les 9 de la nit a
l’edifici polivalent ball de al gent
gran amb el conjunt Gran Pre-
mier. Durant la mitja part es farà
el lliurament dels premis del
concus d’engalanament de ca-
rrers.

PALAFRUGELL
Festes de primavera A les 10
del matí a Can Mario carroussel
dels infants amb fi de festa amb
Jordi Tonietti.
- A les 9 de la nit a l’avinguda Jo-
sep Pla davant de l’Ajuntament
sopar i festa dels 60.

CADAQUÉS
Fira dels Indians  A les 3 de la
tarda a la Societat l’Amistat
inauguració de l’exposició «Ca-
daqués-Cuba, història d’una re-
lació» i visita dels alumnes de
l’escola Caritat Serinyana.

CAMPDEVÀNOL
Feria de Abril  A les 9 del ves-
pre, a la Sala Diagonal, celebra-
ció de la Feria de Abril amb Ja-
vier Gines.

FIGUERES
Art  A les 7 de la tarda a la Ga-
leria Lola Ventós taula rodona
sobre l’obra de Guinovart amb
Pep Vallès, crític d’art; Daniel
Lleixà, pintor; Mariona Seguran-
yes, historiadora de l’art i Lara
Vidal, comissària del centre
d’obra Josep Guinovart.

GIRONA
Banc del Temps A les 7 de la
tarda, al centre cívic de Sant
Narcís, presentació i informació
del Banc del Temps del Pont del
Dimoni.

BEGUR
Campanya del peix de roca
Fins el 5 de juny campanya gas-
tronòmica del peix de roca amb
la participació dels resturants:
Cal Bandarra, Casa Juanita, Cos-
ta Brava, Diferent, Galena-Mas
Comangau, Hostal Sa Rascasa,
Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Bla-
va, Hotel Mas Ses Vinyes, Hotel
Sa Punta, La Cuina, Les Brases
del Toc-Hotel El Convent, Taver-
na Son Molas i Toc al Mar.

PORQUERES
Tast de vins  A 2/4 de 8 del
vespre al centre cívic tast de vins
i formatges i xerrada introductò-
ria amb Ferran Vila i Xavi Baig
organitzada pel grup gastronò-
mic del Pla de l’Estany.

GIRONA
Senderisme El Consell Comar-
cal del Gironès i el Centre de Visi-
tants organitzen durant tot l’any
rutes de senderisme guiades per
membres de l’Associació de Guies
de Natura Gironès. L’oferta de ru-
tes és diversa i amb diversos ni-
vells. Cal fer reserva prèvia  al te-
lèfon 636 96 67 05 (de l’associa-
ció) o al Centre de Visitants: 972
011 669. El preu de cada sortida
és de 3 € per persona (gratuït per
als menors de 12 anys). Les sorti-
des són a les 10 del matí i cada
ruta té una durada aproximada
de 3,5 hores. 

RIUDELLOTS DE LA SELVA
Fundació Mona Visites a la
Fundació MONA per descobrir els
secrets dels primats. Visita guiada
de dues hores de durada i per a
totes les edats. Visita Ximpàtica
per famílies amb mainada entre
4-12 anys, visites guiades per
Adults.  Tots els caps de setmana.
Aforament limitat. Més informa-
ció i reserves trucant al telèfon
972 477 618.

GIRONA
Biennal d’Art La Fundació Casa

de Cultura de la Diputació de Gi-
rona, amb voluntat de fomentar i
difondre els valors de l’art i de do-
nar suport als artistes visuals de
les terres de Girona, convoca la
novena Biennal d’art amb una do-
tació de 15.000 euros per a l’ad-
quisició d’obres que passaran a
formar part del fons de la Funda-
ció.
- Poden participar a la setena
Biennal tots els artistes visuals
naturals o residents a les comar-
ques gironines. S’entendrà per
arts visuals les diferents pràcti-
ques artístiques visuals contem-
porànies. A l’efecte d’aquestes ba-
ses es consideren incloses en
aquest concepte les creacions vi-
deogràfiques, les instal·lacions, la
pintura, la fotografia, l’escultura,
el dibuix i el gravat entre altres de
naturalesa similar.  
- El període d’admissió de dos-
siers amb propostes d’obra serà
del 15 de maig al 15 de juny de
2017, a secretaria de la Casa de
Cultura de Girona, Pl. Hospital, 6.
17002 Girona. Els horaris són de
9,30 a 17,30 h de dilluns a diven-
dres.

L’ESCALA
Empúries El criptopòrtic de la
Domus dels mosaics és un espai
subterrani i cobert ubicat sota la
superfície del peristil, el jardí
principal d'aquesta gran casa ro-
mana. Horaris de visita guiada:
De dilluns a divendres de 12.30 a
13.30h, Dissabtes i diumenges :
de 12h a 13h i de 13h a 14h. Dura-
da: 1h Preu: 3€ /persona ( No in-
clou l'entrada al jaciment. Menors
de 5 anys gratuit). Visita guiada i
projecció en català. Aforament li-
mitat a 25 persones per sessió.  Es
recomana reserva prèvia al telè-
fon 972 77 59 76 o al correu reser-
vesempuries@gencat.cat 

La Casa dels Mosaics de la ciu-
tat romana d’Empúries és una de
les millors conservades del con-
junt arqueològic i constitueix un
dels elements icònics del jaciment
per les seves grans dimensions i
pel fet de conservar, in situ, un
magnífic conjunt de mosaics ori-
ginals romans. La visita a la Casa
dels Mosaics s’incorpora a la visi-
ta guiada de les cases romanes
que es realitzarà els matins de di-
lluns a diumenge. La visita també
s’incorporarà en les properes set-
manes al sistema d’audioguies
que ofereix el jaciment i s’oferirà
en cinc idiomes.

Visites romanes. Per conèixer
Empúries en família d'una mane-
ra diferent i amb un punt d'hu-
mor, acompanyats pels seus an-
tics habitants, Iulia Domitia o
Caius Aemilius.  Diumenges 9, 23 i
30 d'abril a les 12h, en català
Imprescindible reserva prèvia.
Més informació al telèfon 972 77
59 76 o al correu reservesempu-
ries@gencat.cat

OGASSA
Visita a la Conca Minera  Tots
els dissabtes, diumenges i festius,
visites guiades a la Conca MInera
d’Ogassa. La primera sortida tin-
drà lloc a les 10 del matí, la sego-
na sortida serà a les 12 del mig-
dia.
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 

de correu fets.diaridegirona@epi.es

AVUI DESTAQUEM

Girona

Ferran Adrià participa en el cicle
de converses de gastronomia
! A les 7 de la tarda l’Auditori del Centre Cultural de La Mercè, con-
versa entre l’escriptor Josep Maria Fonalleras i el cuiner Ferran
Adrià, en el marc de la Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme Ca-
longe-Sant Antoni de la Universitat de Girona. 

Banyoles

El documental «Mañana» busca
alternatives al fi de la humanitat
! A les 7 de la tarda al Museu Darder, projecció del documental
«Mañana». Cyril Dion, Mélanie Laurent i un equip de quatre perso-
nes visiten 10 països per investigar les causes de la possible desapa-
rició de la humanitat i les alternatives que l’evitarien. Gratuït. 

Olot

Els interiors de Rafel Masó
! Fins al 15 d’agost es pot visitar a la Sala Oberta, «Masó:
Interiors». Recorregut per l’interior de nou habitatges dissenyats
per l’arquitecte al llarg de la seva carrera, entre 1907 i 1932, a
Girona, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Olot. L’exposició
inclou el projecte de Masó per a la Casa Masramon d’Olot, amb
dibuixos i plànols originals, elements del mobiliari i fotografies.

Paula Lasheras Olmos
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Mercats
! Alp, Bellver de Cerdanya, Calon-
ge, la Cellera de Ter, l'Estartit, Fi-
gueres, Girona (Can Gibert), Lla-
gostera, Riudarenes, Sant Pau de
Segúries, Tossa de Mar i Vidreres.

Balls
CASSÀ DE LA SELVA
! 17.00. Casal de Jubilats. Ball be-
renar amb Toni Puigvert.

Concerts
SANT FELIU DE GUÍXOLS
! 18.30. Auditori de l’Escola de
Música. Audició de modern.

Festes
LLAGOSTERA
! Festa major. 21.00. Edifici poli-
valent. Ball de la gent gran, amb el
conjunt Gran Premier. Lliurament
dels premis del concurs d’engala-
nament de carrers.
PALAFRUGELL
! 55a Festes de Primavera. 10.00.
Can Mario. El Carroussel dels in-
fants. Cercavila i fi de festa amb
Jordi Tonietti.
! 21.00. Essència 60’s, sopar de
tapes a Can Bech. Ambientació
audiovisual.

Infantils
GIRONA
! 17.30. Biblioteca Antònia Adro-
her. The English corner, contes en
anglès.
PLATJA D’ARO
! 17.30. Biblioteca Mercè Rodore-
da. L’hora del conte, amb Toia, la
xirimoia, a càrrec de Selvàtica
Teatre. Dins el Xics Gastronòmic.

Teatre
OLOT
! 21.00. Sala La Carbonera del
Teatre Principal. LAP Constructi-
vo. Acció demolidora per a inver-
sors utòpics, amb Luigi Maestrini i
Rafael Lanza.
SARRIÀ DE TER
! 21.30. Edifici El Coro. Sessió de
cafè teatre, amb De todas las be-
llas, las más bellotas, a càrrec de
la Cia. Aérea Teatro.

Conferències
FIGUERES
! 19.30. Biblioteca Fages de Cli-
ment. Conferència La literatura i
el vi: un maridatge sensorial, a
càrrec de Laura Borràs, directora
de la Institució de les Lletres Ca-
talanes. Tot seguit, degustació del
Celler Cooperatiu d’Espolla, de la
DO Empordà.
GIRONA
! 18.30. Auditori Viader de la Casa
de Cultura. Cloenda del cicle de
conferències Floreix la lletra a Gi-
rona. Recital El Winterreise de
Schubert i l’emprempta de l’es-
criptura i del traç a l’entorn. Pre-
sentació de la nova publicació de
la sèrie Lletres d’ahir i d’avui, a
càrrec de Jesús del Hoyo, Cristina
Florez i Cristina Simon.
! 19.00. Arxiu Municipal. Confe-
rència Fotografia de premsa, a
càrrec d’Anna Pujols, tècnica d’ar-
xius. Dins el cicle Fotografiar Giro-
na (I). Creació, tècnica i memòria.
! 19.00. Auditori de La Mercè. La
Càtedra de Gastronomia, Cultura i
Turisme Calonge-Sant Antoni or-
ganitza Sapiens, comprendre per
crear, una conversa entre Josep
M. Fonalleras i Ferran Adrià.
! 19.00. Biblioteca Carles Rahola.
Parlant des de l’Atlàntic, a càrrec
de Quim Carreras. Dins el cicle so-
bre viatges A la carretera.

PALAFRUGELL
! 18.00. CME. Seminari Microvio-
lència. La violència invisible a la
llar, a l’escola, a la societat, a càr-
rec del Dr. Jesús Cobo, psiquiatre
del Consorci Hospital Parc Taulí.
SANTA COLOMA DE FARNERS
! 19.30. Òmnium Cultural. Sessió
del cicle Toponímia, personatges i
genealogia de Santa Coloma de
Farners. Personatges no històrics.
Història no històrica, a càrrec de
Miquel Borrell i Cristina Trias.
Avui, Josep Anton Viader i Pay-
rachs, metge, director del Santa
Caterina de Girona i escriptor.

Gastronomia
BEGUR
! 19a Campanya del Peix de Roca.
Restaurants: Cal Bandarra, Casa
Juanita, Costa Brava, Diferent,
Galerna-Mas Comangau, Hostal
Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Ho-
tel Aigua Blava, Hotel Mas Ses Vi-
nyes, Hotel Sa Punta, La Cuina...,
Les Brases del Toc-Hotel El Con-
vent, Taverna Son Molas i Toc al
Mar. Fins al 5 de juny.
CALONGE-SANT ANTONI /
PALAMÓS / VALL-LLOBREGA
! Menú de la Gamba. Restau-
rants: a Palamós, Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, L’Ona, Mar
Bonic, Maria de Cadaqués, Mas
dels Arcs i L’Arcada; a Calonge-
Sant Antoni, Costa Brava, Guiller-
mu, Refugi de Pescadors i Simon;
i a Vall-llobrega, Can Sidro. Fins al
16 de juliol.
OLOT
! VII Ruta de les tapes. Fins al 25
de juny.
ROSES
! Campanya gastronòmica 1.000
roses a Roses. Restaurants parti-
cipants: Asia, Bar Antonio, Bitàko-
ra, Ca la Valeria, Cal Català, Can
Cervera by La Croqueta, Can Gra-
nyela, Chez Paquito, El Balcó de
Mar, El Mirador de l’Almadrava, El
Trull, Falconera, L’Entrecot, L’Es-
calam, L’Estrop, L’Olivar, La Cala,
La Churraskita, La Deliciosa, Nit i
Dia, Roc-Fort, Rocamar, Santa Llú-
cia, Si Us Plau, Sí Tapas Lounge,
Tramonti Pep Curiel, Tramonti
Platja. Fins al 4 de juny.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
! Campanya gastronòmica del
Peix Blau Ganxó. Restaurants:
Barcarola Hotel Restaurant Les
Dunes, Cas Romagué, Catalunya,
Cau del Pescador, Culture, El Gin-
joler, El Tinglado, La Gaviota, La
Pansa, La Proa, Marabú, Nou Ca-
sino La Constància, Sant Pol Ho-
tel Restaurant, Sor Cafè i Taverna
del Mercat. Fins al 18 de juny.
TOSSA DE MAR
! Campanya Fideus a la cassola.
Restaurants: Ca la Carme, Can
Carlus, Can Pini, Capri, Castell
Vell, L’Ajustada, La cuina de l’àvia,
Marina, Mestre d’aixa, Sa Barca,
Sa Muralla, Santa Marta, Túrsia,
Víctor i Victòria. Fins al 30 de ju-
ny.

Taules rodones
FIGUERES
! 19.00. Galeria Lola Ventós. Taula
rodona Guinovart, alquimista dels
sentits, amb la participació de Pep
Vallés, crític d’art; Daniel Lleixà,
pintor; Mariona Seguranyes, his-
toriadora de l’art, i Lara Vidal San-
torum, comissària del centre
d’obra Josep Guinovart.

Inauguracions
CADAQUÉS
! 15.00. Societat L’Amistat. Inau-
guració de l’exposició Cadaqués-
Cuba, història d’una relació i visita
de les alumnes de l’Escola Caritat
Serinyana.

Presentacions
GIRONA
! 18.00. Bar de vins Plaça del Vi 7.
Roger Mas presenta el llibre El do-
lor de la bellesa.
! 19.00. Casa de Cultura. Presen-
tació de la novel·la La sorra ver-
mella, de J.N. Santaeulàlia, a càr-
rec de Josep Domènech Ponsatí i
Xavier Delòs.
! 19.00. Llibreria 22. Presentació
del llibre Llibertat i sentit: refle-
xions sobre la condició humana
(1999-2016), de Lluís Solà. Inter-
vindran Roger Costa-Pau i l’autor.
OLOT
! 19.00. Museu dels Sants. Pre-
sentació del llibre Sang nova, de
Marian Vayreda, el 40è volum de
la col·lecció Josep Pla. L’acte anirà
a càrrec de la curadora de l’edició,
Margarida Casacuberta, professo-
ra i investigadora en literatura
contemporània a la UdG, i de Lluís
Muntada, director de la col·lecció.

Donació de sang
VILABLAREIX
! 18.00 a 21.00. Can Gruart.

Diversos
BANYOLES
! 19.00. Museu Darder. Projecció
del documental Mañana. Dins el
cicle de consum responsable.
! 21.00. Ateneu Bar. Projecció del
documental del mes, Tots els go-
verns menteixen, de Fred Peabo-
dy.
BLANES
! 20.00. Sala Roberto Bolaño de
la biblioteca comarcal. Dijous de
Lletres i Mots, amb tertúlia literà-
ria al voltant de l’obra Don Giovan-
ni, de Molière.
GIRONA
! 11.00. Auditori Josep Irla de
l’edifici de la Generalitat. Acte fi-
nal del 3r Concurs de Retòrica
d’escoles del Gironès: Escola Font
de la Pòlvora, Escola El Pla de
Salt, Escola Silvestre Santaló,
Col·legi Sagrada Família i Escola
Vila-roja.
! 11.00. Biblioteca Carles Rahola.
Taller per a crear un quiet book,
adreçat a mares, pares i mestres.
! 19.30. Museu del Cinema. Pro-
jecció del documental del mes,
Tots els governs menteixen, de
Fred Peabody.
! 21.00. Bar restaurant Amici. En-
glish Bar Chat amb la Llibreria
Linguae.

! 22.00. Cinema Truffaut. Estrena
del documental Dixan. Alger - Ba-
nyoles - Alger, amb cinefòrum
posterior amb la presència de
l’equip creatiu i d’alguns dels seus
protagonistes. Dins el Novè me-
morial Sebastià Salellas.
L’ESCALA
! 18.00. Ultramar. Projecció de la
pel·lícula Entre copas. Tast de vins
Chardonay i Pinot Noir. Concert
de Dani Domínguez Trio. Activitat
prèvia a la celebració dels 10 da-
nys d’Arrels del Vi.
PALAFRUGELL
! 17.30. Biblioteca. Club Malala,
per a nois i noies de 12 a 18 anys.
! 19.00. Biblioteca. Club de narra-
tiva, amb Carol, de Patricia Highs-
mith, amb Imma Merino, periodis-
ta i crítica de cinema, Joan Soler i
David Figarola.
PALAMÓS
! 18.00. Biblioteca Lluís Barceló i
Bou. Taller de vidre naturalment
creatiu La corba camina i recull, a
càrrec de Núria Deu i Elisenda Xi-
fre. Cicle Biblioteques amb DO.
PLATJA D’ARO
! 18.00. Centre cívic Vicenç Bou.
La Plaça del Món: taller floral per
fer objectes decoratius amb flors
de temporada.
PORQUERES
! Caminada nocturna Entorn i as-
trologia. Sortida divendres 2 de ju-
ny, de 22.00 a 00.00, des de la zo-
na esportiva de Miànigues. Ins-
cripcions 30 minuts abans de
l’inici. Més informació al www.ce-
plaestany.cat.
! 19.30. Centre cívic. Xerrada i in-
troducció al tast de vins i format-
ges, amb Ferran Vila, sommelier
del restaurant La Banyeta, i Xavi
Baig, de la botiga La Noucentista.
SARRIÀ DE TER
! 16.30. Centre cívic La Coopera-
tiva. Taller de confitures, a càrrec
de Mia Ramió. Dins les Jornades
de la Gent Gran.

Visites
CASSÀ DE LA SELVA
! 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00.
Parc Art. Visita al parc amb més
de 300 obres d’autors contempo-
ranis a l’aire lliure, de dimarts a
dissabte. I els diumenges, de
10.00 a 13.00. Cal reserva prèvia
al telèfon 669 40 51 91.
GIRONA
! 12.00. Oficina del Punt de Ben-
vinguda Girona-Gironès. Visita gu-
iada Girona Walks.

ROSES
! 10.30. Espai Cultural La Ciutade-
lla. Visita guiada Passejades d’his-
tòria. A les 10.30, en francès; a les
11.30, en català i castellà; a les
17.00, en castellà i francès; a les
18.00, en català i francès; i a les
19.00, en català i castellà. Cada
dia.
! 17.30, 18.30 i 19.30. Castell de la
Trinitat. Visita guiada Un mirador
fortificat. En català, castellà i fran-
cès.

