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■Un total de  propostes al llarg
del novembre per descobrir l'ofer-
ta cultural, patrimonial i d'espec-
tacles de les comarques gironines
s’han agrupat sota el cartell del
Som Cultura, la iniciativa impul-
sada pel Patronat de Turisme Cos-
ta Brava-Girona amb l'objectiu de
promocionar els atractius del te-
rritori. 

Aquest  ja s'arriba a la ter-
cera edició. El programa inclou
novetats com una jornada a Fi-
gueres per descobrir la infantesa
de Salvador Dalí o una trobada
d'instagramers a La Fortalesa de
Sant Julià de Ramis. A més, també
hi ha activitats adaptades per a
persones amb discapacitats, com
una visita guiada al monestir gi-
roní de Sant Pere de Galligants di-
rigida a malalts d'Alzheimer i els
seus cuidadors.

Som Cultura arriba a la tercera
edició amb una cinquantena de
propostes ofertes per les entitats i
empreses associades al Club de
Màrqueting Cultura i Identitat del
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona. Presenta les propostes es-
tructurades geogràficament: el 
i  de novembre, a les comarques
de l'Alt i el Baix Empordà; el  i
, al Pla de l'Estany i a la Garrot-
xa; el  i , al Ripollès i a la Cer-
danya, i el  i , al Gironès i la

Selva. I d'altra banda, el festival
també es presenta agrupat en
quatre blocs: visites per descobrir
el patrimoni; visites teatralitza-
des; música i art als museus, i, fi-
nalment, activitats inclusives.

La jornada sobre la infantesa de
Dalí la coorganitzen els museus
de la ciutat: Teatre-Museu Dalí,
Museu del Joguet de Catalunya i
Museu de l'Empordà. També des-
taca la reedició de la proposta Els
museus surten al carrer!, que reu-
neix una quinzena d'equipa-
ments de la Xarxa de Museus de
les Comarques Gironines que
programen tallers infantils durant
tot un matí a Sant Feliu de Guíxols.
És novetat també en el festival la
proposta de descobrir el nou
equipament cultural de la Forta-
lesa de Sant Julià de Ramis, com-
posta pel D'Or Museum i l'espai
Quim Hereu, entre d'altres, a tra-
vés de la trobada InstaCultura.

Concerts com el de Lídia Pujol
al monestir de Sant Miquel de
Cruïlles, amb una visita guiada a i
un tast de productes; l'actuació
del grup Les Anxovetes a l'Alfolí de
la Sal, de l'Escala, amb una visita
al cementiri mariner, o l'especta-
cle de Gespa Teatre amb el Festi-
val Amb So de Cobla, al Museu de
la Pesca de Palamós, són al pro-
grama, igual com el Festival Càn-
tut, a Cassà de la Selva. 

La tercera edició del festival del Patronat de Turisme Costa Brava té una trobada d’«instagramers» 
a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis Algunes de les 51 activitats són adaptades a discapacitats

Som Cultura inclou una jornada a
Figueres sobre la infància de Dalí

Peça del d’Or Museum de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis. A. RESCLOSA

Visites guiades
i teatralitzades a
llocs del territori

Aquest mes d'experièn-
cies també proposa nom-
broses visites guiades per
descobrir la història i algu-
nes singularitats de les co-
marques gironines. Una de
les més singulars és La gue-
rra de l'arròs, que inclou un
recorregut pels carrers i pa-
laus de Torroella de Montgrí
per conèixer la història
d'aquest conreu i acaba
amb un menú gastronòmic
al restaurant del Palau Lo
Mirador. A Empúries, grans
i petits podran apropar-se a
les tècniques culinàries de
la gastronomia en el món
antic amb una visita a la
ciutat grecoromana seguida
d'una activitat d'elaboració
de tres plats romans, que
els visitants podran degus-
tar com a aperitiu. Desta-
quen també les visites guia-
des El glamur dels anys sei-
xanta a Begur i Llafranc, Co-
merços històrics i emble-
màtics a Girona, o la pro-
posta Els vermuts nòrdics
dels romans a Bolvir de Cer-
danya. També es faran visi-
tes teatrals com Les noces
de Vilabertran a Vilaber-
tran; Tot per un ral al Mu-
seu de Terracota de la Bis-
bal d'Empordà, o Llegenda-
ri. Despertant els mites al
Museu Etnogràfic de Ripoll.
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■ Els Banys Àrabs de Girona es
podran visitar gratuïtament amb
motiu de les Jornades Europees
del Patrimoni, que a Catalunya se
celebren aquest cap de setmana.
El monument gironí oferirà visites
guiades gratuïtes per les seves ins-
tal·lacions avui i demà, a les .,
. i les  hores.

A més a més, des del divendres
 i fins el diumenge  d’octubre
hi ha les portes obertes per tal que
els ciutadans puguin contemplar
aquesta joia d'estil romànic en
l'horari habitual: dissabte, de  a
 h, i diumenge, de  a  h.

D’altra banda, durant aquests
dies, palaus, castells, monestirs,
jaciments, jardins històrics i altres
espais patrimonials obren les se-
ves portes perquè els ciutadans
gaudeixin de visites gratuïtes i pu-
guin conèixer  en profunditat el
seu patrimoni, «la millor manera
d’aconseguir la implicació social
en la seva salvaguarda i valora-
ció», informa la Generalitat.

Les Jornades Europees del Pa-
trimoni són «la festa del patrimo-
ni» i molts dels municipis i entitats
d’arreu de Catalunya organitzen
activitats gratuïtes per a tots els
públics.

Visites gratuïtes als Banys
Àrabs per les Jornades
Europees del Patrimoni

Creieu en la democràcia?»
és la pregunta que ser-
veix com a punt de par-
tida del nou muntatge

d'Àlex Rigola, una versió lliure d'Un
enemic del poble d'Ibsen que di-
jous va passar per Temporada Alta.
Fent servir el pertorbador poder de
les paperetes, l'espectador té veu i
vot per posicionar-se sobre si és
honest rebre subvencions d'un sis-
tema amb el qual no es combrega
o si està disposat a renunciar a l'es-
pectacle -i a l'entrada, és clar- per
reivindicar la llibertat d'expressió.

Aquestes preguntes trampa en-
tronquen amb el text d'Ibsen, del
que només n'han quedat les espi-
nes, reduint-lo a cinc actors que
l'expliquen en lloc de representar-
lo. Així, la història del metge que
descobreix que el balneari que s'ha
convertit en la gallina dels ous d'or
és un focus d'infeccions i posa en
risc l'economia local desemboca
en un debat obert sobre la validesa

del sufragi universal, el preu dels
ideals i si fins i tot el ciutadà més ig-
norant té dret a votar.

Qui porta la batuta és Israel Ele-
jalde, molt convincent amb un dis-
curs amb to de míting demagog i
que és erigit per art de màgia en
enemic del poble després d'una
votació que plantejava una altra
qüestió. Del programa electoral
que es vota al que s'executa hi va
un món, ja se sap.

Tot i l'excés de subratllats i els
trucs, però, el joc fa barrinar. Ara
que es parla dia i nit de sobirania,
que les urnes han esdevingut fetit-
xes i el concepte de majoria és prou
elàstic perquè tothom se n'atri-
bueixi la representació en exclusi-
va, el que planteja és incòmode: de
veritat sols (la decisió de) el poble
salva el poble?

I vostè, creu en la democràcia?

«UN ENEMIGO DEL PUEBLO
(ÁGORA)»

Direcció: Àlex Rigola. Intèrprets: Nao

Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar,

Òscar de la Fuente, Francisco Reyes. 
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