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Un moment de la presentació d’ahir del FIMAG d’enguany.

ANIOL RESCLOSA

La quarta edició del FIMAG, la
Fira Internacional de Màgia de
Torroella de Montgrí, aplegarà del
5 al 7 de juny un total de 120 fun-
cions de 40 artistes diferents i es-
devindrà la major concentració
de mags i activitats vinculades a
l’il·lusionisme que s’ha fet mai a
Catalunya. Aquestes xifres, junta-
ment amb l’aval dels 22.000 assis-
tents a la passada edició, han de
permetre assolir el repte de con-
vertir-se en la fira de referència del
sector al país, tant per als espec-
tadors en general com per als pro-
fessionals.

La Fira manté la fórmula de les
darreres edicions: un ampli pro-
grama amb actuacions als carrers
i places de la vila combinat amb la
presentació d’espectacles en espais
tancats d’alguns dels mags de més
prestigi del moment. En aquest
sentit s’ha apostat per incremen-
tar la presència d’artistes  estrangers
i, enguany, es podran veure els
trucs de mags com ara Shin Lim,
provinent dels Estats Units i de tan

sols 21 anys; Héctor Mancha, se-
leccionat per ser a la trobada d’en-
guany del FISM (Federació Inter-
nacional de les Societats Màgi-
ques, el congrés més important del
món de la màgia); Miguel Ángel
Gea, possiblement el mag numis-
màtic més reconegut del món;
Arturo Dupén, primer Premi Na-
cional de Màgia de Prop i Invenció;
o els francesos Kenris&Aurelia,
amb diversos reconeixements eu-
ropeus.

Els dos espectacles principals
del FIMAG, agrupats sota l’epí-
graf de La Gran Màgia, es podran
veure a l’Espai Ter i són la Gala In-
ternacional on, a més de Shin
Lim, Héctor Mancha i Kenris&Au-
relia hi actuaran Raúl Alegría i
Jaime Figueroa. El català Enric
Magoo, director del Festival de
Màgia de Badalona, presentarà la
Gala i rebrà el Premi FIMAG’15 per
a la seva trajectòria. L’endemà, el
diumenge dia 7, Mag Lari pre-
sentarà al mateix escenari la seva
última creació, Lari Poppins. 
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La Fira de Màgia de
Torroella aposta pels
artistes estrangers

La Junta rectora del Parc Natu-
ral de les Illes Medes va reunir-se
ahir a l’edifici de Can Quintana de
Torroella de Montgrí per debatre
la modificació del Pla rector d’ús
i gestió de l’arxipèlag, que darre-
rament ha aixecat polèmica per la
xifra d’immersions que es per-
metien, amb la instauració d’una
quota anual. Amb algunes modi-
ficacions arran de les al·legacions
al document inicial, el canvi es va
aprovar amb 24 vots a favor (entre
ells el del representant dels centres
d’immersió), dues abstencions
(de Gent del Ter i de la Càtedra d’E-
cosistemes Litorals Mediterranis)
i el vot en contra del Fòrum l’Es-
cala-Empúries, que sosté el posi-
cionament expressat per ecolo-
gistes i biòlegs que el nombre
d’immersions que ja s’efectuen
(una mitjana de 60.000 els darrers
anys) s’ha de reduir.

Entre els canvis que s’han in-
troduït a la modificació del PRUG
hi ha la reducció d’un 1% del
nombre d’immersions anuals res-
pecte del document inicial (con-
cretament, es redueixen en 861,
passant de 77.012 a 76.151). En la
proposta primera, es quantificava
en un 20% l’increment d’immer-
sions en les zones amb una evo-
lució positiva i es reduia en un 10%
on hi havia regressió de l’hàbitat (el
càlcul es feia sobre les dades del
2008 al 2012); en el canvi que s’in-

trodueix es redueix al 10% l’incre-
ment en els punts positius. 