Cap de setmana
CAMPDEVÀNOL
! 32a Cursa Comte Arnau, per di-
umenge, a les 09.30. Més infor-
mació, a www.cursacomtear-
nau.wordpress.com.
GIRONA
! Anem a... Conèixer els arbres
dels boscos de Palau, per dissab-
te. Sortida a les 11.00, del pàr-
quing del camp de futbol del Giro-
na. I pel diumenge, Anem a... Des-
cobrir escultures, a partir de les
11.00, a les Voltes d’en Rosés a la
Cort Reial. Més informació al tel.
972 22 18 66 o bé caseta@ajgiro-
na.cat.
PLATJA D’ARO
! 16a Neteja del fons marí a la
platja Gran (Riuet), per diumenge,
de 09.00 a 13.00.

Exposicions
ANGLÈS
! Biblioteca Joaquim Bauxell.
Refugiats. Per què?. Fins al 13 de
juny.
GIRONA
! Biblioteca Carles Rahola. Etiò-
pia, fotografies de Marc Peiris.
Fins al 18 de juny.
! Bòlic_La Rambla. Wire-
less:f(r)iccions d’adolescència.
Fins al 4 de juny.
! CaixaForum. Accés directe. Pai-
satges tòxics, obres d’Ester Parte-
gàs i Miguel Ángel Rojas. Fins al
10 de setembre.
! CaixaForum. Experiment Any
2100. Què ens espera a la Terra
del futur?. Fins al 13 d’agost.
! Casa de Cultura. 23 anys de mi-
cromecenatge del fons KGB
(1989-2012), amb obres d’artistes
com Kim Bover, Narcís Comadira,
Paco Torres Monsó, Mercè Huerta
o Sam Abrams. Fins al 17 de juny.
! Casa Pastors. Un meteorit fu-
gaç: Fidel Aguilar. Fins al 10 de se-
tembre.
! Col·legi de Periodistes. Disset
mirades a dotze mesos. Fins al 30
de juny.
! Fundació Valvi. Exposició retro-
spectiva Alberto Fabra (I), el des-
cobriment. Anys 50-60. Fins al 3
de juny.
! Museu d’Arqueologia. El geni
culinari. Innovacions que marquen
la nostra cuina. Fins al setembre.
! Museu d’Art. Rusiñol en terres
gironines. Fins a l’1 de novembre.
! Museu d’Art. Prudènci Bertrana,
pintor. Fins l’1 d’octubre.
! Museu d’Història. D’El fayum a
estampa popular, d’Enric Mar-
quès. Fins al 5 de novembre.
LA JONQUERA
! MUME. Vides errants. Postguer-
res i exilis dels germans Pi i Su-
nyer, 1939-1950. Fins al 2 de juliol.
! MUME. Instal·lació fotogràfica
La maleta dels insomnis, del foto-
periodista Miquel Ruiz. Fins al 18
de juny.
! MUME. D’orificis al mur, de Ro-
ser Bover. Fins al 4 de juny.
LLANÇÀ
! Museu de l’Aquarel·la. Llum
d’aquarel·la, de Laurentino Martí.
Fins a l’11 de juny.

LLORET DE MAR
! Casa de Cultura. Obres sobre
Cuba del pintor Ramon Planes.
Fins al 23 de juny.
OLOT
! Arxiu Comarcal. Obra pública
d’RCR a Olot. Fins al 30 de juny.
! Museu dels Volcans. Donem la
benvinguda al llop!. Fins al 18 de
juny.
! Sala 15. Mostra dels treballs de
final de curs dels alumnes de l’Es-
cola Municipal d’Expressió: Boti-
guers i botigueres, fotografia;
L’univers: l’espai on habitem,cerà-
mica, i Dibuixos d’opinió, il·lustra-
ció i còmic. Fins a l’11 de juny.
PALAFRUGELL
! Museu del Suro. El sexe en èpo-
ca romana. Fins a l’1 d’octubre.
! Museu del Suro. El fum imprès,
col·lecció de Teresa Pérez Daniel.
Fins al 24 de setembre.
! Torre de Guaita de Sant Se-
bastià de la Guarda. Sant Sebas-
tià Interpretat, d’Urban Sketching
Girona. Fins al 15 d’octubre.
PALOL DE REVARDIT
! Sala del Castell. Art matèric, de
Lluís Torner. Dissabtes i diumen-
ges, fins al 9 de juliol.
PALS
! Ca la Pruna. Els colors de Giro-
na, de Jordi Gamell. Fins al 30 de
juny.
PERALADA
! Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec. Sahrauí. Imatges
d’un poble desplaçat, d’Antolín
Avezuela. Fins al 2 de juny.
PLATJA D’ARO
! Parc dels Estanys. Escultura de
gran format de Pedro Jordan. Fins
al 9 de juliol.
QUART
! Museu de la Terrissa. Exposició
de fotografies Montnegre al segle
XIV, de Jordi S. Carrera. Fins al 18
de juny.
RODA DE TER
! Sala d’exposicions temporals
Fina Blancafort del Museu Ar-
queològic de l’Esquerda. Cal·lus,
pintura i fotografia de Nàdia del
Olmo, Laia Jordà i Maria Vilar. Fins
al 25 de juny.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
! Casa Irla. #wrongplace, de Pa-
trick Subirats. Fins al 25 de juny.
SANT JOAN DE LES
ABADESSES
! Espai Art l’Abadia - Palau de
l’Abadia. Ficcions, d’Isidre Manils.
Fins al 16 de juliol.
SANTA CRISTINA D’ARO
! Sala d’exposicions La Caixa.
Col·lectiva de pintures d’Eric De-
laval, Ana Rekling, Dita i maria.
Fins al 13 de juny.
SARRIÀ DE TER
! Cafeteria El Coro. Natura, de
Pilar Niebla. Tot el juny.
SILS
! Sala la Laguna. La Laguna. Me-
mòria d’una entitat. Fins al 16 de
juny.
TORROELLA DE MONTGRÍ
! Claustre de l’Hospital. Foto-
grafies d’Anca (Albert Collado,
Narcís Ros, Cristina Luque i Albert
Romaní). Fins al 30 de juny.
! Museu de la Mediterrània. Els
paisatges a la taula. Fins al 5 de ju-
ny.
! Museu de la Mediterrània. Epi-
genètica, de Guillermo Basagoiti.
Fins al 10 de juliol.
VIDRERES
! Biblioteca Joan Rigau i Sala.
Polvorins, fotografies de Carles
Palacio. Sèrie Joves fotògraf(e)s
de les comarques gironines (XIII).
Fins al 21 de juny.

L’agenda

Santaeulàlia torna a la novel·la

Josep Navarro Santaeulàlia ■ ANDREU PUIG

GIRONA19.00 PRESENTACIÓ LITERÀRIA
L’escriptor banyolí J.N. Santaeulàlia torna a la no-
vel·la amb La sorra vermella (Proa), que presenta a
la Casa de Cultura, amb Xevi Delòs i Josep Domè-
nech Ponsatí, en un acte organitzat per la Geli.

Paula Lasheras Olmos




Girona, Salt i Sarrià
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DdG SALT

■ El passeig Ciutat de Girona de
Salt acollirà el dissabte  de juny
una master class de spinning soli-
dari organitzat per Femi Montero,
del blog La Esencia de Vivir. Tots
els beneficis que s’obtinguin (la
incripció costa  euros) es des-
tianaran  a la investigació del càn-
cer de pulmó i concretament so-
bre el paper de la silibinina, un
possible potenciador dels tracta-
ments oncològics per a aquest ti-
pus de càncer.

Totes les persones que vulguin
participar-hi ja es poden inscriure
al blog La esencia de Vivir, i rebran
un «welcome pack» per a la seva
participació. La classe començarà
a les deu del matí. 

Col·laboració institucional
Entre les entitats que hi col·la-

boren hi ha, a banda de nombro-
ses empreses privades, l’Ajunta-
ment de Salt, l’Institut de Recerca
Biomèdica (Idibgi) i UEsports de
Salt. 

Salt acull una  classe
de «spinning»
solidària amb el
càncer de pulmó

Els anuncis del Banc de Sa-
badell han fet molt mal.
Avui ja no ets ningú si or-
ganitzes una xerrada de

les de tota la vida. Avui has de por-
tar dues persones perquè tinguin
una conversa. En lloc d’en Rafa Na-
dal i en John Carlin, la Càtedra de
Gastronomia, Cultura i Turisme de
la UdG va dur ahir a La Mercè en
Ferran Adrià i en Josep Maria Fo-
nalleras. Cuiner i escriptor, o excui-
ner i escriptor, o showmani escrip-
tor, o constructor en espais naturals
i escriptor, o venedor de fum i es-
criptor. Hi ha opinions per a tots els
gustos.

Ferran Adrià apareix esperrucat
com si hagués posat el cap dins de
la màquina de deconstruir -supo-
sant que tal estri existeixi- i cabell i
crani haguessin decidit emprendre
camins diferents. Vull dir esperru-
cat dins de les seves possibilitats,
que no són gaires però són força
més de les que atresorem Fonalle-
ras i jo plegats. També és possible
que l’excuiner transmutat en show-
man s’hagi imbuït tant del seu es-
tatus de geni que pretengui passar
per una barreja d’Einstein i Punset.

Posats a parlar a la UdG, el més
adient seria que Adrià ho hagués
fet a la facultat d’Arquitectura per

explicar el projecte de construcció
del Nou Bulli al cap de Creus, o en-
cara millor a la de Ciències Políti-
ques, per relatar de quina manera
ha aconseguit el favor de fer-ho en
un parc natural. Però Adrià i Fona-
lleras han vingut a parlar de cuina.
Millor dit, de gastronomia, que es
veu que no és el mateix. Com a mí-
nim això sosté Adrià/Punset. A mi

no em preguntin, que tinc pel súm-
mum de la gastronomia o de la cui-
na o del que sigui, una tapa de fri-
tanga al bar Cuéllar de Vila-roja. O
el menú de Can Dalmau, penso, en
el moment que se m’asseu al costat
el mateix Jordi Dalmau. Espero que
la seva assistència a la xerrada, per-
dó conversa, no signifiqui la pro-
pera substitució dels pollastres a

l’ast per cuina de fusió. Vade retro.

Frases, frases
S’asseuen en dues butaques que
no cabrien al meu pis. Ni una de les
dues, vull dir. En Fono intimida.
Avança el cap, es posa amb tota la
seva humanitat a dos pams de Fer -
ran Adrià, ulleres calades i mirada
fixa, i no se sap si està amenaçant

el cuiner, o pitjor, li vol fer un petó.
A ningú estranya que Adrià aban-
doni al cap de poc la còmoda però
perillosa butaca i opti per conti-
nuar la conversa a peu dret. 

Ferran Adrià demostra tenir tau-
les. Fa riure el públic, interacciona
amb ell, fa preguntes, fa bromes i
es posa tothom a la butxaca, ves
que no fes això per aconseguir els
permisos de construcció. Fonalle-
ras, també dret, mans a la butxaca
i somriure murri, adopta el paper
de fer-li la rèplica quan el xouman
principal així ho sol·licita. En de-
terminat moment el xef pregunta
si algú sap la diferència entre una
fruita i una verdura. Com si les co-
ses del camp es poguessin distingir
unes de les altres.

Movent-se de costat a costat de
l’escenari com el monologuista ex-
perimentat que és, Ferran Adrià re-
alitza afirmacions com que «les pa-
raules són una complicació per
comprendre», una gran veritat en
el seu cas, que «el que volem és aju-
dar la gent a evolucionar i com-
prendre», i mira que seria fàcil li-
mitar-se a donar-li menjar, o que
una de les raons del tancament del
Bulli va ser «comprendre què hi
feien», que les frases enigmàtiques
sempre vesteixen. També, que
«una recepta és un algoritme», fra-
se que la dic a en Cuéllar i em tira
pel cap la tapa de chocos: aquí no
fiquem porqueries al menjar.

Diferència entre fruita i verdura
Ferran Adrià conversa amb Josep Maria Fonalleras i acaba interactuant amb el públic que omplia La Mercè ahir al vespre

Fonalleras i Adrià, a l’inici de la conversa, després es posarien drets i ja no s’asseurien més. ANIOL RESCLOSA

Albert Soler
GIRONA

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.



estit amb una samarreta
blava i uns pantalons am-
ples de color negre, Ferran
Adrià va fer delir, va fer

riure, va sorprendre i fins i tot va
fer enrojolar un xic bona part del
públic que ahir va assistir a la con-
versa organitzada per la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i Turis-
me de Calonge-Sant Antoni de la
Universitat de Girona, que es va
fer al centre cultural La Mercè de
Girona i que tenia com a títol Sa-
piens, comprendre per crear. El
d’ahir era el segon cicle d’activitats
divulgatives que ha organitzat
aquest any la càtedra i va consistir
en una xerrada entre el xef i l’es-
criptor Josep M. Fonalleras,
“amics de fa molts anys”.

Va ser una conversa molt diste-
sa –i no una conferència, com va
deixar clar Fonalleras, tot rient–,
en la qual Adrià va interactuar en
tot moment amb el públic. Amb
preguntes com què es la gastrono-
mia o què és una hortalissa o la di-
ferència entre una fruita i una ver-
dura, Adrià va fer reflexionar el
públic sobre el coneixement vincu-
lat a la cuina que té la societat.

En només una hora i mitja,
Adrià va desmitificar quelcom del
qual ja fa molts anys tothom parla:
els productes naturals. “I quan

V

diem naturals, el que ens ve al cap
és que són productes sans, i no és
veritat. Quan es parla de natural
volem dir que no els han llançat
productes químics”, va afirmar
amb contundència. Adrià ho va ar-
rodonir preguntant: “Algú ha anat
al bosc i hi ha trobat cap iogurt na-
tural?”. I la cuina de l’àvia també
va rebre la clatellada d’Adrià: “Les
croquetes de l’àvia? No són de
l’àvia, les croquetes són france-
ses!”.

Entendre els conceptes que for-
men part de la cuina i el mateix
procés creatiu és la base sobre la
que Adrià construeix el mètode

Sapiens, que sorgeix de la necessi-
tat de ser més “eficient i eficaç”
per poder continuar “innovant dia
a dia en el món de la gastronomia”.
El mètode ha estat present als Cos-
moCaixa de Barcelona i Madrid.

Una vegada acabat l’acte es va
anunciar que la càtedra ha convo-
cat set beques destinades a dos
màsters de la UdG: un màster en
biotecnologia alimentària i un al-
tre en turisme cultural de l’itinera-
ri de gastronomia per realitzar la
màster tesi sobre l’àmbit de la gas-
tronomia i l’alimentació, dotats
amb un import màxim de 3.000
euros cadascuna. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Gastronomia

Reinterpretar la cuina

Imma Bosch
GIRONA

XEF · El cuiner Ferran Adrià va defensar ahir a Girona la necessitat de
comprendre l’origen de la cuina per impulsar la creativitat i la innovació

Fonalleras i Adrià, ahir durant la conversa ■ CARLES PALACIO
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El Centre Verd va inaugu-
rar ahir oficialment la seva
nova botiga de Salt. Situa-
da entre l’Espai Gironès i
l’hospital Santa Caterina
és, segons va assegurar
l’alcalde de Salt, Jordi Vi-
ñas, “un centre modern i
innovador” i “realment
avançat des del punt de
vista tecnològic i d’estruc-
tura”. Tant Viñas com el
propietari del centre, Ole-
guer Burés, van ser els en-

carregats de fer la inaugu-
ració oficial i van plantar
un arbre. El Centre Verd
ocupa una superfície de
12.000 m² i consta d’una
nau comercial i hivernacle
de fusta i sense columnes
de 26 metres d’ample i una
altura de 9 metres. Burés
va remarcar que el nou es-
pai disposa de calefacció
per terra radiant, il·lumi-
nació LED automatitzada
“molt per sobre de les es-
tàndards en centre de jar-
dineria”, aparcament amb
sòl drenat i àmplia secció
d’animals amb perruque-
ria canina i veterinari, a
més de totes les seccions
clàssiques d’un centre de
jardineria. El centre dona
feina a 22 persones. ■

Inauguració
oficial del
Centre Verd

Imma Bosch
SALT

a Ocupa una
superfície de 12.000
m² i dona feina a 22
persones

Viñas, plantant un arbre, i darrere Burés i el regidor de Salt,
Àlex Barceló, durant la inauguració del matí ■ CARLES PALACIO





Ferran Adrià: 'Comprendre és connectar el
coneixement'
Baix Empordà | 02-06-2017 | 14:56

Ferran Adrià i Josep M. Fonalleras parlen de creativitat 

Ahir a la tarda va tenir lloc la conversa entre Ferran Adrià i Josep Maria Fonalleras, la segona del
cicle d'activitats divulgatives del 2017 de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de
Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona (UdG). Durant la conversa, presentada per
l'alcalde de Calonge ? Sant Antoni, Jordi Soler, Adrià ha defensat la necessitat de comprendre
l'origen de la cuina per impulsar la creativitat i la innovació i la importància de connectar el
coneixement bàsic per avançar en qualsevol procés creatiu.

A partir de preguntes dirigides al públic, com què és la gastronomia, què és una hortalissa o quina
és la diferència entre una fruita i una verdura, Adrià ha fet reflexionar el públic sobre el
coneixement vinculat a la cuina que té la societat.

Sota el títol Sapiens, comprendre per crear, una conversa amb Ferran Adrià, el cuiner del Bulli ha
posat un exemple i ha explicat que "tothom parla de productes naturals i, quan diem naturals, el
que ens ve al cap és que són productes sans i no és veritat".

Entendre els conceptes que formen part de la cuina i el mateix procés creatiu és la base sobre la
que Adrià construeix el mètode Sapiens, el qual sorgeix de la necessitat de ser més eficient i eficaç
per poder seguir innovant dia a dia en el món de la gastronomia. El mètode ha estat present als
CosmoCaixa de Barcelona i Madrid amb l'exposició Sapiens, comprendre per crear, i encara es pot
visitar a Madrid fins el 5 de juny.

Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St. Antoni

Dirigida per Dra. Dolors Vidal, la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-St. Antoni,
creada amb el compromís de l'Ajuntament de Calonge i la Universitat de Girona, té l'objectiu de
fomentar els estudis que s'encavalquen sobre aquests tres eixos: gastronomia, cultura i turisme.

Les accions que conformen el pla d'aquest any es classifiquen en quatre eixos estratègics diferents:
de comunicació i desenvolupament online, de posicionament internacional i treball en xarxa, de
difusió i transferència de coneixement i una línia de publicacions acadèmiques.

Pag 1



La Càtedra també ha convocat set beques destinades a dos màsters de la Universitat de Girona:
màster en Biotecnologia Alimentària i màster en Turisme Cultural de l'itinerari de gastronomia,
per realitzar la màster tesi sobre l'àmbit de la gastronomia i alimentació, dotats amb un import
màxim de 3.000 euros cadascuna.

Autor: Redacció
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA CÀTEDRA DE GASTRONOMIA, CULTURA I 

TURISME CALONGE-SANT ANTONI PELS ESTUDIS DE MÀSTER DE LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA.  

