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La Selva
LA POPULAR CADENA VA ORGANITZAR L’ESPECTACLE A FRANÇA, LISBOA I EIVISSA EN LES TRES ANTERIORS EDICIONS

MTV Europa tria Tossa per gravar
un programa amb 15.000 persones
L’enregistrament de l’espai musical es farà a finals de juliol i es prolongarà durant 7 hores
J.MELÉNDEZ
TOSSA DE MAR

La popular cadena de televisió
musical MTV ha escollit la població de Tossa de Mar per fer-hi durant el proper estiu un dels seus
espectacles musicals. Concretament, el proper 22 de juliol el sector d’Es Racó de la platja Gran es
convertirà en l’escenari de l’espectacle «Isle of MTV» de la cadena musical.
La festa, que s’enregistrarà i posteriorment serà emesa per la cadena a nivell europeu, començarà
a les vuit del vespre i s’allargarà fins
a les dues de la matinada. L’organització tindrà muntats dos escenaris, un de més gran, per als concerts d’artistes internacionals més
importants del moment, i un de
més petit, per als discjòqueis.
L’Ajuntament i la productora de
l’esdeveniment Sold Out, que treballa per a MTV Europa a l’Estat
espanyol i que va ser l’encarregada d’organitzar els MTV Awards
2002 al Palau Sant Jordi de Barcelona, treballen des de fa setmanes per posar fil a l’agulla a aquesta festa de la música.
En aquests moments, fonts de
l’Ajuntament han assegurat que
s’estan enllestint els darrers detalls
per acabar de tancar la proposta.
De moment, ja s’ha tramitat a la
demarcació de Costes de Catalunya
del Ministeri de Medi Ambient el
permís per poder celebrar aquest
xou televisiu.
L’Ajuntament de Tossa ha confirmat que va ser MTV qui va triar
la població selvatana per celebrarhi aquest xou musical, que en altres edicions ha arrossegat fins a
15.000 persones. «Isle of MTV» es
va celebrar a Eivissa els anys 2000
i 2001; al parc Torre de Belem de
Lisboa l’any 2002; i l’any passat, a
França.
El desplegament de mitjans per
portar a terme aquest esdeveniment mobilitzarà 250 persones que
formen part de l’equip del programa, així com tot un seguit de
vehicles. Per això, durant els dies
21, 22 i 23 de juliol la platja d’Es
Racó estarà ocupada pel muntat-

De Caballé a la MTV. A principis de l’any 90, Caballé va ser present a la gravació d’un programa.

LA TELEVISIÓ ESTÀ LLIGADA A LA PROMOCIÓ DE LA VILA

De «Cuando calienta el sol» a la MTV
■ A banda de la gravació del mític film, Pandora y el holandes
errante a finals del segle XX, Tossa va patir un autèntic boom televisiu, coinicidnt amb l’època
en què el municipi va ser declarat primera vila antitaurina de
l’Estat espanyol. En aquells temps
l’alcalde de la localitat, Telm Zaragoza, va idear una autèntica
maquinària mediàtica que va
convertir el municipi en notícia

ge de l’espectacle, així com els dos
pàrquins municipals.
Darrerament diferents indrets
de la localitat també van ser l’escenari d’espectacles, en una ocasió però, d’un videoclip d’un cantant japonès. Tu Hong Gang, molt
popular a la Xina, va gravar al municipi la primera part del videoclip musical de promoció del seu
nou treball discogràfic. En el video clip, anomenat «T’estimo», el

durant una llarga temporada. Paral·lelament a la informació que
es donava de la notícia de la declaració, es celebraven a la localitat les Jornades en Defensa dels
Animals i el Medi Ambient. Per
donar-hi més soroll encara l’alcalde va aconseguir que un programa de la cadena RAI 1 s’estés a Tossa una bona temporada
per realitzar el programa «Cuando calienta el sol». Una bona eina
cantant protagonitzava un personatge que arriba a Espanya i s’enamora d’una noia típicament espanyola, que té com a xicot un torero.
La noia ha d’escollir entre un o
altre i, finalment, es decideix per
continuar amb el torero, fet que fa
que el personatge protagonitzat
pel cantant xinès torni al seu país
d’origen.
La productora cinematogràfica

de promoció que va donar al municipi una projecció que ja tenia però que podia haver anat a
la baixa. En aquest espai que es
feia en directe des de la platja
Gran de Tossa hi van participar
diferents artistes internacionals,
la més coneguda sens dubte, va
ser la cantant d’òpera Montserrat Caballé. Han passat més de
deu anys, ara caldrà veure si l’impacte és el mateix.
catalana Polar Star Films SL va dirigir aquest rodatge, que va mobilitzar entre 30 i 40 persones.
Per a la gravació, l’equip va escollir com a escenari la plaça d’Armes de Vila Vella, la plaça Pintor
Roig Soler, el restaurant Castell
Vell, la plaça de l’Església, el carrer
Sant Antoni, la platja i la teulada
de la casa situada al costat de l'escultura d'Ava Gardner, entre d’altres llocs.

Els taxistes de
Tordera ja disposen
d’un centre emissor
per connectar-se
TORDERA.- Un col·lectiu de taxistes de Tordera ha anunciat
que ja disposen d'un centre
emissor mitjançant el qual els
taxis que formen part d'aquest
grup mantindran connexió permanent a través de Radiotaxi.
D'aquesta manera qualsevol
persona que necessiti el servei
podrà trucar al telèfon establert
i disposar d'un vehicle amb major rapidesa.
El nou telèfon del servei de
Ràdiotaxi de Tordera és el
618050557 i estarà disponible
les 24 hores. El regidor de Governació, Carles Aulet, ha destacat que la millora del servei,
beneficiarà el ciutadà.
Aquest col·lectiu de taxis està
format per sis vehicles i la parada està situada a la plaça de la
Concòrdia.
Amb l'establiment de l'emissora que connecta sis dels deu
taxis del municipi, s'ha donat
un pas més per a l'ampliació i
millora d'aquest servei a Tordera. En aquest sentit, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'ampliar les parades de
taxis a d'altres punts del municipi.
A més, juntament amb la implantació del servei de radiotaxi, des de la parada de taxis de
la plaça de la Concòrdia també
es seguirà oferint el servei des
del telèfon 93 764 19 97. J.A..G.

L’agrupació de
Blanes inicia un curs
d’iniciació a la
fotografia artística
BLANES.- L’Agrupació fotogràfica de Blanes ha organitzat per
mitjan aquest mes de març un
curset d’iniciació a la fotografia artística. El curs que s’impartirà fins a finals de mes
comptarà amb una gimcana fotogràfica el veredicte de la qual
es farà públic el proper 16
d’abril. Alguns dels aspectes que
s’estudiaran seran la regulació
de la llum, els diferents tipus de
llum, l’enfocament la composició, l’harmonia els trespeus i
el paisatge. Les classes es faran
a la sal gran del pavelló Municipal d’Esports. DdeG
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