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La Generalitat condicionarà a la localitat de Cervera (Segarra) una gran
nau de 8.000 metres quadrats per atresorar els «milers d'objectes» ar-
queològics i paleontològics pendents de dipòsit definitiu, va anunciar
ahir el Departament de Cultura. El dipòsit, que es començarà a con-
dicionar a final d'aquest mateix any, té l'objectiu de convertir-se en un
«nou centre de referència en el món dels museus», segons el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, que va presentar ahir el balanç de l'acti-
vitat arqueològica a Catalunya durant 2013. El nou magatzem contri-
buirà a descongestionar el Centre d’Atenció als Museus de Girona.

BARCELONA | EFE

Un gran magatzem a Cervera conservarà
elements arqueològics de Catalunya

PATRIMONI

L'historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona Antoni Mo-
liner ha recuperat Barcelona captiva, un dietari sobre l'ocupació na-
poleònica de Catalunya i l'organització de la resistència, obra del pare
Raimon Ferrer. Moliner ha editat aquesta obra amb la transcripció i la
publicació dels manuscrits que quedaven inèdits, corresponents als úl-
tims anys d'ocupació (1812-1814), i la reedició dels volums publicats
en el seu moment pel mateix pare Ferrer. El dietari és una «veritable crò-
nica de l'ocupació de Barcelona», ha explicat Moliner.

BARCELONA | EFE

Recuperat un dietari sobre l'ocupació
napoleònica de Catalunya

HISTÒRIA

L'Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha enllestit la digitalització i l’ex-
hibició pública online de prop de 12.000 pàgines de capbreus del com-
tat d’Empúries que comprenen, com a dates extremes, els anys 1394-
1904. La digitalització ha estat feta pels mormons durant una estada de
sis mesos a l’Arxiu fa un parell d’anys, ha informat la institució.  Com
explica l'arxivera comarcal, Erika Serna, «el comtat d'Empúries fou un
dels comtats catalans que es constituí al territori que, al segle IX, alguns
cronistes francs denominaren Marca Hispània. Era limitat pels comtats
de Rosselló, Besalú i Girona». 

GIRONA | DdG

Digitalitzades 12.000 pàgines de
capbreus de l’antic Comtat d’Empúries

PATRIMONI

El gegant editorial i mediàtic alemany Bertelsmann va informar ahir
que el 2013 va guanyar 870 milions d'euros, un 42 % més en termes in-
teranuals, i va avançar que aquest any invertirà més de cent milions d'eu-
ros en el negoci educatiu. En la seva conferència anual a Berlín, Ber-
telsmann va confirmar els resultats empresarials que ja va avançar a la
darreria de gener –encara que de forma preliminar i no auditada– i va
plantejar les línies directrius de la seva estratègia per al present exer-
cici, que preveu un clar augment de facturació.

BERLÍN | EFE

El gegant editorial Bertelsmann va guanyar
870 milions el 2013, un 42% més

PUBLICACIONS

Els responsables del Teatre de
Bescanó han reclamat a la Gene-
ralitat que lideri una jornada de
protesta contra la pujada de l'IVA
per evitar danys majors en el sec-
tor de les arts escèniques, tal com
van fer ells amb la campanya de la
pastanaga.

L'original campanya de protes-
ta contra la pujada de l'IVA del 8 al
21 % «Per la salut de la Cultura»,
amb la venda durant uns dies de
pastanagues en lloc d'entrades,
va arribar entre d'altres ciutats a
Nova York, i segueix tenint eco
en l'àmbit internacional.

El director del teatre, Quim
Marcé, va assegurar ahir en el ba-
lanç dels 4 anys de funcionament
d'aquest equipament que el man-
teniment de l'IVA al 21 % ha por-
tat al tancament de teatres i a
molta gent a la cua de l'atur.

Per aquest motiu, va demanar al
director general de Creació i Em-
preses Culturals, Jordi Sellas, que

lideri una jornada de protesta com
van fer des del Teatre de Bescanó
amb aquesta iniciativa.

«Remar tots junts: potser esta-
ria bé aprofitar la inèrcia que ha
tingut la pastanaga per intentar-ho.
Jo demanaria a la conselleria de
Cultura que pogués liderar, que
aquesta queixa es pogués fer pot-
ser un cap de setmana a tot Cata-
lunya», va dir Marcé.

El Teatre de Bescanó, població
de menys de 5.000 habitants, s'ha
posicionat en els seus 4 anys de
funcionament com a referent de
les arts escèniques de Catalunya i
arriba al seu quart aniversari amb
una trajectòria ascendent i amb
gran notorietat a nivell interna-
cional.

Bescanó, un municipi de menys
de 5.000 habitants, situat dins l’à-
rea d’influència de Girona. va veu-
re passar pel teatre municipal l’a-
ny passat quasi 16.000 espectadors,
una xifra que ha crescut més d'un
50% en quatre anys. 

Aquest equipament, de gestió
municipal, és un dels models de
més èxit en el panorama de teatres
catalans. La incorporació a festivals
com el Temporada Alta i el Black
Music o les diverses iniciatives
per flexibilitzar el preu de les en-
trades i oferir paquets promocio-
nals són algunes de les claus de l'è-
xit.

L'Ajuntament de Bescanó va
rehabilitar l'antiga seu de l'em-
presa Grober (dels anys 50) per
ubicar-hi les instal·lacions del Tea-
tre Municipal. Si al 2010 el teatre ar-
rencava amb 49 espectacles, el
2013 va arribar als 66. Si al 2010
passaven per l'equipament un to-
tal de 10.321 espectadors, el 2013
ho feien 15.757, un 52% més que
quatre anys enrere. 

També ha crescut el nombre de
persones que tenen el carnet d'A-
mics del Teatre (els dóna avantat-
ges i descomptes) i dels 380 mem-
bres del club del 2010, actualment
ja en son 2.671. 

BESCANÓ | EFE/ACN/DdG

Bescanó insta el Govern
a liderar la protesta
contra l’IVA cultural
El teatre municipal d’una vila de menys de 5.000 habitants 

va acollir l’any passat unes 16.000 persones a les seves butaques


La campanya de les pastanagues va saltar a la premsa dels Estats Units. 

ACN

LA CASA DE CULTURA LES
BERNARDES DE SALT va acollir ahir
la presentació del llibre El preu del
sentiment. Primera llegenda
saltenca. El text original del llibre és
de Josep Martínez i Cots, i les
il·lustracions són d’Àlex Martín
Vinyals. A la presentació hi va
participar l’alcalde de Salt, Jaume
Torramadé, i el saltenc Guillem
Terribas, llibreter de Girona. 



Presentada la
llegenda saltenca
en vinyetes

ANIOL RESCLOSA