ALUMNES BECATS PER AL CURS 2016-2017 

 
 
 
NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 
 
 

 Calonge i la UdG reforcen la gastronomia i el turisme. (El Punt – Joan Trillas) 
 

 

 “La Costa Brava encara és poc coneguda a la Xina”. (El Punt – Entrevista a Yunjie 
Gong i Dan Zhu per Joan Trillas) 
 
 

 Seduir l’enoturista xinès. (La Vanguardia – Sílvia Oller) 
 

 

 Seducir al enoturista chino. (La Vanguardia – Sílvia Oller) 
 
 
 
TELEVISIÓ 
 
 

 La càtedra de gastronomia, cultura i turisme Calonge-Sant Antoni promou set 
beques relacionades amb l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació. (TV3) 
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La Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme Ca-
longe-Sant Antoni convo-
ca ajuts destinats a estu-
diants de màsters de la
Universitat de Girona re-
lacionats amb l’àmbit de la
gastronomia i l’alimenta-
ció. Aquestes beques, amb
un import màxim de
3.000 euros cadascuna, es
destinen a cobrir total-
ment o parcialment l’im-
port dels preus públics de
la matrícula de 60 crèdits
d’un màster oficial cursat
a la UdG.

Els estudiants hauran
de presentar un treball
que aprofundeixi en la
problemàtica d’aquests
potents sectors, sense li-
mitació pel que fa al terri-

tori. L’alcalde, Jordi Soler,
destaca la importància
que un ajuntament com el
de Calonge-Sant Antoni
s’impliqui en la universi-
tat en un punt clau com és
el turisme, ja que perme-
trà “generar oportunitats i

sinergies”. Els beneficiaris
de la beca són estudiants
del màster de biotecnolo-
gia alimentària i el de tu-
risme cultural.

Treballs de referència
Un cop acabat el període

acadèmic, els resultats
dels set treballs finals de
màster s’hauran de pre-
sentar públicament.

Els actuals becats estan
enllestint treballs de di-
versa tipologia, com ara
un estudi de les tres rutes

del vi catalanes adherides
a Acevin i també propos-
tes per donar un valor afe-
git a la ruta del vi DO Em-
pordà; anàlisis de la gestió
turística de Porto; les xar-
xes socials en la gastrono-
mia; el calendari d’advent
en viu com a proposta gas-
tronòmica i cultural a Gi-
rona; una investigació vin-
culada al que seria la línia
de recerca d’aromes de la
Masia I+R d’El Celler de
Can Roca; la promoció i
adaptació de l’oferta gas-
tronòmica de la Costa Bra-
va al mercat xinès, i la pro-
moció i adaptació de l’ofer-
ta enològica de la Costa
Brava també al mercat xi-
nès. Aquests últims tre-
balls els fan dues estudi-
ants de la zona que fan el
màster en turisme cultu-
ral de la UdG. ■

Calonge i la UdG reforcen la
gastronomia i el turisme

Joan Trillas
CALONGE / GIRONA

a La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme convoca ajuts que permetran cobrir totalment o
parcialment la matrícula dels crèdits del màster a Set estudiants ja enllesteixen els últims treballs

Els set estudiants que estan enllestint els treballs d’aquest curs ■ UDG / CÀTEDRA GASTRONOMIA

El govern de la Generalitat
va acordar ahir denegar la
proposta del que havia de
ser el nou escut heràldic
de l’entitat municipal des-
centralitzada (EMD) de
l’Estartit, perquè no res-
pecta les normes heràldi-
ques. Aquesta va ser una
proposta de la Junta de Ve-
ïns de l’EMD de l’Estartit,
que va acordar, el juliol del
2015, adoptar un nou es-
cut que consisteix en un
camper d’atzur (color)
amb un corall d’or (me-
tall), set rocs també d’or i
una faixa ondada d’argent
(metall), senyals que re-
presenten l’arxipèlag de
les illes Medes. L’escut va
ser assessorat per Ar-
mand de Fluvià. El govern
ha denegat aquest escut
d’acord amb els informes
desfavorables de la direc-
ció general d’Administra-
ció Local i de l’Institut
d’Estudis Catalans. ■

La Generalitat
denega el nou
escut heràldic
de l’Estartit

J. Trillas
L’ESTARTIT
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DESTACAT

AGENDA

Ruta Bertrana
Avui, a les 19.30 h

Al Centre Cultural La Mercè
Cal inscripció

Buena Onda
Tempo Sota les Estrelles

Demà, a les 21 h
A la plaça dels Jurats

Ninetes i ninets. Jocs infantils en família
Demà, de 19 a 21 h

A la plaça Fidel Aguilar (Santa Eugènia)

Què cal saber per a iniciar un projecte empresarial
El 2 d’agost, de 9.30 a 11.30 h

A Girona Emprèn (c. Tarragona, 40)
Cal inscripció www.girona.cat/gironaempren

Llibres amb Xulio Ricardo
El 2 d’agost, a les 18 h
A la plaça dels Jurats

Tardes de contes al Call
Sopa de pedres

El 2 d’agost, a les 18 h
Al Museu d’Història dels Jueus

Biblioplaça de Santa Eugènia
Éssers d’aigua i marins, estranys i catalans

El 3 d’agost, a les 19 h
A la plaça de Santa Eugènia

Trobareu tota la informació de l’agenda a girona.cat/agenda

CONCURSOS

VI Concurs SmartFilms Girona

Concurs de curtmetratges amb dispositius mòbils o tauleta

Dirigit a joves de 14 a 18 anys

Presentació dels curtmetratges fins al 31 d’agost

Dos categories: Iguala’t i Diversitat

www.girona.cat/filmoffice

CONVOCATÒRIES

Subvencions per finançar activitats de les associacions 
d’hostaleria i restauració de Girona

Termini: 1 d’agost
https://seu.girona.cat/tauler/subvencions

Beca 8 de Març
Termini: 21 d’agost

www.girona.cat/beca8m

INSCRIPCIONS

Aula d’escriptura. Curs 2017-2018
Al Centre Cultural La Mercè

www.girona.cat/aulaescriptura

Inscripcions a la Cursa de la Dona
La cursa tindrà lloc el 24 de setembre

www.cursadeladonagirona.com
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daptar i promoure l’oferta
gastronòmica i l’enològica
de la Costa Brava és el tre-
ball que fan dues estu-

diants xineses, Yungie Gong i Dan
Zhu, que han estat becades per la
càtedra de gastronomia, cultura i
turisme Calonge-Sant Antoni de la
Universitat de Girona (UdG). Les
dues estudiants del màster de gas-
tronomia i alimentació posen en re-
lleu, però, que tot i la seva potencia-
litat, la Costa Brava encara és força
desconeguda a la Xina.

Què us ha portat a estudiar a la
Universitat de Girona?
[Yungie Gong] Fa set anys que vol-
to per l’Estat investigant. Durant
els darrers quatre, he viatjat per
més de 24 destinacions turísti-
ques diferents de l’Estat. Les be-
ques de la càtedra em van perme-
tre cobrir la matrícula del màster
en l’àmbit de gastronomia i ali-
mentació de la UdG, que em va in-
teressar molt.

[Dan Zhu] No coneixia Girona,
la veritat, però sóc una persona in-
quieta i la UdG despuntava en l’es-
tudi de turisme cultural, per això
vaig venir.

Com veieu el mercat potencial de la
Xina?
[Yungie Gong] Hem de tenir clar
que, durant el 2016, el 85% dels
turistes de la Xina que han visitat
Girona ho han fet per motius cul-
turals, i en aquest àmbit el gastro-
nòmic és clau per atraure’n més.

A

Yungie Gong i Dan Zhu Estudiants del màster de gastronomia de la UdG

“La Costa Brava encara és
poc coneguda a la Xina”

Joan Trillas
CALONGE / GIRONA

APOSTA · Dues estudiants xineses becades per la càtedra de gastronomia,
cultura i turisme Calonge-Sant Antoni analitzen el mercat xinès a la Costa Brava

La degustació gastronòmica s’ha
convertit en un important fil con-
ductor que permet apreciar el va-
lor cultural dels destins.

[Dan Zhu] Estic absolutament
convençuda que el turisme xinès
creixerà durant els propers deu
anys. Hem de tenir en compte que
atraure el turisme del meu país és
un important debat per part de la
indústria turística mundial.
Aquesta és una molt bona oportu-
nitat per la Costa Brava. El 2015,
l’Agència Catalana de Turisme va
identificar la ruta del vi com un
dels punts que més interès desper-
ta a la Xina.

Amb les diferències culturals, pen-
seu que es pot adaptar l’oferta de
la Costa Brava al mercat xinès per
fer-lo més atractiu?
[Yungie Gong] Sí, però cal tenir
present que la Costa Brava encara
és poc coneguda. S’ha de fer una
campanya per donar-la a conèixer i
és vital entendre les preferències
alimentàries i el comportament
d’aquests turistes.

[Dan Zhu] Per descomptat. Però
cal treballar més i donar a conèixer
la imatge de la Costa Brava en el
mercat xinès. És un llàstima que si-
gui encara poc coneguda entra nos-
altres. ■

Yungie Gong, de Changsha, i, a la dreta, Dan Zhu, de Chendu ■ UDG

L’Ajuntament de Pala-
mós tirarà endavant la re-
forma de la plaça dels
Comtes de Palamós, al
barri de la Platja, un cop
aprovat el projecte defini-
tiu sense cap al·legació.
L’alcalde, Lluís Puig

(ERC), explica que l’ac-
tuació, consensuada amb
els veïns de la zona, té un
pressupost de 32.000 eu-
ros i planteja, sobretot,
una actuació al mur que
separa la plaça i el carrer
del President Macià.

L’altra gran actuació
contemplada en el projec-
te és renovar el paviment

de sauló de la plaça, po-
sant-hi un element que
eviti el creixement d’her-
bes. Pel que fa a retallar
l’altura del mur que sepa-
ra la plaça dels Comtes de
Palamós i el carrer del
President Macià, es tracta
de donar més visibilitat a
l’espai i, especialment, als
comerços que hi ha al
fons, com destaca Jordi
Pallí, regidor d’Urba-
nisme i Obres. L’Ajunta-
ment ja ha promogut,
aquest any, una actuació
similar de millora urbana
a la plaça de Pere el Gran,
situada al barri de les Ca-
ses Noves. ■

La reforma de la
plaça dels Comtes de
Palamós, a punt

Joan Trillas
PALAMÓS

El mur de ciment que es
retirarà, segons el projecte,
al fons ■ J. TRILLAS
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ElEixampleganaráun
nuevo jardínenel patio
de isla de la casaMacaya
BARCELONA Redacción

El Ayuntamiento ha convocado
un concurso para licitar las obras
de urbanización y apertura del
patio interior de la isla de la casa
Macaya. Barcelona ganará así
una zona ajardinada de unos
2.000m, que permitirán contem
plar la fachada posterior de este
edificio modernista, obra de Jo
sep Puig i Cadafalch, en el núme
ro 108 del paseo Sant Joan. Este
nuevo jardín estará delimitado
por estepaseoy las callesProven
ça, Mallorca y Roger de Flor
(donde estará el acceso, que se

hará por el número 191). La zona
era hasta ahora un espacio cu
bierto y sin acceso directo desde
la calle, aunque es de titularidad
municipal. Las obras exigirán la
retirada y demolición de algunos
elementos existentes en el inte
rior del futuro parque, así como
tareas de refuerzo del aparca
miento subterráneo “para garan
tizar la máxima seguridad del es
pacio público”. El proyecto, que
también pretende mejorar la co
nectividad urbana, al permitir el
paso de un lado a otro del interior
de la isla, tiene unpresupuesto de
casi 2,5 millones de euros.c

AYUNTAMIENTO BARCELONA

Recreación del aspecto que tendrá el patio, con la fachada posterior de la casaMacaya al fondo

Una estudiante demáster de la UdG da consejos a bodegueros
e instituciones para atraer a turistas del país asiático a los viñedos

Seducir al enoturista chino

TURISMO

SÍLVIA OLLER
Girona

Unos 200 millones de
chinos viajarán al
extranjero en el año
2020, de los quemás
de un millón llega

rán a España. A su interés por la
gastronomía, la cultura, las com
pras y los negocios –hasta ahora
principales motivaciones de sus
viajesa laPenínsula–sesumaelau
ge del enoturismo, las rutas para
conocer losviñedosybodegasde la
zona. Países de marcado carácter
vitivinícolacomoFranciaoAustra
lia ya lo han notado y enCatalunya
es una tendencia incipiente, pero
conungranmargendemejora.Más
teniendo en cuenta que las expor
taciones de vino al gigante asiático
van al alza y que el mercado chino
ocupayaelquintopuestoenel ran
kingmundialdeconsumo.Con17,3
millones de hectolitros consumi
dos en el 2016, es el país que ha re
gistrado elmayor incremento en el
último año con un crecimiento del
7%, segúndatosde laOrganización
Internacionalde laViñayelVino.
“El vino es un indicativo de esta

tussocialydeeducaciónsuperior,y
representa un beneficio para la sa
lud”,explicalaestudiantechinadel
máster enTurismoCultural (espe
cialidad Gastronomía) de la Uni
versitatdeGirona(UdG),DanZhu,
en su tesis El enoturismo para el
mercado chino. Propuesta de pro
moción de la Costa Brava, donde
ofrece consejos a instituciones y
bodegas para sacar partido a este
mercado. Algunas de sus conclu
siones pueden ser extrapolables a
otras regiones vitivinícolas catala
nascomoelPrioratoelPenedès.
En su estudio,DanZhu aconseja

aprovechar los periodos vacacio
nales de la población como el Año
Nuevo(quesecelebraentreeneroy
febrero) o el día nacional de China
(1 de octubre), cuando los trabaja
dores suelen disponer de una se
mana de vacaciones públicas, para

crearpropuestasespecíficasdirigi
das a este colectivo. “Eso ayudaría
también a desestacionalizar el tu
rismo, muy centrado en los meses
de verano”, apunta la estudiante.
Sugierelaposibilidaddecelebrarel
AñoNuevoenunabodegaenlaque
no falte comida y vino local, espe
cialmenteel tinto,yaque loschinos
asocianel rojoa labuenasuerte, así
como realizar tratamientos de vi
noterapia.
También propone crear produc

tos combinados con el sur deFran
cia y ver el mercado galo no como
uncompetidorsinocomounaliado
para promocionar la Costa Brava.
Zhu explica que es todavía una
marca turística “poco conocida en
China”, pero argumenta que la re
gión tiene un gran potencial para
atraer a sus compatriotas por su
amplia oferta turística. “A los chi
nos les gusta viajar a destinos con
antecedentes históricos, cultura

les, que tengan paisajes naturales y
lugares de interés conocidos”, co
mo puede ser el Museo Dalí de Fi
gueres. La alumna delmáster de la
UdG recomienda a instituciones y
bodegas “vincular vino y cultura”
para queel enoturismoresulteuna
propuesta interesante para el co
lectivochino.
Zhuexplicaensu tesisqueelpú

blico objetivo sobre el que hay que
ponerel foco son losnacidos entre
las décadas de 1970 y 1990, ya que
son los principales consumidores
de vino en el país asiático. “Se trata
de personas con un alto nivel edu
cativo, ingresos y que viven en
grandes ciudades”, afirma. Un pa
trón que coincide con el perfil de
viajero chino en España: dos ter
cios tienen entre 24 y 44 años y el
66% han cursado estudios supe
riores.
Utilizar el alfabeto chino en las

webs de las bodegas y en las visitas
guiadas a los viñedos que forman
parte de la Ruta del Vi DOEmpor
dà, impulsada por el Patronat de
Turisme y visitada por más de
110.000 turistas en el 2016, contri
buiría también, segúnZhu, a incre

mentar el interés por la zona, más
allá de la promoción de los caldos
catalanes en origen o de las expor
taciones. “Conforme aumenta el
consumo de vino en China, cada
vez son más los residentes que es
tándispuestosaviajaralextranjero
para conocer los viñedos de donde
proceden los caldos que beben”,
afirma Zhu. Lo corrobora Íngrid
Oliveda, del Grup Oliveda, de
Capmany,queafirmaqueesunpú
blico muy interesado por conocer
todo el proceso de la elaboración
delvino.
El Patronat de Turisme Girona

Costa Brava y la Denominació
d’Origen Empordà estudiarán las
conclusiones del estudio para eva
luarsiponenenprácticaalgunasde
las sugerencias de la estudiante del
máster de laUdG. El presidente de
laDOEmpordà,XavierAlbertí, re
conoce el potencial de China para
desestacionalizarel turismo.c

PERE DURAN / NORD MEDIA / ARCHIVO

Un grupo de instagramers durante una visita guiada a principios de año a los viñedos de Espolla

Los nacidos entre
1970 y 1990, con alto
nivel educativo e
ingresos elevados, son
elmercado prioritario

Devinos deun euro a gamas altas
]Siete bodegas de laDO
Empordà exportan actual
mente aChina. Las primeras
acciones empezaron en el
año 2009 ydurante el pasa
do ejercicio casi un 3%del
volumen global de exporta
ciones fue a parar al gigante
asiático. En algunas bodegas
comoLaVinyeta, deMollet
dePeralada, la cifra de ven
tas (básicamente a la región
deCantón yTaiwán), se
sitúa en el 17%. “Es unmer
cadodonde la cultura del
vino está entrando conmu
cha fuerza”, subraya Josep
Serra, responsable de la
bodega. También es un
mercadodestacadopara el

GrupOliveda, deCapmany,
que prevé incrementar enun
10% las ventas el próximo
año. “Hace unos años, cuan
do empezamos a trabajar
allí, les daba igual un vino de
un euro que unode diez,
ahora optan por gamasme
dias y altas”, afirma Íngrid
Oliveda.Mayoritariamente,
las bodegas que venden al
país asiático lo hacen en
tiendas especializadas y a
restaurantes. LaDOEmpor
dà comercializó unos 6mi
llones de botellas en 2016, un
15%en elmercado exterior.
Unade las apuestas priorita
rias es el área deBarcelona,
según explicaXavierAlbertí.



 

 

 

 

PRESENTACIÓ I TAULA RODONA 

DE LES TESIS FINALS DE MÁSTER DELS ALUMNES BECATS PER LA 

CÀTEDRA DE GASTRONOMIA, CULTURA I TURISME 

CALONGE-SANT ANTONI 

(CURS 2016-2017) 

 
NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 

 

 Calonge acollirà un debat turístic de les tesis finals d’un màster de la UdG. (Diari 
de Girona – Redacció) 

 

 Innovació, gestió eficient i autenticitat, claus per a la gestió futura del turisme. 
(Diari de Girona – Agències) 

 

 Cap a un turisme honest. (El Punt – Joan Trillas) 
 

 Innovació, gestió eficient, diferenciació, autenticitat i honestedat, claus per al 
futur del turisme a la Costa Brava. (Revista Gidona) 

 

NOTÍCIES A PREMSA DIGITAL 
 

 Reconeguts professionals del sector debatran les tesis finals de màsters dels 
alumnes becats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant 
Antoni. (www.canalajuntament.cat) 

 

 Proposen estratègies per enfortir el turisme cultural i gastronòmic a Girona i la 
Costa Brava. (GironaNotícies.com) 

 

 El futur del turisme a la Costa Brava a debat. (CostaBravadigital.cat) 
 

 Professionals de la gastronomia i el turisme debaten sobre el futur del turisme a 
la Costa Brava. (GironaNotícies.com) 

 

 Marc Gascons: “Cal potenciar més els productes tradicionals d’aquí”. 
(www.elstinars.com) 

 
 

RÀDIO 
 

 Els becats de la Càtedra de Gastronomia de Calonge-Sant Antoni presenten les 
seves tesis. (Ràdio Palamós) 

 

 Debat a la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la 
UdG. (FeM Girona Ràdio – Entrevista a Dolors Vidal) 
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DdG CALONGE

■Els set estudiants que han estat
becats durant el curs -
per la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge-Sant
Antoni de la Universitat de Girona
presentaran aquest divendres les
seves tesis finals de màster, en un
acte al qual seguirà una taula ro-
dona al voltant dels temes que
han tractat als seus treballs. La
protagonitzaran destacades per-
sonalitats de l'àmbit de la gastro-
nomia i l'alimentació, entre els
quals s'hi compten els xefs Paco
Pérez i Marc Gascons.

