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Un festival de nou encuny sobre
sèries de televisió, denominat Plot
Sèries Fest, s'ha sumat al progra-
ma cultural de Girona, que comp-
tarà aquest any amb vint-i-una
cites dedicades a gèneres tan di-
versos com la música, la literatu-
ra o l'audiovisual.

El nou Plot Series Fest substi-
tueix el Festival de Guitarra, que
ara es convertirà en cicle. El Plot
Series Fest, programat del 25 al 30
d'abril, i inclourà una projecció de
sèries per al públic i un congrés per
a professionals.

Aquest nou esdeveniment arri-
ba després que la capital gironina
es convertís en escenari de la nova
temporada de la sèrie Joc de trons.

L'Ajuntament de la ciutat de
l’Onyar va presentar ahir el ca-

lendari de la marca Girona, Ciutat
de Festivals per al 2016 i un estu-
di d'impacte econòmic l'any pas-
sat.

L'anàlisi, realitzat per la firma
BIM Consultors, s'ha centrat
en tres esdeveniments
com són el Festival
Strenes, Girona A
Cappella i el Festi-
val Internacional
de Mapping.

Els festivals Stre-
nes, A Capella i
Mapping tenen un
impacte econòmic di-
recte i indirecte a Girona
d'1,360.000 milions d'euros
segons l'estudi. 

Es tracta d'una nova metodo-
logia que permet conèixer per
primer cop quin és el retorn a la

ciutat amb la programació dels tres
esdeveniments. 

L'estudi també conclou que de
cada euro invertit per part de l'A-
juntament en l'àmbit de la pro-

gramació dels tres festivals hi
ha un retorn a la ciutat

de 7,8 euros i que la
seva organització
suposa la creació
de 25 llocs de tre-
ball per any. 

L'alcalde, Carles
Puigdemont, va

subratllat que
aquestes xifres con-

firmen que l'estratègia
de convertir Girona en Ciu-

tat de Festivals ha estat un «encert»
i que a partir d'ara es disposarà d'u-
na informació molt rigorosa i no
tan «especulativa i intuïtiva».
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La Girona cultural suma
un nou festival dedicat
a les sèries de televisió
Un estudi conclou que els festivals Strenes, A Capella i Mapping

generen a la ciutat un impacte econòmic de més d’1,3 milions


Breus

LUCASFILM

Un total de 32 colors defineixen l'espectre cromàtic de la Costa Bra-
va, segons un estudi realitzat a través de la beca d'investigació Yvette Bar-
baza que impulsa el Patronat de Turisme de Girona. Per arribar a aques-
ta conclusió, les autores del treball, la doctora de la UdG Núria Puig i
la llicenciada en comunicació audiovisual Íngrid Baraut, han analitzat
més d'11.000 fotografies publicades a la xarxa social Instagram. L'estudi,
denominat El paisatge cromàtic de la Costa Brava, respecta els filtres
de les instantànies ja que l'objectiu és la manera com aquest espai gi-
roní és representat i difós a les xarxes socials.
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L'espectre cromàtic de la Costa Brava es
defineix en 32 colors, segons un estudi

BECA D’INVESTIGACIÓ YVETTE BARBAZA

La Fundació Vila Casas portarà aquest proper 2016 a l'Empordà ex-
posicions de Manel Esclusa, Antoni Bernad, Antoni Marquès i Vacca-
ro, amb l’objectiu de continuar fent difusió de la fotografia i l’escultu-
ra. Aquestes exposicions oscil·len entre el retrat urbà, la fascinació per
la psicologia del subjecte retratat i l'exploració dels límits i els ritmes del
joc volumètric. Vaccaro i Marquès exposaran a Can Màrio de Palafru-
gell del 23 de gener al 22 de maig, i Esclusa i Bernad ho faran al Palau
Solterra de Torroella de Montgrí del 30 de gener al 22 de maig.
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Vila Casas portarà a l’Empordà mostres
d’Esclusa, Bernad, Marquès i Vaccaro

ART

La pel·lícula Star Wars. El despertar de la forçaha aconseguit una re-
captació en taquilla de 8,4 milions, la qual cosa la situa com l'estrena
més rendible fins al moment a Espanya, si bé, ha explicat Rentrak Spain,
el còmput inclou les sessions de la matinada del dijous. Així, la pel·lí-
cula, que es va estrenar en més de 1.300 sales de cinema simultània-
ment, va aconseguir 1,1 milions d'espectadors, 100.000 menys que Ocho
apellidos catalanesel cap de setmana de l’estrena, encara que va acon-
seguir una recaptació més alta, ja que la superproducció americana es
va projectar en 3D i a preus més alts.
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«Star Wars» és la primera en euros però
té menys espectadors que «8 apellidos» 

CINEMA

La Capella Polifònica de Girona, entitat fundada pel mestre Josep Via-
der l’any 1956, oferirà avui (20 h) un concert de Nadal a la Casa de Cul-
tura de Girona. El programa inclou les nadales Entre le boeuf et l’Âne gris,
El tunc que tan tunc, Els àngels de la glòria, Esta nit és nit de vetlla o El
cant dels ocells.  La cantada també inclourà Beautiful river (Robert Low-
ry), Obrir-se (Joan Asin), Credo, de la missa en Mib (D.950) de Franz Schu-
bert, An der Dchönen blauen Donau (op. 314) de Johann Strauss, i, en-
tre altres, peces tradicionals com El pardal, amb direcció de Joan Asin.
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La Capella Polifònica de Girona ofereix 
un concert de Nadal a la Casa de Cultura

MÚSICA
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És la mitjana d’edat del
públic assistent als tres
festivals estudiats 
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