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Foto de Toni Vilches per a la Mostra de Fotoperiodistes
de Girona 2012

Una exposició reivindica a Girona el
fotoperiodisme de proximitat

La Casa de Cultura de
Girona acull fins al 20 de
novembre la segona
edició de la Mostra de
Fotoperiodistes de
Girona, la qual vol
aprofundir en el món del
fotoperiodisme de
proximitat. L’exposició
recull el treball realitzat
durant el darrer any pel
Col·lectiu de
Fotoperiodistes de
Girona en 54 imatges.

Cadascun dels 27 participants presenta dues imatges, una de tema lliure (la
majoria relacionades amb l’actualitat), i l’altra centrada en el seu punt de
vista sobre el turisme. Els fotoperiodistes seleccionats són David Aparicio,
Martí Artalejo, Cèlia Atset, David Borrat, Andoni Canela, Joan Castro, Carles
Colomer, Dani Duch, Pere Duran, Agustí Ensesa, Manel Lladó, Roger
Lleixà, Marc Martí, Carles Meléndez, Conxi Molons, Josep M. Oliveras,
Jaume Purcallas, Aniol Resclosa, Jordi Ribot, Quim Roser, Lluís Serrat, Inma
Sainz de Baranda, Tino Soriano, Llibert Teixidó, Robin Townsend, Rosana
Vidal i Toni Vilches.

La mostra, inaugurada la setmana passada, està organitzada conjuntament
pel Col·lectiu, la demarcació gironina del Col·legi de Periodistes i la
Diputació de Girona, i recupera l’esperit de les exposicions de Premsa
Gràfica, una cita anual de finals dels anys 80 que es va celebrar fins al
2000.
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la revista Lecturas els
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Benestar Social premia
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El Punt Avui es tuteja amb El País
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treu iCat fm del dial

Ramon Rovira rebutja dirigir TV3

CCOO rebat les xifres de La Vanguardia sobre els
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La UGT demana que només exerceixin la
professió els llicenciats en Periodisme

Comentades
TV3 lamenta el contingut del darrer ‘Bestiari

il·lustrat’ i accepta la dimissió de la directora

Desterrada a les Canàries l’editora del ‘Telediario’
que va relegar la Diada

La verema s’ha acabat

El PP no vol que TV3 es converteixi en el “No-Do
en color”

Associacions musulmanes de Barcelona
denuncien El Jueves
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LA FOTO DEL DIA
ANIOL RESCLOSA

La foto Parelles, del fotògraf del Diari de Girona Aniol Resclosa, és una de les tantes que s’exhibiran a la tercera edició del
Blanes Photo Festival, que s’inaugurarà dissabte vinent a la Casa Saladrigues. La cita inclou la Mostra de Fotoperiodistes Gi-
rona, organitzada pel Col·lectiu de Fotoperiodistes de Girona, que conté la imatge d’Aniol Resclosa. 

Tot a punt per inaugurar el Blanes Photo Festival

TRÀNSIT
MOLTS TURISTES DESPISTATS
PELS REVOLTS DELS ÀNGELS

Molts ciclistes que sovintegen
per la carretera dels Àngels afir-

men que fa un temps que ha augmen-
tat el trànsit de vehicles motoritzats.
Sobretot cotxes amb matrícula estra-
ngera. La seva teoria és que els con-
ductors posen el mode «recorregut
més curt» per anar a determinat punt
i la màquina els fa passar per tots els
revolts. De fet, s’estalvien passar pel
centre de Girona i descobreixen la ver-
dor d’una de les muntanyes de les Ga-
varres.

GIRONA
ELS EXTRES VALOREN ELS PROTA-
GONISTES DE «JOC DE TRONS»

Aquestes dies a les escales de
la Catedral hi ha multitud d’ex-

tres i molts dels actors principals de la
sèrie Joc de Trons. Entre els comenta-

ris dels figurants descaquen la tasca
interpretativa de Jonathan Pryce (el lí-
der de la secta). El pitjor és el jove
Dean-Charles Chapman (Tommen Ba-
ratheon), a qui se li fan repetir moltes
escenes. Nikolaj Coster- Waldau (Jaime
Lannister) «no és res de l’altre món» i
Natalie Dormer (Margaery Tyrell) és
«una pàmfila» però és prou bona ac-
tuant.   

