
LA FOTO DEL DIA
MARINA CALAHORRA

La fotògrafa gironina Marina Calahorra ha guanyat el premi Joves Fotògraf(e)s que convoca l’INESPAI, Centre de la Imatge
de la Diputació de Girona, amb el projecte de 40 fotografies Mentawai, progrés o retrocés, sobre una tribu indígena d’Indonè-
sia. Calahorra rebrà 1.000 euros i entrarà en un dens programa d’exposicions que inclou el festival Visa Off de Perpinyà 2016.



Marina Calahorra guanya el premi Joves Fotògraf(e)s

PATRIMONI
SILS CLAVA CARTELLS IDENTIFICA-
TIUS A PROP DE 140 MASIES

La Brigada Municipal de Sils en
els darrers mesos ha clavat

cartells identificatius a prop de 140
masies del municipi. Els cartells van
ser realitzats durant el curs 2014-
2015 durant tres mesos pels alum-
nes de tercer i quart de l’Institut de
Sils, a l’hora dels tallers. L’Ajunta-
ment va facilitar el material i els
noms de les masies es van consultar
al llibre Veïnats, camins i cases de pa-
gès. Aproximació històrica als termes

de Sils i Vallcanera, obra de Francesc
Anoro, Lluís Costa, Narcís Figueras i
Joan Llinàs. 

ART
ESTUDIANTS DE BELLES ARTS D’O-
LOT COL·LABOREN A PINTAR EL
MUR PERIMETRAL DE TV3

Un grup d’estudiants de quatre
escoles d’art de Catalunya, en-

tre elles l’Escola de Belles Arts d’Olot,
van guanyar el concurs Pintar Murs
TV3. Els estudiants ja han començat
a elaborar diversos murals sobre la
tanca perimetral de les instal·lacions
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) a Sant Joan Des-
pí. L’acció s’emmarca en l’acord de
col·laboració que van signar el de-
sembre passat la CCMA i el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generali-
tat. A més de l’escola d’Olot, partici-
pen al projecte la Llotja, la Massana i
l’Escola d’Amposta. 

LLENGUA
LES CONSULTES AL DICCIONARI DE
LA RAE PUGEN AL MARÇ UN 60%

«Resiliencia», «bizarro»,
«amor», «estado» i «ciencia»

són alguns dels 71 milions de consul-
tes que va atendre el passat mes de
març el diccionari en línia de la RAE,
prop d’un 60% més de les rebudes
els mesos anteriors. La 23a edició
del Diccionario de la Lengua Españo-
la (DLE), publicada el 2014 i disponi-
ble gratuïtament a internet amb el
patrocini de l'Obra Social la Caixa, va
rebre al març un total de 71.134.198
consultes, mentre que fins ara eren
entorn dels 45 milions d'accessos.
Una de les raons d'aquesta important
pujada, de la qual estem molt satis-
fets, és el bon acolliment de les no-
ves aplicacions gratuïtes del diccio-
nari per a dispositius mòbils, tant per
a Apple com per a Android, que cada
vegada són més utilitzades.
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La dos

JOSEP MARIA
FONALLERAS
ESCRIPTOR

@fonalleras

«Es pot dir que
Cameron, amb
això dels

#PanamaPapers
ha fet un Pujol»

ÀLEX SÁEZ
EXDIPUTAT DEL PSC AL

CONGRÉS 

@alexsaez

«Enhorabona
@camilros , nou
secretari general
de @ugtcatalunya.
Un bon lideratge
social en temps de

canvis.»

LUIS PIEDRAHITA
HUMORISTA

@PiedrahitaLuis

«Actriu porno
celebra el seu milió
de seguidors a
Twitter publicant
una foto seva
completament
vestida.»

ÍÑIGO ERREJÓN
SECRETARI POLÍTIC DE

PODEM

@ierrejon

«Hem explorat totes
les opcions i
arribats a aquest
punt consultarem
la gent. Ells tindran
l'última paraula.»

