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El	Dalí	que	vieron	los	periodistas	centra	‘Dalí,
breaking	news’
Figueres	acoge	la	exposición,	formada	por	75	imágenes	del	fondo	gráfico	de	la	Agencia	Efe

Sábado,	26	de	Julio	de	2014	-	Actualizado	a	las	06:09h

Una	visitante,	ante	una	de	las	creaciones	que	acoge	‘Dalí,	breaking	news’.	Fotos:	David	Borrat	(Efe)

figueres	(girona)	-	El	Dalí	que	vieron	los	periodistas	y	que	todavía	captan	en	instantáneas	25	años	después	de	su
muerte	gracias	al	legado	que	dejó	se	exhibe	ahora	en	Figueres	en	la	exposición	Dalí,	breaking	news,	formada
por	75	imágenes	del	fondo	gráfico	de	la	Agencia	Efe.

La	Diputación	de	Girona	y	el	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava	Girona	organizan	esta	exhibición	que	recoge	la
capacidad	de	Dalí	de	ser	el	centro	de	atención	de	los	medios	y	con	la	que	se	celebran	un	compendio	de
efemérides	como	son	los	75	años	de	Efe,	los	40	de	la	puesta	en	marcha	del	Teatro-Museo	Dalí	y	el	cuarto	de
siglo	del	fallecimiento	de	genio	ampurdanés.

La	Casa	Empordà,	situada	en	la	población	natal	de	Salvador	Dalí,	alberga	esta	muestra	hasta	el	6	de	septiembre
antes	de	integrarse	en	un	recorrido	itinerante	por	diferentes	salas	de	la	provincia	gerundense.	Dalí,	breaking
news	está	formada	por	40	fotografías	de	gran	formato	y	otras	35	imágenes	que	el	visitante	puede	contemplar	a
través	de	un	monitor	y	que	van	desde	los	años	cuarenta	a	la	actualidad.	La	muestra	analiza	la	capacidad	de
Salvador	Dalí	para	convertirse	en	objeto	de	atención	de	la	prensa	tanto	por	su	faceta	de	pintor	como	por	las
diferentes	caras	que	componían	su	figura	poliédrica.	“Dalí	sabía	de	la	importancia	de	la	internacionalización	y	de
como	captar	la	atención	del	fotógrafo,	independientemente	de	donde	estuviera”,	dijo	el	presidente	de	la	Agencia
Efe,	José	Antonio	Vera.	La	exposición	se	estructura	en	seis	ámbitos,	a	modo	de	secciones	de	diario,	para
evidenciar	que	Dalí	aparecía	igualmente	en	una	información	propia	de	las	páginas	de	cultura	como	en	las	de
internacional,	política,	sociedad,	medios	de	comunicación	o,	incluso,	ciencia,	una	de	las	pasiones	del	genio
ampurdanés.

La	teatralidad	con	la	que	el	pintor	se	presentaba	ante	los	fotógrafos	generaba	instantáneas	únicas	que
demuestran	una	forma	de	presentarse	al	mundo	que	ha	perdurado	tras	su	fallecimiento	con	los	recientes	éxitos
de	las	exposiciones	que	se	han	programado	en	París	y	Madrid.	Dalí,	breaking	news	incluye,	además,	la
entrevista	que	el	programa	A	fondo	de	TVE	hizo	al	artista	y	que	fue	emitida	el	27	de	noviembre	de	1977.	Las
declaraciones	de	Salvador	Dalí	en	aquella	conversación	han	dado	pie	a	las	citas	que	introducen	cada	uno	de	los
seis	ambientes	de	la	exhibición.	La	condición	de	Efe	de	agencia	internacional	permite,	además,	ver	instantáneas
de	Dalí	en	diferentes	partes	del	mundo	que	van	de	Nueva	York	a	París	o	Cannes.	El	fenómeno	de	la
globalización	que,	como	tantas	otras	cosas,	el	pintor	intuyó	muchos	años	antes	de	que	se	convirtiera	en	mundial,
ha	inspirado	el	título	de	Dalí,	breaking	news.

La	exposición	permite	recordar	a	algunas	de	las	figuras	de	primer	orden	con	las	que	el	pintor	se	relacionó	y	que
van	desde	el	rey	Juan	Carlos	I,	a	Walt	Disney	o	a	todo	tipo	de	figuras	del	arte.	Las	75	imágenes	que	componen
la	muestra	proceden	del	archivo	gráfico	de	Efe,	que	almacena	más	de	15	millones	de	imágenes.	La	muestra	ha
ampliado	su	horario	de	visita,	que	será	de	10	a	21	horas	ininterrumpidamente,	debido	a	la	demanda	para	verla.	-
Efe
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El	Dalí	que	vieron	los	periodistas	centra	‘Dalí,	breaking	news’
Figueres	acoge	la	exposición,	formada	por	75	imágenes	del	fondo	gráfico	de	la	Agencia	Efe
Sábado,	26	de	Julio	de	2014	-	Actualizado	a	las	06:09h.

FIGUERES	(GIRONA)	-	El	Dalí	que	vieron	los	periodistas	y	que	todavía	captan	en	instantáneas	25	años	después	de	su	muerte	gracias	al	legado	que	dejó	se	exhibe	ahora	en
Figueres	en	la	exposición	Dalí,	breaking	news,	formada	por	75	imágenes	del	fondo	gráfico	de	la	Agencia	Efe.
La	Diputación	de	Girona	y	el	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava	Girona	organizan	esta	exhibición	que	recoge	la	capacidad	de	Dalí	de	ser	el	centro	de	atención	de	los	medios	y
con	la	que	se	celebran	un	compendio	de	efemérides	como	son	los	75	años	de	Efe,	los	40	de	la	puesta	en	marcha	del	Teatro-Museo	Dalí	y	el	cuarto	de	siglo	del	fallecimiento	de
genio	ampurdanés.
La	Casa	Empordà,	situada	en	la	población	natal	de	Salvador	Dalí,	alberga	esta	muestra	hasta	el	6	de	septiembre	antes	de	integrarse	en	un	recorrido	itinerante	por	diferentes
salas	de	la	provincia	gerundense.	Dalí,	breaking	news	está	formada	por	40	fotografías	de	gran	formato	y	otras	35	imágenes	que	el	visitante	puede	contemplar	a	través	de	un
monitor	y	que	van	desde	los	años	cuarenta	a	la	actualidad.	La	muestra	analiza	la	capacidad	de	Salvador	Dalí	para	convertirse	en	objeto	de	atención	de	la	prensa	tanto	por	su
faceta	de	pintor	como	por	las	diferentes	caras	que	componían	su	figura	poliédrica.	“Dalí	sabía	de	la	importancia	de	la	internacionalización	y	de	como	captar	la	atención	del
fotógrafo,	independientemente	de	donde	estuviera”,	dijo	el	presidente	de	la	Agencia	Efe,	José	Antonio	Vera.	La	exposición	se	estructura	en	seis	ámbitos,	a	modo	de	secciones
de	diario,	para	evidenciar	que	Dalí	aparecía	igualmente	en	una	información	propia	de	las	páginas	de	cultura	como	en	las	de	internacional,	política,	sociedad,	medios	de
comunicación	o,	incluso,	ciencia,	una	de	las	pasiones	del	genio	ampurdanés.
La	teatralidad	con	la	que	el	pintor	se	presentaba	ante	los	fotógrafos	generaba	instantáneas	únicas	que	demuestran	una	forma	de	presentarse	al	mundo	que	ha	perdurado	tras
su	fallecimiento	con	los	recientes	éxitos	de	las	exposiciones	que	se	han	programado	en	París	y	Madrid.	Dalí,	breaking	news	incluye,	además,	la	entrevista	que	el	programa	A
fondo	de	TVE	hizo	al	artista	y	que	fue	emitida	el	27	de	noviembre	de	1977.	Las	declaraciones	de	Salvador	Dalí	en	aquella	conversación	han	dado	pie	a	las	citas	que	introducen
cada	uno	de	los	seis	ambientes	de	la	exhibición.	La	condición	de	Efe	de	agencia	internacional	permite,	además,	ver	instantáneas	de	Dalí	en	diferentes	partes	del	mundo	que
van	de	Nueva	York	a	París	o	Cannes.	El	fenómeno	de	la	globalización	que,	como	tantas	otras	cosas,	el	pintor	intuyó	muchos	años	antes	de	que	se	convirtiera	en	mundial,	ha
inspirado	el	título	de	Dalí,	breaking	news.
La	exposición	permite	recordar	a	algunas	de	las	figuras	de	primer	orden	con	las	que	el	pintor	se	relacionó	y	que	van	desde	el	rey	Juan	Carlos	I,	a	Walt	Disney	o	a	todo	tipo	de
figuras	del	arte.	Las	75	imágenes	que	componen	la	muestra	proceden	del	archivo	gráfico	de	Efe,	que	almacena	más	de	15	millones	de	imágenes.	La	muestra	ha	ampliado	su
horario	de	visita,	que	será	de	10	a	21	horas	ininterrumpidamente,	debido	a	la	demanda	para	verla.	-	Efe
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Exposición	75	aniversario.	México
	Lugar:	Calle	Izazaga	92,	Centro	Histórico	de	la	Ciudad

de	México.

Exposición	fotográfica	“EFE:	75	años	en	imágenes”	en
Ciudad	de	México,	con	motivo	de	su	75	aniversario	en
la	Universidad	del	Claustro	de	Sor	Juana.

Exposición	75	aniversario.
Santander
	Biblioteca	Central	de	Cantabria

La	Biblioteca	Central	de	Cantabria	acoge	la	exposición
fotográfica	con	la	que	la	Agencia	EFE	hace	un	recorrido
de	los	75	años	en	los	que	ha	estado	informando
puntualmente	de	los	acontecimientos	más	relevantes
que	se	han	producido	en	la	comunidad	autónoma,
desde	el	incendio	de	Santander	hasta	los	temporales
que	asolan	la	costa	cantábrica.

Exposición	“Dalí,	breaking	news”
	25.07.2014	–	25.08.2014

La	Agencia	EFE,	la	Diputació	de	Girona	y	el	Patronat	de
Turisme	Costa	Brava	conmemoran	los	40	años	de	la
inauguración	del	Museo	Dalí	de	Figueras	y	los	25	años
de	la	muerte	del	artista,	con	la	exposición	«Dalí,
breaking	news».

Exposición	75	aniversario.	Córdoba
	09.09.2014	–	04.10.2014

Exposición	conmemorativa	del	75	aniversario	de	la
Agencia	EFE	en	la	sede	de	la	Diputación	Provincial	de
Cordoba.

