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Y concert. un escalenc que fa proselitisme en terres llunyanes

50.000 grecs amb les bruixes
El cantautor Josep Tero
actua dilluns a l’estadi
Panatinaikos de Grècia
davant 50.000 persones
fent música empordanesa
Josep Pérez l l’escala

“Mai abans he actuat davant
de tanta gent”, confessava el cantant escalenc Josep Tero dijous al
matí abans de marxar cap a Atenes, Grècia, per actuar dilluns al
vespre al recital titulat “Les anges
vivent encore en Mediterranée”,
que es durà a terme a l’estadi Panatinaikos i que ja ha exhaurit
les 50.000 localitats que sortien
a la venda.
El cartell del concert l’encapçala
el cantautor local Laurentis Maxairitsas, que presenta el seu darrer treball discogràfic (que dóna
títol al concert) i en el qual el cantautor empordanès intervé amb
dues cançons del seu repertori,
adaptades al grec.
Es tracta d’un megaconcert en
el qual intervenen molts músics
grecs de renom (Adamo, Christop-
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josep tero. Dilluns l’escalenc toca a Atenes i el dia 6 d’agost ho farà a l’Escala

he, Savopoulos, I Nómadi, Angelo
Branduardi, Maria Farandouri,
Xaris Alexiou, etc.) que compartiran escenari amb Maxairitsas,

i en el qual Tero fa l’aportació empordanesa. Això és especialment
cert, perquè un dels dos temes que
Tero interpreta (A Griselda) està
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basat en la lletra d’un poema de
Carles Fages de Climent. De fet
fa referència a una de les bruixes que el poeta declarava so-

vint inspiradora de la seva obra.
L’altre tema que Tero interpretarà passa per ser, també, una poesia musicada, aquesta de Miquel
Martí i Pol.
L’escalenc confessava que estava molt content per poder fer
proselitisme de la comarca en terres llunyanes. “La gent del país és
la que fa el país”, i expressava la
seva satisfacció per poder compartir escenari amb alguns dels
que, des de sempre, han estat els
seus mestres, com Adamo.
Cal recordar que Josep Tero, al
llarg dels darrers anys, ha actuat
amb una freqüència quasi normal cada estiu a Grècia (Atenes
-auditori Megaromousikis, teatre
Dora Stratou-, Naxos -dos anys
consecutius al Festival de Naxos-,
Nàuplia -a l’antiga mesquita-...),
però que aquesta vegada és la que
s’enfronta a més públic, no solament al país hel·lè sinó en tota la
seva carrera.
Actualment, Tero prepara l’enregistrament del seu nou CD ( “D’un
mateix port”), les cançons del qual
formen el programa del seu concert programat al Festival Portalblau de l’Escala-Empúries el dia
6 d’agost. n

Y arxius. hemeroteca

Y música. actualitat

La Biblioteca de Figueres
digitalitza la revista Canigó

La cantant rosinca Melissa
canvia de nom artístic

Redacció l figueres

La revista Canigó, dirigida per
Xavier Dalfó i editada a Figueres
des de 1954 fins a 1974, és consultable ja al web de la Biblioteca de
Figueres: www.bibliotecadefigueres.cat. Canigó va aparèixer per primera vegada el març de 1954, amb
el subtítol “Revista literària cultural deportiva”, que mantindria
fins l’any 1958. A diferència de les
altres revistes del moment, aquesta era de temàtica cultural. A poc
a poc, es va convertir en una publicació crítica amb el règim fins
nn

que, als anys setanta, es convertí
en un setmanari d’abast nacional.
Alexandre Deulofeu, Jaume Maurici, Manuel Brunet, Joan Guillamet, Vicenç Burgas, Josep M. Bernils o M. Àngels Anglada foren alguns dels col·laboradors destacats
d’aquesta publicació.
Amb aquesta incorporació d’hemeroteca i juntament amb Vida
Parroquial (1939-1974) i Ampurdán (1942-1977), els investigadors i
públic en general tindran a l’abast
les principals capçaleres històriques del període franquista a Figueres. n

nn La cantant hispano-suïssa
Melissa Sánchez (Roses, 1991)
modifica el seu nom artístic. A
partir d’ara es dirà Melissa Sanley, resultat de la unió dels seus
cognoms, Sánchez i Lehmann.
Aquest canvi obeeix al seu futur
llançament al mercat americà on
ja existeix una cantant coneguda amb el seu anterior nom. La
seva última actuació com Melissa Sánchez serà al concert
que se celebrarà el 4 d’agost a la
Ciutadella de Roses, al festival
de Blues, i a Suïssa el 29 de novembre a Das Zelt de Lucerna. En
aquests moments treballa en la
seva nova música abans del llan-

