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qual han excel·lit joves empordanesos,
gironins en general, i de la Catalunya
Nord. Societat. L’Institut Ramon Muntaner va organitzar a casa seva un acte
obert per fomentar el debat sobre el
pressupost municipal del 2016; diversos assistents d’opinió qualificada van
constatar que la sessió va ser modèlica.
Geologia. Del mateix institut, 12 alumnes de Ciències de la Terra van obtenir
tres premis dels quatre que donava la
VII Olimpíada de Geologia de Catalunya; dos participaran a l’estatal a Jaca,
i qui sap si algun a la internacional al
Japó. I encara al Muntaner: Teo Jové
Juncà, de 2n de BATX, ha guanyat la
fase gironina de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, i l’han proclamat
medalla d’or i campió de Catalunya.
>> Església de Sant Miquel de Cruïlles, que ha estat restaurada.
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L’ús de Sant Miquel de Cruïlles | L’església de Sant Miquel de Cruïlles i el
que queda del monestir adjacent han
estat restaurats, parcialment, perquè
encara queden coses a fer. Les últimes
obres, realitzades en el marc del programa «Romànic Obert» —una collaboració entre la Generalitat i l’Obra
Social de “la Caixa”— han servit per
retornar part de la seva la grandesa al
temple romànic, tot sigui dit. Grandesa, però, coixa, perquè les seves principals obres d’art —la Biga del segle
xiii, el Retaule gòtic i el Crist en Majestat, del segle xii— es troben exposades
al Museu d’Art de Girona. Res a dir-hi:
segurament allà es conserven millor.
Les obres van ser oficialment inaugurades el febrer passat pel president
de la Generalitat, Carles Puigdemont,
i ara tothom sap que Sant Miquel de
Cruïlles està en bones condicions. Ara
bé, què en fem si no s’hi poden programar visites per mostrar aquesta valuosa peça del patrimoni o si no es pot
obrir l’espai a expressions artístiques
diverses? Bonic sí que queda, però hi
falta contingut.

El Mas del Vent | En contrast amb l’aïllament de Sant Miquel de Cruïlles,
a Palamós s’han llançat a la piscina i,
desafiant controvèrsies, s’ha obert al
públic el Mas del Vent —tan sols unes
dates concretes al llarg de l’any—, la
finca propietat de la família Engelhorn.
Inclou un claustre que alguns asseguren que és del segle xii i que procedeix
de la Catedral de Salamanca —entre
ells, el professor de la UdG Gerardo
Boto—, i altres, en canvi, creuen que és
una construcció realitzada a principis
del segle xx, còpia del claustre de San
Juan de la Peña, d’Osca, tesi que sosté
el catedràtic d’història medieval Eudald
Carbonell. Sigui com sigui, patrimoni
històric o parc temàtic, original o còpia,
el Foro Englehorn, que gestiona la finca,
i l’Ajuntament de Palamós han decidit
que val la pena mostrar la construcció al
públic i utilitzar l’espai, més endavant,
per realitzar-hi espectacles adients a
l’entorn. Estaria bé, però, acabar definint-ne l’origen, per respecte a la inquietud de futurs visitants.

diferents, i provinents de vuit països. Els
organitzadors esperen convertir la fira
en el punt de trobada de la màgia al sud
d’Europa, i la veritat és que té tots els ingredients per aconseguir aquesta qualificació. Aquesta edició inclou un component especialment solidari: el cinc per
cent dels beneficis de les dues funcions
de la Gala Internacional de la Fira es destinaran a la Fundació Abracadabra de
Mags Solidaris, que porta espectacles de
màgia a centres que s’ocupen d’infants,
persones amb discapacitat, residències
de gent gran i persones sense sostre. Per
reforçar aquest punt solidari, la banda
musical catalana Txarango ha enregistrat un espot de promoció per convidar
la gent a comprar entrades. Màgia per a
tothom i sense fronteres.

Màgia a dojo | Torroella de Montgrí tornarà a ser la seu de la Fira Internacional
de Màgia al Carrer, que enguany celebrarà la cinquena edició, del 27 de maig
al 5 de juny. Hi ha previstes més de cent
funcions en quinze espais del municipi,
amb trenta artistes de quinze disciplines

Carnet Jove de la Cerdanya | El maig
de l’any passat es va endegar una iniciativa des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya que tot
just ara comença a ser una realitat. Es
tracta de la creació del Carnet Jove de
la Cerdanya. Aquest carnet, destinat als
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