Exposición	75	aniversario.	Las
Palmas
	

Exposición	conmemorativa	del	aniversario	de	la
Agencia	EFE,	integrada	por	algunas	de	las	fotografías
mas	representativas	de	estos	75	años,	tanto	en	el
mundo	como	en	Canarias.
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L a  m o s t r a  d e  D a l i  d ' E F E  a r r ib a  a  L l o r e t  
1 LORET DE M A R I EF E/ Dd G 

L ' e x p o s i c i o  f o t o g r a f i c a  D a l i ,  

b r e a k i n g  n e w s ,  q u e  c o m m e m o r a  

e l s  7 5  a n y s  d e  l 'A gen c i a  E F E ,  e l s  4 0  

d e l  M u s e u  D a l i  i  e l s  2 5 d e  l a  m o r t  

d e l  p i n t o r ,  e s  v a  i n a u g u r a r  a h i r  a  

L l o r e t  d e  M a r ,  u n  e i x  t u r i s t i c  d e  l a  

C o s t a  B r a v a ,  e n  l a  s e v a  i n t e n c i o  d e  

c r e a r  f o c u s  d ' i n t e r e s  f o r a  d e  l a  

t e m p o r a d a  d ' e s t i u .  

E l  r e g i d o r  d e  C u l t u r a  d e  l 'A j u n -

t a m e n t  d e  l a  l o c a l i t a t , A r s e n i  F r i -

g o l a , v a  d e s t a c a r  l ' a t r a c c i o  q u e  

g e n e r a  u n a  e x h i b i c i o  a l v o l t a n t  

d ' « u n a  fi g u r a  i n t e r n a c i o n a l c o m  

D a l i » , c o n v e n 9 u t  q u e  s e r v i r a p e r  

d o n a r - l i « c o n t i n g u t  a  l e s  e s t a d e s »  

d e i s  q u i h i a c u d e ix e n  e n  a q u e s t a  

ep o c a  d e  l ' a n y .  

D a l i ,  b r e a k i n g  n e w s , c o m p o s t a  

p e r  7 5  f o t o g r a fi e s  d e  l ' a n d u  g r afi c  

d e  l 'A ge n c i a  E F E , e s  v a  e s t r e n a r  e l  

p a s s a t  2 6  d e  j u l i o l  a  F i g u e r e s , c i u -

t a t  n a t a l  d e l  p i n t o r ,  d e  l a  m a d e  l a  

D ip u t a c i o  d e  G i r o n a  i d e l P a t r o n a t  

d e  T u r i s m e  C o s t a  B r a v a  G i r o n a  i v a  

r e b r e  e n  p o c  m e s  d ' u n  m e s  u n  t o -

t a l  d e  1 0 . 3 3 2  v i s i t e s , m e s  d e  l a  

m e i t a t  d e  l e s  q u a l s  d e  t u r i s t e s  e s -

t r a n g e r s .  

A r a ,  l ' e x p o s i c i o , q u e  i n c l o u  i m a t -

g e s  d e  D a l i  e n  f o r m a t s  q u e  a r r i b e n  

a l s  2 4 0  p e r  i z t o  c e n t i m e t r e s , r o -

m a n d r a a  l a  C a s a  d e  C u l t u r a  d e  

L l o r e t  d e  M a r  fi n s  a l  p r o x i m  6  d e  

g e n e r .  

A r s e n i  F r i g o l a  v a  s u b r a fi l a r  q u e  

a q u e s t  m u n i c i p i  d i s p o s a  d ' u n e s  

i n s t a " a c i o n s  i n a u gr u r a d e s  e l 2 0 1 1  

q u e  e s t a n  p r e p a r a d e s  p e r  a c o l l i r  

u n a  m o s t r a  d e  g r a n s  d i m e n s i o n s  

d ' a q u e s t  t i p u s .  l ' e x p o s ic io d e i s  7 5 a n y s  d ' EF E s o b r e  Da l i  h a  a r r ib a t  a  l lo r e t  d e  M a r .  
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LLO R ET  D E M A R 

b r e a k i n g  
n e w s ? ,  a  la  
b ib l io t e c a  
A la  s a la d ' e x po s ic io n s  de  la  

B iblio te c a  de  Llo r e t de  Ma r  e s  

v a  in a u g u r a r  a h ir  u n a  e x po s i -

c io q u e  a n a lit z a  e l Da li m es  

m e d iat ic . Orga n it z a da  de  fo r -

m a c o n ju n t a  pe r la  D ipu t a c io , 

e l Pa t r o n a t de  Tu r is m e  

l ' a gen c ia  Efe , l ' e x po s ic io Da li , 

br e a k ing  n e w s  c o m m e m o r a  

e ls  40 a n ys  de  la  in a u g u r a c io 

de l M u s e u  Da li de  Fig u e r e s , 

e ls  25 a n y s  de  la  m o r t de  l ' a r -

t is ta  i e l 75e a n iv e r s a r i de  la  

in a u g u r a c io de  l ' a gen c ia  Efe . 
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‘Dalí,	breaking	news’	llega	a	Lloret,	eje	turístico	de	la	Costa
Brava

Publicado	por:	CanalPatrimonio 	El:	diciembre	04,	2014 	| 	Comentarios	:	0

La
exposición	fotográfica	‘Dalí,	breaking	news’,	que	conmemora	los	75	años	de	la	Agencia
EFE,	los	40	del	Museo	Dalí	y	los	25	de	la	muerte	del	pintor,	se	ha	inaugurado	en	Lloret,	un
eje	turístico	de	la	Costa	Brava,	en	su	intención	de	crear	focos	de	interés	fuera	de	la
temporada	de	verano.

Canal	Patrimonio	/	EFE

‘Dalí,	breaking	news’,	compuesta	por	75	fotografías	del	archivo	gráfico	de	la	Agencia	EFE,	se
estrenó	el	pasado	26	de	julio	en	Figueres,	ciudad	natal	del	pintor,	de	la	mano	de	la	Diputación
de	Girona	y	del	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava	Girona	y	recibió	en	poco	más	de	un	mes	un
total	de	10.332	visitas,	más	de	la	mitad	de	ellas	de	turistas	extranjeros.	Ahora,	la	exposición,
que	incluye	imágenes	de	Dalí	en	formatos	que	alcanzan	los	240	por	140	centímetros,
permanecerá	en	la	Casa	de	Cultura	de	Lloret	de	Mar	hasta	el	próximo	6	de	enero.

El	concejal	de	Cultura	del	ayuntamiento	de	Lloret,	Arseni	Frigola,	ha	subrayado	que	este
municipio	cuenta	con	unas	instalaciones	inauguradas	en	2011	que	están	preparadas	para
acoger	una	muestra	de	grandes	dimensiones	de	este	tipo.	“Esperamos	muchos	visitantes	y	un
gran	éxito”,	ha	indicado	Frigola,	quien	se	ha	referido	a	Dalí	como	“un	personaje	de	ámbito
mundial”,	pero	a	quien	los	gerundenses	sienten	también	suyo.

	

Protagonismo	de	Gala
Frigola	ha	puntualizado	que	entre	los	vecinos	de	Lloret	de	Mar	hay	1.300	que	proceden	de
Rusia,	un	país	con	un	claro	interés	por	la	figura	de	Dalí,	ya	que	de	allí	era	natural	la	esposa	del
pintor,	Gala,	protagonista	de	varias	de	las	fotografías	de	la	exposición.	“La	figura	de	Gala	es
importante	para	los	rusos”,	ha	precisado	el	concejal	de	Cultura,	quien	ha	recordado	el	alto
porcentaje	de	turistas	de	ese	país	que	visitan	esta	localidad	de	la	Costa	Brava.

Una	de	las	principales	representantes	del	tejido	empresarial	de	Lloret	de	Mar,	la	presidenta	de
Guitart	Hoteles,	Cristina	Cabañas,	ha	manifestado	también	su	satisfacción	por	la	llegada	de	esta
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exposición,	“que	contribuye	a	desestacionalizar	el	turismo”.

La	Casa	de	Cultura	de	Lloret	de	Mar,	que	contiene	la	biblioteca	municipal,	recibe	diariamente
900	visitas	y,	con	ocasión	de	la	llegada	de	‘Dalí,	breaking	news’,	se	han	editado	unos	puntos
de	libro	que	se	entregan	al	público	como	recuerdo	de	la	muestra.

IMÁGENES:	La	exposición	fotográfica	‘Dalí,	breaking	news’,	que	conmemora	el	75	aniversario	de
la	Agencia	EFE,	el	40	del	Museo	Dalí	y	los	25	de	la	muerte	del	pintor,	se	ha	inaugurado	en
Lloret	de	Mar	(Girona),	un	eje	turístico	de	la	Costa	Brava,	en	su	intención	de	crear	focos	de
interés	fuera	de	la	temporada	de	verano.	EFE
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ARTE

La	exposición	fotográfica	conmemora	los	40
del	Museo	Dalí	y	los	25	de	la	muerte	del
pintor

La	exposición	'Dalí,	breaking	news'..	Efe

La	exposición	fotográfica	'Dalí,	breaking	news',	que	conmemora
los	75	años	de	la	Agencia	EFE,	los	40	del	Museo	Dalí	y	los	25	de	la
muerte	del	pintor,	se	ha	inaugurado	este	miércoles	en	Lloret,	un
eje	turístico	de	la	Costa	Brava,	en	su	intención	de	crear	focos	de
interés	fuera	de	la	temporada	de	verano.

El	concejal	de	Cultura	del	ayuntamiento	de	esta	localidad
gerundense,	Arseni	Frigola,	ha	destacado	la	atracción	que	genera
una	exhibición	alrededor	de	"una	figura	internacional	como	Dalí",
convencido	de	que	servirá	para	darle	"contenido	a	las	estancias"	de
quienes	acuden	en	esta	época	del	año	a	este	municipio.
'Dalí,	breaking	news',	compuesta	por	75	fotografías	del	archivo
gráfico	de	la	Agencia	EFE,	se	estrenó	el	pasado	26	de	julio	en
Figueres,	ciudad	natal	del	pintor,	de	la	mano	de	la	Diputación	de
Girona	y	del	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava	Girona	y	recibió	en
poco	más	de	un	mes	un	total	de	10.332	visitas,	más	de	la	mitad	de

ellas	de	turistas	extranjeros.

Ahora,	la	exposición,	que	incluye	imágenes	de	Dalí	en	formatos	que	alcanzan	los	240	por	140	centímetros,	permanecerá	en	la	Casa	de
Cultura	de	Lloret	de	Mar	hasta	el	próximo	6	de	enero.

Arseni	Frigola	ha	subrayado	que	este	municipio	cuenta	con	unas	instalaciones	inauguradas	en	2011	que	están	preparadas	para	acoger
una	muestra	de	grandes	dimensiones	de	este	tipo.

"Esperamos	muchos	visitantes	y	un	gran	éxito",	ha	indicado	Frigola,	quien	se	ha	referido	a	Dalí	como	"un	personaje	de	ámbito
mundial",	pero	a	quien	los	gerundenses	sienten	también	suyo.

El	concejal	ha	invitado	a	turistas	y	vecinos	de	Lloret	de	Mar	a	acercarse	a	la	exposición,	"porque	es	una	oportunidad	de	hacerlo	al
archivo	gráfico	de	la	Agencia	EFE	gracias	a	la	colaboración	en	este	caso	de	la	Diputación	de	Girona	y	del	Patronato	de	Turismo	Costa
Brava	Girona".

Arseni	Frigola	ha	explicado	también	que	"muchos	grupos	que	visitan	esta	localidad	realizan	una	excursión	a	Figueres	para
acercarse	al	Museo	Dalí,	así	que	esta	muestra	complementa	estos	días	esa	actividad",	ha	dicho.

