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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 D’AGOST DEL 2011

OLOT

Jornada dedicada al
poble sahrauí
Amb motiu del trenta-cinquè
aniversari de la proclamació
de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD), l’Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS) de la
Garrotxa ha organitzat per a
aquest dissabte a Olot una
sèrie d’activitats de suport a
aquest poble. Els actes començaran a les sis de la tarda
a la plaça de Catalunya, amb
una cercavila que recorrerà
els carrers del centre de la
ciutat. Quan s’acabi, aproximadament a les set de la tar-

da, començaran uns tallers al
passeig de la Muralla, a càrrec
de la companyia Saltarelo,
adreçats tant a la mainada
com als adults. En aquest mateix espai del barri vell, a les
vuit, es projectarà el reportatge Refugiats al Sàhara, emès
al programa de TVC Latituds.
La jornada coincideix amb
l’estada a la Garrotxa de dotze nens i nenes procedents
dels camps de refugiats de
Tinduf que s’estan unes setmanes amb dotze famílies de
la Garrotxa. ■ R.E.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

JOSEP LOSADA

BARCELONA

Retallades a les festes de Gràcia
Els organitzadors de les festes de Gràcia de Barcelona,
del 15 al 21 d’agost, han hagut
de fer equilibris per poder
quadrar el pressupost, ja que
per tercer any consecutiu han
vist reduïdes les subvencions

oficials. Els ingressos han
passat dels 432.000 euros
del 2010 als 376.000
d’aquest any. En aquesta suma també s’hi inclouen els
189.000 euros de l’Ajuntament de Barcelona. ■ F.E.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

OIX

SANT HILARI

Homenatge a la
vellesa, amb motiu
de la festa major

Curs de postgrau
sobre aigües
termals

El poble d’Oix celebra aquest
cap de setmana la festa major. Entre els actes programats destaquen l’homenatge
a la vellesa, que es farà dissabte al migdia, el correfoc de
dissabte a la nit i la cercavila
dels gegants de Montagut i
els seus timbalers. ■ R.E.

Representants de la Fundació
Universitària Martí l’Humà
han presentat a Sant Hilari
Sacalm als membres del Consorci de Viles Termals de Catalunya el primer postgrau en
hidroteràpia i termalisme.
L’objectiu del curs és contribuir a la formació i professionalització del sector proporcionant als alumnes les eines i
els coneixements per desenvolupar la seva professió en
balnearis o centres d’aigües
termals. El pla d’estudis, que
consta de sis mòduls sobre
termalisme, salut i gestió, inclou pràctiques en un centre
termal i un treball de final de
curs. El curs es farà del novembre del 2011 al setembre
del 2012, i els interessats han
de posar-se en contacte amb
la Universitat de Vic. Es faran
dos itineraris, un per a fisioterapeutes i un altre per a altres
professionals de la salut.

—————————————————————————————————

VALLFOGONA

Aquest diumenge,
aplec de Santa
Magdalena
Vallfogona de Ripollès celebra
aquest diumenge l’aplec de
Santa Magdalena de Cambrils. Tot i que molta gent hi
puja a peu, s’ha condicionat
una pista des del coll de Trevija per accedir-hi amb tot terreny. A dalt, s’hi oficiarà una
missa i es farà un dinar popular pel qual cal apuntar-se a
l’Ajuntament. ■ R.E.

■ J.M.S.
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Deu personatges
de festa major
EXPOSICIÓ · El fotògraf Manel Puig inaugura avui una exposició de retrats
dels protagonistes de les festes que es podrà veure fins al 15 d’agost
PROGRAMA · L’inici coincideix avui amb l’inici de les festes de Castelló
Mar Vicente

A

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

les festes majors dels
pobles tradicionalment hi havia una sèrie de personatges que
no hi podien faltar: autoritats i altres figures imprescindibles. Per al fotògraf de Castelló
d’Empúries Manel Puig en són concretament deu: l’alcalde, el guàrdia
civil, el mossèn, el banquer, el metge, el mestre, el músic, la dona, el
poble i el fotògraf. Per això l’exposició que inaugura divendres a l’Ecomuseu Farinera consta de deu
imatges amb retrats –d’una mida
important, de 50 centímetres per
75– d’aquests deu protagonistes
d’època.
Són fotografies actuals, obra de
Manel Puig, però simulen ser de la
primera meitat del segle XX, tant
en el tractament de la fotografia
com també en el vestuari, el maquillatge o entorn, per exemple.
Per aconseguir-ho, l’artista ha buscat veïns del Castelló d’Empúries
actual que tinguessin alguna vinculació amb els personatges que
havien d’interpretar. Així, el guàr————————————————————————————————————————————

Són fotos actuals de
Manel Puig que simulen
ser de la primera meitat
del segle XX
————————————————————————————————————————————

dia civil fotografiat és fill de guàrdia civil i la imatge es va fer a l’antic
“cuartelillo”. I el que fa de capellà,
per exemple, és algú que s’assembla a un antic mossèn de Castelló.
La imatge es va fer a la sagristia de
la basílica de Santa Maria.
El fotògraf castelloní explica que
a banda de les autoritats també va
decidir dedicar una de les fotografies al poble, veritable protagonista
de la festa major, i a la dona, en genèric, perquè en aquella època no
tenien una presència pública. Finalment, també va incloure la seva
professió, la de fotògraf, amb una
mena d’autoretrat seu que posa en
relleu la feina que han fet els seus
companys de professió en els actes
públics de les poblacions.
Manel Puig vol agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló,
del Creative Laboratorium i del

Dues imatges exposades en la mostra que s’inaugura divendres a l’Ecomuseu
Farinera, corresponents al guàrdia civil i al banquer ■ FOTOS: MANEL PUIG

grup de teatre Tquatre i de Monica
Salvarani, que en aquests últims
casos l’han ajudat amb la roba,
atrezzo i el maquillatge. També
destaca les facilitats que ha tingut
per trobar escenaris per fer les
imatges. Agraeix especialment la
col·laboració de Casa Rodeja (de Figueres) i de Casa Ametlla (de Castelló). També la de mossèn Narcís
Costabella per haver obert les portes de la basílica de Santa Maria.
L’exposició, que es podrà veure
fins al dia 15 d’agost, s’ha muntat
coincidint, precisament, amb la celebració de la festa major castellonina, que comença avui mateix i

que aquest cap de setmana inclourà activitats com la tradicional
plantada de gegants, el correfoc i el
pregó. La mostra serà un atractiu
més de la festa.
Avui comença la festa major
De fet, aquests dies Castelló
d’Empúries no només mostrarà
l’exposició de Manel Puig sinó
que en total serà el marc de cinc
exposicions diferents durant la
seva festa major. Es tracta de
mostres de manualitats, pintura
i fotografies a càrrec de diferents
autors vinculats amb el municipi. ■

