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AEROPORT

Puja la venda
d’habitatges

UGT demana més
Lloret vol potenciar el
seguretat a l'aeroport turisme de congressos

La FOEG demana
una reforma laboral

]La compravenda d’habitatges

]El sindicat UGT denunciarà a

]La Federació d’Organitzacions

va pujar un 4,4% a Girona el
passat mes d’agost en relació al
mateix període de fa un any,
segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. A la demarcació hi va haver 2.637 transmissions de drets de propietat, de
les quals 288 eren finques rústiques i 2.349, urbanes.

l’agència europea aèria les mancances de seguretat que pateix
l’aeroport de Girona en temes
com el carregament de combustible als avions. El sindicat també alerta que a les instal·lacions
de Vilobí d’Onyar falten serveis,
com ara menjadors, vestidors i
lavabos per als treballadors.

TURISME

EMPRESARIS

]El sector turístic públic i pri-

vat de Lloret de Mar ha creat el
Lloret Convention Bureau per
impulsar el turisme de negocis a
la ciutat. L’integren 40 membres que treballaran per la captació de congressos i convencions.
El municipi disposa de 80 sales
AGUSTI ENSESA / ARXIU
de reunió, dos palaus de congressos i 30.000 places d'hotel. Lloret vol més turisme de negocis

Empresarials de Girona (FOEG)
insta a l’administració i als
agents socials a abordar amb
“rigor” una reforma del mercat
laboral i evitar que la situació
sigui “caòtica i insostenible” a
mig termini. La taxa d'atur a
Girona supera el 18%, la més
alta de Catalunya.

La joieria Pere Quera de Girona
exposa peces de rellotgeria suïssa
del Museu TAG Heuer

Calculant la
precisió
BÀRBARA JULBE
Girona

E

ls minuts es converteixen en unitats de
temps poc precises i,
en canvi, les centèsimes i les mil·lèsimes
de segon prenen tot el protagonisme en l’exposició de peces de rellotgeria suïssa de la marca TAG
Heuer, que es pot visitar a la joieria Pere Quera Joiers de Girona.
La mostra permet fer un recorregut per la història d’aquesta tècnica que molts qualifiquen d’art,
des dels primers comptadors fins
a les últimes innovacions patentades per la marca, com ara el nou
Monaco V4, “que uneix passat,
present i futur”, segons afirma la
directora de màrketing de la firma, Míriam Muñoz.
Els exemplars provenen del
Museu TAG Heuer, situat a Le
Cahux de Fonds, a Suïssa, que
des de l’any 2008 exposa al públic més d’un miler d’objectes.
Per commemorar el 40è aniversari de l’insigne Monaco, la marca
–que l’any vinent celebra els seus
150 anys d’història– ha creat l’exposició TAG Heuer Heritage Exhibition. Els exemplars més representatius es poden veure fins
al 20 d’octubre a la nova sala d’ex-

posicions de la rellotgeria gironina. “Amb Pere Quera compartim
els valors de la tradició i la modernitat. Per aquesta raó és la primera i única vegada que sortim del
museu per acostar la marca al
públic en general”, subratlla
Muñoz.
Entre els objectes, hi ha
comptadors i cronògrafs automàtics i de butxaca que s’utilitzaven
per mesurar el temps en les competicions d’automobilisme, avia-

Una imatge de l'inauguració de l'exposició de Tag Heuer a la joieria Pere Quera

Entre els objectes,
hi ha comptadors
i cronògrafs
automàtics
i de butxaca
ció i navegació. “L’objectiu era
ser molt precisos. Les peces amb
els anys, fruit de la investigació i
també de la necessitat, han anat
incorporant més prestacions.
De fet, la filosofia de la marca,
fundada per Edouard Heuer, és
superar-se dia a dia, igual que la
dels esportistes”, indica Muñoz.
“Amb la mostra volem il·lustrar
l’esperit de la marca, que és innovació, excel·lència, rendiment i

El primer cronògraf que
messurava centèsimes
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prestigi”, conclou. La sala exhibeix el primer comptador del
món amb una precisió d'una centèsima de segon. S’anomena
Mikrograph i data de l’any 1916.
També el model S/El Cronógraf
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Una de les vitrines que integren
l'exposició Tag Heuer a Girona

(1986), que utilitzava el pilot de
Fórmula 1 Ayrton Senna, també
amb una precisió de 1/100ª de segon i que pot comparar dos
temps de manera simultània. A
més, el Mareograph (1949), que
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va ser molt utilitzat en les competicions de vela perquè predeia les
marees.
El 1966 Jack Heuer va sorprendre el món de la rellotgeria amb
el Microtimer, el primer comptador electrònic amb una precisió
d'una mil·lèsima i que es va utilitzar com a cronòmetre a la Fórmula 1. Entre les peces més emblemàtiques de la sèrie Monaco, hi
ha el primer cronògraf automàtic
de caixa quadrada. L’original el
va portar Steve McQueen a la
pel·lícula Le Mans.
Després de cinc generacions,
Pere Quera Joiers –un establiment fundat per Pere Quera Bosch l’any 1887– vol amb aquestes
exposicions “acostar-se al client
final de manera més personalitzada”, segons ressalta la responsable de la joieria, Mariona Quera.
També té l'objectiu de “transmetre l’essència de cada marca i entrar en la seva identitat”, afegeix
el responsable de rellotgeria, Pere Quera.c

