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El Festival de Torroella
de Montgrí tanca amb
13.500 espectadors
 El certamen, que ha incorporat el Jazz Festival L’Estartit i el Fringe,

«Proh
Rambo
les Hav

 La Fecasarm c

no es pugui fer i
que s’hauria hag
«promoure i prot

ha sumat 3.000 nous visitants i ha tingut una ocupació del 87,6%
MARTÍ ARTALEJO

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

La 34a edició del Festival de
Torroella de Montgrí, que es tancarà avui amb un concert gratuït a
la plaça de la Vila a càrrec de Jordi Molina i Pere Pau Ximenis, ha
atret un total de 13.500 espectadors, el que suposa un total de
3.000 més que en l’edició anterior.
Això s’ha traduït en una ocupació
mitjana del 87,66%, fet que ha
deixat molt satisfets els organitzadors. L’any que ve, la 35a edició del
certamen es concentrarà totalment al mes d’agost, que és quan
la majoria de gent té vacances.
La directora del Festival, Montse Faura, creu que diferents factors
han jugat a favor de l’augment
d’espectadors. Per una banda, s’ha
augmentat el nombre de propostes artístiques, amb un major nombre d’orquestres convidades, la
consolidació de l’Espai Ter com un
Auditori molt ben valorat pel públic i l’augment de l’aforament, ja
que s’ha passat de les 441 a les 635
localitats.
A més, afegeix Faura, també
han funcionat molt bé les noves
propostes musicals, com per exemple la primera edició del Jazz
Festival L’Estartit, que ha inclòs
cinc concerts de pagament, dos de
gratuïts i diverses jam sessions. Per
la seva banda, el Fringe Festival de
Torroella ha convidat més de 130
joves músics a oferir les seves propostes musicals a diferents espais
culturals de la ciutat.
En aquest sentit, Faura qualiﬁca de «molt positiu» l’increment de
nous públics amb propostes diversiﬁcades com el jazz i el Fringe,
ja que la ràtio de mitjanes d’edat ha

El pianista Joaquín Achúcarro va actuar el passat dia 19.

LA DADA

87,66 PER CENT
D’ocupació mitjana
Enguany s’ha incrementat l’aforament, tot passant de les 441 a les
635 localitats. A més, les noves propostes com el Jazz Festival i el Fringe també han funcionat molt bé.

baixat, ﬁns i tot en músiques com
la clàssica, «fet molt important i necessari per a la renovació dels públics».
En total, l’Espai Ter ha programat quinze concerts de pagament,
entre els quals destaquen els èxits
obtinguts per les formacions Europa Galante, dirigida per Fabio
Biondi; l’Akademie für Alte Musik
Berlin i el concert de Jordi Savall
amb Le Concert de Nations, que
estava previst per ahir a la nit.

També van obtenir una bona resposta la innovadora proposta dels
Tambors de Kodo i els concerts de
piano de Katia i Marielle Labèque,
Alexei Volodin, Ingor Wunder i
Joaquí Achúcarro, que va celebrar el 25è aniversari del seu debut
al Festival.
Orquestres i piano
De cara a l’any que ve, Faura va
avançar que el Festival se centrarà en el mes d’agost i que seguirà
oferint concerts amb orquestes, inclosa la pròpia del festival -l’Acadèmia 1750- i el ja habitual apartat dedicat al piano.
Pel que fa al Jazz Festival l’Estartit, s’amplirà l’oferta de participació ciuadana i es potenciaran les
col·laboracions amb festivals de
jazz internacionals. Finalment, el
Fringe Torroella Festival ampliarà
la seva oferta amb la convocatòria
de joves músics a nivell internacional.

FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA
Ramon Moreno DE MONTGRI
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La Federació Ca
ciacions de Restaur
(Fecasarm) consid
bir la celebració d
Rambo de Llafranc
la Generalitat, prov
econòmic tan gran
cament impossible
«És un atractiu turí
sió estatal i genera
de negoci a tots els
dalies. És una activ
ria hagut de proteg
perquè s’havia co
una institució a la C
senyala el secretar
Fecasarm, Joaqui
Quintana. «És el m
prohibissin les ha
també omplen els
rants del voltant», a
tel s’havia de celeb
Boadas de Qui
que des de la Fecasa
lat amb l’Ajuntam
buscar solucions p
retat, la brutícia i e
eren les principals
del govern local. «S
fer un pla d’autopro
control estricte per
trés gent amb ampo
d’edat. Si hi hagués
política, s’hauria p
assenyala, tot cons
problema s’ha «so
nat». «De botellón n
reu: a Platja d’Aro, p
un mes i mig hi ha
núncies per aque
nostre pitjor enem
a tot arreu i el Còcte
cap excepció», ind
Així doncs, el res
Fecasarm assegur
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