Les tesis d'aquests set estu-
diants, entre els quals hi ha dues
alumnes xineses, són treballs
d'investigació que es consideren
d'importància per al territori. 

Laura Coris presenta una Pro-
posta per donar valor afegit a la

Ruta del Vi DO Empordà: partint
d’una anàlisi dels recursos turís-
tics que ofereixen les tres rutes del
vi catalanes adherides a Rutas del
Vino de España. Dan Zhu ha ela-
borat un estudi sobre El enoturis-
mo para el mercado chino. Pro-
puesta de promoción de la Costa
Brava, on traça una estratègia a
través de l’enoturisme per atraure
el turisme xinès, partint de la idea
que les rutes que se centren en el
vi són les més populars entre els
xinesos. 

Lluïsa Jordà, amb Calendari
d’advent en viu: una proposta gas-
tronòmica i cultural a Girona
planteja enfortir la imatge de la
ciutat Girona com a destinació
cultural i gastronòmica a través
del muntatge d’un calendari d'ad-
vent nadalenc en viu en què cada
dia s’il·lumini una finestra d’un

edifici d’un barri diferent de la
ciutat i s’hi faci una representació
cultural, i en què cada finestra
haurà estat escollida estratègica-
ment fixant-se en què hi hagi bo-
tigues, bars o restaurants ben a
prop per aprofitar el flux de gent
que s’hi acosti. 

Carlota Artieda ha volgut abor-
dar la preocupació que està gene-
rant a molts indrets el creixement
exponencial del turisme urbà en
el seu treball Modelos de gestión
de destinaciones en turismo urba-
no. El caso de Oporto, en què ex-
posa el cas de la ciutat portuguesa,
que està experimentant un crei-
xement molt accentuat d’aquest
tipus de turisme en els darrers tres
anys. 

Pablo de Vicente, amb Turisme,
gastronomia i xarxes socials: un
estudi de la importància de l’en-

torn digital pel turisme gastronò-
mic, fa una anàlisi de l’impacte de
les xarxes socials en la gastrono-
mia i presenta textos acadèmics
que subratllen la rellevància de
l’ús de les noves tecnologies en
l’àmbit gastronòmic. 

Andrea Morales exposa en la
seva tesi El perfum a la gastrono-
mia. Estada a la Masia (I+R) dels
Germans Roca, l’experiència ad-
quirida amb les aromes en una es-
tada de pràctiques a la Masia d’El
Celler de Can Roca i en ressalta les
virtuts aplicades a la gastronomia.

Gastronomia per als xinesos 
I Yungie Gong, a La gastronomia
como producto turístico para el
mercado chino, planteja propos-
tes per promocionar i adaptar la
gastronomia de la Costa Brava al
mercat xinès amb l’objectiu de
captar-ne turistes, partint d’un es-
tudi del turisme xinès que hi ha
actualment a la Costa Brava,
d’una diagnosi dels productes
gastronòmics i turístics que se’ls
ofereix, i veient casos d’èxit d’al-
tres països que s’estan promocio-
nant a la Xina.

La Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge-Sant
Antoni convoca cada curs set
ajuts d'un import màxim de .
euros cadascun, destinats a estu-
dis de màster de la Universitat de
Girona relacionats amb l'àmbit de
la gastronomia i l'alimentació.
L'ajut es destina a cobrir total-
ment o parcialment l'import dels
preus públics de la matrícula de
 crèdits d'un màster oficial cur-
sat a la UdG. La Càtedra, conjun-
tament amb l’Ajuntament de Ca-
longe i el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, elaboren un
llistat de temes d’investigació
d’importància pel territori, entre
els quals els alumnes trien la te-
màtica del seu projecte final.

Calonge acollirà un debat turístic de
les tesis finals d’un màster de la UdG
És demà a la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme amb els xefs Paco Pérez i Marc Gascons

Sis dels set becats amb la directora de la Càtedra, Dolors Vidal, i el coordinador, Àlex Cebrián. MARTÍ ARTALEJO

A.F. PALAFRUGELL

■Un microbús i un cotxe van pa-
tir ahir al matí un accident en xo-
car per darrera a la carretera C-
al seu pas per Palafrugell. El sinis-
tre es va produir al punt quilomè-
tric ,, direcció Besalú. Segons
han informat els Bombers, van re-
bre l’avís de la topada a les .h i
també s’hi van desplaçar efectius
del Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). El trànsit no es va
veure afectat pel sinistre, que es va
tancar sense ferits. 

Una ambulància va atendre les
dues persones afectades, que van
rebutjar l’assistència mèdica, se-
gons el SEM. 

Topada entre un
microbús i un cotxe
a la C-31 a Palafrugell 

DdG PALAFRUGELL

■El Centre Municipal d’Educació
de Palafrugell ofereix, amb l’inici
del curs escolar, cursos de la
UNED Sènior destinats a perso-
nes majors de  anys. La matri-
cula es pot realitzar a través del
web de la pròpia Universitat o pre-
sencialment al Centre Municipal
d'Educació. Per a la inscripció cal-
drà pagar una quota de  euros.
Els cursos que s’hi ofereixen són
els següents: Matemàtiques ni tan
difícils ni tan avorrides i Com tenir
ocells al cap, que és un curs d’in-
troducció a l’ornitologia. 

Així, Matemàtiques ni tan difí-
cils ni tan avorrides és un dels cur-
sos que s'ofereixen enguany per a
majors de  anys. Del cinema i la
televisió fins als jocs d'atzar, pas-
sant per l'estimulació de la ment,
el professor Lluís Sabater impar-
tirà aquest curs els dijous de .
a . hores, del  d'octubre de
 al  de febrer de .

Per seguir-lo no cal tenir conei-
xements de fórmules ni resolució
d'equacions, ni cap concepte
d'aquests. Només cal una mica
d'interès per veure i conèixer di-
verses aplicacions de les matemà-
tiques a la vida quotidiana així
com ganes d'agilitzar la ment apli-
cant raonaments lògics.

D’altra banda, en el marc de la
UNED Sènior també s'ha previst,
per començar al mes de febrer, un
altre curs: Com tenir ocells al cap,
un curs d'introducció a l'ornitolo-
gia (particularment a les espècies
de l'Empordà i Catalunya en ge-
neral) a càrrec de Jordi Sargatal,
informa l’Ajuntament.

El Centre
d’Educació
de Palafrugell
ofereix cursos a
majors de 50 anys

Són de la UNED, un dels
quals és de matemàtiques
mentre que l’altre és
d’introducció a l’ornitologia

DdG PLATJA D’ARO

■La regidoria Participació Ciuta-
dana i Dinamització Comunitària
conjuntament amb la regidoria de
Projectes Estratègics de l’Ajunta-
ment de Castell-Platja d’Aro de-
senvolupa demà tres processos
participatius simultanis vinculats
a la vila de Castell d’Aro. La recolli-
da d’opinions i dades es realitza a
partir de formularis en línia al lloc
web municipal del ciutadà o mit-
jançant butlletes i urnes al Punt
d’Informació Municipal i al Casi-
no Castellarenc, que també s’han
traslladat a tres activitats de la tot
just passada Festa Major. Els dos

primers processos tenen relació
amb el nou equipament sociocul-
tural projectat a l’antiga escola de
primària, que reunirà els usos
d’hotel d’entitats, espai per a la
gent gran, punt de lectura de la bi-
blioteca i aules de formació i acti-
vitats.

L’edifici es començarà a cons-
truir el , cosa que fa plantejar
dues qüestions vinculades al seu
entorn, sobre les quals es cerca
l’opinió i la participació dels veïns.
La primera, com es vol que sigui la
nova Plaça Poeta Sitjar: quins va-
lors i atractius actuals cal mantenir
i quins nous elements caldria in-

corporar-hi. A l’octubre es presen-
taran diferents propostes de remo-
delació com a punt de partida del
debat. 

La segona qüestió planteja qui-
na memòria es vol preservar de
l’antiga escola vall d’Aro i quin hau-
ria de ser el programa d’activitats
per acomiadar-lo. Es convida a tot-
hom a participar en una reunió el
dimarts  de setembre.

D’aquesta manera culminarà
un llarg procés participatiu a l’en-
torn d’aquest projecte que prèvia-
ment ha servit per definir els usos
d’aquest nou equipament socio-
cultural de Castell d’Aro de .

metres quadrats, alhora que tam-
bé es recollien altres aspectes de
caràcter transversal i logístic: l’au-
tonomia dels diferents serveis i la
independència en la seva accessi-
bilitat, un alt nivell d’autogestió o
la cura per l’acústica de tot l’edifici,
especialment de la sala d’actes. 

El tercer procés participatiu és
sobre el nom de l’edifici adquirit
per l’Ajuntament  al nucli històric
de la vila, annex al Museu de la
Nina i al davant del Castell de Be-
nedormiens. L’Ajuntament ofereix
tres opcions per conèixer quina té
més acceptació popular: Antic Ca-
sino (nom col·loquial utilitzat so-
vint un cop el Casino Castellerenc
va canviar d’ubicació), Casinet
(nom sorgit a partir de la rehabili-
tació de l’edifici) o Cal Sastre (en
referència al taller de sastreria dels
antics propietaris de la casa).

L’Ajuntament promou tres processos
participatius al nucli de Castell d’Aro

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.
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DdG AGÈNCIE S

■ Les claus per a la gestió futura
del turisme a la Costa Brava seran
la innovació, la gestió eficient dels
recursos, la diferenciació, l’auten-
ticitat i l’honestedat, segons van
convenir ahir els xefs Paco Pérez i
Marc Gascons; el director del Pa-
tronat de Turisme Costa Brava Gi-
rona, Ramon Ramos; el president
del Consell Regulador de la DO
Empordà, Xavier Albertí; el direc-
tor d’Apicius, Javi Antoja; i la di-
rectora de la Masia I+R d’El Celler
de Can Roca, Héloise Vilaseca,
que van participar en un taula ro-
dona organitzada per la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i Turis-
me Calonge-Sant Antoni de la
UdG al Castell de Calonge. L’acte
va celebrar-se en el marc de la jor-
nada de presentació de les tesis fi-
nal de màster de la UdG, a càrrec
dels set alumnes que han estat be-
cats per la Càtedra.

Els participants a la taula rodo-
na van coincidir que la gastrono-
mia catalana és la suma d’un con-
junt d’elements: el xef, la tecnolo-
gia, els productors, el territori, el
patrimoni, la innovació, etc. Tam-
bé en el fet que a la Costa Brava
«som uns privilegiats, tenim el mi-

llor de la gastronomia i això ens fa
fàcil promocionar la destinació»,
va assegurar Ramon Ramos qui,
d’altra banda, va opinar que «tot i
així també tenim una part del sec-
tor pèssima, hi ha molta gent que
no està fent bé les coses i no estan
a l’altura de la feina que estem
fent, capitanejats pels grans xefs,
enl’àmbit mundial». En aquest
sentit Ramos va dir que una en-
questa recent revela que el que
menys agrada als turistes és pre-
cisament la gastronomia i que per
tant «queda encara molta feina
per fer». Una de les claus que van
plantejar apunta a la preservació
de la identitat, a la potenciació del
producte local, al manteniment
de les arrels i la tradició, tot adap-
tant-les i innovant. 

Marc Gascons va explicar que
la seva cuina, al restaurant Els Ti-
nars de Llagostera (una estrella
Michelin) «té com a base la cuina
catalana i empordanesa tradicio-
nals i els nostres productes són
majoritàriament d’aquí i de tem-
porada, tenim un grandíssim pro-
ducte i nosaltres el posem en valor
de manera que el client se situï
allà on es troba». Gascons és del
parer que «cal potenciar més els

productes tradicionals d’aquí per
davant de la paella i la sangria,
hem d’aconseguir passar-los al
davant». 

Paco Pérez va assegurar que al
Miramar de Llançà (dues estrelles
Michelin) el que més els importa
són els sabors i que, «encara que
sortim de la cuina més tradicio-
nal, el que és clau és que als nos-
tres plats sapiguem reflectir qui
som, com pensem i quin és el nos-
tre territori als nostres clients».

Ramos va apuntar que la col·la-
boració entre el sector públic i el
privat «és indispensable per a
l’èxit». I Xavier Albertí va assenya-
lar que la Ruta del Vi de la DO Em-
pordà ha aconseguit aglutinar tots
els agents: els cellers, els restau-
rants, els hotels... 

La taula rodona va celebrar-se

per debatre sobre els temes pro-
posats pels set alumnes becats per
la Càtedra de Gastronomia, Cul-
tura i Turisme Calonge-Sant An-
toni, a les seves tesis de final de
màster que han presentat prèvia-
ment. 

Laura Coris va presentar una
Proposta per donar valor afegit a
la Ruta del Vi DO Empordà. Dan
Zhu ha elaborat un estudi sobre El
enoturismo para el mercado chi-
no. Propuesta de promoción de la
Costa Brava. Lluïsa Jordà va ela-
borar Calendari d’advent en viu:
una proposta gastronòmica i cul-
tural a Girona. Carlota Artieda va
abordar la preocupació que està
generant a molts indrets el creixe-
ment exponencial del turisme
urbà en el seu treball Modelos de
gestión de destinaciones en turis-

mo urbano. El caso de Oporto. Pa-
blo de Vicente va presentar Turis-
me, gastronomia i xarxes socials:
un estudi de la importància de
l’entorn digital pel turisme gastro-
nòmic. Andrea Morales va expo-
sar en la seva tesi El perfum a la
gastronomia. Estada a la Masia
(I+R) dels Germans Roca. I Yungie
Gong, La gastronomia como pro-
ducto turístico para el mercado
chino. La Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme Calonge-
Sant Antoni convoca cada curs set
ajuts d'un import màxim de .
euros cadascun, destinats a estu-
dis de màster de la Universitat de
Girona relacionats amb l'àmbit de
la gastronomia i l'alimentació.
L'ajut és per cobrir totalment o
parcialment l'import de la matrí-
cula de  crèdits d'un màster.

Innovació, gestió
eficient i autenticitat,
claus per a la gestió
futura del turisme 
Professionals de la gastronomia i el turisme
debaten sobre el present i el futur del sector

Gascons, Antoja i Pérez, durant el debat celebrat ahir. DdG

 Ferran Adrià va ser ahir el protagonista de la Tribuna de la Fundació Jordi Comas Matamala que va celebrar-se al
S’Agaró Hotel. Sota el títol «Sàpiens: comprendre per crear», l’impulsor de la Bulli Foundation va exposar la seva concep-
ció del procés creatiu, que passa per connectar coneixements. Per a Adrià, la innovació no és possible si abans no es
comprèn la informació de què disposem i no utilitzem aquest coneixement per discriminar el que ja és conegut del que
és desconegut. Adrià aplica aquests principis al procés culinari per fer veure que tant l’origen, les formes de conreu, les
característiques morfològiques i les propietats dels aliments, com les diferents maneres de cuinar al llarg del temps i del
món proporcionen una informació extraordinàriament valuosa per comprendre el que s’ha fet fins ara i per promoure
nous punts de vista.

Fundació Jordi Comas Ferran Adrià exposa el seu procés creatiu

MARC MARTÍ

Ja ume Homs, alcalde de Navata; Sergi Mir, del CILMA; Sandra
Bartomeus i Josep Maria Rufí, regidora i alcalde de Torroella. CILMA (DDGI)

DdG GIRONA

■El Premi Medi Ambient CILMA
 (el CILMA és el Consell d’Ini-
ciatives Locals per al Medi Am-
bient de les Comarques de Giro-
na) ha estat per l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí per la desur-

banització i recuperació de la fun-
cionalitat ecològica de la Pletera.
L’actuació és la que ha rebut més
vots dels ciutadans, que després
de visualitzar-ne els vídeos, van
votar en línia per escollir l’actua-
ció nominada més interessant. 

La desurbanització a la Pletera
guanya el premi CILMA

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.



ls reconeguts xefs Paco
Pérez i Marc Gascons, ai-
xí com Javi Antoja de la
Rosa, director de la revis-

ta Apicius, ho tenen clar: les
claus per a la gestió futura del
turisme a la Costa Brava han de
ser la innovació, la gestió efi-
cient dels recursos, la diferen-
ciació, l’autenticitat i, especial-
ment, l’honestedat. Aparent-
ment, no són arguments nous,
però, segons destaquen, són
clau. Precisament aquesta refle-
xió és el que busca la càtedra de
gastronomia, cultura i turisme
Calonge i Sant Antoni de la UdG.
Una aposta de tot això són les lí-
nies dels treballs becats per la
càtedra aquest curs i que es van
presentar al castell medieval. En
aquest sentit, Laura Coris ha
treballat una Proposta per do-

E

nar valor afegit a la ruta del Vi
DO Empordà, partint d’una
anàlisi dels recursos turístics
que ofereixen les tres rutes del vi
catalanes adherides a les rutes
del Vi d’Espanya; Dan Zhu i
Yungie Gong amb El enoturis-

mo para el mercado chino. Pro-
puesta de promoción de la Cos-
ta Brava i La gastronomia co-
mo producto turístico para el
mercado chino, respectivament,
valoren estratègies per atraure
el turisme xinès, mentre que

Lluïsa Jordà, amb Calendari
d’advent en viu: una proposta
gastronòmica i cultural a Giro-
na, planteja com enfortir la
imatge de la ciutat Girona com a
destinació cultural i gastronòmi-
ca a través del muntatge d’un ca-
lendari d’advent nadalenc en
viu. Per la seva part, Pablo de Vi-
cente, amb Turisme, gastrono-
mia i xarxes socials: un estudi
de la importància de l’entorn di-
gital pel turisme gastronòmic
en què es fa una anàlisi de l’im-
pacte de les xarxes socials i com
treballar-hi, a la vegada que An-
drea Morales evoca El perfum a
la gastronomia. Estada a la Ma-
sia (I+R) dels Germans Roca,
fruit de l’experiència adquirida
amb les aromes en una estada
de pràctiques a la Masia d’El Ce-
ller de Can Roca. Uns treballs i
ponències que avalen la necessi-
tat de seguir pensant i repensar
aquest fascinant univers. ■

Cap a un turisme honest
Joan Trillas
CALONGE

REFLEXIÓ · La càtedra de gastronomia, cultura i turisme Calonge i Sant Antoni de la UdG reflexiona
sobre com millorar aquest món a través de beques i conferències amb treballs i convidats de prestigi
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Gastronomia i Turisme

Marc Gascons, Javi Antoja i Paco Pérez, a la dreta ■ M. ARTALEJO
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Proposen estratègies per enfortir el turisme cultural i
gastronòmic a Girona i la Costa Brava
Baix Empordà | 13-09-2017 | 15:12

Sis dels set alumnes becats 

Els set estudiants que han estat becats durant el curs 2016-2017 per la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona presentaran aquest divendres
les seves tesis finals de màster, en un acte al qual seguirà una taula rodona al voltant dels temes
que han tractat als seus treballs. La protagonitzaran destacades personalitats de l'àmbit de la
gastronomia i l'alimentació, entre els quals s compten els xefs Paco Pérez i Marc Gascons.

Les tesis d'aquests set estudiants, entre els quals hi ha dues alumnes xineses, són treballs
d'investigació que es consideren d'importància per al territori.

Laura Coris presenta una "Proposta per donar valor afegit a la Ruta del Vi DO Empordà": partint
d'una anàlisi dels recursos turístics que ofereixen les tres rutes del vi catalanes adherides a "Rutas
del Vino de España" de l'Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

Dan Zhu ha elaborat un estudi sobre "El enoturismo para el mercado chino. Propuesta de
promoción de la Costa Brava", on traça una estratègia a través de l'enoturisme per atraure el
turisme xinès, partint de la idea que les rutes que se centren en el vi són les més populars entre els
xinesos.

