
Cultura i Societat

Diari de Girona ■DiVENDRES, 6 DE JUNY DE 201444

EL PERIODISTA ERNEST COSTA,
L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICA ANTIGA
DE GIRONA I ÀKAN van rebre 
ahir al vespre en un acte a Girona els
premis que la Fundació Valvi atorga
des de fa nou anys a persones o
institucions que han demostrat una
trajectòria destacada en la
preservació del patrimoni cultural o
paisatgístic i en l'àmbit de la
solidaritat. 



La Fundació
Valvi entrega els
seus premis

MARC MARTÍ

Giulia Valle i Marco Mezquida, 
al primer Jazz al Port de l’Escala

Els concerts de Giulia Valle Trio,
Benet Piano Solo, Marco Mezqui-
da i una exposició de Jaume Tau-
ler formen la programació del pri-
mer Jazz al Port, un nou cicle de
música i creació contemporània
que es farà els dies 7, 8 i 9 de juny
al Port de la Clota de l’Escala.
La programació arrenca dissabte
al vespre a l’Octopuss i al Navili
amb l’exposició de fotografia Jazz

de finals de segle de Jaume Tauler. 
Continuarà diumenge a la una
del migdia amb el piano de Mar-
co Mezquida, que presentarà l’Ho-
ra Fèrtil. La contrabaixista i com-
positora  Giulia Valle, després de
passar pel Festival de Jazz de San
Francisco i el Blue Note de Nova
York, actuarà dilluns a la una del
migdia en format trio a l’Octo-
puss i Benet al piano tancarà el ci-
cle a la tarda. 
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Les universitats catalanes estal-
viaran un 15% de la despesa actu-
al de funcionament aquest any
2014, xifra que equival a un estal-
vi de 34 milions d’euros i que s'a-
conseguirà consorciar serveis a
través del Consorci de Serveis
Universitats de Catalunya. Ho va
explicar dijous el secretari d'Uni-
versitats i Recerca, Antoni Caste-

llà, durant la comissió d'Ensenya-
ment i Universitats del Parlament.
Els consorcis surten de la compra
d'electricitat i gas, de les teleco-
municacions, la impressió i re-
prografia i dels llocs de treball,
entre altres. 

Un dels punts tractats durant la
comissió va ser la reestructuració
iniciada per la Generalitat de l'o-
ferta universitària per fer-la «més
adaptada al mercat laboral, eficient
i eficaç», segons va dir el secreta-
ri d’Universitats i Recerca.

Així, tot i que Castellà va recor-
dar que l'oferta de màsters i graus
es manté respecte els altres anys,
va reconèixer que hi ha unes de-

terminades àrees on cal modificar
certs aspectes. És el cas de les ti-
tulacions de ciències físiques, in-
dústria i civil on, tot i tenir les pla-
ces adequades, es necessiten més
titulats i per tant, s'incrementarà la
demanda. En el cas de les titula-
cions sanitàries, s'ha detectat un
fort increment de demanda que no
es pot satisfer  i per això es farà un
seguiment continuat per encaixar
l'oferta i la demanda. 

Pel que fa als graus que tracten
sobre agricultura i llengües, les
administracions han detectat un
excés de places i per això s'enge-
garà un programa per reorientar
l'oferta, igual que en el cas de tu-

risme i els àmbits de dret i institu-
cions i la construcció, on també hi
ha un nombre «preocupant» de
sobretitulats. 

En el cas de les carreres de co-
municació, informació, arts i edu-
cació, destaca també un nombre
massa elevat de graduats i per
tant, també s'intentarà donar una
millor orientació dels estudiants. 

A més, la secretaria d'Universi-
tats i Recerca oferirà una convo-
catòria per incentivar les univer-
sitats. Així, segons Castellà, es do-
narà «un cert finançament», no se
sap encara quina quantitat, a aque-
lles universitats que proposin pro-
grames que les diferenciïn de la
resta. 

Per exemple, més internacio-
nalitat, més transversalitat, fusió de
graus, més mobilitat del profes-
sorat, incorporació de terceres
llengües o una part més intensiva
de pràctiques. 

