
El CaixaForum de Girona és, des
d’ahir al vespre, una realitat. El
nou espai cultural de la ciutat ubi-
cat a l’antiga Fontana d’Or va in-
augurar oficialment la seva activi-
tat amb un acte que també va ser-
vir per presentar a la societat giro-
nina la primera exposició que acull
el nou equipament, l’ambiciosa
La Febre d'Or. L’acte inaugural va
comptar amb els parlaments del di-
rector general de la Fundació La
Caixa, Jaume Lanaspa, el director
executiu territorial de la Caixa a Ca-
talunya, Manel Romera, el delegat
general de La Caixa a Girona, Jor-
di Nicolau, l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans,  així com amb el co-
missari de l'exposició Miquel-Àn-
gel Codes.

Jaume Lanaspa va assegurar
que aquest nou equipament cul-
tural neix «amb l’esperança que es-
devingui un referent per a la ciutat
i els seus habitants» i alhora va afir-
mar que la inauguració del Caixa-
Forum Girona suposa la «culmi-
nació d’un projecte que s’estava
gestant des de fa tres anys». Tan-
mateix, Lanaspa va destacar l’orgull

que suposa per a l’entitat el fet de
que aquest nou equipament es
trobi ubicat a l’antiga Fontana d’Or,
un edifici històric que «al llarg dels

anys ha acollit gairebé sempre es-
pais útils per a la ciutat», fet que su-
posa «un privilegi». Lanaspa va
afirmar finalment  la «vocació uni-

versal» i el repte de «qualitat i rigor
que suposa per a la seva entitat, la
inauguració d’un centre a Girona
que converteix la ciutat en una de

les tres ciutats espanyoles, junta-
ment amb Madrid i Barcelona,
amb dos equipaments socials de
l’Obra Social de La Caixa.

Per la seva banda, Manel Ro-
mera va qualificar la inauguració
de l’espai cultural com la «mate-
rialització d’un somni de l’enti-
tat» i al mateix temps va voler fer un
símil entre l’època representada a
l’exposició, la de la febre d’or de la
burgesia catalana, amb l’esperit
emprenedor de la ciutat.

L’alcaldessa de Girona, Anna
Pagans, va expressar la seva «feli-
citat» per l’obertura d’aquest espai,
al mateix temps que també va fer
referència a la importància que
l’època coneguda com la de la fe-
bre d’or va exercir de motor per a
l’economia catalana. Pagans va re-
cordar que amb aquest nou equi-
pament, «la ciutat de Girona s’e-
quipara amb d’altres grans capitals
espanyoles», entre les quals va
destacar, a més de Barcelona, «Pal-
ma de Mallorca o Madrid». Miquel
Àngel Codes va pronunciar final-
ment unes breus paraules per des-
tacar que l’exposició inaugural és
un «projecte molt ambiciós».
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El CaixaForum de Girona obre les portes
amb la vocació de «ser útil» als ciutadans

L’acte inaugural es va celebrar ahir al vespre i va servir per presentar a la societat «La febre d’or», la primera exposició

Manel Romera, Anna Pagans, Jaume Lanaspa i Jordi Nicolau durant la inauguració de l’exposició.
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FETS El matrimoni  Deborah i
Roger S. Fouts demostren
que els ximpanzés parlen
Els simis poden dir mentides, escriure po-
esies i descriure objectes que veuen en
fotos, amb la llengua dels signes 53

IN-SOMNI Les guitarres i sintetitzadors de The
Whip arriben a Girona des de Manchester
La formació, una de les actuals capdavanteres del panorama electro-
rock internacional, presenta aquesta nit el seu nou disc amb un direc-
te molt potent que els ha dut a festivals i sales d’arreu.  48

El grup català Manel ha canviat
l'horari del concert previst per al
pròxim dissabte 28 de maig a l'Au-
ditori de Girona per no coincidir
amb la final de la Lliga de Cam-
pions, que es disputarà el mateix
dia al vespre entre el F.C. Barcelo-
na i el Manchester, al mític estadi
londinenc de Wembley. El concert
de presentació del nou disc de
Manel, 10 milles per veure una
bona armadura, es farà el mateix

dia a les 6 de la tarda. 
Inicialment, l'actuació estava

prevista per a les vuit del vespre,
però després de la classificació
del Barça per disputar la final de la
Champions League a Wembley, el
grup ha avançat dues hores el
concert. Les mateixes entrades
del concert són vàlides pel nou ho-
rari, però en el cas que algú les vul-
gui retornar, l’Auditori s’ha com-
promès a retornar l'import.

Les entrades adquirides a les ta-
quilles, es retornaran a les taqui-
lles de l’Auditori de Girona a par-
tir del 10 de maig, en l’horari ha-
bitual (dimarts a divendres de 12
a 14 h). Les entrades adquirides a
través de Servicaixa, es retornaran
trucant al telèfon 902332211.

De fet, el grup ja va anunciar al
seu perfil de Facebook, poc menys
d'una hora després de la finalit-
zació de l'eliminatòria de semifi-
nals amb el Reial Madrid, que «ja
treballava per canviar la data», i
ahir ho va confirmar l’Auditori. 

D'altra banda, el grup també ha
programat, a partir de mitjan juny,
una petita gira a l'Aragó i al País
Basc. El mateix 16 de juny actua-
rà a la Sala López de Saragossa;
l'endemà a la Sala Cúpula del Tea-
tre dels Camps Elisis de Bilbao i el
18 de juny, a la Sala Jimmy Jazz de
Vitòria. A més, el 25 de juny ac-
tuaran al DCode Festival de Ma-
drid. També, s'ha anunciat un nou
concert, al Kursaal de Manresa, el
29 de juny.
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L’Auditori es compromet a
retornar l’import de les
entrades a les persones 
que no hi puguin assistir



Manel avança a les 6 de la tarda el
concert de Girona per la Champions

Els estudis de Turisme de la
UdG figuren en el segon lloc del
rànquing de docència del diari El
Mundo, mentre que la UdG és la
tercera de l'Estat Espanyol en qua-
litat global de la recerca segons la
FECyT. El Mundo ha publicat el
rànquing anual de titulacions, que
assenyala quines són les cinc mi-
llors universitats, segons el parer
del rotatiu, per estudiar cadascu-
na de les carreres ofertes al siste-
ma universitari espanyol. Com en
d’anys anteriors, la UdG aconse-
gueix que els estudis de Turisme fi-
gurin en un lloc privilegiat, con-
cretament en la segona posició.
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Turisme de la UdG
figura al segon
lloc d’un rànquing
de titulacions

Amb la intenció de ser una pla-
taforma per a companyies joves i
proporcionar-los recursos per ini-
ciar els primers projectes, la Nau
Ivanow va convocar el 2010 la pri-
mera beca Desperta. Els guanya-
dors van ser la companyia La Ne-
vera, que a través de l’estreta col·la-
boració entre l’entitat barcelonina
i La Planeta representaran
 diumenge a Girona (Des)hàbitat.
Es tracta, segons la formació, d’u-
na proposta multidisciplinària que
a través del teatre de text, la dan-
sa, titelles i música, parla de la so-
litud i de com aquesta et pot fer es-
timar «d’una manera errònia».
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La beca Desperta
de la Nau Ivanow
duu a La Planeta
«(Des)hàbitat»