Frigola	ha	puntualizado	además	que,	entre	los	vecinos	de	Lloret	de	Mar,	hay	1.300	que	proceden	de	Rusia,	un	país	con	un	claro
interés	por	la	figura	de	Dalí,	ya	que	de	allí	era	natural	la	esposa	del	pintor,	Gala,	protagonista	de	varias	de	las	fotografías	de	la
exposición.

"La	figura	de	Gala	es	importante	para	los	rusos",	ha	precisado	el	concejal	de	Cultura,	quien	ha	recordado	el	alto	porcentaje	de	turistas
de	ese	país	que	visitan	esta	localidad	de	la	Costa	Brava.

Una	de	las	principales	representantes	del	tejido	empresarial	de	Lloret	de	Mar,	la	presidenta	de	Guitart	Hoteles,	Cristina	Cabañas,	ha
manifestado	también	su	satisfacción	por	la	llegada	de	esta	exposición,	"que	contribuye	a	desestacionalizar	el	turismo".

La	Casa	de	Cultura	de	Lloret	de	Mar,	que	contiene	la	biblioteca	municipal,	recibe	diariamente	900	visitas	y,	con	ocasión	de	la	llegada
de	'Dalí,	breaking	news',	se	han	editado	unos	puntos	de	libro	que	se	entregan	al	público	como	recuerdo	de	la	muestra.

'Dalí,	breaking	news'	llega	a	Lloret,	eje	de	la
Costa	Brava
EFE.	LLORET	DE	MAR
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'Dalí,	breaking	news'	llega	a	Lloret,	eje	turístico	de	la	Costa	Brava

Lloret	de	Mar	(Girona),	3	dic	(EFE).-	La	exposición	fotográfica	'Dalí,	breaking	news',	que	conmemora	los	75	años	de	la	Agencia	EFE,	los	40
del	Museo	Dalí	y	los	25	de	la	muerte	del	pintor,	se	ha	inaugurado	hoy	en	Lloret,	un	eje	turístico	de	la	Costa	Brava,	en	su	intención	de	crear
focos	de	interés	fuera	de	la	temporada	de	verano.

El	concejal	de	Cultura	del	ayuntamiento	de	esta	localidad	gerundense,	Arseni	Frigola,	ha	destacado	la	atracción	que	genera	una	exhibición
alrededor	de	"una	figura	internacional	como	Dalí",	convencido	de	que	servirá	para	darle	"contenido	a	las	estancias"	de	quienes	acuden	en
esta	época	del	año	a	este	municipio.

'Dalí,	breaking	news',	compuesta	por	75	fotografías	del	archivo	gráfico	de	la	Agencia	EFE,	se	estrenó	el	pasado	26	de	julio	en	Figueres,
ciudad	natal	del	pintor,	de	la	mano	de	la	Diputación	de	Girona	y	del	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava	Girona	y	recibió	en	poco	más	de
un	mes	un	total	de	10.332	visitas,	más	de	la	mitad	de	ellas	de	turistas	extranjeros.

Ahora,	la	exposición,	que	incluye	imágenes	de	Dalí	en	formatos	que	alcanzan	los	240	por	140	centímetros,	permanecerá	en	la	Casa	de
Cultura	de	Lloret	de	Mar	hasta	el	próximo	6	de	enero.

Arseni	Frigola	ha	subrayado	que	este	municipio	cuenta	con	unas	instalaciones	inauguradas	en	2011	que	están	preparadas	para	acoger	una
muestra	de	grandes	dimensiones	de	este	tipo.

"Esperamos	muchos	visitantes	y	un	gran	éxito",	ha	indicado	Frigola,	quien	se	ha	referido	a	Dalí	como	"un	personaje	de	ámbito	mundial",
pero	a	quien	los	gerundenses	sienten	también	suyo.

El	concejal	ha	invitado	a	turistas	y	vecinos	de	Lloret	de	Mar	a	acercarse	a	la	exposición,	"porque	es	una	oportunidad	de	hacerlo	al	archivo
gráfico	de	la	Agencia	EFE	gracias	a	la	colaboración	en	este	caso	de	la	Diputación	de	Girona	y	del	Patronato	de	Turismo	Costa	Brava
Girona".

Arseni	Frigola	ha	explicado	también	que	"muchos	grupos	que	visitan	esta	localidad	realizan	una	excursión	a	Figueres	para	acercarse	al
Museo	Dalí,	así	que	esta	muestra	complementa	estos	días	esa	actividad",	ha	dicho.

Frigola	ha	puntualizado	además	que,	entre	los	vecinos	de	Lloret	de	Mar,	hay	1.300	que	proceden	de	Rusia,	un	país	con	un	claro	interés	por
la	figura	de	Dalí,	ya	que	de	allí	era	natural	la	esposa	del	pintor,	Gala,	protagonista	de	varias	de	las	fotografías	de	la	exposición.

"La	figura	de	Gala	es	importante	para	los	rusos",	ha	precisado	el	concejal	de	Cultura,	quien	ha	recordado	el	alto	porcentaje	de	turistas	de
ese	país	que	visitan	esta	localidad	de	la	Costa	Brava.

Una	de	las	principales	representantes	del	tejido	empresarial	de	Lloret	de	Mar,	la	presidenta	de	Guitart	Hoteles,	Cristina	Cabañas,	ha
manifestado	también	su	satisfacción	por	la	llegada	de	esta	exposición,	"que	contribuye	a	desestacionalizar	el	turismo".

La	Casa	de	Cultura	de	Lloret	de	Mar,	que	contiene	la	biblioteca	municipal,	recibe	diariamente	900	visitas	y,	con	ocasión	de	la	llegada	de
'Dalí,	breaking	news',	se	han	editado	unos	puntos	de	libro	que	se	entregan	al	público	como	recuerdo	de	la	muestra.

(EFE	Verde)
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EL PUNT AVUI

DIMECRES, 11 DE MARÇ DEL 201550 | Comarques Gironines | SELVA

Els Mossos d’Esquadra
van obrir una investigació
l’1 de març per un pre-
sumpte cas d’agressió se-
xual denunciat per una no-
ia que va manifestar que
un home l’havia forçat a
l’aparcament de la discote-
ca Millennium, a Sils. A les
cinc de la matinada, la jove
va acudir a l’hostal del
Rolls, situat al peu de l’N-II.
Duia els pantalons del re-
vés, tenia les mans brutes i
anava descalça. A fora de la
pensió, es va trobar un cli-
ent habitual que entrava al
bar. Li va explicar el que li
havia passat i el va acom-
panyar a dins, on un cam-
brer va donar ràpidament
l’alerta als Mossos un cop
es va haver assabentat
també de la situació. Una
de les múltiples gestions
que van fer els policies va
ser la inspecció ocular al
pàrquing de la discoteca,
d’on van recuperar les sa-
bates de la jove. Per la seva
banda, ella va ser atesa a
l’hospital Santa Caterina
de Salt i, tal com marca el
protocol, va ser examina-
da per una metge forense
per determinar l’abast de
les lesions i comprovar si
eren compatibles amb l’e-
pisodi denunciat.
Segons la versió de la

noia, l’agressor va fugir en
un vehicle amb plaques de
matrícula franceses. Uns
testimonis van poder faci-
litar als Mossos el número

de la matrícula del sospi-
tós. Els agents van adonar-
se que, abans que se’ls co-
muniqués el succés, havi-
en aturat precisament
aquell automòbil en un
control d’alcoholèmia, on
li havien fet la prova i l’ha-
vien deixat marxar, si bé
una vegada van tenir co-
neixement dels fets van di-
fondre la informació entre
el cos policial per intercep-
tar-lo. Les tasques van do-
nar resultat el mateix diu-
menge dia 1 al matí, quan
uns mossos van aturar el
turisme a l’altura del quilò-
metre 42 de la carretera
N-260, a Avinyonet de
Puigventós. Al cotxe hi
anava el sospitós de l’a-
gressió, que va ser detin-

gut. I, junt amb ell, al vehi-
cle hi viatjaven un germà
de l’arrestat i un amic.
La investigació es porta

des del jutjat d’instrucció
número 1 de Santa Colo-
ma de Farners. El detin-
gut, en seu judicial, va de-
clarar que no havia estat a
Millennium. Va marxar
d’Algèria dijous amb la in-
tenció d’anar a l’Estat
francès per un problema
de ronyó i, durant el trajec-
te, va dir que tan sols va fer
una parada d’una nit a Gi-
rona. Va especificar que va
viatjar en avió d’Algèria a
Lisboa i es va desplaçar en
tren de Lisboa a Madrid, de
Madrid a Barcelona i de
Barcelona a Girona. Un
cop a l’estació de la capital

gironina, un veí de Banyo-
les que és el cunyat d’un
amic del germà de l’acusat
el va passar a buscar i el va
portar a l’hotel Ibis de la
ciutat, on es va allotjar. Hi
va afegir que va entrar a
l’hotel a dos quarts de vuit
del vespre de dissabte i que
pràcticament no en va sor-
tir fins l’endemà a quarts
de set del matí, quan el seu
germà i un amic van arri-
bar des de l’Estat francès
per recollir-lo i tornar cap
allà. Va indicar que només
va estar una estona als bai-
xos de l’hotel per parlar
per Skype i que va anar a
prendre una copa per la ro-
dalia. Ja diumenge, tots
tres van parar en una gaso-
linera i a esmorzar. Des-

prés, ja van emprendre el
trajecte en direcció a l’Es-
tat francès i, pel camí, és
quan van ser interceptats
pels Mossos.
En la roda de reconeixe-

ment, la denunciant va
identificar el noi, si bé
fonts pròximes al cas van
matisar que no n’estava
completament convençu-
da. Un altre testimoni que
era al pàrquing de Millen-
nium també va situar el
sospitós allà i va comentar
que va veure’l sortint tran-
quil·lament d’un cotxe i
que va demanar tabac.
Amb tot, per comprovar la
versió de l’home, el jutge va
ordenar que es prorrogués
la detenció per visionar les
càmeres de l’hotel. n

Denuncia que va ser violada
a fora d’una discoteca de Sils

G. Pladeveya
SILS

a Es va donar l’avís des d’un hostal, on havia acudit amb els pantalons al revés, les mans brutes i descalça
a La noia va dir que havia sigut agredida al pàrquing de Millennium a Els Mossos van detenir un sospitós

Els agents dels Mossos van trobar les sabates de la presumpta víctima a l’aparcament de la discoteca n JOAN SABATER

L’Ajuntament
aprova ajuts per
crear ocupació

BLANES

SILS

‘Dalí, breaking
news’, oberta fins
al 15 d’abril

La Casa Saladrigas de Blanes
oferirà fins al 15 d’abril Dalí,
breaking news, una exposició
organitzada conjuntament
per la Diputació de Girona, el
Patronat de Turisme Costa
Brava Girona i l’agència Efe
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Blanes. A través
d’aquesta mostra fotogràfica
es commemoren alhora tres
efemèrides: el setanta-cinquè
aniversari de l’agència Efe, els
40 anys de la inauguració del
Museu Dalí de Figueres i els
25 anys de la mort de l’artista.
Dalí, breaking news està for-
mada per gairebé una qua-
rantena d’imatges provinents
del fons de l’agència Efe, rea-
litzades per diferents fotò-
grafs i protagonitzades per
Salvador Dalí. A través de la
visita a la mostra, es proposa
una anàlisi del genial pintor
empordanès des del punt de
vista del periodisme i de la se-
va habilitat innata per conver-
tir-se en el focus d’atenció de
la premsa. L’exposició es va
presentar per primer cop l’es-
tiu de l’any passat a Figueres,
amb un gran èxit de visitants.
Posteriorment, es va integrar
en el programa d’exposicions
itinerants de la Diputació de
Girona. n N.F.

