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DdG TORROELA DE MONTGRÍ

■Albert Pla, amb el seu espectacle
Miedo, és el primer artista conir-
mat per a la propera edició del Fes-
tival  ÍTACA, Cultura i Acció. La cita
tindrà lloc el  de maig de  a
l’Espai Ter de Torroella de Montgrí.
En aquesta ocasió, el cantant català
amb el seu nou xou proposa un
viatge íntim i molt personal, des de
la infància ins més enllà de la se-
pultura, per les sensacions, les
emocions i els sentiments que ens
produeix aquest fantasma que viu
a la nostra ment alimentat pels
nostres pensaments: la por.

Dirigit pel director teatral Pepe
Miravete, la utilització de música i
cançons, textos teatrals i tecnolo-
gies avantguardistes donen lloc a

un concert teatralitzat. Un viatge
íntim per totes les etapes de l'home
en un espectacle en què la projec-
ció és gran protagonista gràcies a la
col·laboració en el projecte de  
Nueveojos, estudi de referència a
l’Estat espanyol i pioner en el món
del «mapping». Una proposta que
també ha comptat amb la col·labo-
ració de  Mondongo , la parella d’ar-
tistes argentins  Juliana Laitte i  Ma-
nuelMendanha,   i de  RaülRefree ,
reconegut músic i compositor, que
juntament amb Albert Pla són au-
tors de les músiques de l’especta-
cle.  

Aquest és el primer avançament
de la programació de la setena edi-
ció del Festival ÍTACA, que tindrà
lloc a més d’una desena de pobla-
cions empordaneses de maig a ju-
liol. Les entrades per a l’espectacle
d’Albert Pla ja es poden adquirir al
web del festival.

Albert Pla i el seu
espectacle «Miedo»,
primera conirmació
del festival Ítaca
El cantant actuarà a l’Espai Ter de Torroella
el 31 de maig amb una proposta multimèdia

Una de les escenes del nou
espectacle d’Albert Pla. DdG
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■ Cientíics de l'Institut SETI no
han trobat emissions artiicials
durant la seva campanya d'escol-
ta centrada en l'asteroide interes-
tel·lar Oumuamua, però creuen
que encara no es pot tancar el cas.
Aquests investigadors especialit-
zats en buscar senyals intel·ligents
no terrestres van utilitzar l'Allen
Telescope Array (ATA), entre i-
nals de novembre i principis de
desembre, per observar Oumua-

mua quan estava a uns  mi-
lions de quilòmetres, o una mica
menys que el diàmetre de l'òrbita
de la terra.

La intenció era mesurar les
transmissions de ràdio artiicials
que, si es trobessin, serien una for-
ta evidència que aquest objecte
no és simplement una roca llan-
çada a l'espai per una interacció
aleatòria de profunda gravitatòria
que va ocórrer en el seu sistema
estel·lar natal. «Buscàvem un se -
nyal que provés que aquest objec-
te incorpora alguna tecnologia,
que tingués un origen artiicial»,
diu Gerry Harp, autor principal
d'un article que es publicarà al fe-
brer de  d'Acta Astronàutica.
«No trobem aquestes emissions,

tot i una recerca bastant delicada.
Si bé les nostres observacions no
descarten de manera concloent
un origen no natural per a Ou-
muamua, constitueixen dades
importants per accedir a la seva
possible composició», va indicar.

Després del seu descobriment
l'octubre de , Oumuamua va
ser objecte d'especulacions po-
pulars sobre un possible origen
no natural en gran part perquè va
recordar a la nau espacial interes-
tel·lar de la novel·la d'Arthur C.
Clarke Rendezvous amb Rama.
La seva forma altament allargada
i el fet que no es va observar com
va reforçar aquesta hipòtesi per a
alguns, ja que no són característi-
ques dels asteroides i cometes.

Oumuamua no emet senyals artiicials,
però el seu origen segueix obert
Els investigadors no han
trobat cap senyal intel·ligent
no terrestre en aquest
asteroide interestel·lar 
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■La superfície que es fon a la capa
de gel d'una milla (, quilòme-
tres) de gruix de Groenlàndia va co-
mençar a augmentar a mitjans del
segle XIX i després va incrementar-
se dramàticament durant els segles
XX i principis del XXI, sense mos-
trar signes de disminuir, segons una
nova investigació publicada aqueta
setmana a la revista Nature. L'estu-
di proporciona noves evidències
dels impactes del canvi climàtic en
la fusió de l'Àrtic i l'increment del
nivell del mar a nivell mundial.

«El desglaç de la capa de gel de
Groenlàndia s'ha accelerat. Com a
resultat, el desglaç de Groenlàndia
s'està sumant al nivell del mar més
que en qualsevol altre moment du-
rant els últims tres segles i mig, si no
milers d'anys», alerta l'autor prin-
cipal de l'estudi, Luke Trusel, gla-
ciòleg de l'Escola de Terra i Medi
Ambient de la Universitat de Ro-
wan i exinvestigador postdoctoral
a la Institució Oceanogràica
Woods Hole. «I l'augment de la fosa
va començar gairebé al mateix
temps que vam començar a alterar
l'atmosfera a mitjans del segle XIX»,
afegeix.

«Des d'una perspectiva històri-
ca, les taxes de fusió d'avui estan
fora de les llistes, i aquest estudi
proporciona l'evidència per de-
mostrar això», afegeix la coautora
Sarah Das, glaciòloga de la Institu-
ció Oceanogràica Woods Hole
(WHOI, per les sigles en anglès).
«Vam trobar un augment del 
en el vessament total de la capa de
gel en comparació amb l'inici de

l'era industrial, i un increment del
 només des del segle XX», de-
talla.

La pèrdua de gel de Groenlàndia
és un dels principals impulsors de
l'augment del nivell del mar a esca-
la mundial. Els icebergs que de-
semboquen en l'oceà des de la vora
de les glaceres representen un
component de l'aigua que torna a
entrar a l'oceà i eleva el nivell del
mar. Però més de la meitat de l'ai-
gua de la capa de gel que entra a
l'oceà prové del vessament de la
neu fosa i el gel glacial sobre la capa
de gel. L'estudi suggereix que, si la
fusió de la capa de gel de Groenlàn-
dia continua a «taxes sense prece-
dents» es podria accelerar el ritme
–ja ràpid– de l'augment del nivell
del mar.

El gel de Groenlàndia es fon
més ràpid en comparació
amb els últims quatre segles
El desglaç va començar a augmentar a mitjans del segle XIX i després va
incrementar dramàticament sense pausa al segle XX i principis del XXI

La capa de gel de Groenlàndia. CC BY 2.5

L’estudi
proporciona noves
evidències dels
impactes del canvi
climàtic en el
desglaç de l’Àrtic 
i l’increment 
del nivell del mar

Racons culinaris
La província gironina ofereix un ampli ventall de

propostes gastronòmiques que van des de la cuina

casolana i mediterrània fins a la més internacional

GUIA GASTRONÒMICA

El restaurant ofereix en un ambient agradable i
acollidor la possibilitat de gaudir de la millor cuina ca-
talana. L’establiment, obert durant tot el dia, compta
amb un menú diari i de cap de setmana, a més de
servei a la carta. Els divendres i dissabtes es fa sopar
amb música en directe a la sala interior del restau-
rant. La Brasa destaca per l’originalitat del seus plats,
elaborats amb els millors productes de la terra.  

Carretera Sant Feliu, km 3,3 

La Creueta ☎ 972 29 80 34

☎ 643 37 79 10

MARC MARTÍ

La Brasa de Quart

CUINA CATALANA 