çament del seu primer CD. Per a
les persones interessades en conèixer més d’aquesta nova etapa
en la carrera de Melissa disposa
d’una nova web: www.melissasanley.com. n
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vida social

solidaritat

AQUEST CAP DE SETMANA

T
La Fundació Esclerosi Múltiple torna a organitzar una campanya de solidarització per als afectats d’aquesta malaltia
Joan Arenas l figueres
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Catalunya, l’esclerosi
múltiple afecta a més de
7.000 persones, encara
de forma desconeguda
i difícil de tractar. La FEM (Fundació Esclerosi Múltiple, associació sense afany de lucre fundada l’any 1989) és un organisme
que treballa per millorar les condicions de vida de les persones
afectades per aquesta malaltia,
i durant els últims anys ha creat iniciatives solidàries per ajudar aquestes persones afectades.
Una d’aquestes propostes es consolida any rere any. Parlem de la
campanya “Mulla’t i Navega per
l’Esclerosi Múltiple”, organitzada cada estiu des de l’any 1994
per aquesta fundació, que se celebra durant tot l’estiu a més de
600 piscines del territori català,
entre elles moltes instal·lacions
municipals empordaneses.
La iniciativa “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” pretén sensibilitzar la població i solidaritzar-se
amb les persones que pateixen
aquesta malaltia com a acte de
participació ciutadana. Les persones interessades a participar en
aquest acte poden fer el donatiu a
les taquilles de les instal·lacions
municipals de la seva localitat, o
bé poden comprar material esportiu de la campanya (samarretes, bosses, tovalloles...) al mateix lloc. La recaptació obtinguda
anirà en benefici de la FEM.
Els participants hauran de nedar uns metres (els que vulguin) a
qualsevol hora de la jornada (certificats pels voluntaris i organitzadors) i a continuació rebran un
diploma que els acredita com a
col·laboradors d’aquesta campanya. Dins de la mateixa activitat,

participació. La piscina municipal de Figueres va acollir la iniciativa de la FEM a les seves instal·lacions, on els assistents van mullar-se per la causa

la FEM ha creat la proposta de batre el rècord de persones que es tiren simultàniament a les piscines
de Catalunya per aquesta causa
solidària a les 12 h.
Tot i això, simplement amb el fet
d’entrar a la piscina més propera a casa i banyar-se una estona
ja és una forma senzilla i còmode
de col·laborar amb aquesta causa. En algunes localitats empordaneses, com és el cas de Llançà,
s’han organitzat altres propostes dins de la mateixa campanya,

y col·labora i mulla’t

participar és molt fàcil,
només cal entrar a la piscina i nedar uns metres
y èxit de recaptació

l’any passat la piscina municipal de roses va recaptar
un total de 1.384 euros

com per exemple sortides al mar
amb les embarcacions de l’Escola de Vela del Club Nàutic, situat
al final del passeig marítim de la
vila.
L’any passat, la Piscina Municipal de Roses va registrar una
participació de 200 persones i
es va obtenir una recaptació de
1.384 euros en total, diners que
es van donar directament a la
FEM i també als afectats d’esclerosi múltiple i a treballs d’investigació.
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A l’Alt Empordà, aquesta campanya tindrà lloc el dia 8 de juliol, excepte a Roses (avui), Palau
(també avui), Sant Climent Sescebes (7 de juliol) i Selva de Mar
(5 d’agost).
La FEM espera que aquest any la
gent es torni a mullar i capbussar
per la causa i torni a omplir les piscines municipals catalanes per a
tots els afectats d’aquesta malaltia i mostri d’aquesta manera la
seva cara més solidària, participativa i humana. n

ets subscriptor de l’HOrA NOVA?
TAX economistes i Advocats t’ofereix una AssegurANÇA De LLAr
amb garanties i amb un estalvi de ﬁns a un 20%.
Segur que quan has pensat assegurar els teus béns, especialment la teva llar, ràpidament penses en l’elevat
preu que et pot suposar. A TAX t’oferim una assegurança amb tots aquests avantatges:
GaraNtiES: Danys per aigua, aliments refrigerats o congelats, robatori
(incloses joies i objectes de valor), trencament de vidres, vitroceràmica…
prEU: T’oferim la possibilitat d’estalviar-te ﬁns a un 20% per proteccions (porta blindada, alarma…), per les característiques de l’habitatge i segons l’any de construcció.

informa-te’n sense compromís trucant al 972 674 177
o enviant un correu electrònic a central@tax.es
Tax 2000 Corredoria d’Assegurances, SL. Inscrita amb el número J-1431 a la Direcció General d’Assegurances
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Y atletisme. a barcelona, del 10 al 15 de juliol