Lluïsa Jordà, amb "Calendari d'advent en viu: una proposta gastronòmica i cultural a Girona"
planteja enfortir la imatge de la ciutat Girona com a destinació cultural i gastronòmica a través del
muntatge d'un calendari d'advent nadalenc en viu en què cada dia s'il·lumini una finestra d'un
edifici d'un barri diferent de la ciutat i s'hi faci una representació cultural, i en què cada finestra
haurà estat escollida estratègicament fixant-se en el fet que hi hagi botigues, bars o restaurants ben
a prop per aprofitar el flux de gent que s'hi acosti.

Carlota Artieda ha volgut abordar la preocupació que està generant a molts indrets el creixement
exponencial del turisme urbà en el seu treball "Modelos de gestión de destinaciones en turismo
urbano. El caso de Oporto", en què exposa el cas de la ciutat portuguesa, que està experimentant
un creixement molt accentuat d'aquest tipus de turisme en els darrers tres anys.

Pablo de Vicente, amb "Turisme, gastronomia i xarxes socials: un estudi de la importància de
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l'entorn digital pel turisme gastronòmic", fa una anàlisi de l'impacte de les xarxes socials en la
gastronomia i presenta textos acadèmics que subratllen la rellevància de l'ús de les noves
tecnologies en l'àmbit gastronòmic.

Andrea Morales exposa en la seva tesi "El perfum a la gastronomia. Estada a la Masia (I+R) dels
Germans Roca", l'experiència adquirida amb els aromes en una estada de pràctiques a la Masia
d'El Celler de Can Roca i en ressalta les virtuts aplicades a la gastronomia.

I Yungie Gong, a "La gastronomia como producto turístico para el mercado chino", planteja
propostes per promocionar i adaptar la gastronomia de la Costa Brava al mercat xinès amb
l'objectiu de captar-ne turistes, partint d'un estudi del turisme xinès que hi ha actualment a la Costa
Brava, d'una diagnosi dels productes gastronòmics i turístics que se'ls ofereix, i veient casos d'èxit
d'altres països que s'estan promocionant a la Xina.

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni convoca cada curs set ajuts
d'un import màxim de 3.000 euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de
Girona relacionats amb l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació. L'ajut es destina a cobrir
totalment o parcialment l'import dels preus públics de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial
cursat a la Universitat de Girona. La Càtedra, conjuntament amb l'Ajuntament de Calonge i el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, elaboren un llistat de temes d'investigació d'importància
pel territori, entre els quals els alumnes trien la temàtica del seu projecte final de màster.

Autor: Redacció

Pag 2





Professionals de la gastronomia i el turisme debaten
sobre el futur del turisme a la Costa Brava
Turisme | 15-09-2017 | 14:56

Estudiants amb alcalde i directora

Professionals de la gastronomia i el turisme han debatut avui sobre el present i el futur del sector
en un acte organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme al Castell de Calonge.

Marc Gascons ha explicat que la seva cuina, al restaurant Els Tinars de Llagostera (1 estrella
Michelin) "té com a base la cuina catalana i empordanesa tradicionals i els nostres productes són
majoritàriament d'aquí i de temporada, tenim un grandíssim producte i nosaltres el remarquem de
manera que el client es situï allà on es troba". Gascons és del parer que "cal potenciar més els
productes tradicionals d'aquí per davant de la paella i la sangria, hem d'aconseguir passar-los al
davant".

Paco Pérez assegura que al Miramar de Llançà (2 estrelles Michelin) el que més els importa són
els sabors i que, "encara que sortim de la cuina més tradicional, el que és clau és que als nostres
plats sapiguem reflectir qui som, com pensem i quin és el nostre territori als nostres clients".
Segons el xef, "en aquest país som pioners en això, hi ha molta gent creativa i posem tota l'ànima a
reflectir allò que volem".

Les màster tesis

La taula rodona s'ha celebrat per debatre sobre els temes proposats pels set alumnes becats per la
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni, a les seves tesis de final de
màster que han presentat prèviament.

Laura Coris ha presentat una "Proposta per donar valor afegit a la Ruta del Vi DO Empordà":
partint d'una anàlisi dels recursos turístics que ofereixen les tres rutes del vi catalanes adherides a
"Rutas del Vino de España" de l'Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

Dan Zhu ha elaborat un estudi sobre "El enoturismo para el mercado chino. Propuesta de
promoción de la Costa Brava", on traça una estratègia a través de l'enoturisme per atraure el
turisme xinès, partint de la idea que les rutes que se centren en el vi són les més populars entre els
xinesos.
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Lluïsa Jordà, amb "Calendari d'advent en viu: una proposta gastronòmica i cultural a Girona"
planteja enfortir la imatge de la ciutat Girona com a destinació cultural i gastronòmica a través del
muntatge d'un calendari d'advent nadalenc en viu en què cadascun dels 24 dies de desembre s'obri
i s'il·lumini una finestra d'un edifici d'un barri diferent de la ciutat i s'hi faci una representació
cultural, i en què cada finestra haurà estat escollida estratègicament fixant-se en el fet que hi hagi
botigues, bars o restaurants ben a prop per aprofitar el flux de gent que s'hi acosti. La proposta es
basa en dos models que funcionen amb èxit a Suècia i Anglaterra, però afegeix com a element
diferenciador la idea de promocionar a través d'aquests actes els productes gastronòmics de Girona
Excel·lent.

Carlota Artieda ha volgut abordar la preocupació que està generant a molts indrets el creixement
exponencial del turisme urbà en el seu treball "Modelos de gestión de destinaciones en turismo
urbano. El caso de Oporto", en què exposa el cas de la ciutat portuguesa, que està experimentant
un creixement molt accentuat d'aquest tipus de turisme en els darrers tres anys.

Pablo de Vicente, amb "Turisme, gastronomia i xarxes socials: un estudi de la importància de
l'entorn digital pel turisme gastronòmic", fa una anàlisi de l'impacte de les xarxes socials en la
gastronomia, presenta textos acadèmics que subratllen la rellevància de l'ús de les noves
tecnologies en l'àmbit gastronòmic i conclou que actualment la xarxa social de la gastronomia per
excel·lència és Instagram.

Andrea Morales exposa en la seva tesi "El perfum a la gastronomia. Estada a la Masia (I+R) dels
Germans Roca", l'experiència adquirida amb les aromes en una estada de pràctiques a la Masia
d'El Celler de Can Roca i en ressalta les virtuts aplicades a la gastronomia.

I Yungie Gong, a "La gastronomia como producto turístico para el mercado chino", planteja
propostes per promocionar i adaptar la gastronomia de la Costa Brava al mercat xinès amb
l'objectiu de captar-ne turistes, partint d'un estudi del turisme xinès que hi ha actualment a la Costa
Brava, d'una diagnosi dels productes gastronòmics i turístics que se'ls ofereix, i veient casos d'èxit
d'altres països que s'estan promocionant a la Xina. La proposta planteja relacionar la gastronomia
amb el patrimoni històric de Girona.

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni convoca cada curs set ajuts
d'un import màxim de 3.000 euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de
Girona relacionats amb l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació. L'ajut es destina a cobrir
totalment o parcialment l'import dels preus públics de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial
cursat a la Universitat de Girona. La Càtedra, conjuntament amb l'Ajuntament de Calonge i el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, elaboren un llistat de temes d'investigació d'importància
pel territori, entre els quals els alumnes trien la temàtica del seu projecte final de màster.

Autor: Redacció
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LES ARTS A TAULA. 
CONVERSA ENTRE FINA PUIGDEVALL I RAÜL BALAM 
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 La bellesa i l’art a l’alta cuina, junts a la UdG. (El Punt – Joan Trillas)




 Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com un art. (Diari de 
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 Fina Puigdevall i Raül Balam conversaran a la UdG sobre l’art en l’alta cuina. 
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 Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com un Art. 
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 Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com un Art. 
(CostaBravadigital.cat)





 Fina Puigdevall y Raül Balam reivindican la cocina como un arte. 
(LaVanguardia.com)





 “Les arts a taula” conversa entre Fina Puigdevall i Raül Balam. (www.lescols.com) 
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 Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com a art a la 
Universitat de Girona. (Olot Televisió)
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La Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme de
la Universitat de Girona i
l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni continua des-
plegant el seu potencial co-
municatiu amb el tercer
Diàleg Gastronòmic.

En aquesta ocasió, Fina
Puigdevall i Raül Balam
–fill de Carme Ruscalle-
da–, tots dos amb dues es-
trelles Michelin, i sota la
batuta i l’anàlisi precisa

del periodista gastronò-
mic Salvador Garcia-Ar-
bós, van reivindicar a la
Sala de Graus de Lletres
de la UdG “la cuina com un
art en què la natura i l’en-
torn influeixen en els
plats”. Tots dos també van
coincidir en el fet que, a di-
ferència de fa 15 o 20 anys,
la demanda per fer cuina
s’ha disparat. “Els estat-
gers feien cuina pensant
que arribarien a ser Fer-
ran Adrià; ara, en canvi,
arriben a la meva cuina
molt ben preparats, amb
molt interès per apren-
dre”, assegura Balam. Una
conversa que, tot i ser gas-
tronòmica, va estar ama-
rada de la bellesa culinària
i de l’art en l’alta cuina. ■

La bellesa i l’art
de l’alta cuina,
junts a la UdG

Joan Trillas
GIRONA

a Els xefs Fina
Puigdevall i Raül
Balam, a Diàlegs
Gastronòmics

D’esquerra a dreta, Raül Balam i Fina Puigdevall, amb el
periodista Salvador Garcia-Arbós ■ J. FIGUERAS

Després de dinou dies con-
tinuats de vaga en el servei
de transport sanitari al Gi-
ronès i a l’Alt Maresme,
ahir el comitè de vaga i
l’empresa Transport Sani-
tari de Catalunya (TSC)
van arribar a un principi
d’acord que haurà de ser
ratificat per les assem-
blees de treballadors que
es van dur a terme ahir i
que també tindran lloc
avui. En espera d’aquesta
ratificació per les assem-
blees de treballadors, i
com un dels punts d’a-
quest preacord, ahir es va
suspendre temporalment
la vaga amb l’objectiu de
disposar dels suficients
elements per desconvo-
car-la definitivament di-
vendres.

Aquest preacord s’ha
assolit gràcies a la media-
ció que es va iniciar el dia
13 a càrrec del gerent del
Servei Català de la Salut a
Girona, Miquel Carreras, i
la cap territorial del SEM,
Anna Fontquerni, i que ha
permès “anar acostant po-
sicions” entre les dues
parts, segons va manifes-

tar ahir el portaveu del
Sindicat del Transport Sa-
nitari de Girona (STSG),
Juan Ramón Rodríguez.
Cada jornada de vaga del
transport sanitari ha afec-
tat, els dies laborables,
prop de 300 pacients. ■

a El comitè de vaga i TSC van arribar ahir a un principi d’acord que haurà de
ser ratificat pels treballadors per desconvocar-la indefinidament demà

Suspensió temporal de
la vaga d’ambulàncies

Núria Astorch
GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Per desbloquejar la situació,
l’empresa va adquirir ahir nou
compromisos. Entre aquests,
un dels principals punts de
discòrdia entre les dues parts
des de l’adjudicació del servei
del transport sanitari a TSC:
el compliment estricte de les
condicions contractuals amb
CatSalut i el SEM, recollides
en el plec de condicions tèc-
niques del concurs públic. A
més, l’empresa accepta ten-
dir a la reducció progressiva
de la jornada i que les vacan-
ces siguin triades pels treba-

300
pacients s’han vist afectats
diàriament per la vaga del
transport sanitari. Els dies
festius la xifra era menor.

La manifestació que els treballadors van fer el dia 9 pels carrers de Girona ■ LLUÍS SERRAT

lladors. També va acceptar
arxivar els procediments dis-
ciplinaris oberts des de l’1 de
gener i retirar els dos conflic-
tes col·lectius per il·legalitat
de les vagues d’agost i se-
tembre. A més, diu que ga-
ranteix a qualitat del vestuari,
els centres de treball i la reno-
vació dels vehicles. El comitè
de vaga es va comprometre a
suspendre la vaga i a comuni-
car els resultats de les as-
semblees a l’empresa avui
“ateses les circumstàncies
històriques” d’aquests dies.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Els nou compromisos de TSC

El govern de Girona està
accelerant tant com pot
els tràmits perquè pugui
començar per fi la cons-
trucció de la nova Clínica
Girona, a l’entrada sud de
la ciutat. Dilluns es va cele-
brar una junta de govern
local extraordinària per
aprovar el projecte de re-
parcel·lació del sector amb

un seguit d’aclariments
que els havia sol·licitat el
registre de la propietat de
Girona. El regidor d’Urba-
nisme, Activitats, Mobili-
tat i Via Pública de Girona,
Joan Alcalà, va justificar el
fet de portar a votació
aquest punt en una junta
extraordinària amb la in-
tenció de no endarrerir
més el procés administra-
tiu i burocràtic, i facilitar
que les obres puguin co-
mençar com més aviat mi-
llor: “Es podria haver por-
tat a la propera junta de
govern, però cada dia que
guanyem és un dia menys
que falta per començar

unes obres que per l’Ajun-
tament de Girona són
prioritàries”, va explicar
ahir el regidor.

En la mateixa junta de
govern es va aprofitar per
sotmetre a votació un al-
tre tràmit burocràtic ne-

cessari per a l’obra, l’apro-
vació dels estatuts i les ba-
ses d’actuació de la junta
de compensació del polí-

gon on s’actuarà. Tot i que
l’Ajuntament de Girona
no vol concretar la data en
què les obres podrien co-

mençar, s’espera que les
màquines puguin comen-
çar a treballar abans d’aca-
bar aquest any. ■

J. Nadal
GIRONA

a El govern de la
ciutat va celebrar una
junta extraordinària
per guanyar temps

Acceleren els tràmits
per a la construcció de la
nova Clínica Girona

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

46.729
metres quadrats és la su-
perfície de l’àmbit d’actuació
del projecte de construcció de
la nova Clínica Girona.

Solar on es farà la nova clínica, a l’entrada sud de Girona, al carrer Barcelona ■ M. LLADÓ
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DdG BEGUR

■Les ordenances fiscals de Begur
de l’any vinent es mantenen totes
elles congelades. Així ho va acor-
dar, sense cap vot en contra, el ple
municipal reunit dimarts. En l’im-
post de béns immobles (IBI) de
naturalesa urbana, el ple va deci-
dir dos tipus de gravamen, com es
va preveure en els d’aquest any,
davant el fet si l’Estat espanyol de-
cideix o no actualitzar els valors
cadastrals. Si no s’actualitzen, tot
queda igual. Si s’actualitzen, i això
vol dir a l’alça, Begur aposta per
rebaixar  el tipus de gravamen del
, al , per evitar una puja ca-
dastral. 

L’Ajuntament va informar ahir
que, fins ara, l’únic increment du-
rant aquest mandat ha estat la
taxa d’escombraries d’aquest any.
Aquest increment es va fer a la do-
miciliària per poder «compen-
sar», segons l’alcalde Joan Lourei-
ro, el nou sistema de recollida se-
lectiva domiciliària porta a porta,
la qual va passar de  a  eu-
ros anuals. A més, les ordenances
fiscals de l’any vinent mantenen
les mateixes bonificacions o
exempcions d’altres anys.

L’Ajuntament
de Begur manté
congelades
les ordenances
fiscals

DdG CALONGE

■Fina Puigdevall i Raül Balam van
reivindicar ahir la cuina com un art
en què la natura i l’entorn influei-
xen en els plats. «La cuina és art
quan la fas amb ganes i il·lusió», «és
art quan transmets coses als co-
mensals, quan els fas sentir a través
dels teus plats i el context en què es
troben», van assegurar respectiva-
ment. Van coincidir en què el seu
és avui un ofici reconegut i que, a
diferència de fa  o  anys, quan
els estudiants anaven a l’Escola
d’Hostaleria per dedicar-se majo-
ritàriament a sala, la demanda per
fer cuina s’ha disparat. «Els estat-

gers fa uns anys feien cuina pensant
bàsicament que arribarien a ser Fe-
rran Adrià, ara en canvi arriben a la
meva cuina molt ben preparats,
amb molt interès per aprendre i
amb una gran consciència de la im-
portància que tenen la natura i l’en-
torn en la gastronomia», va assegu-
rar Balam.

Ambdós xefs, amb dues estrelles
Michelin cadascun, van protago-
nitzar ahir el tercer acte de la sèrie
Diàlegs Gastronòmics que organit-
za la Càtedra de Gastronomia, Cul-
tura i Turisme Calonge-Sant Antoni
de la Universitat de Girona. Amb el
títol «Les arts a taula. Conversa en-

tre Fina Puigdevall i Raül Balam»,
va reunir a la Sala de Graus de la Fa-
cultat de Lletres i Facultat de Turis-
me de la UdG aquests dos profes-
sionals de la gastronomia, en una
conversa sobre la bellesa culinària
i l’art en l’alta cuina, que va conduir
el periodista gastronòmic Salvador
Garcia-Arbós, qui va recordar que
la cuina va esdevenir art amb les
creacions d’El Bulli i pel fet que
 Ferran Adrià fos el primer cuiner (i
únic, per ara) a participar, l’any
, a la Documenta de Kassel, la
mostra d’art contemporani més
important del món.

Balam, xef i director del restau-

rant Moments, dins de l’hotel  es-
trelles gran luxe Mandarin Oriental
(Barcelona) crea una oferta d’alta
gastronomia inspirada en el è Art,
en pel·lícules com Titanic, Esmor-
zar amb Diamants, El Silenci dels
Anyells, Forrest Gump, Pulp Fiction

o Buscant a Nemo, entre d’altres.
Puigdevall, xef i propietària del res-
taurant Les Cols (Olot), és també
responsable dels menús del restau-
rant Òleum del MNAC, que basa en
quadres del romànic i el modernis-
me que alberga aquest museu.

Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam
reivindiquen la cuina com un art

El diàleg entre Puigdevall i Raül Balam, amb Garcia-Arbós. DdG

CARLES TORRAMADÉ TORROELLA DE MONTGRÍ

■Els quatre regidors del grup mu-
nicipal del PDeCAT de l’Ajunta-
ment de Torroella de Montgrí, a
l’oposició, van acudir puntuals
ahir al migdia a la sala de la Casa
de la Vila on se celebren els plens
extraordinaris per assistir a la ses-
sió que, juntament amb el grup de
COET, havien reclamat per tractar
la convocatòria d’un referèndum
perquè sigui la població qui deci-
deixi si les vaquetes s’han de pro-
hibir o no. Com era de suposar, no
es va celebrar –de fet, el dia abans
el secretari ja havia comunicat al
grup de COET que ell no hi assis-
tiria–, malgrat que el delegat de
Governació a Girona, Raül Mora-
les, havia recordat al batlle, Josep
Maria Rufí (ERC-Junts), què diu la
Llei municipal i de règim local de
Catalunya sobre la potestat que té
l’oposició per convocar plens ex-
traordinaris i que, si no el convoca
l’alcalde en el termini establert,
queda convocat automàticament
per al desè dia hàbil al migdia,
data que complia ahir. 

Rufí no vol portar de nou les va-
quetes al ple després que el del
maig del  declarés Torroella

vila lliure de correbous. A més, ha
rebut l’aval d’un informe del se-
cretari que no cal debatre de nou
al ple el tema. 

