
EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 13 DE JUNY DEL 2014 | Comarques Gironines | 61

L’Escala disposarà el curs que
ve de l’Escola Municipal d’Art
(EM d’Art), dirigida per l’escul-
tor escalenc Josep Matia Si-
mon. L’escola, amb seu a la
casa del Gavià, oferirà les es-
pecialitats d’escultura, pintu-
ra, dibuix i ceràmica, a més
d’un taller lliure de model. Les
inscripcions ja estan obertes, i
el nombre de places és de
deu alumnes per especialitat,
per garantir la qualitat de l’es-
tudi. EM d’Art es defineix com
un centre obert, on els alum-
nes poden dissenyar el seu
coneixement sense pressió
d’avaluacions. ■ E.M.

Disset empreses relacionades
amb el sector marítim, d’oci,
turístiques i també del sector
gastronòmic oferiran activitats
a preus populars al port es-
portiu de Roses demà i demà
passat (14 i 15 de juny) amb
motiu de la cinquena Festa del
Mar. L’objectiu és mostrar als
visitants el potencial turístic
del municipi i divulgar els
atractius de la zona. Entre les
noves activitats que s’incorpo-
ren a la cinquena Festa del
Mar hi ha vols d’estel de trac-
ció sobre la platja, o excur-
sions en caiac pels Aiguamolls
de l’Empordà. Les activitats
costen a partir de 5 euros,
amb reserva prèvia. La Festa
del Mar inclou la segona fira
temàtica del sector marítim i
l’esport, amb un espai de 900
m² on hi haurà una desena
d’estands especialitzats en te-
màtiques nàutiques/marine-
res. També hi haurà una vela
dedicada al Pesca Turisme,
que aquest any disposa de 15
embarcacions. ■ REDACCIÓ

Indicadors de
sostenibilitat del
turisme

Una nova escola
d’art, amb inici de
curs al setembre

ROSES

LLANÇÀ

L’ESCALA

Mostra del sector
turístic amb la
Festa del Mar

Llançà participarà en un pro-
grama de la Unió Europea per
implementar un sistema d’in-
dicadors de sostenibilitat a les
destinacions turístiques euro-
pees. El sistema es basa en
una llista de 27 indicadors obli-
gatoris i 40 d’opcionals que
analitzen l’impacte de l’activi-
tat turística en els àmbits eco-
nòmic, social i ambiental.
L’àrea de Turisme de l’Ajunta-
ment de Llançà considera que
l’aplicació d’aquesta eina es
traduirà en un model de turis-
me més rendible i sostenible.
El 4 de juliol es farà una sessió
formativa a Brussel·les. ■ E.M.

Una seixantena de balla-
rins procedents de compa-
nyies internacionals i de
l’Estat ompliran Figueres
d’actuacions de dansa
contemporània durant
tres dies. Del 3 al 5 de ju-
liol, la primera edició del
festival Agitart programa-
rà unes 25 actuacions de
dansa en quatre espais de
la ciutat: la plaça de l’Ajun-
tament, la plaça de les Pa-
tates (on es tancarà el fes-
tival), la Casa Empordà
(on tindran lloc tallers,
classes) i el Museu de l’Em-
pordà (amb performances
i exposicions). Les actua-
cions es concentraran a la
tarda, des de les 16 h fins a
les 22 h.

Entre les companyies
de més renom hi actuaran
ballarins procedents de
Lo-Giudice Dance, Moving
Productions o Middleton
Corpus (companyies inde-
pendents procedents del
Regne Unit), el ballarí Pol
Jiménez, de Barcelona
(amb actuacions de fla-
menc), o ballarins profes-
sionals del Ballet Espanyol

procedents de Madrid.
Roger Fernández, un

dels impulsors d’aquesta
iniciativa, explica que l’ob-
jectiu és donar a conèixer
la dansa contemporània
traient-la dels escenaris
habituals per portar-la al
carrer i obrint-se al gran
públic.

