
La Factoria d’Arts Escèni-
ques de Banyoles, un espai
emblemàtic de l’activitat
cultural de la ciutat, fa
cinc mesos que no té direc-
tor. El dramaturg Joan So-
lana, que exercia aquest
càrrec, el va deixar a finals
de l’any passat com estava
previst i no han posat nin-
gú en lloc seu. El principal
grup de l’oposició munici-
pal, Junts per Banyoles,
ha expressat la seva pre-
ocupació per aquest fet,
que emmarca en la políti-
ca erràtica que estaria
portant l’equip de govern,
de CiU. El regidor de Cul-
tura, Jordi Bosch Batlle,
va explicar ahir que es vol
redefinir la Factoria i
adaptar-ne el funciona-
ment al context actual.
“Com se sap, la situació
d’avui és molt diferent de
quan es va planificar i hem
de buscar una fórmula
més sostenible des del
punt de vista econòmic”,
va assenyalar. La intenció,
segons va afegir el regidor,
és consensuar el nou mo-
del amb els grups de teatre
locals i l’Aula de Teatre.

Joan Solana, que va ser
l’autor del projecte de fun-
cionament de la Factoria i
que a partir de la seva es-

trena també es va fer càr-
rec de la direcció tempo-
ralment, va aclarir ahir
que no hi havia “res d’es-
trany” en la seva decisió.
“Senzillament, el tracte
era que assumia la direc-

ció fins al desembre del
2011 i quan va arribar
aquesta data, vaig plegar”,
va manifestar. “I he assu-
mit la direcció de manera
totalment altruista”, va
puntualitzar l’exalcalde.
Segons va assegurar Sola-
na, ell estaria disposat a
seguir fent aquesta feina:
“Estic a l’entera disposició
de l’Ajuntament, però no
és una decisió meva.”

L’edifici de la Factoria
d’Arts Escèniques, pressu-
postat en 1,2 milions, es va
obrir el març de l’any pas-
sat. Està destinat a la dese-
na de companyies locals i
és un espai d’assaig per a
grups d’arreu del país. ■

El centre creatiu de Banyoles, obert l’any passat, està
sense director a l’espera d’un nou model de gestió

Aires de canvi
a la Factoria
Ramon Estéban
BANYOLES

Instal·lacions de la Factoria just abans de l’estrena. A la dreta, Joan Solana ■ R.E.

L’Ajuntament
vol consensuar
amb les
companyies
locals el futur
model de gestió
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29 d'abril
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El Patronat Francesc Eixi-
menis, organisme autò-
nom de la Diputació de Gi-
rona, va fer públics ahir els
projectes de recerca gua-
nyadors de les beques d’in-
vestigació que ha convo-
cat aquest any. Els pre-
miats són Lluís Sales, en la
categoria de ciències so-
cials i humanes, amb el
projecte La difusió del crè-
dit privat a llarg termini:
els violaris i els censals
morts al nord-est català.
El cas de la baronia de Lla-
gostera, 1330-1400, i Es-
teve Llop, en la modalitat
de ciències naturals, amb

el projecte Estudi de la
qualitat ambiental de les
fagedes del Ripollès: apli-
cació dels líquens com a
bioindicadors. El treball
de Llop permetrà estudiar
els microsistemes liquè-
nics com a indicadors de la
qualitat ambiental, men-
tre que el de Sales mirarà
de descriure el tipus de re-
lacions comercials que es
van establir el segle XIV a
les viles del nord de la pla-
na selvatana.

Cadascuna de les be-
ques està dotada amb
4.500 euros, que es repar-
teixen en dues meitats. La
primera s’entregarà una
vegada aprovada la resolu-
ció del premi, i la segona
meitat s’entregarà als gua-
nyadors després que aca-
bin el projecte i una vega-
da se n’hagi determinat la
qualitat. ■

El bosc, i la pagesia
baixmedieval són
objectes d’estudi als
projectes premiats

Atorguen les
beques
Eiximenis

Jennifer Olbrich
GIRONA
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Cia. El Mirador

DESITJAR
VIURE EN UN
PAÍS SENSE

VENT
de Ferran Joanmiquel

27 i 28 d'abril
21:00 h
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Tusquets Editores i Plane-
ta Corporación han arri-
bat a un “acord d’associa-
ció”, segons va informar
ahir l’editorial en un co-
municat. S’ha anunciat
que Beatriz de Moura, que
va fundar el segell el 1969
amb Òscar Tusquets, con-
tinuarà al capdavant del
seu equip editorial. ■

V.G.
BARCELONA

Tusquets
s’uneix a
Planeta