Cordon, però, no ho veu així, i
ahir va criticar «la manera que (el
batlle) té d’entendre la democrà-
cia» i va introduir el vocable «ru-
ficràcia»: «L’alcalde entén la de-
mocràcia a nivell particular i
l’aplica en funció dels seus inte-
ressos». I el va interpel·lar en ma-
nifestar que aquest tema «va de
democràcia, va més enllà del de-
bat de les vaquetes», per la qual
cosa li va demanar que entri
aquest punt en el proper ple. 

Cordon va afirmar que el re-
buig a convocar el ple pel referèn-
dum de les vaquetes és la tercera
ocasió en què «vulnera els drets
dels regidors i del grup munici-
pal», després de la polèmica per
l’ús dels mitjans de comunicació
de l’Ajuntament i de rebutjar, tam-
bé, una moció del PDeCAT sobre
les vaquetes, i que l’alcalde no va
incorporar al ple corresponent ar-
gumentant que ja era un tema de-
batut. El PDeCAT estudiarà ara les
opcions judicials que hi ha per
aquest cas.

Jordi Cordon atribueix al batlle de
Torroella la pràctica de la «ruficràcia»
Afirma que Rufí entén «la democràcia a nivell particular i l’aplica en funció dels seus interessos»

Els quatre regidors del PDeCAT de Torroella, ahir, davant de la sala de
juntes de l’ajuntament, on es fan els plens extraordinaris. MARC MARTÍ

FARMÀCIES DE TORN
POBLACIÓ                                               FARMÀCIA                                                                                    ADREÇA                       TELÈFON POBLACIÓ                                               FARMÀCIA                                                                                    ADREÇA                       TELÈFON POBLACIÓ                                               FARMÀCIA                                                                                    ADREÇA                       TELÈFON

AGULLANA                                       PINADELL (9-20)                                               Plaça Josep Serra, 1            972 53 52 37
ANGLÈS                                             FRANCH (9-21)                                                            Indústria 39-41           972 42 00 51
ARBÚCIES                                         GONZÁLEZ-HUIX (9-21)                                     Pl.  Doctor Turón, 9             972 16 21 81
BANYOLES                                        ESTEVE ALSIUS                                                                      Girona, 7           972 57 00 79
BELLCAIRE D’EMPORDÀ             BAGUÉ (9-22)                                                                        Ter Vell, 9           972 78 87 09
BLANES                                             VIVES BARTRINA                                                 Av. Joan Carles I, 4            972 33 19 78
BORDILS                                           DE PUIG (9-21)                                                       Ctra. Palamós, 90           972 49 00 12
CADAQUÉS                                       MORADELL                                                            Frederic Rahola, 9            972 25 87 51
CALDES DE MALAVELLA              PLANAS (9-21)                                              Crta. de Llagostera, 29           673 79 59 97
CAMPDEVÀNOL                              PUIG (9-21)                                                                              Major, 12           972 73 00 29
CASSÀ DE LA SELVA                       BALERI                                                                                 Marina, 113            972 46 11 59
CASTELLFOLLIT ROCA                  TARRÉS (9-14/16-21)                                                    Ctra. d’Olot, 5           650 22 24 93
CASTELLÓ D’EMPÚRIES              CROSAS (9-13,30/16-24)                                              Alfons XIII, 14           972 25 01 08
CELRÀ                                                DELLONDER NAVARRO (9-21)                                    C/ Aumet, 48           972 49 20 18
COLERA                                             REVILLA                                                                                      Mar, 78            972 38 92 12
EL PORT DE LA SELVA                   SALA                                                                                              Mar, 8           686 51 50 94
EMPURIABRAVA                            BURSET (13,30-16)                                                                Bahia, 87            972 45 12 55
FIGUERES                                         CULLELL                                                                 Pl. Ajuntament, 14            972 50 18 23
FLAÇÀ                                                PAGÈS (9-21)                                                                    Pl. Estació, 7           972 48 81 08
FONTCOBERTA                                RUHÍ (9-22)                                                             Ctra. Banyoles, 14           638 06 18 39
GIRONA                                             CONEJERO ENSESA, C.B. (9.15-22)                 Av. St. Narcís, 69-71            972 23 23 92
                                                            SUSANNA CORRETGER                             Pujada Creu de Palau, 5           972 20 59 79

L’ESCALA                                           CENDRA COLOMER                                                   Av. Ave Maria, 3           972 77 04 77

LA BISBAL D’EMPORDÀ               PUIGBERT ESTEBAN, CB                         Plaça Jacint Verdaguer, 1            972 640 622
LA CELLERA DE TER                      JORNET (9-20)                                                               Dr. Codina, 32            972 42 14 63
LA JONQUERA                                 ESCUTIA (9-24)                                                                      Major, 87           972 55 40 14
LES PLANES D’HOSTOLES           MASÓ (9-14/16-21)                                          Av. Narcís, Arnau, 49           972 44 80 15
LLAGOSTERA                                   SAURÍ MASGRAU, JOAN (9-21)                                  Consellers, 28          639 64 44 26
LLANÇÀ                                             HORTALÀ DANIEL                                                  Castellar, 2 (port)            616 74 53 86
LLORET DE MAR                             MASETE                                                                 Valentí Almirall, 12            972 36 23 71
MAÇANET DE LA SELVA                MARTÍNEZ (9-21)                                                           c/ Vidreres, 6           972 85 92 43
MEDINYÀ                                          ARAGAY (9-21)                                                               Dr. Fleming, 3            617 59 99 18
OLOT                                                  FAJA                                                                                     St. Feliu, 36            972 26 58 19
PALAFRUGELL                                MARINÉ                                                                                 Ample, 55           972 30 34 88
PALAMÓS                                          GÓMEZ MAESTRE (22-9)                                         Av. Catalunya, 3            972 31 61 97
                                                            BAVIERA (9-22)                                                                         Major, 1            972 31 41 70
                                                             MASSANEDA, C.B. (9-20,30)                                  Av. Llibertat, 99            972 31 45 87
                                                             PONS-GASCÓN, C.B.  (9-20,30)                                     Carmel, 9 A            972 31 63 29
PERALADA                                       LLANTA (9-22)                                                                       Dr. Clos, 3            616 17 69 30
PLATJA D’ARO                                 SALA (22-9)                                                             Av. Costa Brava, 2            972 81 75 64
                                                            ALMAZAN (9-22)                                                 Av. Castell d’Aro, 14           972 82 64 52

PORTBOU                                         LLANTA                                                                                         Mar, 8           972 39 01 45
PRULLANS                                        ROSA ALONSO                                                                     Del Puig, 1             973 51 11 58
PUIGCERDÀ                                     NÚRIA MUNTANÉ                                                Pl. de Barcelona, 3            972 88 37 14
RIBES DE FRESER                          RAMIS FOSSAS  (9,30-20,30)                                             Major, 24            619 65 23 45

RIELLS I VIABREA                          D’OCÓN (9-21)                                                                     Santa Fe, 5           93 847 22 94
RIPOLL                                              CABALLERIA                                                              Pl. St. Eudald, 4            972 70 01 41
ROSES                                                VÁZQUEZ                                                              Pep Ventura, 23-25           972 25 49 59
SALT                                                    MUÑOZ                                                               Països Catalans, 145            972 24 34 12
ST. ANTONI CALONGE                   URQUIZU (9-21)                                                         Av. Catalunya, 3           972 66 16 93
ST. FELIU GUÍXOLS                        SIMON (9-22)                                                                    València, 37           972 32 29 60
ST. HILARI SACALM                       MUNTALT (9-21)                                              Busquets i Punset, 13          972 86 90 49
ST. JAUME LLIERCA                       ISAMAT (9-21)                                                                         Major, 25            972 68 72 01
ST. JOAN ABADESSES                   CAMPRUBÍ (9-21)                                                Ramon d’Urgell, 56            972 72 22 26
ST. JULIÀ DE RAMIS                      BRUNSÓ (9-13,30/16,30-21)                         Ctra. Antiga Banyoles            629 38 75 15
ST. MIQUEL FLUVIÀ                       COLL (9-21)                                                                        Figueres, 27            972 56 82 19
ST. PAU DE SEGÚRIES                   TRAVERIA (9-21)                                                                  Guàrdia, 4             972 74 71 19
STA. COLOMA FARNERS               PUJOLRÀS                                                        Francesc Moragas, 31           972 84 36 24
STA. CRISTINA D’ARO                   FUENTES (9-20,30)                                                La Teulera, 29-31          639 26 83 90
SARRIÀ DE TER                               JUANOLA RIBERA (13,30-16,30)              Av. Sant Joan Bosco, 23            972 20 41 93
TORROELLA DE MONTGRÍ          FERRER-BARTRA                                                         Pl. Lledoner, 3             972 75 71 15
TOSSA DE MAR                               ARBUSSÉ (9-21)                                                             Laguardia, 19           972 34 03 88
VIDRERES                                         MORÉ (9-21)                                                                  Pau Casals, 22           972 85 05 75
VILABLAREIX                                  SERRA (9-14/16-21)                                        Ctra. Sta. Coloma, 90           972 23 26 05
VILAMALLA                                      PI HERRERO (8-21)                                   Ctra. Nacional II A, Km. 2           678 72 84 94
VILOBÍ D’ONYAR                            PUIGVERT, C.B. (9-14/16-21)                                                 Onyar, 2           972 47 30 08
VULPELLAC                                      GISPERT (9-21)                                                         Carme Carles, 16           972 64 22 87

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.





Els xefs Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la
cuina com un Art
Gastronomia | 27-09-2017 | 15:22

Diàleg Gastronòmic 

Fina Puigdevall i Raül Balam reivindiquen la cuina com un Art en què la natura i l'entorn
influeixen en els plats. "La cuina és art quan la fas amb ganes i il·lusió", "és art quan transmets
coses als comensals, quan els fas sentir a través dels teus plats i el context en què es troben",
asseguren respectivament. Coincideixen en el fet que el seu és avui un ofici reconegut i que, a
diferència de fa 15-20 anys, quan els estudiants anaven a l'Escola d'Hostaleria per dedicar-se
majoritàriament a sala, la demanda per fer cuina s'ha disparat. "Els estatgers fa uns anys feien
cuina pensant bàsicament en què arribarien a ser Ferran Adrià, ara en canvi arriben a la meva cuina
molt ben preparats, amb molt interès per aprendre i amb una gran consciència de la importància
que tenen la natura i l'entorn en la gastronomia", assegura Balam.

Ambdós xefs, amb dues estrelles Michelin cadascun, han protagonitzat avui el tercer acte de la
sèrie Diàlegs Gastronòmics que organitza la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme
Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona. Amb el títol 'Les arts a taula. Conversa entre
Fina Puigdevall i Raül Balam', ha reunit a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres i Facultat de
Turisme de la UdG aquests dos professionals de la gastronomia, en una conversa sobre la bellesa
culinària i l'art en l'alta cuina, que ha conduit el periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós.
Garcia-Arbós ha volgut fer palès que la cuina va esdevenir art amb les creacions d'El Bulli i pel fet
que Ferran Adrià fos el primer cuiner (i únic, per ara) a participar, l'any 2007, a la Documenta de
Kassel, la mostra d'art contemporani més important del món.

Raül Balam, xef i director del restaurant Moments, dins de l'hotel 5 estrelles gran luxe Mandarin
Oriental (Barcelona) i fill de Carme Ruscalleda, crea una oferta d'alta gastronomia inspirada en el
7è Art, en pel·lícules com Titanic, Esmorzar amb Diamants, El Silenci dels Anyells, Forrest
Gump, Pulp Fiction o Buscant a Nemo, entre d'altres. Fina Puigdevall, xef i propietària del
restaurant Les Cols (Olot), és també responsable dels menús del restaurant Òleum del MNAC, que
basa en quadres del romànic i el modernisme que alberga aquest museu. Tots dos fan, doncs,
menús temàtics. "Per fer aquests menús unes vegades hem partit d'una obra concreta per fer un plat
i d'altres ha estat al revés, a partir d'un plat hem buscat l'obra que el pogués representar", ha
explicat Fina Puigdevall, que afegeix que no només es basen en pintures sinó també en vitralls, en
làmpades i altres elements del museu". Balam ha explicat que la idea de fer un menú
cinematogràfic parteix de l'experiència prèvia de la seva mare, Carme Ruscalleda, que al restaurant
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Sant Pau de Sant Pol de Mar va crear un menú basat en els colors i que "va tenir molt èxit i va ser
llavors que ella em va aconsellar que creés un menú temàtic". Als moments primer en van oferir
un que representava un viatges des de Barcelona a diferents indrets: París, Londres, Tòquio... i en
què els plats eren típics de cadascun d'aquests països però elaborats amb productes autòctons. En
el menú actual, inspirat en el cinema, hi ha plats que recorden a una pel·lícula i plats que surten en
d'altres."Amb aquest menú aconseguim que els comensals parlin de cinema durant l'àpat",
assegura Balam.

Puigdevall, a Les Cols, també impregna els seus plats d'art: "la bellesa de l'entorn, el romànic de la
Vall de Bianya, la natura, el fet que visc i treballo en una masia del segle XV i en una obra dels
arquitectes maxipremiats RCR, tot això influeix necessàriament en la manera de ser i de pensar i
també a l'hora de crear plats". La seva cuina es basa en productes de proximitat. A Olot cultiven el
seu propi hort amb llavors ecològiques, tenen gallines pròpies, serveixen formatges de granges
properes, etc. Actualment encarreguen els plats a un escultor olotí, que "els elabora inspirant-se en
la natura, amb elements ceràmics i de la terra". També en la natura s'inspirarà el nou menú que
està preparant Raül Balam per al Moments: "estarà dedicat als ecosistemes: els maresmes, la
tundra, la selva, el desert... tots esl plats intentaran transportar-te a un d'aquests ecosistemes i es
basaran, sempre que sigui possible, en productes d'aquí".

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha presentat aquest Diàleg Gastronòmic, el tercer que organitza
la Càtedra. El primer va reunir en conversa a Joan Roca i Gastón Acurio, i el segon a Ferran Adrià
i Josep Maria Fonalleras. Soler ha explicat que l'objectiu d'aquesta sèrie de diàlegs és "promoure
un exercici intel·lectual i enriquidor a l'entorn de la gastronomia, la cultura i el turisme, que és avui
molt necessari".

Autor: Redacció
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BENEFICIS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA SOBRE LA SALUT: 

RESULTATS DE L’ESTUDI EXPERIMENTAL PREDIMED I ALTRES ESTUDIS 

EPIDEMIOLÒGICS. 

PONÈNCIA A CÀRREC DE LA DRA. MAIRA BES RASTROLLO, 

DE LA UNIVERSITAT DE NAVARRA 

 
 

NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 
 
 

 Quan érem més pobres menjàvem millor, la carn era massa cara. (Diari de Girona 
– La Contracorrent – Entrevista d’Albert Soler) 
 
 

 
 TELEVISIÓ 
  
 

 Magazín Té de Tot (TDT) del 9/10/2017, part 2. (TV Girona – Entrevista a Dolors 
Vidal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atès a la irregularitat de la setmana del 6 d'octubre, l'acte de la Maira Bes Rastrollo no va sortir a cap 

mitjà, exceptuant l'aparició, pactada prèviament, a La Contra del Diari del Girona amb el periodista Albert 

Soler. El dia 1 d'octubre es va celebrar el referèndum d'independència de Catalunya i, dos dies més ençà, 

el 3 d'octubre, va ser convocada una vaga general. La situació política de Catalunya centralitzà les notícies 

dels diaris catalans i de pràcticament tots els mitjans en general. 

 
Cal dir que el diari Ara i El Punt, tenien la notícia sobre la ponència de la Maira enllestida i a l'espera de 

tenir espai per publicar-la. La situació política va continuar centralitzant el contingut dels diaris i la 

viabilitat de poder treure la notícia, va anar minvant al cap dels dies. 



La rosinca Maira Bes-Rastrollo,
doctora i catedràtica a la facultat de
Medicina de la Universitat de
Navarra, va ser fa uns dies a la
Càtedra de Gastronomia, Cultura i
Turisme de la UdG, per parlar de la
dieta mediterrània 

La dieta mediterrània és una gran
operació de màrqueting?

Ha, ha. No, de cap manera, darrere el
que es diu de la dieta mediterrània, hi
ha evidències científiques. Es va fer un
estudi metodològic sobre la salut car-
diovascular en set països. La conclusió
clara va ser que al nord d’Europa el risc
de malaltia cardiovascular era més alt
que al sud.

L’explicació estava en la dieta?
Es va comprovar que la raó era el fac-

tor alimentari, i en concret la dieta que
es seguia als països de la conca medite-
rrània als anys : fruites variades, lle-
gums, oli d’oliva com a forma principal
de greix, peix i poc consum de carns.

Els japonesos viuen ben lluny del
Mediterrani i viuen molts anys.

Hi ha diferents zones del món que te-
nen l’esperança de vida molt alta, i el
Japó és una d’elles, sens dubte que la
dieta també hi té a veure. Els vegetarians
també tenen gran esperança de vida.

Els vegetarians també? No foti.
Ha, ha, sí, els vegetarians també. De

fet, tots aquests casos tenen un deno-
minador comú: la majoria d’aliments
són d’origen vegetal, i no d’animal.

M’ha cridat l’atenció que es referís
a la dieta que es seguia a la conca me-
diterrània... als anys .

És que aleshores el consum de carn
era molt més baix que ara. Amb els anys,
ha augmentat també al Mediterrani.

És que érem més pobres. Quan
érem pobres menjàvem millor?

Exactament, aquesta és la raó. Lla-
vors la carn era massa cara, o almenys
ho era pel nostre poder adquisitiu, i no
se’n menjava gaire. Potser el cap de set-
mana i encara. Un altre exemple: el pa
integral, que el menjaven els pobres, és
molt més saludable que el blanc.

Què és l’estudi Predimed, que va
venir a presentar?

Un assaig en . persones d’alt risc
vascular. Durant cinc anys van seguir
dieta mediterrània: uns la seguien rica
en oli d’oliva, d’altres rica en fruits secs,
i d’altres baixa en greixos.

I hi va haver diferències?
En tots va baixar en un  el risc car-

diovascular. Les úniques diferències es
van donar en el deteriorament cognitiu,
ja sap, malalties del cervell. L’estudi es

va fer en persones d’entre  i  anys.
Qui va guanyar?
Va resultar que quedava més protegit

el grup que va seguir la dieta rica en
fruits secs.

Què ha dinat avui?
(Riallada) Una amanida de tomà-

quet, i a més del meu jardí. I després
carn a la brasa, ho reconec, però era un
pit de pollastre, o sigui carn blanca.
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«Quan érem més
pobres menjàvem
millor, la carn era
massa cara»

«L’estudi va
demostrar que el

grup que seguia
una dieta rica en

fruits secs,
protegia millor el

deteriorament
cognitiu»

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA
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imecres passat el
Congreso de los Dipu-
tados va enfilar un
xou que faria riure si

no fos que estem parlant dels re-
presentants d’un Estat europeu.
El seguit d’insults i de mentides
que es van sentir en boca d’alguns
dels representants polítics són
gravíssims i és que, a més, ens
ofereixen una finestra, oberta de
bat a bat, per on intuir totes les
mentides que s’hi deuen haver dit
i que s’hi deuen haver escrit al
llarg de la història. Si en temps de
Twitter i de les emissions en di-
recte, si en temps de YouTube i de
WhatsApp, s’atreveixen a negar la
realitat com hem vist que fan,
s’imaginin, si us plau, què devia
ser i com devia funcionar l’Estat
espanyol en temps reculats. 

