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Les editorials gironines

REVISTA DE
GIRONA

El dossier d’aquest número de la Revista de Girona, coordinat per Jordi Dorca, proporciona una radiografia 
de les editorials gironines i permet constatar l’empenta d’un sector que, malgrat les nombroses dificultats a què 
s’enfronta, continua lluitant per oferir als lectors una oferta amplíssima que, en darrer terme, acaba confluint 
en el plaer de la lectura. Set anys enrere, al número 265, el dossier La vida dels llibres ja va tractar tangencial-
ment una temàtica que ara s’aborda amb afany exhaustiu. En un dels articles publicats llavors, l’editora de La 
Magrana, Isabel Obiols, explicava les condicions que van pactar amb Miquel Pairolí el 2007 per publicar-li la 
novel·la Cera, i subratllava: «La crisi ha obligat a fer una sèrie de reajustaments en el sector, un dels quals és 
la moderació en aquests avançaments». En el mateix dossier, Oriol Ponsatí-Murlà, director d’Edicions de la 
Ela Geminada, comentava que en les editorials petites «una o dues persones duen a terme tot el procés, des 
de pensar la línia editorial i encarregar traduccions o acceptar originals, fins a planificar les presentacions del 
llibre i contactar amb els mitjans de comunicació per garantir-ne una correcta difusió». 
 L’entrevista de Gerard Bagué a Narcís Soler, Anna Maria Garcia i Juan Luis Alegret, tres professors que en-
guany es jubilen a la UdG, és una bona excusa per recuperar l’article que, al número 211, Joan Miró va dedicar 
a Pep Nadal, el primer rector d’aquesta universitat. «Obstinat fins a l’extenuació, sense ell la Universitat de 
Girona no hauria estat el que és», afirmava Miró.
 Pel que fa al reportatge de Jordi Dausà sobre el budisme a les comarques gironines, no té cap antecedent 
a l’hemeroteca, però sí que poden trobar-s’hi nombrosos articles sobre la religió, especialment la catòlica. Al 
número 203, per exemple, Míriam Díez i Guillem Farré analitzaven com vivien a Girona «catòlics, protestants, 
ortodoxos, musulmans i altres grups religiosos com els testimonis de Jehovà o els mormons».

Territori i Sostenibilitat

Apostem 
per la biomassa forestal

Resultats

2,59 milions d’euros en subvencions

7,27 milions d’euros d’inversió 
en el territori

45 calderes subvencionades

18 llocs de treball generats
3 Mobilització de 17.510 m d’estella

La Diputació de Girona 
treballa activament 
en la promoció de l’ús 
de biomassa forestal a 
les comarques gironines, 
perquè la biomassa és 
una energia renovable, 
amb balanç zero
d’emissions a l’atmosfera 
i amb un impacte positiu 
sobre el territori.

Ajuts per a instal·lacions de
biomassa en edificis de propietat
o gestió municipal

Assistència tècnica i jurídica del 
programa «Beenergi» per al foment 
de noves instal·lacions

Assistència tècnica per a la
producció i el consum d’estella local
procedent de la gestió forestal 
sostenible

Seguiment tècnic de les instal·lacions
subvencionades

Principals accions 
del Pla de Calderes 
de la Diputació

Calderes 
de biomassa
i xarxes de calor 
subvencionades 
per la Diputació 
de Girona

La biomassa forestal permet la 
dinamització del sector forestal, 
genera llocs de treball, potencia 
cadenes de consum local i, sobretot, 
ajuda a donar viabilitat econòmica 
a treballs forestals de prevenció 
d’incendis o d’adaptació al canvi 
climàtic.

El Pla de Calderes de Biomassa
Forestal ha fet possible que es 
puguin instal·lar 45 calderes i xarxes 
de calor en edificis públics municipals 
gironins, i garanteix que tota l’estella 
consumida per aquestes noves 
instal·lacions procedeixi de boscos 
del territori amb una gestió forestal 
sostenible.
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