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S’EXHIBEIXEN A L’HOSPITAL DE DIA

Amelia Burke celebra la vida
donant vuit quadres a l’Hospital
® L’artista ha conclòs el tractament de càncer de mama que feia al centre
FIGUERES | CRISTINA VILÀ

Era l’any 2010 quan a Amelia
Burke se li va diagnosticar un
càncer de mama. Tot el procés
que li va tocar viure, Burke el va
anar plasmant sobre les teles dels
seus quadres. Ara, una part d’aquelles obres, sobretot les de la
darrera fase on el color ja és predominant, llueixen en un pany de
paret de l’Hospital de Dia de
l’Hospital Comarcal de Figueres.
Els ha donat de forma altruista al
centre on, assegura, “tots m’heu
tractat amb molt de carinyo”. El
moment és clau, ja que Burke ha
conclòs el seu tractament.
L’acte de donació de les vuit obres –dos olis i sis aquarel·les– es
va fer efectiu divendres passat,
davant un bon nombre de treballadors de l’hospital i també d’amics de l’artista. “Valoro molt la
meva vida i estic eternament
agraïda a vosaltres, perquè us la
dec, ha estat un plaer estar aquí”,
va assegurar Burke. Entre aquestes parets, l’artista, com moltes
malaltes de càncer de mama, va
rebre quimioteràpia. L’estima i
cura amb la qual el personal sani-

Martí Masferrer, Amelia Burke i Lourdes Reixach. BORJA BALSERA

tari la va atendre en tot moment,
l’ha empès a fer aquest gest.
La matèria de la vida
El gerent de l’Hospital, Martí
Masferrer, va expressar el seu
agraïment a Amelia Burke a qui
va qualificar de “gran persona i
gran artista”. Masferrer va assegurar que l’hospital s’associa, inevitablement, amb el dolor i la
mort. “Aquesta tragèdia que vi-

vim és la matèria de la qual està
feta la vida”, reflexionà tot afegint
que “persones com tu, Amelia,
ens vivifiquen i ens alegren”.
L’artista, d’origen escocès però
establerta des de fa anys a l’Escala, va completar l’acte interpretant algunes cançons al violí. La
música, de ritmes alegres però
també tranquils, va suggestionar
als presents i va omplir d’emoció
la sala.
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Tanquen la biblioteca
d’Avinyonet i llencen el
seu fons al contenidor blau
AVINYONET DE PUIGVENTÓS | C.V.

L’equip de govern d’Avinyonet
de Puigventós va obrir fa poc un
espai de Coworking a la sala on es
trobava la biblioteca del poble.
Per donar-li cabuda, però, es va
procedir a treure’n els dos mil volums que integraven el fons de la
biblioteca, la majoria donacions
de particulars, i, després d’un
temps en el magatzem i de fer-los
valorar i determinar que “el seu
valor econòmic era nul i la majoria eren obsolets”, se’ls va “dipositar en el contenidor blau de davant de l’escola local”. Aquest fet,
però, ha generat molt malestar
entre alguns veïns que ja recullen
signatures per protestar i, fins i
tot, un dels donants, l’advocat i
exvicepresident del Congrés dels
Diputats, Josep López de Lerma,
estudia emprendre accions civils
i penals contra l’alcalde, Josep
Maria Bartolomé, i la regidora de
Cultura, Júlia Gil.
Segons expliquen fonts de l’equip de govern, s’havien fet dos
intents per dinamitzar la biblioteca –el 2011 i el 2014– però no va
funcionar. No hi havia usuaris.
Així que el 8 de maig passat van
acordar, per ple i de forma unànime, aprovar el projecte del Co-

working per “potenciar la creativitat i col·laboració entre professionals”. En el període d’informació pública, no van rebre ni
al·legacions ni suggeriments en
contra. El projecte es va aprovar.
Just per aquells temps, l’alcalde
va acceptar una donació de mil
llibres de López de Lerma per a
la biblioteca. D’aquests en van arribar 546, en una primera remesa, que es van quedar en un magatzem “mentre es remodelava
l’edifici”, va dir-li Bartolomé a
l’advocat. Fa dues setmanes, però,
es va assabentar que havien tancat l’espai i que els llibres s’havien
llençat. “Em van dir que els havien reciclat. És un autèntic genocidi cultural propi de gent d’una cultura 0,0”, afirma rotund
l’advocat, que és del parer que caldria haver informat a tots els donants sobre què es volia fer i ells
decidir el destí i, a més, que “no
eren un regal, sinó una donació
per a l’Ajuntament”. López de
Lerma explica que ell va donar
volums ara difícils de trobar, tots
vinculats a l’Empordà. En una
nota pública, l’equip de govern ha
expressat disculpes. “En cap moment vam pensar que poguéssim
ferir la sensibilitat de ningú”.

ASS. VEÏNS RALLY SUD

Proposen una mirada diferent sobre Figueres

Breus
DIVENDRES, A LES 20.00 HORES

A PARTIR DE LES 11.00 HORES

Jornada lúdica al Rally
Sud aquest diumenge

ADELA SUÀREZ

® A TRAVÉS DE JOCS, MAPES I RELATS ES VA REDIBUIXAR FIGUERES DISSABTE PASSAT. Un petit grup de persones es
van reunir dissabte al matí al Museu de l’Empordà de Figueres per participar en un taller especial impulsat per dos
artistes argentins, Martín Heredia i Delfina Margulis, que duen a terme una residència en aquest centre museístic. La
proposta, totalment gratuïta, va tenir molt bona acollida i va permetre als participants observar amb uns altres ulls un
espai ja conegut.

Ramon Llinàs i Vila
inaugura exposició al
castell de Sant Ferran

L’associació de veïns Rally Sud
de Figueres impulsa aquest diumenge una jornada lúdica amb
torneig de videojocs, de màgia i
ludoteca. Després d’una primera
edició amb molt d’èxit, l’objectiu
és repetir-la cada dos mesos.
Diumenge començarà a les 11 del
matí i s’allargarà fins a les 8 del
vespre. En aquest acte col·labora
Dystopian Hobbies, GM Zone,
l’associació juvenil i Zona Digital.

La necesidad social de una Europa unida és el títol amb el qual
Ramon Llinàs i Vila ha batejat
l’exposició de pintures que inaugurarà dissabte al castell de Sant
Ferran de Figueres. Aquesta
mostra obrirà les portes a les 8 del
vespre a la seu social dels Amics
del Castell de Sant Ferran. L’acte
és públic i hi pot accedir tothom
que estigui interessat. La mostra
es podrà veure fins al 20 de març,
els dies feiners d’11 a 13 hores. RE-
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Clouen els actes del centenari de
la Mancomunitat publicant una guia
® El volum recull informació d’experts que ha servit per realitzar una exposició itinerant
PALAFRUGELL | REDACCIÓ

El Museu del Suro de Palafrugell va acollir, divendres passat, la
presentació d’una guia de la
col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», un recull d’informació elaborada per un grup
d’experts que ha permès gestar

una exposició itinerant. La presentació d’aquest llibre, que aporta una visió renovada de la institució, ha estat el colofó de la commemoració del centenari de la
Mancomunitat.
Aquest nou volum és el títol
179 de la col·lecció que edita la

Diputació de Girona conjuntament amb l’Obra Social la Caixa.
Amb aquests llibres, s’ha realitzat un intens recorregut per la
geografia, la cultura i la història
de les terres gironines mitjançant
dues línies: les monografies locals
i les guies.

L’acte de cloenda es va fer al Museu del Suro de Palafrugell. EDDY KELELE