RODATGE
JORDI ROCA SEGUEIX EL RODATGE
DES D’UN LLOC PRIVILEGIAT

El pastisser Jordi Roca, que re-
centment ha fet un gelat de la

mà del mata-reis Jaime Lannister, va
poder seguir el rodatge de dilluns des
d’un lloc privilegiat. Se li va donar un
passi per tal que no perdés detalls de
les diferents gravacions. El famós cui-
ner de postres d’El Celler de Can Roca
ven, des de la seva gelateria Rocam-
bolesc va fer una mà daurada amb

gust de mango i de taronja sanguina,
que simula la mà que li falta a Jaime
Lannister.

GASTRONOMIA
EL RACÓ PREFERIT DELS PARES
DELS GERMANS ROCA

Els pares dels germans Roca, Jo-
sep Roca i Montserrat Fontané,

són els protagonistes de la secció «El
racó preferit de...» de la revista Top Gi-
rona. El matrimoni ha escollit la barra
de l’històric bar i restaurant del barri
de Taialà ja que «aquest local és la
nostra vida», segons expliquen. En
aquest sentit, remarquen que quan
van adquirir la barra «en Joan tenia
tres anys i en Josep un i només hi ha-
via un quadre». Simbolitza la trajectò-
ria dels tres fills Roca que, segons els
seus pares, només té un secret: «tre-
ballar. Ells ja ens veien treballar a
 nosaltres i després de l’Escola d’Hos-
taleria han treballat molt». 

LA FINESTRA

Diari de Girona DIMECRES, 16 DE SETEMBRE DE 20152

La dos

CRISTIAN
@CrANani214782

«Acabo de llegir
que els extres es

queixen que Dean-
Charles Chapman

(Tommen) no és bo
actuant. Suposo

que ells en saben
més que els d’HBO»

BERNAT DEDÉU
PERIODISTA

@BernatDedeu

«L'agent dels
mossos acusada
d'assassina per

haver empentat del
balcó un ciutadà
espera les vostres

disculpes»

PEP PRIETO
CRÍTIC DE CINEMA

@PepPrieta

«Ja poden anar
invocant paraules

com ‘tradició’ i
‘cultura’: maltractar

un animal és
sempre i en tot cas

un acte de
barbàrie»

MONTSERRAT TURA
EXCONSELLERA D’INTERIOR

@montserrat_tura

«D'acord amb
@javiersolana quan

diu que #Hongria
no pot formar part

de la #UE si no
canvia la seva

política sobre els
refugiats que
busquen asil»

AL TWITTER

«Temps enrere Figueres va
tenir un lapsus i va somiar-se
com a gran plató de cine»

n Carles Pujol, que està
tip de veure el món a tra-
vés d’una càmera, ja ho
havia pronosticat fa molts

mesos. Tot convençut, m’assegurava
que la presó de Figueres seria un pla-
tó excel·lent. En comptes d’encabir-hi
una escola o una biblioteca, com sug-
gerien els polítics, trobava millor
conservar-la així, com és ara, i cedir-
la a produccions audiovisuals de
tema presidiari.

D’acord: la vella baluerna del car-
rer Sant Pau no té l’espectacularitat
de la presó de Joliet, Illinois, famosa
gràcies als Blues Brothers i la sèrie
Prison Break. Però tampoc no deu
ser una fotesa, quan ha cridat l’aten-
ció d’un realitzador, Sergi Guïbas Ar-
nau, que ja li està traient tot el suc. La
intuïció de l’home orquestra de Tra-
muntana TV no anava tan mal enca-
minada.  

Temps enrere, i d’això ja fa més
d’una dècada, Figueres va tenir un
lapsus i va somiar-se com a gran pla-
tó de cine. Durant aquell deliri bre-
víssim, totes les mirades es van diri-
gir a l’interior de Sant Ferran. Els ro-
datges d’algunes produccions al cas-
tell van fer pensar que una part dels
seus espais podrien acollir aquests
platós, però, gràcies a la incapacitat
de la ciutat per gestionar la fortalesa,
la idea es va desestimar al cap de mit-
ja horeta.

Qui sap? Que la presó figuerenca
tingui la seva pel·liculeta, encara que
no sigui tan glamurosa com una sèrie
de la HBO, igual pot fer revifar aques-
ta cabòria. Segur que l’àrea de pro-
moció econòmica ja s’hi està tren-
cant les banyes. I si per aconseguir-
ho necessitem una catedral o
uns banys àrabs, cap pro-
blema: els gironins ja ens
els cediran un parell o
tres de dies.
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