El ple de Sils va aprovar les
bases per a la concessió d’in-
centius a les empreses i nous
emprenedors per a la promo-
ció de l’ocupació al municipi,
que es desenvoluparan en
dues línies. La primera línia
afavoreix la contractació
d’aturats empadronats al mu-
nicipi de més de 40 anys i
l’ajut es destinarà a empreses
que incrementin la plantilla.
L’ajut consistirà en una apor-
tació econòmica destinada a
sufragar, en part, les despeses
que es deriven de la contrac-
tació d’aquests nous treballa-
dors. La durada del contracte
hauria de ser de tres mesos
com a mínim i la jornada, del
75% com a mínima. La sego-
na línia es destinarà a ajudar
els nous emprenedors i a afa-
vorir la creació i l’establiment
de noves empreses al munici-
pi. En aquest cas els benefi-
ciaris d’aquest ajut són empa-
dronats a Sils amb un any
d’antiguitat, com a mínim,
que instal·lin una nova empre-
sa al municipi o es constituei-
xin com a autònoms. A aquest
projecte s’hi ha destinat una
partida inicial de 12.000 eu-
ros. n N.F.

L’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners va
aprovar en el ple i per una-
nimitat crear un fons so-
cial per garantir el dret a
l’aigua a tots els ciutadans
del municipi que pateixin
dificultats econòmiques i
reuneixin determinats re-

quisits. Aquest fons social
es nodreix de la part muni-
cipal dels beneficis econò-
mics que va tenir l’any pas-
sat Aigües Colomenques,
una empresa mixta que
està participada en un
49% per l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners.
Podran ser beneficiaris
del fons tots els abonats al
servei municipal d’abasta-

ment d’aigua empadro-
nats al municipi amb una
renda anual inferior a l’in-
dicador de renda de sufi-
ciència de Catalunya.
També hi podran accedir
els que estan a l’atur o són
beneficiaris d’una pensió
contributiva de la segure-
tat social per jubilació, in-
capacitat permanent o
viudetat. Ni el sol·licitant

ni cap persona que visqui a
l’habitatge no pot disposar
d’altres propietats o im-
mobles arrendats. Es bo-
nificarà un 50% de l’im-
port de la quota de servei i
un 50% de l’import del
consum d’aigua del primer
tram sempre que el benefi-
ciari no superi amb el seu
consum el límit establert
per aquest tram. Si se su-
perés aquest consum no
s’obtindria cap mena de
bonificació, ni de la quota
de servei ni del consum. El
segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament, Josep Cu-
llell, va explicar que es par-
teix de la base que unes

150 famílies podrien aco-
llir-se a aquestes ajudes.
“És només una estimació,
no sabem encara quanta
gent s’hi acollirà, sabem
que hi ha problemes de po-
bresa, però no quantes fa-
mílies podrien acollir-
s’hi”, va manifestar.
D’altra banda, el ple

també va aprovar inicial-
ment el nou pla d’ordena-
ció urbanística municipal
(POUM) després d’haver
acceptat en part les al·le-
gacions fetes. CiU i Colo-
mencs pel Canvi hi van vo-
tar a favor, mentre que la
CUP hi va votar en contra i
ERC es va abstenir. n

N. Forns
SANTA COLOMA DE FARNERS

El ple de Santa Coloma
aprova ajuts per l’aigua
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Amer, Banyoles, Begur, Cas-
sà de la Selva, Llançà, Maçanet
de la Selva, Salt, Sant Antoni
de Calonge, Sant Pere Pesca-
dor, Sarrià de Ter i Vilablareix.

GIRONA
Concert A les 8 del vespre
a l’Auditori Viader de la Casa
de Cultura, concert «L'hora
greu», a càrrec de Mare Nos-
trum musicae. Format per Jo-
sep Bassal (violoncel), Fran-
çois Ragot (violoncel), i Claude
Delmas (contrabaix).

Concert A les 10 de la nit
al Sunset Jazz Club de Girona,
concert de Movin’ Wes. In-
fluenciats per Wes Montgo-
mery i altres trios clàssics
d’orgue, el trio ofereix un re-
pertori basat en el jazz, el
funk i el boogaloo. Gratuït.

FIGUERES
Club de lectura A les 8 del
vespre a la Biblioteca Fages
de Climent, Club de Llegir Tea-
tre. La tertúlia girarà sobre l’o-
bra «Mots de ritual» per a
Electra de Josep Palau i Fabre.

GIRONA
Poesia A 2/4 de 6 de la
tard a la Biblioteca Just M. Ca-
sero, l’hora de la poesia, amb
«Vers per on». Amb Contes
en sol major Activitat gratuïta
adreçada a famílies i infants a
partir de 5 anys.

GIRONA
Educació Taller de coneixe-
ment i desenvolupament dels
nens de 0 a 3 anys, «Estratè-
gies per a una bona comunica-
ció entre pares i fills». Es por-
tarà a terme al Col·legi Montes-
sori-Palau, avui dimecres, de
les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

ARBÚCIES
Exposició El Museu Etnolò-
gic del Montseny acull fins al
proper 9 d’abril, l’exposició
«La crònica dels canvis. El pe-
riodisme a comarques gironi-
nes 1976-2014». Projectada i
organitzada per la Demarcació
de Girona del Col·legi de Perio-
distes amb el suport de la Di-
putació de Girona, la Casa de
Cultura de la Diputació de Giro-
na, el seu principal objectiu és
difondre entre la societat la
importància que tenen els mit-
jans de comunicació.

BANYOLES
Exposició El Centre Cívic de
Banyoles acull, fins al proper
31 de març, l’exposició «Pin-
tura Sumi-E», amb obres de
l’artista Lurdes Civit. 

Exposició La Biblioteca Pú-
blica de Banyoles acull, fins al
31 de març, l’exposició «Ara
que tinc 20 anys!, Fotografies
dels 20 anys de vida de l'Ate-
neu Obert de la Dona».

BEUDA
Exposició L’Ajuntament de

Beuda acull, fins al proper 6
d’abril, l’exposició «Paisatges
onírics i retrospectiva, pintures
a l'oli de Mikel Kalderon».

CORÇÀ
Exposició Al Centre Civic de
Corçà Cosmo-Art de l’artista
bisbalenc Jordi Bofill fins al
proper 31 de març. Horari de
dimarts a divendres de 13,30h
a 21,00h dissabte i diumenge
de 9,00h a 21,00h.

FIGUERES
Museu Empordà El Museu
Empordà de Figueres acull,
fins al 12 d’abril, l’exposició
«Constel·lacions Familiars».
Comissariada per Alexandra
Laudo («Heroínas de la Cultu-
ra» i amb obres de Sergi Botella,
Lúa Coderch, Matías Costa, Paco
Chanivet, Lola Lasurt, Ryan Ri-
vadeneyra i Katerina Sedá.

Exposició La seu social
dels Amics del Castell de Sant
Ferran acull, fins al 21 de
març, l’exposició de pintures
«Cors Nus», de l'artista Esther
Martínez Banqué.

GIRONA
Museu Cinema El Museu
del Cinema de Girona acull,
fins al proper 31 de maig,
l’exposició «Terry O'Neill: Ros-
tres de llegenda». Una retros-
pectiva d'algunes de les mi-
llors fotografies del britànic
Terry O'Neill, que va fotogra-
fiar, en els anys 60 i 70, els
rostres de grans estrelles de
Hollywood de l'època. En total
la mostra inclou 40 imatges
que mostren l’estil inconfusi-
ble d’aquest fotògraf britànic. 

Casa de Cultura La Casa de
Cultura de Girona acull, fins al
proper 27 de març, l’exposi-
ció «La Mancomunitat a les
terres de Girona». La mostra
promoguda pel Patronat Fran-
cesc Eiximenis de la Diputació
de Girona, proporciona una vi-
sió renovada de les principals
actuacions que va impulsar
aquesta institució, com ara el
debat territorial, les comunica-
cions, les obres publiques, l'a-
gricultura, les polítiques de
conservació de la natura i dels
monuments, l'educació, la cul-
tura i la sanitat.

La Casa de Cultura de Giro-
na acull, fins al 18 d’abril.
l’exposició «75è aniversari
dels Manaies de Girona». Una
mostra amb les imatges  se-
leccionades en el concurs de
otografia artística obert a pro-
fessionals i aficionats sobre la
temàtica dels Manaies. 

Museu Història El Museu
d’Història de Girona acull, fins
al 26 d’abril, l’exposició «Giro-
na a l'època moderna: de l'obra-
dor al baluard (segles XVI-
XVIII)». La mostra proposa una
revisió dels canvis que va expe-
rimentar la ciutat i la societat a
nivell econòmic, social, religiós,
artístic i urbanístic en època ba-
rroca. Igualment, proposa una
mirada històrica «des de sota»,
de la ciutat i la seva evolució en
el decurs del període, tot defu-
gint expressament una narració
excessivament basada en ma-
terials de caire institucional.

Caixa Fòrum El Caixa Forum
de Girona acull, fins al proper
17 de maig, «Temps del romà-
nic. Art, vida i consciència».
Una exposició que permetrà re-
descobrir i interpretar el romà-
nic català a partir d'un recorre-
gut transversal a través de la
societat dels segles XI-XIII mit-

jançant recursos audiovisuals i
interactius per oferir una visió
fresca i actual d'aquest mo-
ment i d'aquest patrimoni, cru-
cials en la història de Catalunya
i d'Europa. Mostra produïda en
el marc del programa de restau-
ració i millora de monuments
Romànic Obert. Projecte de
col·laboració entre l'Obra Social
La Caixa i la Generalitat.

Bòlit El Bòlit_LaRambla,
Sala Fidel Aguilar acull, fins al
proper 22 de març, l’exposi-
ció «Fairy Tales». Una mostra
col·lectiva que presenta diver-
ses maneres d'acostar-se a la
narrativitat i a la ficció des de
les arts visuals: fotografies
que reconstrueixen moments
històrics, pintures que evo-
quen móns complexos, vídeos
amb inversemblants relats bio-
gràfics... Artistes que possibili-
ten una opció narrativa, una
història possible, amb treballs
fàcils d'interpretar en primera
instància però difícils d'esgotar
en la seva multiplicitat de lec-
tures. Per a més informació es
pot visitar: www.bolit.cat

Col·legi Arquitectes La seu
gironina del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya acull, fins al
proper 12 d’abril, l’exposició
d’obres de Bevk Perovic. 

Museu d’Història dels Jueus
El Museu d’Història dels

Jueus (C/ Força, 8), acull fins al
29 de març, l’exposició «La
Girona Dissident, dins La Giro-
na moderna: de l'obrador al ba-
luart». Organitza: Patronat Call
de Girona - Museu d'Història de
Girona. Entrada gratuïta.