MÒNICA OLTRA
VICEPRESIDENTA DE LA

GENERALITAT VALENCIANA

@monicaoltra

«Montoro hauria de
deixar d'amenaçar
CA i preocupar-se
del dèficit que ha
generat l'Estat
#PleConsell»

AL TWITTER

«Excepte el PSOE, la resta té
poca por d’acudir a la possible
convocatòria electoral»

egons el previst, l’anuncia-
da reunió a tres bandes en-
tre PSOE, Podem i Ciuta-
dans va acabar sense cap

acord, a l’hora d’intentar una combi-
nació de Govern que permeti evitar
una repetició de les eleccions. Com
passa en casos semblants, ens trobem
amb un problema d’incentius dels ac-
tors implicats. Excepte el PSOE, la res-
ta té poca por d’acudir a la possible
convocatòria electoral del 26 de juny.

I és que no cal deixar-se enganyar
pels sondejos realitzats fins ara. Mal-
grat que la majoria apunten a un càs-
tig cap al partit liderat per Pablo Igle-
sias, aquest té una basa de la qual es
parla poc: la possibilitat de forjar una
aliança preelectoral amb la IU dirigida
per Alberto Garzón. Vots que es «van
perdre» a l’hora d’atorgar escons a
aquest últim, però que multiplicarien
el seu efecte si se sumessin amb Po-
dem i les seves confluències (fins al
punt de poder amenaçar el segon lloc
del PSOE). Pel que fa a Ciutadans, els
seus líders també confien que la seva
actitud «responsable» durant les ne-
gociacions sigui premiada pels vo-
tants... encara que mai de manera su-
ficient com per amenaçar l’hegemo-
nia del PP en el centredreta que, mal-
grat l’allau de corrupció procedent de
València, seguiria sent la formació
més votada (fins i tot amb alguns es-
cons més, fent possible una aliança
postelectoral amb el partit de Rivera).
Així que el temps per evitar eleccions
corre... però, de manera especial, con-
tra Sánchez (que és conscient que no
tindrà opcions de ser president si es
repeteixen els comicis).

Tot i que no avancem esdeveni-
ments: com va succeir a Cata-
lunya, caldrà estar atents als
moviments d’última hora
d’uns i altres, a finals d’a-
quest mes d’abril.

S

LLETRES

ELECCIONS
PROPERES?

Albert Cano

CCeelleebbrreemm 1100 aannyyss!!

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es

Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

Per a les seves celebracions: 
sopars de colla, aniversaris, 
batejos, petits casaments…
VViinnee aa::
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• De dimarts a divendres gaudeix del teu menú diari al migdia per  8 €€**
• Dissabtes i diumenges migdia per tan sols 12 €€**

** oferta vàlida si fas la teva reserva per telèfon o bé per internet. Vàlid fins 30/4/2016
Preu normal de dimarts a divendres 10 € sense reserva
Preu normal cap de setmana 13,5 € sense resserva

i volem fer-ho amb tú…

comunicacio@ddgi.cat - 11/04/2016 11:14 - 88.8.253.140
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L’escriptor besaluenc Sisu
Lagares presenta la seva
tercera novel·la, Els ger-
mans Wallace i el tresor
perdut dels maies (Curbet
Edicions) avui a la biblio-
teca Carles Rahola de Gi-
rona (18.30 h). La presen-
tació del llibre la farà Gui-
llem Terribas. L’obra for-
ma part d’un projecte de la
Fundació Metalquimia.

Després de les seves pe-
ripècies a Escòcia en la pri-
mera novel·la –Els ger-
mans Wallace i l’espasa
de Sir William (2014)– i a
Girona en la segona –Els
germans Wallace i la llan-
ça de Sant Jordi (2015)–,
els germans Wallace es
traslladen a Mèxic en la
tercera entrega de la saga.
La decisió de situar la no-
vel·la a Mèxic, explica La-
gares, va ser d’un dels seus
dos fills, que li va proposar
d’ambientar-la al país cen-
treamericà després d’ha-
ver-lo visitat en un viatge
familiar. De fet, l’escriptor
reconeix que els seus fills
són la principal font d’ins-
piració per crear els perso-
natges dels Wallace. L’al-
tra font d’inspiració és el
golf, esport que practica la
família Wallace i al qual
Lagares és aficionat.