Aquesta Europa que diu que la
relació amb Espanya l’hem de re-
soldre dins de la Constitució no
sap de què parla. En nom de la
Constitució, en aquests mo-
ments, es suspenen drets hu-
mans fonamentals. Sí, ja ho sé,
molts juristes diran que no, però
no neguem la realitat. S’han vul-
nerat drets fonamentals aquests
dies. La Unión Federal de Policía
penja fotos al Twitter on aparei-
xen amb els caps tapats i armats
fins a les dents. Amenaçant-nos,
és clar. Europa no sap què diu.
Recordin Girauta, de Cs, quei-
xant-se al Congreso que el gobier-
no no hagués pogut controlar el
relat internacional de l’-O. Com
si The Guardian fos El País, per
posar un exemple. Aquest és el
nivell. 

Arribats aquí, només ens que-
da continuar endavant. Pensin
que els nostres avantpassats se’n
van sortir en moments molt més
complicats. Que Human Rights
Watch acaba de publicar un in-
forme sobre l’-O que ho deixa
ben clar. Pensin que som molts.
Pensin, sobretot, en les finestres
que se’ns obriran quan ja no ens
puguin tocar. 

D

EL SHOW

Judit 
Pujadó

APUNT FINAL

SARRIÀ DE TER - Av. de França, 179 - T. 972 17 16 26 � GIRONA - Pol. Ind. Mas Xirgu Pl. de Salt, 9 -
T. 972 23 03 13 // BOTIGA MERCAT LLEÓ - T. 972 22 70 54 // C/ Migdia, 28 - T. 972 29 90 74 � SALT -
C/ Ramon Sambola - T. 972 24 26 02 � PLATJA D’ARO - Av. S’Agaró, 89 - T. 972 82 98 25 � BADALONA
- C/ Canonge Beranera - T. 93 464 67 16 � TORDERA - C/ Alcalde Vendrell, 2 - T. 93 764 03 97 

qualitat i preu

VEDELLA PER ROSTIR
6,90 €/kg

HAMBURGUESES
Compri’n 12 i pagui’n 8

2 kg BOTIFARRES 
9 €

POLLASTRE DE CORRAL 
3,50 €/kg

CUIXA DE XAI
8,95 €/kg

Cash de carns

OFERTES

GIRONA I SARRIÀ OBERT DIMECRES, DIVENDRES I DISSABTE
PLATJA D’ARO OBERT DIJOUS, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE

9 7 7 2 2 5 4 5 0 6 0 0 3

2 4 1 6 0

Impreso por Carme Coll Riera. Prohibida su reproducción.



 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LE VIE DELLA MISERICORDIA 

 
 

NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 
 
 

 Presenten un llibre sobre les rutes de fe dedicades a Maria. (Diari de Girona – 
Laura Fanals) 



l diumenge dia  de
novembre, el papa
Francesc va enviar a

tota l’Església, jo diria al món
sencer, un missatge en cert sen-
tit «inquietant». Va ser amb mo-
tiu d’haver instituït la I Jornada
Mundial dels Pobres. Els po-
bres, en majúscula. Personal-
ment, la decisió del Papa i el
contingut del seu missatge
m’han sorprès. 

Aquesta vegada, el Papa ens
introdueix a l’arrel mateixa de la
teologia i també d’un gran as-
pecte humà de la vida política.
En el rànquing de les institu-
cions religioses, civils o políti-
ques, l’Església actual no queda
gens malament en la valoració i
el servei al pobre. Demaneu les
estadístiques de Càritas. Però el
discurs del Papa és un discurs
evangèlic: «El que vol estimar
com Jesús estimà ha de fer seu
el seu exemple». 

Molts dies de la vida de Jesús
fan pensar en una càtedra on la
gent sedeja de veritat i un CAP
sanitari on la cua de malalts
s’allarga. Però llegint el missat-
ge papal hom s’adona que
l’amor als pobres no és un ele-
ment més de la relació de fe. No
és simplement una cosa que
s’ha de fer, sinó una cosa que
no pot deixar-se de fer. Crec
que el Papa subratlla un ele-
ment  teolològic que se’ns esca-
pava. «Si l’afligit invoca el Sen-
yor, ell l’escolta», diu el Salm
(,).

Francesc ens situa l’amor als
pobres dins l’amor etern del
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant:
neix en la intimitat inabastable
de la Trinitat, passa per Jesu-
crist, es vessa damunt el món
per la la Redempció de Crist. La
malícia o la indiferència huma-
na ha produït moltes cares mar-
cades pel dolor, la marginació i
l’opressió... la pobresa té el ros-
tre de dones, homes i nens ex-
plotats per vils interessos, tre-
pitjats per la lògica perversa del
poder i del diner. La visió per-
sonal del creient  és sacsejada
pel missatge papal... Hem de
reconèixer i servir els pobres si
volem oferir la nostra aportació
efectiva al canvi de la història.

E

UNA JORNADA
«INQUIETANT»

Àngel 
Caldas

DOCTOR EN DRET CANÒNIC
caldasangel@yahoo.es

quest diumenge, festa
de Crist Rei, és el
 darrer de l’any litúrgic.
El diumenge vinent

començarem un nou any amb el
temps d’advent. 

Contemplant els temps viscuts i
albirant el futur podem recordar el
sentit de cada temps litúrgic que
l’Església ens proposa, perquè
orienti i influeixi en la nostra vida
cristiana, personal i comunitària.
Aquesta contemplació ens ajuda a
donar gràcies per tot el que hem
viscut, i ens prepara per al que ens
cal viure. 

Segons el Concili Vaticà II, l’any
litúrgic «desplega tot el misteri de
Crist, commemorant així els miste-
ris de la redempció, obre als fidels
les riqueses del poder i els mèrits
del seu senyor, fins al punt que les
fa en tot temps presents d’alguna
manera, perquè s’hi posin en con-
tacte i s’omplin de la gràcia de la sal-
vació». Per tant, celebració –dintre
del curs de l’any– de l’obra salvado-
ra de Jesucrist. 

El temps d’Advent 
És el temps en què, tot esperant

el retorn del Senyor, la seva vinguda
gloriosa, ens preparem per celebrar
en el nostre temps la seva vinguda
en el Nadal, recordant el naixement
de Jesús, que s’encarnà en les en-
tranyes de la Verge Maria. És temps
de vetlla, temps d’esperança, d’ac-
tualitzar els sentiments dels profe-
tes, del poble i, sobretot, de Maria
en l’espera del Messies.

El temps de Nadal – Epifania
La celebració joiosa de la vingu-

da del Messies, el Salvador, la vivim
durant el temps de Nadal, contem-
plant el pessebre, glorificant Maria,
la Mare de Déu, adorant el Fill de
Déu que es manifestava als Mags de
l’Orient, guiats per un estel que els
portà a oferir-li or, encens i mirra.
Finalment, la festa del Baptisme de
Jesús ens invitava a seguir els pas-
sos del Senyor, que des de Galilea
anuncia l’arribada del Regne de
Déu. 

El temps ordinari o durant l’any 
Durant uns pocs diumenges,

fins a l’inici de la Quaresma, tenim
algunes setmanes del denominat
temps ordinari o de durant l’any,
que continuarem després de la fes-
ta de Pentecosta.

El temps de Quaresma
Arribats a la Quaresma, se’ns im-

posa amb la cendra un temps de
conversió per recordar la nostra
condició humana de pecadors, ne-
cessitats de salvació, i per demanar
el perdó i la misericòrdia de Déu
per viure veritablement com a ba-
tejats [...] (extret del Full Parro-
quial). 

A

L’ANY LITÚRGIC 
I LA VIDA

Francesc 
Pardo

CARTA SETMANAL

BISBE DE GIRONA
bisbatgirona@bisbatgirona.cat

«Segons Francesc, l’amor als
pobres no és simplement
una cosa que s’ha de fer,
sinó una cosa que no pot

deixar-se de fer»

Religió

Diari de GironaDISSABTE, 24 DE NOVEMBRE DE 201748

La presentació va tenir lloc ahir al vespre a la llibreria Geli de Girona. ANIOL RESCLOSA

LAURA FANALS GIRONA

■ La llibreria Geli de Girona va
acollir ahir la presentació del lli-
bre Le vie della Misericordia, un
volum coordinat per Anna Trono
i Maria Stella Calò Mariani en què
experts de diferents disciplines -
geògrafs, historiadors i historia-
dors de l’art- reflexionen sobre els
«camins de la fe» dedicats a la Ver-
ge Maria. L’acte va estar organitzat
per la Càtedra  Gastronomia, Cul-
tura i Turisme Calonge-Sant An-
toni de la Universitat de Girona i
va comptar amb la participació de

Trono, la directora de la Càtedra,
Dolors Vidal, el delegat de mitjans
de comunicació del Bisbat, Mi-
quel Calsina, i la professora de la
UdG Sílvia Aulet. 

Trono va destacar la importàn-
cia simbòlica que té la Verge Ma-
ria en la història de la humanitat,
i va assenyalar que els itineraris
que ressegueixen la seva trajectò-
ria susciten un gran interès entre
els catòlics i no catòlics de tot el
món per les seves aportacions a
nivell històric, cultural i turístic. 

D’aquesta manera, i a través de

les mirades dels experts, el llibre
repassa, entre altres, les principals
rutes marianes arreu d’Europa,
que, segons va indicar Trono, for-
men una «creu» al llarg del conti-
nent europeu. D’aquesta manera,
s’analitzen alguns dels peregrinat-
ges i les maneres com es gestio-
nen a diferents països. A més,
també es posa l’accent en els san-
tuaris i cultes marians, tot atura-
tse especialment en algunes de les
capelles i santuaris dedicats a Ma-
ria, per exemple, en l’Edat Moder-
na de Galícia, entre altres.  

Presenten un llibre sobre les
rutes de fe dedicades a Maria
 «Le vie della Misericordia» analitza des de diferents disciplines els
principals recorreguts marians que hi ha arreu del continent europeu 

EFE/DdG CIUTAT DEL VATICÀ 

■Francesc ha criticat tots aquells
que fomenten la por cap als im-
migrants, a vegades amb finalitats
polítiques, i els ha acusat de gene-
rar racisme i violència. Així ho ha
assenyalat en el seu missatge per
a la Jornada de la Pau que l'Esglé-
sia catòlica celebra l' de gener i
que va ser publicat ahir.

«Els que fomenten la por cap
als immigrants, en ocasions amb
finalitats polítiques, en lloc de
construir la pau, sembren violèn-
cia, discriminació racial i xenofò-
bia, que són font de gran preocu-

pació per tots aquells que es pre-
nen de debò la protecció de cada
ésser humà», escriu el pontífex.

En aquest missatge de la Jorna-
da de la Pau, que aquest any porta
per títol Immigrants i refugiats:
homes i dones que busquen la pau,
Jorge Bergoglio adverteix que «les
migracions globals seguiran mar-
cant el nostre futur». I en aquest
sentit, considera que, «encara que
alguns les consideren una ame-
naça», són «una oportunitat per
construir un futur de pau».

Francesc comença el seu mis-
satge recordant als més de  mi-
lions d'immigrants que hi ha ac-
tualment al món, dels quals ,
milions són refugiats. Persones,
assenyala, que «busquen un lloc
on viure en pau» i, per trobar-lo,
«molts d'ells estan disposats a
arriscar les seves vides a través

d'un viatge que, en la majoria dels
casos, és llarg i perillós». «Estan
disposats a suportar el cansament
i el sofriment, a afrontar els filats i
els murs que s'alcen per allunyar-
los de la seva destinació», afegeix
el pontífex.

Per això, recorda als governants
que «tenen una responsabilitat
concreta pel que fa a les seves co-
munitats, a les quals han de ga-
rantir els drets que els correspo-
nen en justícia i un desenvolupa-
ment harmònic, per no ser com el
constructor neci que va fer mala-
ment els seus càlculs i no va acon-
seguir acabar la torre que havia
començat a construir». Així ma-
teix, lamenta que «en molts països
de destí s’ha difós una retòrica
que emfatitza els riscos per a la se-
guretat nacional o el cost de l’aco-
llida». 

Francesc acusa de racistes tots els 
que fomenten la por a la immigració 
El Papa considera que
les migracions globals
son «una oportunitat per
construir un futur de pau» 

Carme Coll Riera
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 IBM defiende la inteligencia artificial aplicada al turismo y la gastronomía. 

(La Gaceta del Gourmet) 
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La unitat de semicrítics de
l’hospital Santa Caterina
entrarà en funcionament
durant el primer semestre
de l’any vinent, si el calen-
dari es manté segons les
previsions. Les obres, per
valor de 2.093.154,64 eu-
ros, avancen a molt bon
ritme i amb tota probabili-
tat s’acabaran en el pri-
mer trimestre del 2018.

A partir d’aleshores
s’iniciarà la fase d’equipa-
ment de la unitat, que es-
tarà dotada d’aparellatge
d’última generació, amb

una inversió d’un milió
d’euros aproximadament.

La nova unitat està si-
tuada al costat de l’actual
àrea quirúrgica i a prop del

servei d’urgències, de ma-
nera que el nou equipa-
ment quedarà plenament
integrat al centre i con-
nectat amb els serveis as-
sistencials, amb els quals
es preveu que hi haurà
més relació. La unitat tin-
drà una superfície cons-
truïda total de 737,5 me-
tres quadrats en planta
baixa.

Les instal·lacions dis-
posaran de vuit boxs
(dos de reserva), més un
box de cures, a més dels
espais propis i idonis per
al seu funcionament,
destinats a control d’in-
fermeria, usos del perso-
nal assistencial, sales de
treball, diversos espais
per a familiars i serveis
generals.

La nova unitat té com
a objectiu regular i aten-
dre millor tots els pa-
cients crítics de la regió
sanitària de Girona. ■

a Els treballs a
l’hospital Santa
Caterina avancen a
bon ritme

La unitat de semicrítics,
en marxa l’any vinent

Redacció
GIRONA

Estat de les obres a l’hospital Santa Caterina ■ ICS

La Diputació de Girona ha
creat un servei innovador i
pioner al país que té per fi-
nalitat millorar l’exercici
de control intern de les en-
titats locals de Girona i
ajudar els secretaris inter-
ventors i els interventors
en el desenvolupament de
les seves tasques. El vice-
president primer de la Di-
putació, Miquel Noguer,
va destacar la funcionali-
tat d’aquest servei “a les
diferents entitats locals de
la demarcació, especial-
ment a les de menor capa-
citat econòmica i de ges-
tió”. “Els ajuntaments pe-
tits són els que més dificul-
tats tenen per aplicar el
nou decret perquè com-
porta un augment consi-
derable de feina que tot so-
vint no pot ser assumit pel
personal de què disposen i
incrementa notablement
el total de tasques que els
ajuntaments han de dur a
terme en matèria de con-
trol intern”, va remarcar
Noguer. A la demarcació
de Girona hi ha 131 muni-
cipis amb població inferior
a 1.000 habitants (59%) i
únicament vint amb po-
blació superior a 10.000
habitants (9%). El 12 de
gener la Diputació de Giro-
na farà la I Jornada de
Control Intern del Sector
Públic Local. ■

La Diputació
crea un servei
per ajudar els
ens locals

Redacció
GIRONA

La càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge-
Sant Antoni va presentar ahir
la Facultat de Turisme de la
UdG el sistema d’intel·ligèn-
cia artificial Watson, d’IBM,
amb el qual s’ha creat el Chef
Watson, dissenyat pel xef
nord-americà Florian Pinel,

que conté desenes de milers
de receptes de cuina, cap a
2.000 ingredients i infinitat
de tipus de cuina definits.
Permet la combinació de fins
a vint sabors. Les ponències
van anar a càrrec de dos di-
rectius d’IBM Espanya. ■ J.

TRILLAS / R. BOSCH

GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cuina intel·ligent
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 LA FUTURA UNITAT DE SEMICRÍTICS DE L’HOSPITAL SANTA CATERINA DE SALT entrarà en funcionament durant
el primer semestre de l’any que ve si el calendari es manté sobre les previsions. Les obres, que suposen una inversió de
2.093.154, 64 euros, avancen a molt bon ritme i amb tota probabilitat s’acabaran en el primer trimestre de 2018. A partir
d’aleshores s’iniciarà la fase d’equipament de la Unitat, que estarà dotada d’aparellatge de darrera generació, amb una
inversió d’aproximadament un milió d’euros. La unitat estarà dirigida per la unitat de Medicina Interna del Trueta. 

La Unitat de Semicrítics, al primer semestre
IAS

La conferència oferta ahir per un directiu d’IBM a Girona. MARC MARTÍ

 El concert solidari que la World Doctors Orchestra (WDO) va oferir el 7 d’oc-
tubre a l’Auditori de Girona, com a acte previ a la celebració del 120è aniversari
del Col·legi de Metges, va recaptar 9.360 euros que es destinaran a l’AECC-Ca-
talunya contra el càncer, la Fundació Oncolliga Girona i l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IdibGi). Aquesta va ser la primera vegada que l’orquestra
mundial de metges –formada per un miler de facultatius de 50 països dife-
rents– visitava Catalunya i Espanya, i va actuar davant de 750 espectadors. 

Girona L’orquestra de metges reuneix 9.360 €

DIARI DE GIRONA

DdG GIRONA

■ El sistema d’intel·ligència arti-
ficial Watson d’IBM «amplia
enormement les capacitats dels
humans, que són limitades, i ens
ajuda a prendre les decisions més
adequades». Així ho van afirmar
Jose Álvarez de Perea i Elisa Mar-
tin Garijo, directius de l’empresa
IBM Espanya, en les dues confe-
rències que van oferir ahir a la Fa-
cultat de Turisme de la UdG, en la
sessió titulada «L’aplicació de les
tecnologies cognitives en la gas-
tronomia i el turisme. Ponències
a càrrec d’IBM Espanya» que ha
organitzat la Càtedra de Gastro-
nomia, Cultura i Turisme Calon-
ge-Sant Antoni.

«Chef Watson. Un sistema tec-
nológico de cocina cognitiva» –a
càrrec de José Álvarez de Perea,
Industry Leader for Travel &

Transportation d’IBM Espanya,
Portugal, Grècia i Israel– i «La
transformación del sector turísti-
co gracias a la computación cog-
nitiva» –a càrrec d’Elisa Martin
Garijo, directora d’Innovació i
Tecnologia d’IBM Espanya– van
ser els títols de les dues ponències,
en què es van exposar les possibi-
litats que ofereix la intel·ligència
artificial; en aquest cas, aplicada
al turisme i a la gastronomia.

L’alcalde de Calonge i Sant An-
toni, Jordi Soler, va explicar que
aquestes ponències s’emmar-
quen en les diferents actuacions
que organitza la Càtedra per
«acostar totes les vessants de la
gastronomia, la cultura i el turis-
me als estudiants universitaris,
però també a la societat en gene-
ral i a un públic més especialitzat
de vegades».

El potencial de la
intel·ligència artificial
aplicada al turisme
Directius d’IBM Espanya defensen a la UdG 
les múltiples possibilitats per al sector turístic

Carme Coll Riera









 

NOTA DE BALANÇ (ANY 2017) 

 
 

NOTÍCIES A PREMSA ESCRITA 
 

 
 Més de mil assistents a les xerrades de la Càtedra de Gastronomia. (Diari de 

Girona – A.S.) 

 

 Un miler de persones han assistit als diàlegs gastronòmics. (El Punt – U.C.) 

 

 
NOTÍCIES A PREMSA DIGITAL 

 
 
 

 La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG ha portat a Girona 7 
xefs de primer nivell. (GironaNotícies.com) 

 

 La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG ha portat a Girona 7 
xefs de primer nivell el 2017. (CostaBravadigital.cat) 
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A.S. GIRONA

■El catedràtic d’arquitectura i tec-
nologia de computadors Joaquim
Salvi va prendre ahir possessió del
càrrec de rector de la Universitat de
Girona (UdG) després que el Con-
sell de Ministres aprovés el seu no-
menament el  de desembre, i de
la publicació d’aquest acord en el
BOE núm.  i el DOGC núm.
, ambdós de  de desembre
de .