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 d’abril,
l’exposició «Josep Narro. Dibui-
xar la veritat nua dels camps
del Rosselló (1939-1941)». Es
tracta d’una exposició inèdita
que permet copsar de manera
precisa i directa la realitat dels
camps de concentració de la
plana rossellonesa. 
- Recintes que es van erigir el
1939 amb la finalitat de fer
front al flux de refugiats repu-
blicans catalans i espanyols
que fugien de l’avanç de les
tropes franquistes. Es mostren
prop d’un centenar de dibuixos
i esbossos que Josep Narro
(Barcelona, 1902 – Guadalaja-
ra/Mèxic, 1996) va realitzar en
el decurs del seu internament.

Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 22 de
març, l’exposició «De la caigu-
da de Barcelona a la Retirada.
Report of Wide World Photo
for The New York Times». Una
mostra que redescobreox un
patrimoni visual essencial de
la història del segle XX.

L’ESCALA
Exposició La Llibreria
Vitel·la acull, fins al 27 de
març, l’exposició «Les parau-
les són la veritable pell d'allò
que construïm», de Jordi Mitjà. 

OLOT
Museu dels Sants Fins l’a-
bril es pot visitar al Museu
dels Sants l’exposició «Ge-
gants d’Olot. 125 anys». La
mostra vol ser un espai inter-
generacional per compartir
moments viscuts amb els Ge-
gants i, a la vegada, poder-ne
conèixer l’evolució al llarg dels
seus 125 anys d’història, ja
que, des de que van ser conce-
buts per Miquel Blay i Celestí
Devesa, han sofert uns quants

canvis, alguns de notables i al-
tres de més subtils. A l’exposi-
ció s’hi poden veure peces i fo-
tografies que fins ara no s’ha-
vien exposat mai al públic.

Exposició La Sala Oberta
acull, fins al proper 6 d’abril,
l’exposició «Xavier Viñolas. Pai-
satge, llum i moviment». Viño-
las va ser un pintor vocacional
que no va deixar mai de pintar.
Aquesta mostra antològica re-
cull les seves obres, que desta-
quen per la pintura sincera i sa-
turada de llum, amb paisatges
plens d’alegria i festivitat.

Exposició El Museu dels Vol-
cans d’Olot acull, fins al proper
6 d’abril, l’exposició «El hierro,
l’erupció amagada». L’objectiu
d’aquesta exposició és apropar
el vulcanisme al visitant i pro-
porcionar-li coneixements so-
bre l’erupció submarina d’El
Hierro: com es va poder predir,
com se n’ha fet el seguiment i
quins han estat els seus princi-
pals efectes. S’estructura en sis
espais verticals amb panells ex-
plicatius, imatges i elements
propis de l’erupció com la res-
tingolita (piroclast que el volcà
va emetre i es va poder recollir
a la superfície del mar).

Exposició El Museu de la Ga-
rrotxa dedica una exposició an-
tològica a l’obra de Xavier Car-
bonell (Olot, 1942), un dels ar-
tistes olotins més internacio-
nals, amb una llarga trajectòria i
un amplíssim reconeixement.
La mostra «Xavier Carbonell.
Una vida lligada a l’art» es po-
drà visitar en aquest espai, fins
al proper 6 d’abril.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació:
www.museudelsuro.cat

Fundació Josep Pla La
Fundació Josep Pla de Palafru-
gell acull, fins al proper mes
de maig, l’exposició «Notes
sobre París. Joan Pujol-Creus -
Josep Pla, fotografia literària».

ST. JOAN DE LES ABADESSES
Exposició L’Espai d’Art de
l’Abadia acull, fins al proper
26 d’abril, l’exposició «Cuer-
pos de luz», amb obres de la
fotògrafa Mayte Vieta, Col·lec-
ció de la Fundació Vila Casas..

TORROELLA DE MONTGRÍ
Museu Mediterrània El
Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí acull, fins
al 6 d’abril «La Festa Popular,
la Catalanitat Cívica». L’objec-
tiu d’aquesta mostra, dividida
en cinc àmbits diferents, és
donar a conèixer la pregonesa
i l’actualitat del fenomen fes-
tiu, no tant des d’una òptica
d’estudi antropològic o etnolò-
gic, sinó des del punt de vista
de la sociologia i de la política,
entenent la política com la
participació de les persones
en els afers ciutadans.

L’Espai Montgrí del Museu
de la Mediterrània acull, fins
al 22 de març, l’exposició
«Resquicios» de Isadora Will-
son. Aquesta mostra neix fruit
de la col·laboració d’Inund’ART,
l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Torroella de Montgrí,
la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya
i el Museu de la Mediterrània
en el compromís conjunt i re-
novat any darrera any, per fer
arribar l’art contemporani als
joves del Baix Ter. 

Claustre Hospital El Claus-
tre de l’Hospital de Torroella
de Montgrí acull, fins al pro-
per 28 de març, l’exposició
fotogràfica «La ciutat reflecti-
da», amb retrats de Joaquim
Domínguez Rodríguez.

VERGES
Exposició El Mas Pi de Ver-
ges acull, fins al proper 15
de març, l’exposició d’obres
de l’artista Josep Marsà Vilà.

VIDRERES
Exposició La Biblioteca
Joan Rigau i Sala acull, fins al
proper 31 de març, l’exposi-
ció «Art dramàtic», de l’artista
vidrerenc Jordi Montoliu.  

FIGUERES
Cursa Urbana El diumenge
dia 22 de març, se celebra a
Figueres la 6a Cursa Urbana de
Sant Josep. Dos recorreguts
possibles: de 5km i de 10km.
Organitza: Amics de Sant Jo-
sep. Per a inscripcions visiteu
el portal web de l’associació:
www.amicsdesantjosep.cat

GIRONA
Biennal d’Art La fundació
Casa de Cultura de la Diputació
de Girona, amb voluntat de fo-
mentar i difondre els valors de
l'art i de donar suport als artis-
tes visuals de les terres de Gi-
rona, convoca la vuitena Bien-
nal d'art amb una dotació de
15.000€ per a l'adquisició d'o-
bres que passaran a formar
part del fons de la Fundació. 
- El període d'admissió de
dossiers amb propostes d'o-
bra  es tancarà el proper  13
de març, a la secretaria de la
Casa de Cultura de Girona.

2on Premi Opinió Escrita
La comissió de l'Agenda Llati-
noamericana de Girona convo-
ca la segona edició del Premi a
l'Opinió Escrita. L’article d’opi-
nió haurà d’estar relacionat
amb el tema de l'Agenda Llati-
noamericana Mundial 2016:
«Propietat i desigualtat». Per
presentar-s’hi cal tenir com a
mínim 16 anys. Ha d’estar es-
crit en català i amb una exten-
sió màxima de 4.800 caràc-
ters. Els articles s'hauran d'en-
viar en versió electrònica i for-
mat word abans del 31 de
març, a l'adreça: llatinoameri-
cana@solidaries.org. 

HOSTALRIC
Premis literaris L’Ajunta-
ment d’Hostalric convoca el VII
Premi Literari de Narrativa Cur-
ta Modest Salse, i el Premi de
Poesia Modest Salse. Els tre-
balls s’han de presentar abans
del 20 de març i s’hauran de
fer arribar a l’Oficina de Turis-
me presencialment o per correu
electrònic a l’adreça de correu
bibliohostalric@gmail.com Hi
haurà un premi per categoria
de narrativa i un altre per poe-
sia: Categoria A. Val de 25€ en
llibres en cadascuna de les ca-
tegories. Categoria B. Val de
50€ en llibres en cadascuna de
les categories. Categoria C.
150€ + val de 50€ en llibres. El
lliurament de premis tindrà lloc
el 23 d’abril, dia de Sant Jordi.

LA JONQUERA
Premis Walter Benjamin II
Convocatòria del Premi Inter-
nacional Memorial Walter Ben-

jamin en la modalitat «Reco-
neixement a un treball assa-
gístic inèdit». El premi, que
parteix del caràcter transver-
sal de l’obra de l’autor judeoa-
lemany, té fonamentalment el
propòsit de donar suport a la
tasca teòrica que desenvolu-
pen professionals vinculats
amb els estudis sobre art, foto-
grafia, arquitectura, urbanis-
me, cinema, filosofia, història,
literatura, sociologia... La perio-
dicitat de la convocatòria del
premi serà biennal. El període
d’admissió serà de l’1 al 30 de
juny, ambdós inclosos. Es po-
den consultar les bases d’a-
questa convocatòria al web:
www.museuexili.cat

PALAFRUGELL
VIII Concurs de poesia Fun-
dació Jesús Serra  La ins-
cripció és gratuïta i solament
es pot fer en línia a www.poe-
siafjs.com. Una vegada com-
pletada la inscripció, es rebrà la
confirmació al correu electrò-
nic que s'hagi donat com a con-
tacte. Per aquest motiu és
molt important que el correu
electrònic que es doni en el
procés d'inscripció sigui d'ús
habitual. El poema o poemes:
en format word, pdf o txt. S'ha
de signar només amb un pseu-
dònim (sense incloure-hi cap
dada personal). Totes les teves
dades personals: nom, cog-
noms, adreça, Telèfon, dni o
passaport, edat i categoria en
què participes. El termini de
presentació de poemes fina-
litza el proper 13 de març.

PLATJA D’ARO
Miniremakes Cinquè Con-
curs de Miniremakes de Platja
d’Aro, convocat per l’Associació
Arocinema amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, IC Media i el CAF.
La participació és oberta a
tothom, i proposa reproduir en
tècnica lliure una escena, de
no més de tres minuts, d’una
pel·lícula, sèrie de televisió o
videoclip musical fàcilment
identificable pel gran públic. El
termini de presentació es
tanca el 17 d’abril. El jurat el
configuren tres persones vin-
culades amb el món de la cul-
tura i el cinema.

PALAFRUGELL
La Garoinada Diversos es-
tabliments de Palafrugell cele-
bren, fins al 22 de març, la
campanya gastronòmica de La
Garoinada, una de les més co-
negudes i de major tradició de
les comarques gironines. Res-
taurants participants: La Caso-
na, La Xicra, Xadó (de Palafru-
gell), El Balcó de Calella - Hotel
Sant Roc (de Calella), Hotel
Rest. El Far, Hostal La Llagos-
ta, Hotel Rest. Llafranch, Hotel
Rest. Llevant i Hotel Rest. Te-
rramar (de Llafranc) i l'Hotel
Rest. Tamariu (de Tamariu).

PALAMÓS
Olla del peix A Palamós i
Calonge ja es pot gaudir del
menú de «l’Olla de Peix»... se-
guint la saviesa de la gastro-
nomia més tradicional... de les
calderetes, els suquets, els
ranxos o les bullinades, la cam-
panya gastronòmica posa a la
taula tots els gustos de la cui-
na de casa. Set restaurants de
la zona de la badia ofereixen
fins al 29 de març el menú,
Restaurants: Calonge - Sant
Antoni: Costa Brava, Guillermo,
Refugi de Pescadors, Simon.
Palamós: Bell Port, Hotel Ànco-
ra i  Maria de Cadaqués.
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Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

OLOT
Paraules i lletres A 2/4 de
6 de la tarda a la sala d’actes
de l’IMPO, sessió del cicle
«Paraules i lletres», amb la
conferència «Salvador Espriu.
La solitud del mur i el cami-
nant» a càrrec de Càndid
Sempere. Organitza: Aules de
Difusió Cultural de la Garrotxa

GIRONA
Conferència A 2/4 de 8 de
la tarda a l’Aula Magna de la
Casa de Cultura de Girona,
conferència sobre «Colòmbia,
contrast de colors», a càrrec
de Jordi Llorens. En el marc
del cicle de xerrades «Una mi-
rada al món».

