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s notícia –oi tant que sí!– que el
teatre Municipal s’ompli per a
una gala de final de curs d’un
projecte educatiu i extraescolar

dels instituts de Girona. Ho és per la decla-
ració solemne de l’alcalde: «El teatre muni-
cipal és del poble i s’obre al poble per a es-
deveniments com aquest», i ho és per la na-
turalesa pedagògica i positiva del projecte
Fama, culminat dijous passat, 13 de juny,
amb una gran gala exhibició/competició dels
centres de Girona.

Les xifres són prou il·lustradores de l’en-
vergadura de l’espectacle: 500 espectadors,

100 alumnes, 5 instituts, 15 coreografies, 5
musicals, 7 professors. A part de: 2 presen-
tadors, 5 jurats, 10 col·laboradors i tècnics
necessaris, 3 directors i 1 cap d’estudis
d’institut, 5 presidents de les AMPA, la re-
gidora de cultura i l’alcalde de la ciutat. Dar-
rere les 3 cançons dels 5 musicals hi ha cen-
tenars d’hores d’assaig, desenes de pares im-
plicats i uns centres educatius disposats a
afegir un plus de qualitat a la docència.

És notícia que alumnes d’ESO i batxille-
rat d’instituts de Girona s’atreveixin amb
cinc musicals emblemàtics: El rei lleó (1994,
amb música d’Elton John), Chicago (1976,
amb música de John Kander), Dirty Dan-
cing (1987, d’Eleanor Bergstein), Shrek
(2008, amb música de Jeanine Tesori),
Mamma Mia (musical de 1999; pel·lícula de
2008; música d’ABBA). És notícia que es pre-
ocupin i s’ocupin amb solvència de l’ex-
pressió musical, de les cançons, dels passos,
de la coreografia, de l’attrezzo..., i que ho fa-
cin amb aquella dedicació intensa, quasi ex-
clusiva, amb què solen fer-ho els joves.

FAMA Girona és un projecte lúdic, es-

portiu i formatiu extraescolar, de formació
artística integral a partir del ball i la dansa,
destinat a alumnes de primària i secundà-
ria de Girona. L’organitza ADBE (Associa-
ció de dansa, ball i esport), que és una jove
associació d'artistes gironina dedicada al fo-
ment, la formació i la promoció d'especta-
cles i activitats lúdico-espotives. En la pri-
mera Gala de FAMA (cloenda del curs
2011-2012) hi van participar tres instituts:
Vicens Vives, Carles Rahola i Santa Eugènia.
En aquesta segona Gala, de dijous passat,
hi van prendre part cinc instituts: l’Espai
Jove Els Químics (amb joves del Sobrequés
i Montilivi); el Vicens Vives, el Carles Rahola,
el Santa Eugènia i el Pare Coll. Al marge, en
el projecte d’aquest curs (2012-2013) tam-
bé hi han participat escoles: l’Escola Annexa,
l’Escola Bosc de la Pabordia, l’Escola Mig-
dia, l’Escola Pericot i l’Escola Domeny.

Destacats fins aquí amb lletres de mot-
lle els joves, els pares, els instituts i les ins-
titucions, cal anomenar ara en lloc molt pre-
ferent els responsables i professors d’a-
quest projecte: en Josep M. Girbau, coor-

dinador de projecte; la Montserrat Vila-
mitjana, direcció pedagògica; la Coralí, tea-
tre musical i balls llatins; en Lluís, dansa
contemporània i jazz; la Yoli, balls de saló
estàndards i country; la Ruth, interpretació
i cant en llengua anglesa; la Makady, street
dance i hip-hop; i en Jaume, balls llatins i
roda cubana. Amb la col·laboració també
de Juan Pablo, coreògraf i Virgínia,balla-
rina.

Heus aquí un producte genuí, de gent de
Girona, amb gent de Girona i d’àmbit giro-
ní, elegant, exitós i generador d’energies po-
sitives. La formació dels joves en una ciu-
tat que aspira a construir una societat ama-
ble, solidària, pacífica, integradora i igua-
litària, ecològica i sostenible, èticament
responsable, amb oportunitats per a tot-
hom, és absolutament fonamental. La fa-
mília és formació, l’escola és formació,
l’institut és formació. Les activitats extra-
escolars són formació.

