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Aquesta setmana s’ha fet
pública l’exhibició d’unes
4.000 pàgines de premsa
comarcal històrica corres-
ponents a 19 capçaleres,
al cercador del Departa-
ment de Cultura, a l’adre-
ça http://xacpremsa.cul-
tura.gencat.cat de la Xar-
xa d’Arxius Comarcals de
la Generalitat de Catalu-
nya, que permet fer-ne re-
cerques combinades ober-
tes a la consulta pública.

Destaquen les publica-
cions periòdiques Miran-
da (1954-1967), de Llan-
çà, i l’Encesa (2003-
2005), del Port de la Selva,
a més dels fulls parro-
quials d’Agullana, Perala-
da i Figueres, entre d’al-
tres. Malauradament no-
més hi ha algun número
testimonial del Alcalde
Ronquillo, de Llers, i de La

Marsellesa o de Nova Vi-
da, de Llançà, que són els
únics localitzats fins ara
d’aquestes publicacions
tant poc conegudes.

La digitalització i ma-
nipulació de les imatges
va ser feta gràcies a l’ajut
d’un pla d’ocupació. Per
tant, els investigadors,
estudiants i ciutadans de
la comarca, gràcies al pro-
jecte desenvolupat per
l’Arxiu Comarcal, dispo-
saran a partir d’ara d’una
excel·lent eina per conèi-
xer i aprofundir en el con-
tingut de les esmentades
publicacions.

La relació sencera de
publicacions digitalitza-
des és la que següent: Agu-
llana: Hoja parroquial
d’Agullana; Camino,Con-
curso de Agricultura e In-
dustrias Anexas, La Evo-
lución, Hoja Parroquial
de la Immaculada, Fulla
Dominical, Suplemento

de la Hoja Parroquial de
San Pedro de Figueres,
Noves Remenses, La Mar-
sellesa, Sociedad de Caza-
dores del Alto Ampurdán,
Societat de Caçadors de
l’Alt Empordà i Viento del
Pueblo, de Figueres; Mi-
randa i Nova Vida, de
Llançà; El Alcalde Ronqui-
llo, de Llers; Hoja Parro-
quial de Peralada; L’Ence-
sa, de Port de la Selva; Vi-
lanova de la Muga; Agru-
pació la Muga, de Vilano-
va de la Muga.

Bon complement
Segons l’arxivera Erika
Serna, “aquesta acció su-
posa un complement a la
important digitalització
de premsa de l’Alt Empor-
dà que té a l’abast públic la
Biblioteca Comarcal Car-
les Fages de Climent, de
Figueres, i esperem que
aviat s’ajuntin les dues
bases de dades”. ■
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a 4.000 pàgines de 19 capçaleres de publicacions
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Es digitalitza
més premsa
comarcal
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‘Miranda’, de Llançà, entre les publicacions digitalitzades ■ ARXIU

El 15 de desembre passat
es va portar a terme l’úl-
tim càsting per trobar ac-
tors i actrius que repre-
sentin l’obra teatral L’ene-
mic de classe. En total hi
han passat uns seixanta
joves de diferents munici-
pis de la comarca, i alguns

també de la resta de la de-
marcació de Girona, d’en-
tre 16 i 25 anys. Se’n selec-
cionaran un total de dot-
ze, sis actors principals i
sis de suplents. Els promo-
tors de la iniciativa asse-
nyalen que hi ha hagut un
nivell força alt, la qual cosa
en dificultarà l’elecció, que
es donarà a conèixer avui.

Els assajos començaran
al gener, i ja hi ha concre-
tades dues representaci-
ons, els dies 10 i 11 d’abril,
en dos instituts de la co-
marca. A més, el diven-
dres 12 d’abril es farà una

representació de l’obra
per a autoritats, directors
d’institut i familiars.
Aquesta obra explora els
diferents rols juvenils a
través dels mateixos joves
i també té interès per pre-
sentar-se com un recurs
educatiu per treballar els
diferents problemes que
es produeixen a les aules.

Es tracta d’una iniciati-
va de la companyia La
Bèstia Peluda, el Consell
Comarcal de l’Alt Empor-
dà i la Taula Comarcal,
amb el suport de la Dipu-
tació de Girona, els ajun-
taments de Castelló
d’Empúries, Figueres i la
Jonquera, i la Fundació
de Catalunya Caixa. ■

a Avui es donarà a
conèixer el nom dels
actors guanyadors
de l’últim càsting
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Escullen sis joves
per fer ‘L’enemic
de classe’
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Participants en un dels últims càstings ■ EL PUNT AVUI

L’Orquestra de Cadaqués
acomiada l’any amb una
gala especial que compta-
rà amb les veus de la so-
prano tarragonina Rocío
Martínez i el tenor Ma-
nuel de Diego. El concert,
dirigit per Miquel Ortega,
se celebrarà demà a les 21
h a la Sala Montsalvatge
de l’ Auditori de Girona, i

inclourà obres de Federi-
co Chueca, Manuel Fer-
nández Caballero, Jacin-
to Guerrero, Amadeo Vi-
ves, Franz Lehar, Leo-
nard Bernstein o Agustín
Laral, entre d’altres.

Sota la batuta del direc-
tor Miquel Ortega, es recu-
peraran operetes de la sar-
suela que, a més de valsos i
danses d’aire centreeuro-
peu, també inclouen duets
i romances que permetran
un major protagonisme
dels solistes. Sense obli-
dar, això sí, l’important
paper que té l’Orquestra,
com en el preludi d’El ba-
teo de Chueca. ■

L’Orquestra de
Cadaqués acomiada
l’any amb sarsuela
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a La Gala de Cap
d’Any tindrà lloc
demà al vespre a
L’Auditori de Girona


