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Raimon Camprubí, Narcís Dar-
der, Antoni Bernad i Mar Seri-
nyà –estrella de Diàlegs amb la
col·lecció– són els grans noms d'a-
questa temporada al Palau Solterra
de la Fundació Vila Casas a Tor-
roella de Montgrí.

La directora artística de la Fun-
dació, Glòria Bosch, va detallar ahir
els nous canvis que s'han realitzat
per la temporada d'estiu, la més
important en nombre de visitants.

Pel que fa a les exposicions
temporals que el Palau Solterra
acollirà els propers mesos, es po-
den veure un conjunt de 32 retrats
fotogràfics del barceloní Antoni
Bernad. Totes les fotografies són
primers plans d'artistes, escrip-
tors, metges o polítics destacats de
Catalunya com Mercè Rodoreda,
Salvador Dalí, Carlos Plazos o Joan
Miró, entre molts d'altres. «Es trac-
ta d'un fotògraf a qui es coneix per
la seva feina en el món de la moda
i el disseny però també té retrats es-
pectaculars», va destacar Bosch.

La segona exposició temporal

s'anomena Dormilegues i és obra
de Raimon Camprubí, que refle-
xiona sobre el concepte d'absèn-
cia –sempre lligat a connotacions
negatives– mitjançant un conjunt
de fotografies de les restes de les
peces de roba que personatges
públics deixen a les seves habita-
cions o racons de casa seva. 

La tercera mostra temporal està
dedicada a l'empordanès Narcís
Darder, enginyer tècnic que, com
el seu pare, va interessar-se pel
món de la fotografia. La mostra Re-
inventar la normalitat ha estat or-
ganitzada per Bosch i la filla de
Darder, Isabel Darder, que ha ex-
plicat que part de les imatges i fo-
tografies integrades són inèdites i
mai abans s'havien tret a la llum.
Tota la mostra gira entorn de la ciu-
tat de Barcelona.

D'altra banda, el Palau Solterra
arrenca el cicle inèdit Diàlegs amb
la Col·lecció de la mà de Mar Seri-
nyà. La jove artista va instal·lar-se
en aquest museu per crear tota la
seva obra, que combina la pintu-
ra, la veu i el moviment.
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Raimon Camprubí i Mar
Serinyà són protagonistes
a l’estiu al Palau Solterra

L’Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa, obra projectada pels
arquitectes Ramon Sanabria i
Francesc Sandalinas, i la recons-
trucció i ampliació de la Masia de
Can Calau, a Begudà, obra de
Montserrat Nogués, han guanyat
ex aequo en la categoria d’arqui-
tectura el guardó que cada any
atorga la seu gironina del Col·legi
d’Arquitectes. 

Els Premis d’Arquitectura de
les Comarques Gironines, que es
van fer públics ahir al vespre en un
acte a la seu gironina del Col·legi,
també han premiat el projecte Ar-
rels de la Casa Motjer de Girona,
del Temps de Flors de 2014, obra
dels alumnes del cicle Formatiu de

Grau Superior de Projectes i Di-
recció d’Obres de l’Escola d’Art Su-
perior de Disseny d’Olot, i va que-
dar finalista l’obra Rideau Lumiè-
re, del Col·lectiu la Quimera. 

En l’apartat d’Arquiectura, el
jurat va donar una menció a les
 obres Biblioteca pública de Giro-
na Carles Rahola, de Mario Corea,
Lluís Moran i Sebastián Guerrico,
i a la Casa Bastida de Begur, de Ra-
mon Bosch i Bet Capdeferro. Fi-
nalment, han quedat finalistes els
projectes Sales a través d’Olot,
d’Eduard Callís i Guillem Moliner,
i la Casa a Cruïlles, de Mercè Ma-
joral, Sara Bonet i Andrea Tissino.

En la categoria de Paisatge i
Urbanisme, el Jurat ha declarat
desert el premi.

Pel que fa al Premi Jurat de l’O-
pinió que donen els professionals
del món de la gestió i la comuni-
cació cultural, crítics d’arquitectura
i a professionals vinculats al món
empresarial i de la recerca, va re-
caure en la Biblioteca Carles Ra-
hola, de Mario Corea, Lluís Moran
i Sebastián Guerrico. 

En el decurs de l’acte, va quedar
inaugurada l’exposició que recull
els projectes seleccionats, comis-
sariada pels joves arquitectes Pau
Sarquella i Carmen Torres. L’espai
s’organitza en una sèrie de plans
generats amb cortines industrials
de lames de PVC transparent
creant un joc de reflexos de les
imatges exposades on es pot pas-
sejar, travessar, mirar i tocar.
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L’hospital de la Garrotxa i
una masia a Begudà reben
els premis d’Arquitectura
El projecte efímer «Arrels» té un guardó en la 18a edició de les

distincions que anualment lliura la seu gironina del Col·legi d’Arquitectes


MARC MARTÍ

La Masia de la Torre de Girona, seu de l’Institut d’Estudis Gironins, va acollir
ahir una jornada de la Societat Catalana de Comunicació dedicada a posar al
dia els coneixements sobre audiències en el sistema comunicatiu, les fonts
d’informació i la qualitat informativa. L’acte central, una taula rodona, va
comptar amb la participació del periodista Alfons Petit, del Diari de Girona. A
més, Joan Corbella i Lluís Costa van pronunciar les seves conferències.



Les fonts d’informació i les audiències

Els preus públics dels crèdits
universitaris del pròxim curs 2015-
2016 seran els mateixos que a l'ac-
tual que està a punt de finalitzar,
mentre es continuarà bonificant
els graus d'enginyeries a través de
les Beques Equitat de la Generali-
tat. En un comunicat, la Secretària
d'Universitats va informar ahir
que el decret de preus públics
universitaris per al pròxim curs no

aplicarà l'actualització de l'IPC,
que és zero, ja que es pren com a
referència l'índex interanual de
maig a maig.

Així, per tercer any consecutiu,
els preus dels crèdits matriculats
per primera vegada seran els ma-
teixos: 25,27 euros per als estudis
de coeficient A; 35,77 euros per als
de coeficient B; i 39,53 per als de
coeficient C.

També es mantenen els preus
en les repeticions de matrícula,
màster, doctorats i serveis acadè-
mics administratius.

En aquest sentit, UGT de Cata-
lunya va denunciar ahir aquesta
congelació dels preus i va reclamar
que es torni als de l'any 2011, en

considerar que els estudis uni-
versitaris es paguen entre un 69 %
i un 291 % més cars des que es va
iniciar el procés d'implantació
dels nous plans d'estudis univer-
sitaris adaptats a l'espai Europeu
d'Ensenyament Superior.

Respecte a les Beques Equitat de
la Generalitat, Universitats infor-
ma que es mantindrà la bonifica-
ció a les enginyeries que ja va
aplicar el curs 2013-2014, i es bo-
nificarà el 50 % a tots els estudiants
que compleixen els requisits eco-
nòmics per ser beneficiaris de les
beques del Ministeri d'Educació
però que queden exclosos de les
mateixes en tenir una nota d'entre
5 i 5,5.
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Es preus públics universitaris es
mantenen i es bonifica enginyeries
UGT de Catalunya

reclama que es torni als
preus de l’any 2011, quan hi
va haver un fort increment



Mar Serinyà mostra com va fer una obra, d'esquena al paper. 
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Façana del nou hospital d’Olot. 
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