Una petició dels biòlegs que la
Junta rectora del Parc atén com-
pletament és la d’eliminar el sec-
tor del Medellot com a punt d’im-
mersió. El fet que no hi hagi cap
submarinista ha de servir per fer-
hi un seguiment de control i de re-
ferència, de manera que es pot
analitzar com es desenvolupa l’hà-
bitat en aquest punt, cosa que ha
de permetre posteriorment com-
parar-lo amb els altres punts de les
Medes, on sí que s’hi practica el
busseig. La major part de les im-
mersions previstes al Medellot es
traslladen en dues altres boies. 

També es canvia la ubicació de
la boia de la cova de l’Infern per
motius de seguretat, cosa que van

reclamar els centres d’immersió,
al·legant qüestions de seguretat en
condicions meteorològiques ad-
verses. La boia es trasllada al sec-
tor Sant Istiu de la Meda Petita. 

D’altra banda, els centres d’im-
mersió van comunicar que intro-
duiran un guia a cada grup d’im-
mersió perquè es faci una super-
visió dels practicants. Amb aques-
ta disposició per part de les em-
preses, volen posar èmfasi en el fet
que els danys que poden produir
els escafandristes no són qüestió
de la quantitat que s’hi submer-
geixen, sinó de la qualitat de la im-
mersió. En aquest sentit, totes les
parts coincideixen que l’educa-
ció –per exemple, reunions infor-
matives prèvies a la immersió– és
beneficiosa per al medi. 
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La Junta rectora del Parc
de les Medes estableix en
76.151 les immersions

La rebaixa respecte de la proposta inicial és de 861 i els centres
anuncien que posaran un guia a cada grup d’escafandristes


L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha donat el vistiplau al pro-
jecte de Ports de la Generalitat que
ha de protegir la part inicial de l’es-
cullera del port, entre Cala Jonca
i el primer caixó de formigó
(aquests elements, coneguts com
bassa esmorteïdora, serveixen de
defensa de la resta de l’espigó), dels
temporals de migjorn i llevant.
Aquest tram ja ha patit certs danys

com a conseqüència de la mala
mar. La solució final és fer una ber-
ma adossada a l’escullera i que no
en supera la coronació, de mane-
ra que no impedeix la visió del mar
als vianants, va explicar l’alcalde
Joan Alfons Albó, que va afegir que
el cost de l’obra és de l’entorn de
800.000 euros, inversió que ha de
fer Ports. 

El batlle va insistir en la singu-
laritat del port ganxó, que consis-
teix en la possibilitat dels passe-
jants de veure el mar, un atractiu
que l’Ajuntament volia que es ga-
rantís. Per protegir la secció inicial
de l’espigó, es va descartar seguir
amb la solució dels caixons de
formigó que sobresurten una
mica –com es pot veure a la imat-
ge– perquè el fons marí en aquest
tram és irregular. Abans de la so-
lució definitiva, es va plantejar fer
un braç de formigó de Cala Jonca
al primer caixó. 

Aquesta opció, va concretar el

batlle, es va desestimar perquè
presentava tres inconvenients: per
un costat, el mur podria evitar el
desguàs de l’aigua que s’acumulés
entre l’escullera i el mur i els cai-
xons en cas de temporal, cosa que
podria provocar que les onades su-
peressin l’espigó; en segon lloc, en-
tre el mur i l’escullera hi desguas-
sa la riera de Tueda, de manera
que en cas de pluja i temporal po-
dria haver-hi inundacions perquè
l’aigua no arribaria al mar; i final-
ment, perquè no hi ha protecció de
la base de l’escullera. 

La solució acordada, va afegit el
Joan Alfons Albó, garanteix la pro-
tecció real d’aquest tram de l’es-
cullera, alhora que no es modificia
el desguàs, ni la bassa esmorte-
ïdora ni la riera de Tueda. A més,
es millora el pas dels vianants a to-
car de l’espatller ja que s’hi farà un
bota-ones que, a més, tindrà for-
ma de seient perquè hi puguin
seure.
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Ports projecta la protecció de
l’escullera del port de Sant Feliu

Ha de garantir la defensa
del tram inicial de l’espigó,
que es troba exposat als
temporals de migjorn i llevant



El port ganxó. El projecte és a l’espai entre la costa i el primer calaix.
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S’eliminen les immersions al Medellot perquè sigui zona de referència.
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