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fortunadament, l’in-
cendi que es va pro-
duir fa uns dies a la
cuina del bar del tea-

tre de Blanes no va tenir conse-
qüències ni personals ni estruc-
turals greus. Això, permetrà que
els teatres de Lloret i Blanes,
aplegats sota la denominació de
Teatre de la Cota Brava Sud, pu-
guin desenvolupar la programa-
ció prevista per l’últim trimestre
del 2015. 

Una ullada al programa, tot i
l’absència de produccions de pri-

mera divisió (aquestes juguen a
Barcelona o a Temporada Alta)
permet, no obstant això, visualit-
zar tot un seguit de propostes a
priori prou atractives.

Dins l’oferta, el públic podrà
trobar una mica de tot. Muntat-
ges amb llenguatge contempora-
ni com La supervivència de les
lluernes de Teatre Sistèmic o U-
Bhan dels lloretencs de La Cara-
vana de les Arts. Una «teatralitza-
ció» de les propostes que, des de
Tele-Taxi,  fa l’inefable Justo Mo-
linero, amb ell mateix al davant i
el seu equip al costat. En Joan
Pera, amb el monòleg Fer riure
és un art dirigit per Martí Torras
Mayneris. No us perdeu el tre-
ball de direcció d’en Martí i el de
cinc clowns, que fan de Rhum,
un espectacle de pallassos extra-
ordinari i que podreu retrobar
aquest desembre al Lliure de
Gràcia. I tornant a la Costa Brava
Sud, tindrem també ocasió d’es-
brinar, per què El llarg dinar de
Nadal ha estat nominat als pre-
mis Butxaca. D’acostar-nos a
Carlo Goldoni (Comèdia dell’ar-
te) en la proposta que de L’adula-
dor fa el grup independent vila-
noví La Raspa. I és clar, de veure
dues propostes, com Ara que ho

tenim tot i L’alè de vida, que en la
línia de produccions amb només
dos actors o dues actrius, més o
menys mediàtics, tant han proli-
ferat aquests darrers anys. Per
cert,  Magda Puyo, que firma la
direcció de L’alè de la vida, és des
de fa pocs dies la  nova responsa-
ble de l’Institut del Teatre.

Tot plegat, amanit amb algu-
nes propostes d’entitats locals,
amb teatre familiar i amb uns
preus, en general, raonables,
hauria de servir perquè aquells
que diuen allò de «sí, a mi m’a-
grada molt el teatre», però, o no
hi van o hi van molt poc, no
 tinguin excusa per acostar-s’hi,
com a mínim, un parell de vega-
des. 

Ah! I per acabar i amb tot el
respecte, una suggerència pels
programadors i per el primer tri-
mestre del 2016. Què els sembla-
ria portar a Blanes (si les condi-
cions econòmiques no ho fan in-
viable... que no ho crec) Coses
nostres d’en Ramon Madaula,
guanyadora del premi de teatre
Recvll 2014 i actualment en gira?
Programar-la una setmana abans
o una setmana després de l’en-
trega dels premis Recvll 2016 su-
posaria tot un plus.
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TEATRE... 
A LA COSTA
BRAVA SUD

Aquest dilluns començaran al
castell de Montsoriu les obres de
construcció d’un edifici per acollir
un centre d’atenció al públic i uns
lavabos. El projecte, adjudicat per
168.069 euros a l’empresa Xavier
Alsina, SA. amb un termini d’exe-
cució de 60 dies, l’ha fet el Consell
Comarcal de la Selva i ha rebut
subvencions del fons Feder (84.000
euros),  Abertis (24.000), la Gene-
ralitat (24.000) i Diputació (10.000). 

Les reformes al castell van co-
mençar el 2002 i encara queden
moltes actuacions per fer. Men-
trestant, però, cada cop són més els
visitants que hi passen per gaudir
del conjunt, declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional. Amb tot, una
de les grans mancances era dis-
posar d’un edifici per atendre el
públic, sala d’espera de guies, ven-
da d’entrades i lavabos. Actual-
ment es troba a l’interior del recinte
principal i això dificulta sobretot
l’accés i el control dels visitants, a
banda de pitjors condicions i espai.