La lliçó de FAMA és (aparentment) una
paradoxa: no és la fama l’objectiu de la vida
sinó la participació, el treball, la constància,
el treball en equip, la feina ben feta... De fet,
la fama arriba amb l’alegria d’un èxit coral,
de grup. Fantàstic. En la línia del que Joa-
quim Ruhí, director de l’INS Carles Raho-
la comentava entre bambolines el dia de la
Gala de FAMA: «Amb els anys de docència,
hom aprèn a destil·lar allò important d’allò
accessori: l’educació ha d’aconseguir que els
joves esdevinguin bones persones i que si-
guin feliços». Brindo per això, Quim. 
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«Heus aquí un producte genuí, de gent de Girona, amb gent de Girona i d’àmbit gironí, elegant, exitós i generador
d’energies positives. La formació dels joves en una ciutat que aspira a construir una societat amable, solidària,
pacífica, integradora i igualitària, ecològica i sostenible, èticament responsable, és absolutament fonamental». 

El nou horari de tancament de
les terrasses de Girona, que va
entrar en vigor divendres a la nit,
va tenir un seguiment irregular per
part dels bars i restaurants de la
ciutat. En alguns espais, com la pla-
ça Independència, els establi-
ments van tancar puntualment a
dos quarts de dues de la nit, tal i
com estava establert (amb un
quart d’hora de marge). En altres
espais, com el Barri Vell (on la
majoria havien de tancar a mitja-
nit), algunes terrasses van conti-
nuar obertes fins passada l’hora es-
tablerta. 

El president de l’Associació de
Bars i Restaurants de la plaça In-
dependència, Xavier Presas, asse-
nyala que des de la seva entitat
s’havia explicat molt bé als 17 lo-
cals de la plaça que calia tancar a
l’hora, per tal de demostrar que
són disciplinats. Els restauradors
confien que, si s’ajusten estricta-
ment al nou horari establert per l’A-
juntament, més endavant podran
negociar amb l’equip de govern
(CiU) l’obertura de mitja hora
més –fins a les dues de la matina-
da–, tal com havien demanat an-
teriorment. «Vam informar bar
per bar per tal que no hi pogués
haver cap queixa de nosaltres», as-
senyala Presas. 

Al Barri Vell, en canvi, l’ajusta-

ment al nou horari va ser més ir-
regular. En algunes zones on el tan-
cament havia de ser a mitjanit, al-
gunes terrasses van continuar
obertes fins força més tard. El pre-
sident de l’Associació de Bars, Res-
taurants i Oci del Barri Vell, Josep
Maria Oliveras, afirma que l’enti-
tat va informar tots els locals del
nou horari de tancament i els va

aconsellar tancar puntuals, tot i
que aquesta acaba essent una res-
ponsabilitat de cada local. Olive-
ras considera que, en aquesta
zona de la ciutat, «costarà canviar
el xip», especialment perquè hi ha
una «contradicció» entre els ho-
raris i l’hora que la gent surt a so-
par. Oliveras recorda que hi ha cer-
ta «crispació» entre el sector per

aquest tema: «Hi ha certa contra-
dicció entre la realitat i les nor-
matives», assenyala. En aquest
sentit, creu que el juliol i l’agost se-
ran els mesos més complicats. 

Al llarg de la nit, agents de la po-
licia local van voltar per la ciutat
per tal de comprovar el grau de
compliment dels horaris de les
terrasses.  
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El nou horari de les terrasses de
Girona té un seguiment irregular 

A plaça Independència van tancar puntualment, però alguns locals del Barri Vell van seguir oberts

Les terrasses de la plaça Independència van tancar puntualment a dos quarts de dues de la matinada. 
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L’Ajuntament de Girona ha apro-
vat definitivament la restauració i
la millora del camí del marge es-
querre del riu Galligants i de la
plaça de la Sardana, així com el pro-
jecte d’urbanització del passeig de
la Devesa. 

La millora de l’espai del camí per
a vianants al marge esquerre del
Galligants, que va des de la plaça
dels Jurats fins a la Font del Bisbe,
compta amb un pressupost de
99.861,83 euros i trigarà dos mesos
a executar-se. L’objectiu és millorar
l’espai del camí amb un paviment
natural i consolidat, per tal que
s’hi pugui caminar sense proble-
mes els dies de pluja i sigui més re-
sistent. A l’alçada de la Font del Bis-
be, el projecte proposa la restau-
ració del paviment del pont i del
primer tram del camí –ara de for-
migó– fins a enllaçar amb el camí
per a vianants. Finalment, a la pla-
ça de la Sardana, es repararan els di-
ferents elements arquitectònics. 

L’Ajuntament també ha aprovat
definitivament la urbanització del
passeig de la Devesa fins al carrer
Joaquim Vayreda. L’obra tindrà un
pressupost de 965.922,99 euros i in-
clourà la pavimentació de vials i vo-
reres, la dotació de xarxes pluvials,
el soterrament de xarxes aèries,
l’enllumenat públic i la plantació de
vegetació, entre altres. 
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Girona aprova la
millora del camí
del Galligants
i el passeig
de la Devesa


