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Jocs de guerra
Toni Dalmau

S’hi pot aprendre dansa del ventre, salsa i zumba.
També s’hi pot practicar ioga, aiguagim, aqua-dance,
submarinisme o gaudir de màgia i d’actuacions musicals. Aquest ampli catàleg d’entreteniments del càmping Illa Mateua, a l’Escala, es va enriquir ahir amb un
“assalt a la costa” protagonitzat per un grup de militars i guàrdia civils, un exercici espectacle fet de comú

olt present

acord amb l’establiment turístic i que Martí Guillem,
propietari del càmping, va definir com “un element
més d’animació”. Com que Guillem és també regidor
de CiU, hem de confiar que no convidarà ara la ministra de Defensa a repetir, davant els turistes, el seu avís
adreçat dimarts als catalans sobre la funció de l’exèrcit com a garant de la unitat d’Espanya...

Més de 15.000 alumnes
d’escoles creatives
G. Busquets
GIRONA
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A l’Auditori es van reunir prop de 350
persones. Al costat, Josep Lagares,
president de la Fundació per a la
Creativació ■ PERE DURAN / MEDIA NORD

El director de la Fundació
per a la Creativació, Miquel Àngel Oliva, va tancar
la jornada amb la conferència Creativation challenges. Oliva va explicar
que el principal objectiu de
la fundació és introduir la
creativació en l’estructura educativa perquè els
nens i nenes puguin
desenvolupar les seves capacitats per resoldre els
reptes que se’ls plantegin i
puguin aplicar-les en el futur. Alguns dels exemples
pràctics que va explicar
Oliva van ser el projecte de
reinventar piscines del futur perquè siguin més sostenibles i segures. “Des del
món de l’empresa van quedar gratament sorpresos
de les propostes, que van
aportar els alumnes creatius.”
La fundació va néixer
l’abril del 2013 amb l’objectiu d’actuar per desenvolupar i difondre la creativitat per innovar. En
aquests quatre anys de vida, la fundació ha creat
itineraris educatius que
han arribat a més de
15.000 alumnes de cicle
mitjà i superior de primària d’escoles de tot Catalu-

Miquel Àngel Oliva en un moment de la jornada ■ PERE
DURAN / NORD MEDIA

nya. Actualment la Fundació per a la Creativació té
obertes delegacions a Andalusia, Galícia i les Illes
Balears.
La jornada Radikal Girona tindrà continuïtat en
un format més breu amb
les Creativation Talks,
unes jornades de reflexió

sobre els grans reptes de
futur de la societat i de
proposta d’eines disruptives per a les noves generacions, que es van dur a terme per primer cop el 2016
i que repetiran format cada dos anys, intercalant altres activitats, com la jornada d’ahir. ■

