
DDG GIRONA

■El jurat del Premi d’Arquitectu-
ra de les Comarques Gironines
 ha seleccionat  projectes
en les tres categories Arquitectu-
res, Interiors i Efímers, a les quals
van concórrer un total de  pro-
postes. 

El premi, que d’alguna manera
és un indicador de les noves ten-
dències més valorades pels ex-
perts, es donarà a conèixer el  de
juny a les . hores, en un acte
que tindrà lloc a la demarcació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes.

Han passat a la inal un total de
 projectes en la secció Arquitec-

tures, entre els quals hi ha un ha-
bitatge unifamiliar a Palau-sator,
de l’equip Arquitectura G; la reha-
bilitació d’una casa de pescadors
a l’Escala, obra d’Olga Muñoz Fri-
gola; un refugi per a cap de setma-
na a Isòvol, d’Àgora Arquitectura,
o la Casa AA d’Ullà, d’Alventosa
Morell, Josep M. Alventosa i Marc
Alventosa. 

També hi ha la Casa a Gualta de
Capilla Mónaco arquitectes, la re-
habilitació de l’Alfolí de la Sal de
l’Escala de Fuses i Viader més Jor-
di Paulí, una casa a Vilamacolum
de Jordi Hidalgo, la rehabilitació
del cementiri de l’Escala de  Ro-

bert Aparicio, Roger Jornet i Sílvia
Ollé, l’Institut-Escola de Sant Joan
de les Abadesses de l’Estudi Mas-
sip-Bosch, la rehabilitació de l’an-
tic hotel Cliper de Platja d’Aro de
Jordi Serra i Núria Serra, la Casa
 de Begur de Jordi Riembau i
Miquel Rusca, Dues cases en una
a Llagostera  d’Eduard Callís i Gui-
llem Moliner, i la casa del parc de
Les Preses d’Arnau Vergés. 

També hi ha  projectes dels 
presentats a la categoria Efímers,
i  projectes dels  presentats a
Interiors. La ciutadania pot eme-
tre el seu vot ins al  de maig al
web dels premis. 

El Col·legi d’Arquitectes
selecciona les obres que
marquen les noves tendències
26 projectes escollits pel jurat del total de 65 presentats passen 
a la final del Premi d’Arquitectura de les Comarques Gironines 2019
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Algunes obres seleccionades.  A dalt, rehabilitació d’una casa de pescadors de l’Escala. Al mig, rehabilitació de
l’antic hotel Cliper de Platja d’Aro i interior de la botiga Biodrissa de Girona. A sota, la casa del parc de les Preses. 

 El cantant català de trap Lildami va actuar ahir a la Festa Major del Festival
Strenes, que se celebra aquest cap de setmana a la plaça Catalunya de Girona.
També Joina, Delafé i Buhos van sumar-se a la festa divendres al vespre, en una
jornada tocada per la pluja. Les actuacions continuaran avui amb Joan Garriga,
Balkan Paradise Orchestra, Aliena i Iseo & Dodosound. A banda de la Festa Ma-
jor, l’Strenes també ofereix l’espectacle de la cantant israeliana Noa aquest dis-
sabte a l’Auditori. 

Festival Strenes Lildami actua a la Festa Major

ANIOL RESCLOSA

Un moment de l’espectacle. MARTÍ ALBESA
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■ El festival Sismògraf va oferir
ahir un tast del procés de creació
d’Àer, el projecte guanyador de la
tercera edició del Premi Delfí Co-
lomé. Aquest guardó, atorgat
anualment dins el marc de Fira
Mediterrània de Manresa, té l’ob-
jectiu de promoure la creació i in-
centivar la producció en el món
de la dansa d’arrel tradicional.

La peça ja enllestida s’estrenarà
oicialment el dia  d’agost al
Festival Ésdansa de Les Preses. Fi-
nalment, a l’octubre, Àer

s’instal·larà a Manresa per formar
part de la programació de la Fira
Mediterrània.

Àer, projecte creat i encapçalat
per la ballarina Laia Santanach,
planteja una revisió del ball tradi-
cional del contrapàs, origen de la
sardana, a partir d’una mirada

personal i vivencial, i l’actualitza
endinsant-se en un procés de
creació on la dansa contemporà-
nia i la música electrònica hi ju-
guen un paper destacat.

La paraula «àer» que dóna nom
a l’espectacle signiica aire en ca-
talà medieval. L’elecció del voca-
ble no és gratuït ja que amb ell es
pretén recalcar la importància
d’aquest element com a vehicle
que mou i impulsa a trencar ba-
rreres i traspassar els límits esta-
blerts. 

El projecte va ser destacat pel
jurat del Premi Delfí Colomé no
només pel seu treball en l’exercici
de repensar el contrapàs com a
dansa, sinó també per seva mira-
da en clau de gènere. Àerposa en
qüestió la marcada ostentació de
poder dels homes en la jerarquia
social.

El Sismògraf mostra
un tast d’«Àer», que
s’estrenarà a l’Ésdansa
L’espectacle de la ballarina Laia Santanach ha
rebut la tercera edició del Premi Delfí Colomé


