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DdeG, Arbúcies. 
El llinatge dels vescomtes de
Cabrera s’associa amb almenys
dos dels elements patrimonials
cabdals de la comarca de la Sel-
va: la font gòtica de Blanes, que
ara llueix blanca i esplèndida
després d’una acurada restau-
ració, i el castell arbucienc de
Montsoriu, que des del segle X
o principis de l’XI –segons la in-
formació recollida al web de
l’entitat Amics del Castell de
Montsoriu, la manca de docu-
ments fa de mal precisar la data
exacta de la seva construcció–
vigila la vall d’Arbúcies des del
cim del turó del mateix nom.
Ara, aquesta mostra de la ro-
busta arquitectura civil romà-
nica competeix per ser consi-
derada com una de les set me-
ravelles de Catalunya.

Un total de 100 propostes
d’arreu del país competiran per
l’elecció de les Set Meravelles
del Patrimoni Cultural Material
de Catalunya, una iniciativa im-
pulsada i desenvolupada per
l’Organització Capital de la Cul-
tura Catalana i l’emissora pú-
blica Catalunya Ràdio, en el
marc de les activitats comple-
mentàries que es desenvolu-
pen a les ciutats designades
com a capital cultural: Banyo-
les 2004, Esparreguera 2005,
Amposta 2006, Lleida 2007 i
Perpinyà 2008. La voluntat d’a-
quest certamen, segons infor-
mava recentment Ràdio Pala-
folls, és divulgar el patrimoni
català d’una manera didàctica,
pedagògica, lúdica i, alhora,
motivar el coneixement i la vi-
sita als llocs seleccionats.

L'elecció de les Set Merave-
lles del Patrimoni Cultural Ma-
terial de Catalunya pren com a

referència les set mítiques me-
ravelles del món antic, recone-
gudes universalment i de les
quals només en perdura una: la
Gran Piràmide de Kheops a Gi-
zeh. La resta –els jardins pen-
jants de Babilònia, el Temple
d'Àrtemis a Efes, l'Estàtua de
Zeus a Olímpia, el Mausoleu de
Mausol a Halicarnàs, el Colós

de Rodes i el Far d'Alexandria–
han sucumbit sota el pes de la
història i el seu record només
perdura a a través dels cronis-
tes de l’Antiguitat.

Del 21 al 27 de maig s’esco-
llirà  la meravella corresponent
a la demarcació de Girona i el
Rosselló. El secular Castell de
Montsorís concorre a la tria
juntament amb testimonis de la
història gironina com ara el
conjunt arqueològic d'Empú-
ries, el Teatre-Museu Dalí o el
call jueu de Girona. La tria es
farà mitjançant votació popular
i les meravelles escollides d’en-
tre les gironines es coneixeran
entre els dies 21 i 27 de maig.

Mentrestant, el Castell de
Montsoriu recupera la seva mi-
llor cara, gràcies a les obres
que actualment s’hi porten a
terme. Actualment, segons ex-
plica l’entitat d’Amics del Cas-
tell, el recinte de Montsoriu és
propietat del Consell Comarcal
de la Selva, gràcies a la cessió
que va fer-ne el darrer propie-
tari del monument, el senyor
Josep Maria de Ribot. El Con-
sell va endegar en anys passats
el Pla director del Castell de
Montsoriu per tal de planificar
les actuacions per assegurar-
ne la conservació, i que
actualment s’hi estan portant a
terme. 

Montsoriu, aspirant a meravella
El castell concursa per ser una de les Set Meravelles del Patrimoni Material Català
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DdeG, Riudellots. 
Habitants de Riudellots de la
Selva estan impulsant una llis-
ta d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) per a les
properes eleccions munici-
pals. El grup estarà format
per gent d'entre 18 i 80 anys
ben preparada, que coinci-
deixen en la necessitat de fer
polítiques d'esquerres i con-
sideren que cal un relleu ge-
neracional en la vida política
municipal.  El grup neix mb
la intenció de posar fi a les dis-
putes entres els dos partits
actuals, CiU i IpR, aportar una
nova visió i una nova forma de
treballar. Un dels principals
objectius del grup és fomen-
tar la construcció d'habitat-
ges protegits per als joves de
la població per tal que no ha-
gin d'anar a viure a d'altres
poblacions veïnes buscant
preus més assequibles, plani-
ficar el poble de cara al futur,
millorar la gestió per tal que
sigui més eficaç i una forma
de governar més transparent
pel ciutadà. 

Impulsen una llista
d’ERC a Riudellots
per trencar el
bipartidisme

MUNICIPALS

Acn/DdeG, Blanes. 
El segon trimestre de teatre, mú-
sica i dansa del Teatre de Blanes
ha programat un seguit d’obres
«excel·lents en el seu gènere», se-
gons va definir la representant de
Bitó Produccions, Sílvia Pérez.
Entre les propostes destaca el
duet Los Modernos, que faran un
repàs de les seves millors esce-
nes a Lo mejor. La mediàtica crí-
tica als convencionalismes so-
cials, Gorda, de Neil LaBute, és
l'altre cap de cartell.