BANYOLES
Dansa En el marc del cicle
«Qui té por a la dansa?», la
sala 0 de l’Ateneu de Banyo-
les acull, a partir de les 8 del
vespre, la sessió dedicada a la
dansa moderna. Amb Roberto
Fratini. Preu: 12 € (cicle com-
plert) / 5 € (sessió única) 

BLANES
Exposició La mostra itine-
rant «Dalí, breaking news»
restarà oberta al públic fins
al proper 15 d’abril a la
Casa Saladrigas de Blanes.
Aquesta exposició commemo-
ra els 75 anys de l'Agència
Efe, els 40 del Museu Dalí i
els 25 de la mort del pintor. 
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Portada Notícies Crítica Entrevistes Opinió Vinyetes L’Avenç
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A través de l’exposició fotogràfica internacional, “Dalí, breaking news”, que

actualment es podrà visitar fins al 15 d’abril a la Casa Saladrigas (Blanes),

podreu descobrir el Dalí més mediàtic en una exposició que té com a objectiu

difondre la figura del genial pintor empordanès.

CALÀNDRIA PUNT DE LLIBRE HOMO FABRA EL WEB NEGRE L’APUNTADOR CAST@FIORE PANTALLES GALERIES SA IL·LUSTRÍSSIMA

Barcelona, 13 de Març 2015 Connecta't

El Dalí més mediàtic desembarca a
Blanes
Núvol. Barcelona. / 12.03.2015

1
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A partir de l’entrevista que Joaquín Soler li va fer al programa A Fondo i d’una quarantena

d’imatges provinents del fons de l’Agència EFE, que, juntament amb la Diputació de Girona,

el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Agència EFE i l’Ajuntament de Blanes,

organitzen aquest esdeveniment, aquesta exposició vol commemorar tres efemèrides: el 75è

aniversari d’EFE, els 40 anys de la inauguració del Museu Dalí (Figures) i els 25 anys de la

mort de l’artista. El protagonista d’aquestes imatges és, evidentment, el pintor.

A través d’aquesta mostra, que es va presentar per primera vegada l’estiu de l’any passat a

Figueres, es proposa a l’espectador una anàlisi, des del punt de vista del periodisme, de Dalí

i de la seva habilitat innata per convertir-se en el focus d’atenció de la premsa. Actualment,

l’exposició es troba integrada dins del programa d’Exposicions Itinerants de la Diputació de

Girona i recorre així diverses poblacions de la comarca, de manera que també es podrà

veure a Lloret i Girona, a més de Blanes, així com també es farà al Palau Robert de

Barcelona i a Brusel·les.

L’exposició es divideix en sis apartats diferenciats, corresponents a les diverses seccions que

pot tenir un diari: cultura, política, societat, ciència, internacional i mèdia. En totes hi

apareix la figura de Salvador Dalí, a vegades sol, si bé la immensa majoria de vegades hi

surt interactuant amb l’entorn. Dalí, doncs, va ser un home de múltiples cares: va destacar

com a punt d’atenció de totes les mirades, sobretot dels periodistes, que trobaven en el geni

continguts potents, no només visuals, sinó també teòrics i conceptuals (mèdia). En l’àmbit

de la ciència, Dalí va destacar per l’interès que hi tenia posat, ja que, en la quotidianitat,

perseguia la fusió de l’art i la ciència a través d’invents —és de sobres conegut l’invent del

rellotge tou—, mentre que, des del punt de vista cultural, va destacar pels seus interessos i

per com els plasmava en les seves creacions.

D’altra banda, Dalí va ser conegut internacionalment i va viatjar molt en esdeveniments

oficials; no és estrany, doncs, veure’l com a convidat, per exemple, a una gala benèfica de la

Fundació Contra el Càncer Damon Runyon, a Nova York. Dalí no va ser únicament un

artista, va ser un home involucrat en la societat en què vivia i en la política del moment,

fet que ho demostra l’estreta relació que va tenir amb els poders públics i el fet de ser molt

ben valorat —tant ell com la seva obra— pels diversos sectors. Així, doncs, en aquesta

exposició hi trobareu el caràcter polifacètic que va desprendre la figura de Salvador Dalí.

+ Llegits

1 Club Editor i la familia Sales

2 La peixera de Mazoni

3 De mestretites, Catalunya n’és plena

4 Dos editors que busquen dones

5 Plurilingüisme en la literatura. Estètica o
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6 Conèixer el Louvre

7 El temple que mou els homes

8 Editorials independents

9 Birnam de Víctor Sunyol, o els mugrons de

William Shakespeare

10 La lectura no ens fa més bones persones

Inscriu-te

Activitat recent

Crea un compte o Inicia sessió per
veure què fan les teves amistats.

El temple que mou els homes
5 persones ho recomanen.

La farmàcia de l’antic Hospital de Santa
Caterina, oberta al públic
24 persones ho recomanen.

La salut de la llengua. Consideracions
6 persones ho recomanen.

“Maragall no interessa a ningú”
9 persones ho recomanen.

Sang, fetge i ratafia catalana
65 persones ho recomanen
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Blanes, Cadaqués, Olot,
Santa Coloma de Farners,
 Torroella de Montgrí.

GIRONA
Religió A les 8 del vespre
als Locals del Mercadal (C/
Santa Clara, 11), conferència
«Ecologia i espiritualitat», a
càrrec de Josep Gordi, profes-
sor de geografia a la Universi-
tat de Girona. Entrada lliure.

Formació A les 6 de la tar-
da a l’Espai Marfà, xerrada so-
bre «Reca final, arriben les
preinscripcions!».  

GIRONA
Comunicació A les 6 de la
tarda a l’Escola Montessori
Palau, «El llenguatge i la co-
municació». Tallers de conei-
xement i desenvolupament
dels nens de 0 a 3 anys.

GIRONA
Club de lectura A les 8 del
vespre a la Biblioteca Salva-
dor Allende, club de lectura
«La història d’amor»..

ARBÚCIES
Exposició El Museu Etnolò-
gic del Montseny acull fins al
proper 9 d’abril, l’exposició
«La crònica dels canvis. El pe-
riodisme a comarques gironi-
nes 1976-2014». Projectada i
organitzada per la Demarcació
de Girona del Col·legi de Perio-
distes amb el suport de la Di-
putació de Girona, la Casa de
Cultura de la Diputació de Giro-
na, el seu principal objectiu és
difondre entre la societat la
importància que tenen els mit-
jans de comunicació.

BANYOLES
Exposició El Centre Cívic de
Banyoles acull, fins al proper
31 de març, l’exposició «Pin-
tura Sumi-E», amb obres de
l’artista Lurdes Civit. 

Exposició La Biblioteca Pú-
blica de Banyoles acull, fins al
31 de març, l’exposició «Ara
que tinc 20 anys!, Fotografies
dels 20 anys de vida de l'Ate-
neu Obert de la Dona».

BEUDA
Exposició L’Ajuntament de
Beuda acull, fins al proper 6
d’abril, l’exposició «Paisatges
onírics i retrospectiva, pintures
a l'oli de Mikel Kalderon».

CORÇÀ
Exposició Al Centre Civic de
Corçà Cosmo-Art de l’artista
bisbalenc Jordi Bofill fins al
proper 31 de març. Horari de
dimarts a divendres de 13,30h
a 21,00h dissabte i diumenge
de 9,00h a 21,00h.

FIGUERES
Museu Empordà El Museu
Empordà de Figueres acull,
fins al 12 d’abril, l’exposició
«Constel·lacions Familiars».
Comissariada per Alexandra

Laudo («Heroínas de la Cultu-
ra» i amb obres de Sergi Botella,
Lúa Coderch, Matías Costa, Paco
Chanivet, Lola Lasurt, Ryan Ri-
vadeneyra i Katerina Sedá.

Exposició La seu social
dels Amics del Castell de Sant
Ferran acull, fins al dissabte
21 de març, l’exposició de
pintures «Cors Nus», de l'ar-
tista Esther Martínez Banqué.

GIRONA
Museu Cinema El Museu
del Cinema de Girona acull,
fins al proper 31 de maig,
l’exposició «Terry O'Neill: Ros-
tres de llegenda». Una retros-
pectiva d'algunes de les mi-
llors fotografies del britànic
Terry O'Neill, que va fotogra-
fiar, en els anys 60 i 70, els
rostres de grans estrelles de
Hollywood de l'època. En total
la mostra inclou 40 imatges
que mostren l’estil inconfusi-
ble d’aquest fotògraf britànic.

Espai Jove L’Estació Espai
Jove acull, fins al proper 27
de març, l’exposició «Dona de
les paraules. Gravat calcogrà-
fic» d’Oriol Tuca Vancells. Una
mostra que parteix de la col·la-
boració poètica d'Agnès Cervià
Vidal i l'artista gràfic Oriol Tuca
Vancells, que aporta la dimen-
sió visual del projecte a través
de gravat calcogràfic.

La Mercè El Centre Cultural
La Mercè de Girona,acull, fins
al proper divendres 10 d’a-
bril, l’exposició «ADN Mitrcon-
drial». El treball de l'artista
Lourdes Mondéjar és una re-
flexió sobre el paper de la
dona en la societat mitjançant
al combinació d'art i artesania,
per crear un ric corpus d'obres
a partir de materials tèxtils.

Casa de Cultura La Casa de
Cultura de Girona acull, fins al
proper 27 de març, l’exposi-
ció «La Mancomunitat a les
terres de Girona». La mostra
promoguda pel Patronat Fran-
cesc Eiximenis de la Diputació
de Girona, proporciona una vi-
sió renovada de les principals
actuacions que va impulsar
aquesta institució, com ara el
debat territorial, les comunica-
cions, les obres publiques, l'a-
gricultura, les polítiques de
conservació de la natura i dels
monuments, l'educació, la cul-
tura i la sanitat.

La Casa de Cultura de Giro-
na acull, fins al 18 d’abril.
l’exposició «75è aniversari
dels Manaies de Girona». Una
mostra amb les imatges  se-
leccionades en el concurs de
otografia artística obert a pro-
fessionals i aficionats sobre la
temàtica dels Manaies. 

Museu Història El Museu
d’Història de Girona acull, fins
al 26 d’abril, l’exposició «Giro-
na a l'època moderna: de l'obra-
dor al baluard (segles XVI-
XVIII)». La mostra proposa una
revisió dels canvis que va expe-
rimentar la ciutat i la societat a
nivell econòmic, social, religiós,
artístic i urbanístic en època ba-
rroca. Igualment, proposa una
mirada històrica «des de sota»,
de la ciutat i la seva evolució en
el decurs del període, tot defu-
gint expressament una narració
excessivament basada en ma-
terials de caire institucional.