L’acte de presa de possessió, que
va tenir lloc a la Sala de Plens del
Consell Social de la UdG, es va for-
malitzar amb la presència de Jordi
Pineda, secretari general; Rosa Nú-
ria Aleixandre, presidenta del Con-
sell Social; l’equip del rector Salvi i
diversos membres de l’equip sor-
tint.

En el decurs de l’acte, també van
prendre possessió del càrrec els
membres de l’equip de direcció que
acompanya el rector, i que està for-
mat per José Antonio Donaire (vi-
cerector de Comunicació i Rela-
cions exteriors); Josep M. Serra (vi-
cerector de Docència i Planificació
Acadèmica); Laura Vall-llosera (vi-
cerectora d’Estudiants i Inserció La-
boral); Joan Andreu Mayugo (vice-
rector de Personal); Pepus Daunis
(vicerector de Qualitat i Transpa-
rència); Dolors Capellà (vicerectora
de Recerca i Transferència); Sílvia
Llach (vicerectora de Territori i

Compromís Social); i Jordi Pineda
(secretari general).

Joaquim Salvi va rebre el ’
dels vots ponderats en les eleccions
de  i  de novembre que, per pri-
mera vegada, es van dur a terme
amb el sistema de vot electrònic. La
participació es va situar en el ’
amb un total de . vots emesos

( punts per sobre del , de
), la  dada més alta des que el
 la Llei Orgànica d’Universitats
canvia el marc en què té lloc l’elec-
ció del rector que passa del Claustre
Universitari al sufragi universal en-
tre el conjunt de la comunitat uni-
versitària, amb ponderació de vot.

Joaquim Salvi és el cinquè rector

de la UdG. Josep M. Nadal ho va ser
del  al , el va seguir Joan
Batlle, del  al , Anna M.
Geli, del  al , i Sergi Bonet,
del  al .

Llicenciat en Informàtica per la
Universitat Politècnica de Catalu -
nya i Doctor en Enginyeria Indus-
trial -Premi Extraordinari d’Engi -

nyeria- per la Universitat de Girona,
Salvi és catedràtic d’Arquitectura i
Tecnologia de Computadors i In-
vestigador del grup de recerca en
Visió per Computador i Robòtica,
professor visitant de l’Ocean
Systems Lab de la Universitat de
Heriot-Watt (Regne Unit). Així ma-
teix, és investigador principal de di-
versos projectes de recerca compe-
titius i de transferència de tecnolo-
gia d’àmbit nacional i europeu en
visió per computador i robòtica
submarina.

La presa de possessió estava pre-
vista per dimecres passat, però es va
ajornar perquè el nomenament no
havia sortit encara publicat al BOE.
Salvi és el primer rector de la UdG
no nomenat pel conseller de Cultu-
ra. Per l’aplicació de l’article , el
seu nomenament el va fer el Consell
de Ministres de divendres passat, i
es calculava que la publicació al
BOE seria immediata, però no ha
estat així. 

Per raons legals, el nomenament
no es pot fer fins la publicació al
BOE. La UdG va organitzar el dia 
un traspàs de poders de l’equip sor-
tint de Sergi Bonet a l’equip entrant
de Quim Salvi, acte que s’havia de
fer al Consell Social a porta tancada,
per dur a terme més endavant la fes-
ta institucional amb el conseller de
Cultura del nou Govern català,
quan aquest existeixi.

El doctor en Enginyeria Industrial és el cinquè rector de la institució, després de Josep Maria Nadal, Joan Batlle, Anna Maria
Geli i Sergi Bonet La festa institucional no es durà a terme fins que el nou Govern català nomeni conseller de Cultura

Joaquim Salvi pren possessió del càrrec 
de rector de la Universitat de Girona

Quim Salvi, en l’acte celebrat ahir, entre Rosa Núria Alexandre i Jordi Pineda.

A.S. CALONGE

■ La Càtedra de Gastronomia, Cul-
tura i Turisme Calonge-Sant Antoni
de la Universitat de Girona, tanca el
 havent portat a Girona set re-
conegudíssims i estrellats xefs: Fe-
rran Adrià, Gastón Acurio, Joan
Roca, Fina Puigdevall, Raül Balam,
Marc Gascons i Paco Pérez. Els cui-
ners han participat en un total de sis
actes en forma de Diàlegs Gastronò-
mics (), ponències () de caire més

acadèmic, i una taula rodona, que
han aplegat prop d’un miler d’assis-
tents. La direcció de la Càtedra  ho
considera un èxit, i aposta per man-
tenir el format per al , quan els
convidats tornaran a ser xefs de re-
nom, però la taula rodona i el cicle
de ponències es basaran en el turis-
me i l’arquitectura   

L’any vinent la Càtedra vol donar
mes importància al món del turisme
i ho farà a través de les ponències,
però també amb accions encarades
a promocionar el turisme cultural,
coincidint amb la declaració del
 com Any del Turisme Cultural,
per  l’Agència Catalana de Turisme. 

També al , la Càtedra obtin-
drà els resultats de dos projectes que

s’han desenvolupat al llarg d’aquest
any: entrarà en funcionament el
MOOC, un curs en línia que s’ha ela-
borat i que gira a l’entorn de la cul-
tura del te i el vi, i on hi ha participat
Josep Roca, cambrer de vins del Ce-
ller de Can Roca; i es conclourà un
estudi sobre les vinyes de Calonge-
Sant Antoni, que es fa en col·labora-
ció amb la Universidad de La Rioja.  

Les activitats  tenen per objectiu
acostar totes les vessants de la gas-
tronomia, la cultura i el turisme als
estudiants universitaris, a la societat
en general i a un públic més espe-
cialitzat. Convoca cada curs set ajuts
d'un import màxim de . euros
cadascun, destinats a estudis de
màster de la UdG.

Més de mil assistents a les xerrades
de la Càtedra de Gastronomia
L’any 2018 les activitats
donaran més importància
al món del turisme i dins
d’aquest, sobretot al cultural

 En un Auditori Viader ple a vessar, fins i tot amb persones que van quedar a
l’exterior, la jove soprano gironina Laura Ruhí Vidal va oferir ahir el primer con-
cert a la seva ciutat natal, amb el suport del Fons d'Educació de la Cooperativa
Delta. En el seu debut gironí, Laura Ruhí va estar acompanyada per l’excel·lent
pianista sud-coreana Soojeong Joo, i ambdues van oferir un concert ple de ma-
tisos, amb obres de Debussy, Hahn, Brahms, Strauss i finalment unes delicades
cançons de Toldrà.

Laura Ruhí té un debut espectacular a Girona

DDG

Carme Coll Riera
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El nombre de sol·licituds
de gironins demanant aju-
da a l’Ajuntament per po-
der pagar les quotes del llo-
guer de l’habitatge va aug-
mentar un 22% l’any pas-
sat. De les 638 instàncies
que es van tramitar al llarg
del 2016 es va passar a
780. Totes eren de parti-
culars o famílies que de-
manaven tenir accés a la
subvenció per primer cop,
a les quals s’hi han d’afegir
296 peticions més que
sol·licitaven renovar-la.

L’import de les ajudes al
lloguer arriba fins a un mà-
xim de 240 euros men-
suals. Aquestes subven-
cions les gestiona l’Ajunta-
ment de Girona, però es
paguen amb diners que
transfereixen tant la Ge-
neralitat com l’Estat. Per
al 2018, el consistori cal-
cula que l’import que re-
brà de les dues adminis-
tracions serà d’1,8 milions
d’euros. Per accedir a les
subvencions, el lloguer
mensual que es paga per
l’habitatge no pot ser su-
perior als 450 euros i s’ha
d’estar al corrent del paga-
ment de les quotes.

La regidora de Serveis
Socials, Eva Palau, desta-
ca que al darrere dels nú-
meros hi ha realitats que,
en alguns casos, són “preo-
cupants”. Palau explica

que l’Ajuntament estudia
la situació personal dels
que sol·liciten els ajuts, i
que sobretot es “prioritza”
aquells que la tenen “més
precària”, com ara la gent
gran que viu sola o famílies
que tenen dificultats per
arribar a final de mes.
“Ens hem trobat casos de
persones que, quinze dies
abans que se’ls giri el re-
but, ens han dit que no te-
nien diners per pagar-lo”,
ha concretat la regidora
per exemplificar-ho.

32 prestacions d’urgència
Precisament, en aquells
casos en què el llogater es
pot quedar sense sostre en
pocs dies, perquè la pèr-
dua de l’habitatge és immi-
nent, l’Ajuntament inten-
ta frenar-ho amb una pres-
tació d’especial urgència.
En aquest cas, els diners
surten directament de les
arques municipals.

El 2017 el consistori va
tramitar 48 prestacions
d’urgència, de les quals a
mig desembre ja n’havia
resolt 32. Tres de cada
quatre es refereixen a llo-
gaters, i les altres s’han
destinat a atendre parti-
culars i famílies a qui el
banc ja ha fet fora de casa.
És a dir, afectats per des-
nonaments. L’import glo-
bal que s’hi va destinar és
de 57.330,29 euros.

“Són casos prioritaris,
perquè el nostre objectiu
és que ningú es quedi sen-
se sostre”, explica Eva Pa-
lau. La regidora concreta
que, sempre que els arriba
un cas de desnonament,
l’Ajuntament de Girona
intenta fer d’intermediari
amb el banc o el propietari
de l’habitatge. “Parlem
amb l’entitat on hi ha el
deute per intentar arribar
a una entesa, però també
hi ha situacions en què te-
nim poc a fer, i és alesho-
res quan s’activen les aju-
des d’especial urgència”,
precisa Palau. ■

Registren un 22% més de
sol·licituds d’ajuts per pagar
el lloguer el 2017 a Girona
aEl consistori en va rebre 780 i el 2016 n’hi havia hagut 638 aEs van atorgar 32
prestacions d’urgència a famílies desnonades o que estaven a punt de ser-ho

ACN
GIRONA

La regidora de Serveis Socials, Eva Palau, al seu despatx ■ ACN / XAVIER PI

Serveis Socials també treba-
lla per incorporar més pisos a
la borsa de lloguer social. Ac-
tualment, el consistori té 110
habitatges inscrits i tots es-
tan ocupats per famílies. Dels
pisos que hi ha a la borsa,
cinc són propietat de l’Ajun-
tament i la resta són cedits
per particulars o bé per enti-
tats bancàries. Al llarg del
2017, la borsa s’ha ampliat
amb set habitatges nous
(tots procedents de bancs),
però el consistori treballa

perquè n’acabin sent més.
Palau explica que és “difí-

cil” que els particulars cedei-
xin pisos (perquè si els llo-
guen en el mercat lliure en
treuen més rendiment) i que
per això l’Ajuntament negocia
amb els bancs –sobretot
Bankia i CaixaBank– perquè
els en cedeixin. Sobretot des-
prés que el Tribunal Constitu-
cional hagi tombat la llei ca-
talana que permetria expro-
piar pisos a les entitats ban-
càries en cas de necessitat

social. “Continuarem nego-
ciant amb aquelles entitats
que sabem que tenen pisos
buits a la ciutat; i aquí serem
punyents, perquè entenem
que han de col·laborar a do-
nar resposta a aquesta pro-
blemàtica”, remarca Palau. I
conclou: “Una problemàtica
que, en part, deriva del fet
que moltes famílies no hagin
pogut satisfer les quotes de
la hipoteca; per tant, ente-
nem que aquí el paper dels
bancs ha de ser clau.”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Més pisos a la borsa de lloguer social

L’àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Llagos-
tera ha destinat 20.730 eu-
ros a beques socials.
D’aquests diners, 10.730
euros són per a beques es-
colars, que serveixen per
pagar, segons les famílies,
el 50% o el 100% de les sor-
tides i del material escolar
per al curs 2017/18. Fins a
191 alumnes de les escoles
Lacustària i Puig de les Ca-
diretes i alumnes d’ESO de
l’institut de Llagostera en
són els beneficiats. Els
10.000 euros restants són
per a beques esportives que
afavoreixen que 48 nens i
nenes puguin practicar es-
port en diversos clubs i en-
titats del municipi. Segons
la valoració econòmica i so-
cial de les famílies, es lliu-
ren beques que cobreixen
del 33,8% al 100% de les
quotes. Aquest és el sisè
any consecutiu que el con-
sistori llagosterenc dona
beques als més joves. ■

Beques socials
valorades en
20.730 euros a
Llagostera

Gerard Puigdemont
LLAGOSTERA

L’Ajuntament de Sant
Gregori ha tret una nova
aplicació per a mòbils i
tauletes que permetrà, se-
gons ha dit el consistori,
millorar la difusió d’esde-
veniments, actes i activi-
tats del municipi. L’aplica-
ció, que es pot descarregar
gratuïtament amb siste-
mes Android i iOS, permet
entrar en el renovat lloc
web de l’Ajuntament, con-
sultar telèfons, horaris i
rebre missatges i avisos,
entre d’altres coses. Tam-
bé té accés al My112, amb
geolocalitzador i contacte
amb els serveis d’emer-
gències. L’alcalde de Sant
Gregori, Quim Roca, expli-
ca que gràcies a la nova
aplicació la informació ar-
ribarà de manera “més
efectiva que en qualsevol
altre mitjà”. La creació i el
disseny d’aquesta nova ei-
na d’informació per Sant
Gregori ha costat 3.500
euros. ■

Sant Gregori
crea una nova
aplicació per a
mòbils

G. Puigdemont
SANT GREGORI

La Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme de
la UdG ha portat a Girona
les xerrades de set xefs de
primer nivell d’àmbit na-
cional i internacional du-
rant el 2017, que han estat
seguides per prop d’un mi-

ler de persones. Ferran
Adrià, Gastón Acurio,
Joan Roca, Fina Puigde-
vall, Raül Balam, Marc
Gascons i Paco Pérez han
estat els xefs participants
en els Diàlegs Gastronò-
mics que continuaran
aquest 2018. Aquest any,
la càtedra vol donar més
importància al món del tu-

risme i ho farà a través de
les ponències, però també
amb accions encarades a
promocionar el turisme
cultural, coincidint amb la
declaració del 2018 com a
Any del Turisme Cultural,
per l’Agència Catalana de
Turisme.

També aquest any, la
càtedra obtindrà els resul-
tats de dos projectes que
s’han desenvolupat al llarg
d’aquest any: entrarà en
funcionament el MOOC,
un curs en línia que s’ha
elaborat entorn de la cul-
tura del te i el vi i es clourà
un estudi sobre les vinyes
de Calonge-Sant Antoni.

U.C.
GIRONA

Un miler de persones
han assistit als
diàlegs gastronòmics

Joan Roca i Gastón Acurio, durant la seva xerrada als
Diàlegs Gastronòmics ■ EL PUNT AVUI



La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la
UdG ha portat a Girona 7 xefs de primer nivell
+ Notícies | 29-12-2017 | 09:34

Roca i Acurio

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona,
tanca el 2017 amb un balanç molt positiu, tant pel que fa al nivell dels convidats que ha portat a
Girona, com pel volum de públic que ha assistit a les seves xerrades. Els reconegudíssims i
estrellats xefs Ferran Adrià, Gastón Acurio, Joan Roca, Fina Puigdevall, Raül Balam, Marc
Gascons i Paco Pérez, han participat en un total de sis actes en forma de Diàlegs Gastronòmics (3),
ponències (2) de caire més acadèmic, i una taula rodona, que han aplegat prop d'un miler
d'assistents. Aquest format ha resultat un èxit, motiu pel qual la direcció de la Càtedra aposta per
mantenir-lo per al 2018.

Va obrir els Diàlegs Gastronòmics el 17 de maig, una conversa entre el peruà Gastón Acurio ?xef
del restaurant Astrid & Gaston (actualment a la posició 33 de The world's 50 best i 7 a la llista dels
millors restaurants de Llatinoamèrica) i principal promotor de la gastronomia peruana, a través de
la qual ha impulsat una revolució sociocultural al seu país?, i Joan Roca (El Celler de Can Roca, 3
estrelles Michelin) sobre la força de la gastronomia com a eina d'integració social. L'1 de juny, el
segon Diàleg el va protagonitzar Ferran Adrià, que va conversar amb l'escriptor Josep Maria
Fonalleras al voltant de la creativitat en la gastronomia. Fina Puigdevall (Les Cols, 2 estrelles
Michelin) i Raül Balam (Moments, 2 estrelles Michelin), van conversar en el darrer Diàleg, el 27
de setembre, sobre la gastronomia i l'art. Els Diàlegs estan pensats per obrir una reflexió sobre
aspectes de la gastronomia que tenen influència en altres àmbits. Aquest 2017 s'ha parlat
d'integració social, de creativitat i d'art. I al 2018 els Diàlegs de la Càtedra giraran a l'entorn de la
sostenibilitat i del tracte dels mitjans de comunicació vers el món de la gastronomia.

El 15 de setembre es va celebrar, al castell de Calonge, una taula rodona sobre la innovació
turística, en què no podia faltar la gastronomia i, en representació d'aquesta, van intervenir els xefs
Marc Gascons (Els Tinars, 1 estrella Michelin) i Paco Pérez (Miramar, Enoteca i Cinc, 2+2+1
estrelles Michelin). Per a l'any 2018 es preveu celebrar una taula rodona sobre la gastronomia i les
dones, en què totes les ponents seran del gènere femení i només una d'elles serà xef.

La primera ponència acadèmica, el 16 d'octubre, va anar a càrrec de Maira Bes-Rastrollo,
catedràtica i subdirectora del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat
de Navarra, i va centrar-se en els beneficis i les propietats preventives de la dieta mediterrània
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sobre la salut. I la segona, celebrada el passat 14 de desembre, va anar a càrrec de José Álvarez i
Elisa Martin Garijo, directius d'IBM Espanya, que van exposar les possibilitats que ofereix la
intel·ligència artificial aplicada als sectors turístic i gastronòmic. Per al 2018 les ponències es
basaran en la relació entre la gastronomia, el turisme i l'arquitectura, i més concretament en
l'interiorisme en els establiments d'alta restauració.

L'any vinent la Càtedra vol donar mes importància al món del turisme i ho farà a través de les
ponències, però també amb accions encarades a promocionar el turisme cultural, coincidint amb la
declaració del 2018 com Any del Turisme Cultural, per part de l'Agència Catalana de Turisme.

També al 2018, la Càtedra obtindrà els resultats de dos projectes que s'han desenvolupat al llarg
d'aquest any: entrarà en funcionament el MOOC, un curs en línia que s'ha elaborat i que gira a
l'entorn de la cultura del te i el vi, i on hi ha participat Josep Roca, cambrer de vins del Celler de
Can Roca; i es conclourà un estudi sobre les vinyes de Calonge-Sant Antoni, que es fa en
col·laboració amb la Universidad de La Rioja.

Les activitats que organitza la Càtedra tenen per objectiu acostar totes les vessants de la
gastronomia, la cultura i el turisme als estudiants universitaris, a la societat en general i a un públic
més especialitzat. Amb aquest esperit convoca cada curs set ajuts d'un import màxim de 3.000
euros cadascun, destinats a estudis de màster de la Universitat de Girona relacionats amb l'àmbit
de la gastronomia i l'alimentació. L'ajut es destina a cobrir totalment o parcialment l'import dels
preus públics de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial cursat a la Universitat de Girona. La
Càtedra, conjuntament amb l'Ajuntament de Calonge i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
elaboren un llistat de temes d'investigació d'importància pel territori, entre els quals els alumnes
trien la temàtica del seu projecte final de màster.
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