Castellà també va anunciar que
en els propers 10 anys es jubilaran
fins a 2.000 professors perma-
nents universitaris. Així, la Gene-
ralitat preveu cobrir aquestes bai-
xes mitjançat professors catedrà-
tics en un 50% de les places i amb
altres figures com lectors, aju-
dants, associats, assistents de do-
cents o post-docs l'altre meitat de
les places. 

Aquest va ser un dels punts
més criticats pels representats dels
grups parlamentaris, que van de-
nunciat les condicions «precà-
ries» amb que molts docents uni-
versitaris estan treballant actual-
ment. 

En aquesta línia, Castellà va ex-
plicar que els lectors que siguin
contractats entraran amb la con-
dició que si compleixen les ex-
pectatives després d'un primer
període obtindran «una estabilitat»
dins de la universitat. 
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La Generalitat
reestructurarà l’oferta
universitària catalana per 
adaptar-la al mercat laboral



Les universitats estalviaran uns 34
milions d’euros consorciant serveis

El nou gran en Arts Escèniques
que oferirà l’Eram -l’escola uni-
versitària adscrita a la Universitat
de Girona- a partir del curs vinent,
donarà una «formació integral»
per a recuperar la figura «dels ho-
mes i les dones de teatre», explica
el cap d’estudis de la nova titulació,
Eduard Molner. El que serà el pri-
mer títol universitari de teatre de
Catalunya vol «reflectir la realitat
teatral actual, en què el professio-
nal fa de tot i a les companyies hi
ha una transversalitat d’oficis»,
assegura Molner. 

Fixant-se en centres de refe-
rència internacional com el Thea-
tertreffen de Berlín o l’Escola Na-
cional de la Bretanya, el pla d’Es-
tudis dissenyat pel director del
Teatre Nacional de Catalunya, el
lloretenc Xavier Albertí, preveu
que en els dos primers anys del
grau els estudis no esiguin dife-
renciats per especialitat i que, a
partir del tercer any, els alumnes
es vagin especialitzant. 

Quan acabin els quatre anys
de grau, sortiran de l’Eram amb
continguts teòrics, però també en
àmbits pràctics relacionats amb la

gestió i la producció, la interpre-
tació, la direcció, la dramatúrgia o
l’escenotècnia. «Posem en crisi la
divisió per especialitats», diu el cap
d’estudis. 

El grau, de quatre anys de du-
rada, ofereix també la possibilitat
de realitzar una doble llicenciatu-

ra amb l'opció Top-up, que permet
cursar un cinquè curs en una de les
universitats amb conveni d'An-
glaterra, per obtenir l'especialit-
zació que desitgin.

El nou Grau en Arts Escèni-
ques compta amb un consell as-
sessor ntegrat per Albertí; el di-

rector del Festival Temporada Alta,
Salvador Sunyer; el director del
Mercat de les Flors, Francesc Ca-
sadesús; el director del Barcelona
Grec, Ramon Simó o el filòsof Jo-
sep Ramoneda. Aquest consell
d’assessors, explica Molner, «co-
neixen la realitat d’altres països i ve-

uen en el nou grau una nova op-
ció de futur». 

Entre el grup de docents que im-
partirà assignatures hi ha els actors
Lluís Homar, Julio Manrique o
Xicu Masó. També la dramaturga
Carlota Subirós, Silvia Escuder Vi-
laltella, Carolina Martínez o Jordi
Prat Coll. 

Temporada Alta com a aliat
Un dels aliats amb que comptarà
aquesta nova titulació és el Festi-
val Temporada Alta, de qui «apro-
fitarà les oportunitats docents que
dona la graella del certamen», diu
Molner. Establiran sinèrgies amb
el festival per a que alguns dels
grans noms de l’escena interna-
cional que passen pels escenaris
de Girona i Salt facin una estada
docent a l’Eram.  

Pel que fa a El Canal, el Centre
d’Arts Escèniques, Molner asse-
gura que «som els primers inte-
ressats que es desencalli». Com a
veïns a la fàbrica Coma Cros de
Salt, el curs vinent començaran a
utilitzar les seves instal·lacions,
però «ens aniria bé que tingués un
director artístic i un funciona-
ment professional». 
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La UdG formarà «gent de teatre» a l’Eram
El grau en Arts Escèniques donarà una formació integral i tindrà als actors Lluís Homar i Julio Manrique com a docents

Alguns dels integrants del consell assessor i del professorat de la nova titulació, ahir a Barcelona. 
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