El conjunt es caracteritza per te-
nir tres recintes diferenciats i a di-
ferents nivells. Dalt de tot hi ha el
«recinte sobirà», amb la torre de
l’Homenatge i els espais per a la
noblesa. En un nivell intermedi hi
ha el pati d’armes, amb el cos de
guàrdia i instal·lacions pròpies de
soldats i cavallers armats. Al nivell

inferior, es troba el recinte Jussà, on
s’hi refugiava la resta de població. 

És en aquest nivell inferior on es
farà l’edifici i quedarà adossat a
una part de la muralla, que s’a-
profitarà per reformar i consolidar

en  un tram de 150 metres quadrats
(m2). Alhora, la ubicació és òptima,
ja que és el punt per on cal passar
per accedir dalt del conjunt.   

D’aquesta manera, l’edifici tin-
drà uns 60 (m2) i estarà integrat

amb l’entorn. Disposa de 2 zones
diferenciades amb dos accessos di-
ferents, tot i que es connectaran in-
ternament. En un costat, el centre
d’atenció al visitant (33,5 m2) i, a
l’altre, 18,75 m2 per a 5 lavabos. 
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El castell de Montsoriu disposarà d’un
nou edifici d’atenció al públic i serveis 
Les obres començaran demà, s’han adjudicat per 168.069 euros i es preveu que finalitzin els treballs en dos mesos

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

El Govern català va aprovar di-
marts delimitar l'entorn de protecció
del castell de Montsoriu per «garan-
tir la pervivència dels seus múltiples
valors arquitectònics i històrics en
les millors condicions possibles».
Segons explica l’informe de la Direc-
ció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni del Departa-
ment de Cultura, «es busca assolir
l’equilibri entre la necessitat de cre-
ar una àrea de protecció al voltant
que garanteixi el control sobre el
seu entorn i la voluntat de no afec-
tar més espais dels estrictament in-
dispensables per a la seva correcta
percepció». A parer del Govern, l’en-
torn de protecció al voltant del com-
plex «és l’instrument que garanteix
aquesta conservació i adequació es-
tètica del lloc, amb la inclusió de les
finques que estan en contacte amb
ell, ja sigui físicament o visual-
ment».ARBÚCIES/SANT FELIU DE BUIXALLEU D.J. 



El Govern aprova
delimitar l’entorn de
protecció del castell

GENERALITAT

Una imatge de l’acte de constitució del segon ple infantil a Arbúcies.

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

El segon Ple dels Infants d’Arbúcies
escull alcalde i tinenta d’alcaldessa

La Llar de Jubilats d’Arbúcies va
acollir dijous la constitució del
segon Ple dels Infants, que va es-
collir com a nou batlle infantil
Aniol del Río i Gina Roura com a
nova tinent d’alcaldessa. El nou
plenari el formen alumnes de 5è i
6è de primària, i quan els últims
passen a primer d’ESO s’escullen

els substituts. A la sessió, presidi-
da per l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, els sis nous regidors de 5è
van prometre el càrrec i, després,
els 13 edils van haver de votar el
nou alcalde i tinent d’alcalde. El
nou alcalde i tinenta d’alcaldessa
infantils van llegir un discurs de
benvinguda i l’acte el va tancar el
tinent d’alcalde, Jaume Salmeron.
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El nou edifici quedarà adossat a
una muralla (senyalada en gris). A

banda de l’accés exterior al conjunt,
l’equipament té dues àrees. Una, el
centre d’atenció al visitant (espai 1)

de 33,5 m2 i l’altra, uns lavabos
(espai 2) de 18,72 m2.



Recreació de l’alçat del nou edifici. Disposarà de dos accessos independents, un
per entrar al servei al visitant i l’altre per als lavabos, també connectats per l’interior.