Com en els llibres ante-
riors, Els germans Walla-
ce i el tresor perdut dels

maies comença amb una
part històrica per situar el
lector en l’escenari de l’ac-
ció; en aquest cas, es parla
de la civilització maia
–que té un punt de miste-
riosa, segons Lagares– i
de l’arribada dels conque-
ridors espanyols. L’autor

explica que busca intro-
duir la història en les no-
vel·les per “enriquir el co-
neixement dels lectors”.
També intenta transme-
tre “valors com l’esforç i la
bondat”. D’altra banda, as-
segura que tot i que és un
llibre per a mainada, els

adults també s’ho poden
passar bé llegint-lo.

Els germans Wallace i
el tresor perdut dels ma-
ies, il·lustrat per Àlex San-
taló, també es presentarà
a la biblioteca de Sant Gre-
gori, poble on resideix l’au-
tor, el 22 d’abril. ■

Eloi Camps
GIRONA

Sisu Lagares presenta
la tercera aventura dels
Wallace, situada a Mèxic
a En aquesta novel·la de l’autor besaluenc, els germans descobreixen la
cultura dels maies a El llibre es presenta avui a la biblioteca Carles Rahola

Sisu Lagares amb les tres novel·les protagonitzades pels germans Wallace ■ ARXIU

La cantant gironina de
jazz Helena Rosich ha pu-
blicat el seu primer disc en
solitari, Invitation, que va
presentar divendres en
concert a l’auditori Viader
de la casa de cultura de Gi-
rona, on es van exhaurir
les entrades. Aquesta ad-
vocada que sent “passió
per la música” ja havia gra-
vat prèviament un disc
amb el grup Jazzyments.

Invitation es va enre-
gistrar als estudis 5Grama
de Francesc Ubanell, que
també hi va tocar la guitar-
ra. El grup que ha acompa-
nyat Rosich, tant en el disc
com en el directe, es com-
pleta amb Alexandre Car-
bonell (piano), Joan Martí
(contrabaix), César Martí-
nez (bateria) i Adrià Bau-
zó (saxo i flauta).

Invitation recull deu

cançons que “giren entorn
de l’amor en moments i si-
tuacions diferents: l’amor
que neix, el sofriment,
l’amor tranquil, el desig,
l’amor clandestí o el des-
amor”. Vuit temes del disc
són estàndards jazzístics,
com ara el que li dóna títol,
Turn on the stars (Bill
Evans), They can’t take
that away from me (Geor-
ge i Ira Gershwin) i Stolen
moments, amb la lletra
que Mark Murphy va afe-
gir el 1978 al clàssic del sa-
xofonista Oliver Nelson.
Invitation es completa
amb dues adaptacions jaz-
zístiques de temes inicial-
ment aliens a aquesta òr-
bita: Blackbird, de The
Beatles, i Em dius que el
nostre amor, el poema de
Joan Vergés musicat per
Toti Soler. El disc es pot
adquirir als concerts i
també a la llibreria gironi-
na Les Voltes. ■

Helena Rosich
publica el disc
‘Invitation’

Xavier Castillón
GIRONA

a La cantant gironina el va presentar
divendres a la casa de cultura

Helena Rosich, durant el concert de presentació del disc,
divendres passat a la casa de cultura de Girona ■ QUIM PUIG

El projecte titulat Menta-
wai, progrés o retrocés, de
la fotògrafa gironina Mari-
na Calahorra, ha guanyat
la XIV edició del Joves Fo-
tògraf(e)s de les comar-
ques gironines. La comis-
sió avaluadora, formada
per representants de la Di-

putació de Girona i per es-
pecialistes i professionals
del món de la fotografia,
les arts i la cultura, ha se-
leccionat, per unanimitat,
aquest projecte i n’ha sub-
ratllat l’originalitat, la in-
novació i la qualitat artísti-
ca i tècnica. El treball de la
guanyadora consta d’un
conjunt de quaranta foto-
grafies en color per mitjà

de les quals Marina Cala-
horra deixa constància del
canvi de vida que ha expe-
rimentat recentment una
tribu indígena, els menta-
wai, arran de la presència
d’un grup islàmic a l’illa on
habiten.

El proper mes de juny es
farà la presentació de l’ex-
posició al claustre de la Di-
putació de Girona. ■

Marina Calahorra guanya
el XIV Joves Fotògraf(e)s
Redacció
GIRONA

Una de les fotografies de la sèrie guanyadora ■ MARINA CALAHORRA
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