Després de quatre anys pro-
gramant temporades de teatre,
música i dansa al Teatre de Bla-
nes, el regidor de Cultura del mu-
nicipi, Joaquim Valls, va valorar
aquesta experiència. «Hi ha ha-
gut de tot i el nivell és de primera
categoria», va comentar el regi-
dor. Valls va afegir que la satis-
facció és també per l'èxit de pú-
blic.

Per a la temporada que ara co-
mença, el Teatre de Blanes ha
programat sis obres d'autors

locals per dinamitzar el teatre bla-
nenc, i cinc propostes professio-
nals, a més del cicle de concerts
familiars. D’entre les totes les
obres, la representant de Bitó
Produccions, Sílvia Pérez, va des-
tacar que l’obra de Los Modernos
és una cita «imprescindible». Pé-
rez també ha destacat Gorda, que
vol ser una crítica als cànons de
bellesa actuals; Unes veus, la
història d’un malalt mental, o Lú-
cid, del reconegut director ar-
gentí Rafael Spregelburd. De les
propostes d'autors locals, el regi-
dor de Cultura, Joaquim Valls, va
ressaltar Onesdona de la com-
panyia El Mirall, que acumula
molts premis.

En definitiva, tal com va con-
siderar el director del Teatre Mu-
nicipal de Blanes, Pere Box, es
tracta d'un programa «no molt co-
negut» a Blanes, però ple de
propostes de «qualitat», que
pretén acostar les modalitats de
teatre menys comercial al públic
blanenc.

Los Modernos i «Gorda» de LaBute, al
cartell de primavera del Teatre de Blanes

■ La programació
combina èxits
comercials amb
textos d’autors
menys populars

La temporada inclou sis representacions de formacions blanenques

CULTURA

AL CIM DEL TURÓ DE MONTSORIU. L’existència del castell està documentada des del segle XI.
CARLES COLLOMER

El Municipal enceta nova temporada. 
CARLES COLOMER

■ Les ruïnes
d’Empúries, el
Tearte-Museu Dalí i
el call de Girona
també competeixen

DdeG, Arbúcies. 
L’Entesa pel Progés d’Arbú-
cies es presenta per primera
vegada a les eleccions muni-
cipals i ho farà amb una can-
didatura jove que ostenta una
mitjana d’edat de 38 anys i que
reivindica una política muni-
cipal més propera a la ciuta-
dania. Els integrans de la llis-
ta arbucienca són Pere
Garriga i Solà, Jaume Salme-
ron i Font, Àngel Cabrero i
Mendez, Amàlia Delgado i Ca-
lero, Dolors Gómez i Torres,
Albert Mañé i Pagès, Daniel
Saborit i Viñas, Sílvia Rovira i
Pedro, Josep Mercader i Du-
ran, Esther Archilla i Gou, Xa-
vier Aymerich i Matas, Josep
Bayés i Pol, Mercè Casanova
i Alba, Jordi Serrat i Canaleta,
Maria Teresa Ferrer i Gil, Est-
her Soriano i Soler, Laura Rou-
ra i Llopart, Carles Comas i Vi-
lella, Ramon Rodríguez i Do-
mingo, Joaquim Vall-Llosera i
Pujolràs, Jordi Serradó i Ba-
yés, Felisa Rodríguez i Pache-
co, i José Manuel Fernández-
Peña i Díaz.

L’Entesa de
Progés elabora
una llista amb
una mitjana de 38
anys d’edat

ARBÚCIES

Fe d'errades
L’entitat ciutanana Amics de
Tossa-Club Unesco de Tossa
no s’ha dirigit en cap moment
a l’Ajuntament del municipi per
demanar que l’aparcament de
la platja romangui obert, tal i
com s’esmentava en l’edició
d’ahir. Sí que s’hi ha dirigit,
com a participant de l’associa-
ció d’hotelers de Tossa, la pre-
sidenta de l’entitat, Maria
Eugènia Serrat. 

DdeG, Riudellots. 
Des del passat mes de de-
sembre de 2006, dues alum-
nes de l’últim curs de la Lli-
cenciatura de Psicologia de la
Universitat de Girona, Pilar
Berengué i Anna Portell,
col·laboren en la recollida de
dades pel projecte Interac-
cions socials entre tres grups de
ximpanzés en el CRP de la Fun-
dació Mona. 

L’objectiu d’aquest treball
de camp és estudiar els pro-
cessos de ressocialització dels
ximpanzés allotjats a Mona,
que sovint han estat víctimes
de maltractaments. El projec-
te es va iniciar en el marc del
Màster d’Etologia dels Pri-
mats de la Universitat de Bar-
celona, amb qui Fundació
Mona col·labora des de 2005.
Gràcies al conveni de pràcti-
cum establert amb la Facultat
d’Educació i Psicologia de la
Universitat de Girona, l’estu-
di continuarà aprofundint so-
bre el comportament social
dels grups de ximpanzés, la
seva evolució i adaptació.

Alumnes de
Psicologia de la UdG
treballen amb simis
a Fundació Mona

RIUDELLOTS