Y taekwondo. la competició va reunir un total de 225 esportistes

Paula Llistosella disputarà
el Campionat del Món júnior

El TKD Joan’s s’imposa a la
tercera Copa de Cadaqués
Redacció l cadaqués

El TKD Joan’s, de Roses, es va imposar a la classificació per equips
de la tercera Copa de Cadaqués,
que es va celebrar dissabte al Pavelló Es Quatre Camins. La competició, organitzada pel TKD Cadaqués sota la direcció d’Arturo
García, va reunir un total de 225
esportistes de les categories infantil i cadet de diferents punts de Catalunya. El centre rosinc va acabar
per davant del Sant Pau Sports i del
TKD Nazaret, que van completar
el podi final. El quart lloc va ser
per al Gimnàs Jorsan, mentre que
el TKD Cadaqués va ser cinquè, i
el Tae-Sport, sisè.
La competició es va desenvolupar en tres tatamis, en un dels
quals els cadets van disputar els
seus combats amb els protectors
de tronc electrònics Dae Do. Els
aficionats, que van omplir el pavelló, van poder gaudir amb combats
espectaculars protagonitzats per
futurs campions en potència.
El director i entrenador del TKD
Joan’s, Joan Jorquera, va presentar un equip amb tres grups ben
definits. El primer estava format
per les últimes incorporacions a
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mundialista. Paula Llistosella al costat de Marcel Moliner

Redacció l figueres

L’atleta empordanesa Paula
Llistosella (FC Barcelona) ha
estat seleccionada per la Federació Espanyola d’Atletisme per
participar la setmana vinent al
Campionat del Món júnior, que
se celebrarà a Barcelona del 10 al
15 de juliol.
Llistosella, nascuda a Bellcaire d’Empordà però que entrena
habitualment a l’estadi d’atletisme Albert Gurt de Figueres sota
les ordres d’Augusto Godínez, ha
nn

hora nova

estat convocada per disputar els
100 m llisos i és una de les cinc
integrants del relleu 4x100, juntament amb Cristina Lara (FC
Barcelona), Maria Isabel Pérez
(Cueva de Nerja), Ana MartínSacristán (Playas de Castellón) i
Sonia Molina Prados (CAB Puerto Alicante).
La inclusió a la llista és conseqüència de la bona temporada que
està fent Llistosella, que s’ha proclamat campiona d’Espanya i de
Catalunya júnior dels 100 m i que
té una marca de 12”04. n

espectacle. Un dels combats que es van disputar dissabte a Cadaqués

l’equip de competició; el segon,
format per competidors que van
triomfar al darrer català, i el tercer
representava el futur més immedi-

tkd joan’s

at del centre, encapçalat per Abde
Bentarifet i Joan Jorquera, que el
proper mes d’octubre disputaran
l’estatal cadet. n

Y golf. un centenar de jugadors al torneig benèfic

Y atletisme. lydia ayuste fa marca personal als 300 m tanques amb 48”32

TorreMirona recapta més de
10 mil euros contra el càncer

Lluïsa Mitjà es penja la medalla de plata
al Campionat d’Espanya cadet en 600 m
Redacció l castelló

La figuerenca Lluïsa Mitjà (Girona Costa Brava-CA Figueres) es
va proclamar subcampiona d’Espanya cadet als 600 m llisos amb
1’36”47, només superada per Blanca Rius (Sant Cugat), que es va imposar amb 1’36”09. A la mateixa
competició Lydia Ayuste (GiCBAEA Ventalló) va ser 14a als 300 m
tanques amb 48”32, marca personal. Al Campionat de Catalunya
juvenil, medalla de bronze per a
Fatima Balde (GiCB-CAF) en triple salt amb 10,73 m. n
nn

solidaritat. La jornada va ser tot un èxit amb més de 200 persones

Redacció l navata

La sisena edició del torneig benèfic Memorial TorreMirona-Catalunya Contra el Càncer va ser tot
un èxit, ja que es van recaptar un
total de 10.843 euros que es destinaran de forma íntegra a l’AECCCatalunya Contra el Càncer. La
xifra ha estat possible gràcies a
les inscripcions al torneig i a tot
un seguit d’iniciatives que l’entitat,
en col·laboració amb alguns socis
del club, van portar a terme en el
transcurs de la jornada, que es va
celebrar dissabte, com ara la instal·
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hora nova

lació d’una guardiola a la recepció del club, el patrocini d’alguns
dels 18 forats del camp i diferents
sortejos. L’esdeveniment va reunir
unes 200 persones, un centenar de
les quals eren golfistes.
En la vessant esportiva cal destacar la victòria de Miquel Moya, amb
handicap 3,3, que es va imposar
en la categoria absoluta masculina amb 34 punts scratx. La vencedora en la competició femenina va
ser Lourdes Martínez de Murguía,
amb handicap 6,3, que va acabar
amb 28 punts scratx. En total es van
repartir onze premis més. n

subcampiona. Lluïsa Mitjà, a l’esquerra, al podi dels 600 m llisos
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