
DdeG, Girona
El nom del nou delegat de
Cultura a Girona continua es-
sent una incògnita i aquesta-
demarcació serà l’única que
encara tindrà pendent aquest
nomenament, que ha de re-
soldre ERC. 

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras
(ERC), va nomenar ahir els
delegats –ara dits directors
dels Serveis territorials de
Cultura– de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i Lleida. Se-
gons les previsions d’aquest
departament, dimarts vinent
serà nomenat el director dels
serveis territorials de Cultu-
ra de Barcelona, mentre que
el de Girona encara no té cap
data concretada.

Mentre no es produeixi el
nomenament, Josep Quinta-
nas (PSC) continua exercint
les funcions de director dels
serveis de Cultura a Girona
que va fer durant l’anterior
mandat del tripartit. 

Tresserras va nomenar
ahir Adam Manyé director
dels serveis de Tarragona,
Francesc-Xavier Vega direc-
tor dels serveis de les Terres
de l'Ebre i Ferran Rella di-
rector dels serveis de Lleida. 

Els nous càrrecs han subs-
tituït, respectivament, Teresa
Felip, Antoni Sabaté i Antoni
Llevot. 

Adam Manyé va guanyar
l’any 2002 el premi de poesia
Miquel de Palol, que atorga la
Fundació Bertrana de Giro-
na, pel llibre titulat Finta,
quan era professor d’ense-
nyament secundari a l’Amet-
lla de Mar.

Girona és l’única
demarcació que
encara té pendent
el  nou delegat
de Cultura

NOMENAMENTS

D.B., Girona
El Departament de Cultura de
la Generalitat ha demanat a
l’empresa Xavier Alsina, SA que
supervisi amb arqueòlegs pro-
fessionals les obres d’urbanit-
zació del Turó de la Bateria,
també dit Puig d’en Roca III, als
accessos nord de Girona.

La petició s’ha produït des-
prés que l’Associació Arqueolò-
gica de Girona hagi denunciat
que les obres poden estar des-
truint un jaciment arqueològic
prehistòric, com han informat
les darreres edicions de Diari
de Girona. 

El director dels Serveis de
Cultura de la Generalitat a Gi-
rona, Josep Quintanas, va expli-
car ahir que el seguiment ar-
queològic s’ha de fer «a partir
d’ara mateix». Quintanas va
mostrar-se convençut que no hi
haurà cap problema perquè «tot-
hom està predisposat a col·labo-
rar».

L’empresa Xavier Alsina, SA
haurà de contractar un servei
professional d’arqueologia per
fer el seguiment de les obres.
Els darrers dies encara s’han
trobat a la zona eines de pedra
tallades pels primers pobladors
de Catalunya, fa entre 200.000 i
500.000 anys. Aquestes eines,
que les màquines poden des-
truir, s’han de documentar i
conservar per si algun dia cal
estudiar-les. 

Josep Quintanas ha confir-
mat que el Turó de la Bateria és
una zona de protecció arque-
ològica i ha dit que així consta
en les cartes arqueològiques de
què disposa l’Administració. 

Aquestes cartes s’han posat
a disposició de l’empresa Xavier

Alsina per tal que continuï exe-
cutant les obres però, a partir
d’ara, amb supervisió dels ar-
queòlegs. 

Quintanas va assegurar que
si en l’autorització de les obres
–que es van iniciar fa aproxima-
dament un any–, hi va haver al-
guna omissió «no va ser amb
mal ànim».

L’Associació Arqueològica
de Girona creu que calen meca-
nismes de traspàs d’informació
entre les administracions per tal
d’evitar aquests casos. 