Caixa Fòrum El Caixa Forum
de Girona acull, fins al proper
17 de maig, «Temps del romà-
nic. Art, vida i consciència».
Una exposició que permetrà re-
descobrir i interpretar el romà-

nic català a partir d'un recorre-
gut transversal a través de la
societat dels segles XI-XIII mit-
jançant recursos audiovisuals i
interactius per oferir una visió
fresca i actual d'aquest mo-
ment i d'aquest patrimoni, cru-
cials en la història de Catalunya
i d'Europa. Mostra produïda en
el marc del programa de restau-
ració i millora de monuments
Romànic Obert. Projecte de
col·laboració entre l'Obra Social
La Caixa i la Generalitat.

Bòlit El Bòlit_LaRambla,
Sala Fidel Aguilar acull, fins al
proper 22 de març, l’exposi-
ció «Fairy Tales». Una mostra
col·lectiva que presenta diver-
ses maneres d'acostar-se a la
narrativitat i a la ficció des de
les arts visuals: fotografies
que reconstrueixen moments
històrics, pintures que evo-
quen móns complexos, vídeos
amb inversemblants relats bio-
gràfics... Artistes que possibili-
ten una opció narrativa, una
història possible, amb treballs
fàcils d'interpretar en primera
instància però difícils d'esgotar
en la seva multiplicitat de lec-
tures. Per a més informació es
pot visitar: www.bolit.cat

Col·legi Arquitectes La seu
gironina del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya acull, fins al
proper 12 d’abril, l’exposició
d’obres de Bevk Perovic. 

Museu d’Història dels Jueus
El Museu d’Història dels

Jueus (C/ Força, 8), acull fins al
29 de març, l’exposició «La
Girona Dissident, dins La Giro-
na moderna: de l'obrador al ba-
luart». Organitza: Patronat Call
de Girona - Museu d'Història de
Girona. Entrada gratuïta.

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 d’abril,
l’exposició «Josep Narro. Dibui-
xar la veritat nua dels camps
del Rosselló (1939-1941)». Es
tracta d’una exposició inèdita
que permet copsar de manera
precisa i directa la realitat dels
camps de concentració de la
plana rossellonesa. 
- Recintes que es van erigir el
1939 amb la finalitat de fer
front al flux de refugiats repu-
blicans catalans i espanyols
que fugien de l’avanç de les
tropes franquistes. Es mostren
prop d’un centenar de dibuixos
i esbossos que Josep Narro
(Barcelona, 1902 – Guadalaja-
ra/Mèxic, 1996) va realitzar en
el decurs del seu internament.

Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 22 de
març, l’exposició «De la caigu-
da de Barcelona a la Retirada.
Report of Wide World Photo
for The New York Times». Una
mostra que redescobreox un
patrimoni visual essencial de
la història del segle XX.

L’ESCALA
Exposició La Llibreria
Vitel·la acull, fins al 27 de
març, l’exposició «Les parau-
les són la veritable pell d'allò
que construïm», de Jordi Mitjà. 

OLOT
Museu dels Sants Fins l’a-
bril es pot visitar al Museu
dels Sants l’exposició «Ge-
gants d’Olot. 125 anys». La
mostra vol ser un espai inter-
generacional per compartir
moments viscuts amb els Ge-
gants i, a la vegada, poder-ne
conèixer l’evolució al llarg dels
seus 125 anys d’història, ja

que, des de que van ser conce-
buts per Miquel Blay i Celestí
Devesa, han sofert uns quants
canvis, alguns de notables i al-
tres de més subtils. A l’exposi-
ció s’hi poden veure peces i fo-
tografies que fins ara no s’ha-
vien exposat mai al públic.

Exposició La Sala Oberta
acull, fins al proper 6 d’abril,
l’exposició «Xavier Viñolas. Pai-
satge, llum i moviment». Viño-
las va ser un pintor vocacional
que no va deixar mai de pintar.
Aquesta mostra antològica re-
cull les seves obres, que desta-
quen per la pintura sincera i sa-
turada de llum, amb paisatges
plens d’alegria i festivitat.

Exposició El Museu dels Vol-
cans d’Olot acull, fins al proper
6 d’abril, l’exposició «El hierro,
l’erupció amagada». L’objectiu
d’aquesta exposició és apropar
el vulcanisme al visitant i pro-
porcionar-li coneixements so-
bre l’erupció submarina d’El
Hierro: com es va poder predir,
com se n’ha fet el seguiment i
quins han estat els seus princi-
pals efectes. S’estructura en sis
espais verticals amb panells ex-
plicatius, imatges i elements
propis de l’erupció com la res-
tingolita (piroclast que el volcà
va emetre i es va poder recollir
a la superfície del mar).

Exposició El Museu de la Ga-
rrotxa dedica una exposició an-
tològica a l’obra de Xavier Car-
bonell (Olot, 1942), un dels ar-
tistes olotins més internacio-
nals, amb una llarga trajectòria i
un amplíssim reconeixement.
La mostra «Xavier Carbonell.
Una vida lligada a l’art» es po-
drà visitar en aquest espai, fins
al proper 6 d’abril.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació:
www.museudelsuro.cat

Fundació Josep Pla La
Fundació Josep Pla de Palafru-
gell acull, fins al proper mes
de maig, l’exposició «Notes
sobre París. Joan Pujol-Creus -
Josep Pla, fotografia literària».

ST. JOAN DE LES ABADESSES
Exposició L’Espai d’Art de
l’Abadia acull, fins al proper
26 d’abril, l’exposició «Cuer-
pos de luz», amb obres de la
fotògrafa Mayte Vieta, Col·lec-
ció de la Fundació Vila Casas.

SANT PERE PESCADOR
Exposició La Biblioteca
Marta Fàbrega i Romans de
Sant Pere Pescador, acull fins
al proper 26 de març, l’expo-
sició «La renovació de l’Escola
Pública. de l’Empordà a tot Ca-
talunya (1900-1939)». 

TORROELLA DE MONTGRÍ
Museu Mediterrània El
Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí acull, fins
al 6 d’abril «La Festa Popular,
la Catalanitat Cívica». L’objec-
tiu d’aquesta mostra, dividida
en cinc àmbits diferents, és
donar a conèixer la pregonesa
i l’actualitat del fenomen fes-
tiu, no tant des d’una òptica
d’estudi antropològic o etnolò-
gic, sinó des del punt de vista
de la sociologia i de la política,
entenent la política com la
participació de les persones
en els afers ciutadans.

L’Espai Montgrí del Museu
de la Mediterrània acull, fins

al 22 de març, l’exposició
«Resquicios» de Isadora Will-
son. Aquesta mostra neix fruit
de la col·laboració d’Inund’ART,
l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Torroella de Montgrí,
la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya
i el Museu de la Mediterrània
en el compromís conjunt i re-
novat any darrera any, per fer
arribar l’art contemporani als
joves del Baix Ter. 

Claustre Hospital El Claus-
tre de l’Hospital de Torroella
de Montgrí acull, fins al pro-
per 28 de març, l’exposició
fotogràfica «La ciutat reflecti-
da», amb retrats de Joaquim
Domínguez Rodríguez.

VIDRERES
Exposició La Biblioteca
Joan Rigau i Sala acull, fins al
proper 31 de març, l’exposi-
ció «Art dramàtic», de l’artista
vidrerenc Jordi Montoliu.  

GIRONA
2on Premi Opinió Escrita
La comissió de l'Agenda Llati-
noamericana de Girona convo-
ca la segona edició del Premi a
l'Opinió Escrita. L’article d’opi-
nió haurà d’estar relacionat
amb el tema de l'Agenda Llati-
noamericana Mundial 2016:
«Propietat i desigualtat». Per
presentar-s’hi cal tenir com a
mínim 16 anys. Ha d’estar es-
crit en català i amb una exten-
sió màxima de 4.800 caràc-
ters. Els articles s'hauran d'en-
viar en versió electrònica i for-
mat word abans del 31 de
març, a l'adreça: llatinoameri-
cana@solidaries.org. 

Beca 8 de març S’ha convo-
cat la beca 8 de març, d’estudis
històrics de les dones a Girona,
una iniciativa de l’Ajuntament
de Girona per a promoure la re-
cuperació del llegat històric gi-
roní a través de l’estudi de la
història de les dones que han
contribuït a formar-la al llarg
dels segles. Poden participar-
hi totes les persones interes-
sades en els estudis d'història
de les dones a Girona, indivi-
dualment o en grup. En aques-
ta convocatòria, la beca té una
dotació econòmica de 9.000
euros. Aquest import està sub-
jecte a les retencions legals
establertes. El termini per
presentar projectes que op-
tin a la beca finalitza el 30
de maig. Per a més informació
consulteu: www.girona.cat

HOSTALRIC
Premis literaris L’Ajunta-
ment d’Hostalric convoca el VII
Premi Literari de Narrativa Cur-
ta Modest Salse, i el Premi de
Poesia Modest Salse. Els tre-
balls s’han de presentar abans
del 20 de març i s’hauran de
fer arribar a l’Oficina de Turis-
me presencialment o per correu
electrònic a l’adreça de correu
bibliohostalric@gmail.com El
lliurament de premis tindrà lloc
el 23 d’abril, dia de Sant Jordi.

LA JONQUERA
Premis Walter Benjamin II
Convocatòria del Premi Inter-
nacional Memorial Walter Ben-
jamin en la modalitat «Reco-
neixement a un treball assa-
gístic inèdit». El premi, que
parteix del caràcter transver-
sal de l’obra de l’autor judeoa-
lemany, té fonamentalment el
propòsit de donar suport a la
tasca teòrica que desenvolu-
pen professionals vinculats

amb els estudis sobre art, foto-
grafia, arquitectura, urbanis-
me, cinema, filosofia, història,
literatura, sociologia... La perio-
dicitat de la convocatòria del
premi serà biennal. El període
d’admissió serà de l’1 al 30 de
juny, ambdós inclosos. Es po-
den consultar les bases d’a-
questa convocatòria al web:
www.museuexili.cat

PALS
Concurs literari L’Ajunta-
ment de Pals ha convocat la 19
edició del Concurs Literari «Lla-
pis de Sant Sant Jordi». L’obra
es presentarà en llengua cata-
lana, amb un màxim de 3 fulls
din-A4 escrits per una sola
cara. Cada participant només
podrà presentar 1 obra. Catego-
ries: a)  Adults .-  Dues modali-
tats: Poesia i Prosa. Els concur-
sants només podran participar
en una d’elles; de manera que
qui opti per a la poesia no po-
drà presentar cap treball en
prosa o a l’inrevés. b) Juvenil i
Infantil .- Poden presentar la
seva obra escrita en poesia o
en prosa. El tema és lliure. L’úl-
tim dia per presentar els tre-
balls serà el 9 d’abril a les ofi-
cines de l’Àrea de Cultura-Arxiu,
o bé a la recepció de l’ajunta-
ment (de 9 del matí a 2 de la
tarda), i a l’oficina de turisme
(de 10 del matí a 2 de la tarda);
per correu postal es poden
adreçar a Ajuntament de Pals
(Àrea de Cultura-Arxiu), Pl. Ma-
jor  7, 17256  Pals. 