A banda, el festival Agi-
tart s’ha concebut de ma-

nera transversal amb al-
tres disciplines artísti-
ques, per exemple amb un
itinerari de fotos pel barri
vell de Figueres, dels balla-
rins d’Agitart, realitzat
per Montse Capel. La pro-
gramació inclou exposi-
cions de fotografies, escul-
tures o vídeos, juntament
amb propostes més parti-
cipatives com ara una

flash mob, classes, un con-
curs d’Instagram, jocs de
moviment, una batucada i
una gran festa de final
amb totes les escoles de
dansa de Figueres.

Impulsat per Roger Fer-
nández i un equip de joves
artistes, Agitart es va ini-
ciar amb l’obtenció d’una
beca Agita el 2012; aques-
ta beca, convocada per

l’Ajuntament de Figueres,
té com a objectiu la creació
i ajut a la producció, exhi-
bició i difusió de les arts.
Ahir, aprofitant la presen-
tació del festival, el regidor
de Cultura, Josep Maria
Godoy, va posar com a
exemple Agita, per l’em-
penta “als emprenedors
culturals” que permeten
aquest tipus de beques. ■

Agitart portarà la dansa
contemporània a Figueres
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A banda de posar nom a la
primera edició d’aquest festi-
val del mes de juliol, Agitart
també és des d’ara el nom
d’una nova companyia de
dansa contemporània que es
vol consolidar a Figueres. Du-
rant el festival la companyia
s’estrenarà amb dues actua-
cions: la primera, Life, és una
coreografia de Roger Fernán-
dez. L’altra peça és fruit d’una
col·laboració amb Miquel G.
Font, ballarí de la companyia
Habemus Corpus, que ha es-
crit l’obra La fi d’un principi
per a Agitart Company.

Alguns dels joves que impulsen el festival de dansa contemporània de Figueres ■ EL PUNT AVUI
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Dues peces de la
companyia
Agitart

“Hem complert un 80%
del nostre programa elec-
toral”, va dir ahir Montse
Mindan. L’alcaldessa de
Roses va introduir així la
seva intervenció al Teatre
Municipal per fer balanç
dels tres primers anys de
mandat del govern local.
Un govern que és de coali-
ció entre CiU i el PP, però

Mindan no va fer referèn-
cia a les sigles de cap partit
i es va limitar a parlar
“d’un equip unit” i de bons
resultats “gràcies a la fei-
na transversal entre les di-
ferents àrees del govern”.

L’alcaldessa no va ga-
rantir que es pugui com-
plir el 20% restant del pro-
grama electoral d’aquí a fi-
nal de mandat i en va cul-
par la llei de reforma de les
competències municipals
que està impulsant el go-
vern estatal: “Ens han
canviat les regles del joc
durant el partit”, va dir.
Amb tot, Mindan va insis-
tir en allò que considera

els èxits de l’equip de go-
vern: unes finances sane-
jades, pressupostos amb
romanents positius tot i
una política municipal de
reducció d’impostos i par-
tides socials que han aug-
mentat. “Totes les àrees
han hagut de fer ajustos”,
va dir. A tall d’exemple, el
pressupost de carnaval
s’ha reduït de 40.000 eu-
ros en els últims anys,
mentre la partida de Ben-
estar Social ha passat de
65.000 a 120.000 euros.

Mindan també va quali-
ficar d’èxit el fet d’aconse-
guir la tramitació de la fu-
tura escola Vayreda, les in-
tervencions urbanísti-
ques al nucli antic i les ac-
tuacions de promoció eco-
nòmica i turística (com la
Festa de la Rosa). També
va apuntar projectes pel fi-
nal de mandat: “El mercat
municipal és obsolet; l’any
que ve haurem de decidir
què hi fem”, va avançar
l’alcaldessa. ■

Mindan diu que
han fet un 80%
del programa
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a L’alcaldessa de
Roses fa un balanç
positiu dels tres anys
de govern municipal

Montse Mindan, en la conferència que va fer ahir al Teatre
Municipal per fer balanç dels últims tres anys ■ ARTURO LÓPEZ