La Generalitat ordena posar arqueòlegs per
supervisar les obres al Turó de la Bateria
Els terrenys de la urbanització consten oficialment com a zona de protecció arqueològica

GIRONA

Acn/DdeG, Barcelona
Gerard Quintana i Joel Joan, dos
creadors amb personalitats ben
diferents, han volgut tornar a pu-
jar junts a un escenari per expli-
car els Secrets Compartits al Tea-
tre Condal de Barcelona, un es-
pectacle pensat des de la llibertat
i «el tot s'hi val» que uneix poesia,
música i pensaments personals
dels dos artistes. Aquest muntat-
ge va fer gira per Catalunya l'any
2005 i ara torna amb un reperto-
ri renovat, que es podrà veure a
Barcelona del 29 al 4 de febrer, i
posteriorment a set poblacions
més de Catalunya. 

Després de fer una gira per Ca-
talunya, que va arrencar amb l'es-
trena al Festival Temporada Alta

de Girona, han volgut retornar als
escenaris amb el mateix muntat-
ge però amb un repertori renovat.
Així, si l'any 2005 la majoria de te-
mes interpretats pertanyien al
disc Les claus de Sal que acabava
de treure, aquest cop seran subs-
tituïts per nous temes inèdits, que
Gerard Quintana està treballant
per al següent disc. També inte-
pretaran cançons de Bob Dylan,
Leonard Cohen o David Bowie
adaptades al català o temes
d'autors del país, com Ovidi
Montllor. Els versos que recita-
ran provenen d'autors com Joan
Margarit o Enric Casasses, sense
passar per alt algun tema d'ac-
tualitat que aparegui als mitjans o
a Internet.

Gerard Quintana i Joel Joan
renoven «Secrets compartits»
El cantant estrenarà cançons al Teatre Condal

POESIA

EINES PREHISTÒRIQUES. Algunes de les pedres tallades pels nostres avantpassats, amb la urbanització al fons. 
DANIEL BONAVENTURA

DdeG, Girona
L’artista Joan Colomer Cama-
rasa (Girona, 1968) impartirà,
a partir d’avui, un curs de pin-
tura a l’espai de dinamització
cultural Can Comas de Pine-
da de Mar. El taller, que tindrà
una durada de 10 sessions, va
adreçat a totes aquelles
persones interessades a ad-
quirir coneixements sobre di-
buix i pintura. Colomer Ca-
marasa és llicenciat en Belles
Arts per la Universitat de Bar-
celona i, a part del seu ampli
currículum expositiu, és co-
negut per les seves col·labo-
racions escrites sobre art a di-
versos mitjans de comunica-
ció. 

L’artista gironí Joan
Colomer Camarasa
impartirà un curs
de pintura a Pineda
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Culturai Espectacles

Els membres de l’Associació Ar-
queològica de Girona Joan Abad i
Albert Aulines han assegurat al
Diari de Girona que, malgrat sem-
blar vulgars pedres trencades, les
eines prehistòriques tenen, des del
punt de vista cultural, «la mateixa
importància que una escultura gre-
ga». De fet, l’equip d’Eudald Car-
bonell, actual codirector d’Atapuer-
ca, que als anys setanta va acon-
seguir demostrar que el Puig d’en

Roca era un jaciment arqueològic
prehistòric en superfície, va tenir
molts problemes perquè la gent no
se’ls prenia seriosament i deien que
allò eren simples pedres. El cert és
que aquelles pedres, recollides i
treballades pels homes prehistò-
rics, atresoren informació important
sobre una etapa de l’evolució hu-
mana i parlen de les activitats de
cacera i domèstiques dels nostres
avantpassats.

Pedres que són com escultures gregues

DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’il·lustrador Tavi Algueró té fins al 23 de febrer l’exposició Som-
riures al claustre de la Diputació de Girona. Algueró (Castellfollit
de la Roca, 1963), és un artista amb una llarga trajectòria profes-
sional. Ha treballat en la il·lustració de contes, en publicitat, en prem-
sa, en decoració, en disseny de cartells, postals, fulls informatius i
en estampats per a roba. També ha col·laborat en edicions de tipus
pedagògic i de divulgació. 

PERE DURAN

Tavi Algueró exposa «Somriures»