PLATJA D’ARO
Miniremakes Cinquè Con-
curs de Miniremakes de Platja
d’Aro, convocat per l’Associació
Arocinema amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, IC Media i el CAF.
La participació és oberta a
tothom, i proposa reproduir en
tècnica lliure una escena, de
no més de tres minuts, d’una
pel·lícula, sèrie de televisió o
videoclip musical fàcilment
identificable pel gran públic. El
termini de presentació es
tanca el 17 d’abril. El jurat el
configuren tres persones vin-
culades amb el món de la cul-
tura i el cinema.

GIRONA
Monitor de lleure Del 28
de març al 6 d'abril a l’Escola
d’Educadors Galligants, curs de
monitor/a d'activitats d'educa-
ció en el lleure infantil i juvenil
(intensiu Setmana Santa). Per
a més informació es pot con-
tactar amb el centre a través
del telèfon 972 23 39 81 o a
l’adreça de correu
galligants@galligants.org

Balls folk Punt de ball Folk i
balls tradicionals. Tots els di-
lluns, de 20h a 22h, al Centre
cívic Sant Narcís. Gratuït.

SILS
Alimentació Cada tercer di-
vendres de mes es porta a ter-
me al Centre Cívic de Sils un
taller de menjar sa, per apren-
dre a cuinar i alimentar-se de
forma saludable. El 20 de
març, el taller girarà sobre la
dieta equilibrada. El 17 d’abril.
sobre com preparar-se per la
primavera. El 15 de maig, so-
bre com menjar aliments crus,
sense cocció, per tal que siguin
més saludables. El 19 de juny,
el taller treballarà sobre l’ali-
mentació infantil. El preu de
cada taller és de 5 euros i les
inscripcions es poden realitzar
a centrecivicsils@sils.cat
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Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Exposició El Museu del Ci-
nema de Girona acull, fins al
proper 31 de maig, l’exposi-
ció «Terry O'Neill: Rostres de
llegenda». Una retrospectiva
d'algunes de les millors foto-
grafies del britànic Terry O'-
Neill, que va fotografiar, en els
anys 60 i 70, els rostres de
grans estrelles de Hollywood. 

TORROELLA DE M.
Exposició El Claustre de
l’Hospital de Torroella de
Montgrí acull, fins al proper
28 de març, l’exposició foto-
gràfica «La ciutat reflectida»,
amb retrats de Joaquim Do-
mínguez Rodríguez. Organitza:
Amics de la Fotografia de
 Torroella de Montgrí. 

BLANES
Exposició La mostra itine-
rant «Dalí, breaking news»
restarà oberta al públic fins
al proper 15 d’abril a la
Casa Saladrigas de Blanes.
Aquesta exposició commemo-
ra els 75 anys de l'Agència
Efe, els 40 del Museu Dalí i
els 25 de la mort del pintor. 

FIGUERES
Exposició El Museu Empor-
dà acull «Constel·lacions Fa-
miliars». Una exposició amb
obres de Sergi Botella, Lúa Co-
derch, Matías Costa, Paco Cha-
nivet, Lola Lasurt, Ryan Rivade-
neyra i Katerina Sedá.
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El Museu Memorial de l’Exili
(MUME) presenta una exposició
inèdita que permet copsar de
manera precisa i directa la reali-
tat dels camps de concentració
de la plana rossellonesa, recin-
tes que es van erigir el 1939
amb la finalitat de fer front al
flux de refugiats republicans ca-
talans i espanyols que fugien
de l’avanç de les tropes fran-
quistes. A l’exposició es mos-
tren prop d’un centenar de di-
buixos i esbossos  que Josep
Narro (Barcelona, 1902 – Guada-
lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar
en el decurs del seu interna-
ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47.   H Fins el 5 d’abril. De di-
marts a dissabte de 10 a 18h.
Diumenges i festius de 10 a
14h. Dilluns tancat.

�

La Diputació de Girona, el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava
Girona i l'Agència  EFE encara
commemoren el 75è aniversari
de l'Agència amb l'exposició
«Dalí,  breaking news», coinci-
dint amb els 40 anys (enguany
ja en són 41) de la inauguració
del Museu Dalí  de Figueres i els
25 anys de la mort de l'artista.
La mostra que ara es pot veure
a Blanes (abans ha passat per
Casa Empordà de Figueres i per
la Casa de Cultura de Lloret)
està formada per 75 imatges
provinents del fons de l'Agència
EFE realitzades per diferents fo-
tògrafs i protagonitzades per
Salvador Dalí.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA DE
FOTÒGRAFS

Casa Saladrigas, Blanes.

Passeig Mestrança, 73.  H Fins

el 15 d’abril. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 13h. De dijous a
dissabte de 17 a 20h.

�

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  H Del 14

de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

�

A la majoria li pot semblar pa-
radoxal, però l veritable sentit
del Sumi-e, —així com de les
anomenades arts zen— no con-
sisteix en realitzar obres d’art o
en la possibilitat d’aconseguir
unes habilitats tècniques, sinó
que allò que compta és la pràcti-
ca en si. En aquest sentit, no ha
d’estranyar-nos el què explica
l’autora de la mostra: «Pintar
amb la tècnica del Sumi-e m'a-
porta un coneixement sobre mi
mateixa. El Lotus em dona espi-
ritualitat, l'orquídia subtilesa, la
prunera perseverança, el bambú
flexibilitat, el crisantem movi-
ment i el drac... Em recorda la
meva força!». | E. CAMPS

LURDES CIVIT
Centre Cívic Banyoles. Ca-

rrer Barcelona, 54  H Del 26

de febrer al 31 de març. De
dilluns a divendres de 15 a 22h

�

Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. No cal dir quines
peces integren cada grup: al mi-
llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-
nista no és la terra sinó la llum i
l’atmosfera que desdibuixa to-
tes les coses; al menys interes-
sant, en canvi, li escauen la pe-
santor de les pedres i la pintura
d’encàrrec realitzada de manera
gairebé seriada que, com afir-
mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  
Al final, i més enllà de contin-
gències històriques i modes his-
toriogràfiques,  és relativament
senzill entendre d’on prové la
fascinació envers Urgell: de les
profunditats abissals d’una pin-
tura capaç de capturar com cap
altra una llum molt antiga. Pot-
ser per això seria convenient
aprendre a mirar les seves obres
amb els mateixos ulls amb els
que contemplem, per exemple,
una obra de l’inabastable Mark
Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  H
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.

�

GABI JIMÉNEZ
Casa de Cultura de Girona. Plaça de

l’Hospital. 6  H Del 18 de març al 18

d’abril. De dimarts a divendres de 13 a
21 h. www.casadecultura.org

L’exposició Perquè som Gitanos vol
demostrar al món, segons els seus or-
ganitzadors, els aspectes positius de la
vida de la comunitat gitana: «La mos-
tra —expliquen— es compon d'obres
del pintor Gabi Jiménez que volen

denunciar la persecució que ha patit la
seva ètnia, començant pel genocidi
nazi 7ns al racisme actual i la segre-
gació laboral i social sovint encoberta».
L’autor, Gabi Jiménez, a banda d’artis-
ta pintor, també és escultor i, per des-
comptat, gitano francès: a nivell pro-
fessional, destaca el paper que ha ju-
gat en l'art contemporani des de .
En aquest sentit, el  va exposar i re-
presentar a la comunitat gitana en el
Primer pavelló Gitano/Roma a la Bien-
nal de Venècia.

�

EUDALD CAMPS

COINCIDINT AMB «LA SETMANA DE LA RUMBA CATALANA»,
GABI JIMÉNEZ PORTA LA SEVA PINTURA COLORISTA A GIRONA.

L’orgull de ser gitano

L’autor, a l’abast

del públic

Dimecres vi-
nent, a partir de
les 18 h, Jiménez
farà una visita
guiada a la seva
exposició oberta
al públic en gene-
ral i gratuïta. 

�

clista: la més femenina de les estacions
—juntament amb la tardor— és vícti-
ma dels estereotips com ho són, al seu
temps, aquelles pràctiques artístiques
que, gràcies al fet d’haver estat porta-
des a terme per dones, es resisteixen a
l’encaix sistemàtic dins d’unes estruc-
tures que, per descomptat, agombolen

tan sols al mascle pur i dur convertit en
sinònim d’home. És allò que Carroll Gi-
lligan va plantejar en oposició directa
a Kohlberg: mentre que el psicòleg
nord-americà pensava la moral basant-
se en uns subjectes masculins més for-
mals i abstractes, més individualistes
i supeditats a les regles, Guilligan en-
tenia la possibilitat d’un canvi d’òpti-
ca centrada en una idea de feminitat
més preocupada pel context, fona-
mentada en la responsabilitat cap als
altres i en una concepció global, i no
només normativa, de la moral. L’ètica
de la cura —ethics of care— encarna-
ria un canvi de paradigma que l’art
també pot incorporar. Aquesta és la di-
mensió ètica de l’exposició de Mon-
déjar: tenir cura de l’art és tenir cura de
tot allò que l’envolta. 
L’exposició que actualment es pot veu-
re a La Mercè (EMA) suposa una de-
mostració de sentit i sensibilitat. Amb
tot, hom no sap quina part de sentit (i
de sensatesa) li devem als tutors del
projecte i quina de sensibilitat a l’artista:
només el temps (concretant-se en
properes mostres) certi7carà l’encert de
Lourdes Mondéjar. La primera cosa a
millorar, en tot cas, és l’elecció dels tí-
tols: emprar «ADN mitocondrial» per
de7nir una exposició com la que ens
ocupa vindria a ser el mateix que ano-
menar una mostra de Louise Bour-
geois, per exemple, «Gliconeogènesi
genealògica», és a dir, un perfecte des-
propòsit. L’art i la biologia poden com-
partir moltes coses, però no els seus
enunciats. 

E. CAMPS
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El Museu Memorial de l’Exili
(MUME) presenta una exposició
inèdita que permet copsar de
manera precisa i directa la reali-
tat dels camps de concentració
de la plana rossellonesa, recin-
tes que es van erigir el 1939
amb la finalitat de fer front al
flux de refugiats republicans ca-
talans i espanyols que fugien
de l’avanç de les tropes fran-
quistes. A l’exposició es mos-
tren prop d’un centenar de di-
buixos i esbossos  que Josep
Narro (Barcelona, 1902 – Guada-
lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar
en el decurs del seu interna-
ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47.   H Fins el 5 d’abril. De di-
marts a dissabte de 10 a 18h.
Diumenges i festius de 10 a
14h. Dilluns tancat.

�

La Diputació de Girona, el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava
Girona i l'Agència  EFE encara
commemoren el 75è aniversari
de l'Agència amb l'exposició
«Dalí,  breaking news», coinci-
dint amb els 40 anys (enguany
ja en són 41) de la inauguració
del Museu Dalí  de Figueres i els
25 anys de la mort de l'artista.
La mostra que ara es pot veure
a Blanes (abans ha passat per
Casa Empordà de Figueres i per
la Casa de Cultura de Lloret)
està formada per 75 imatges
provinents del fons de l'Agència
EFE realitzades per diferents fo-
tògrafs i protagonitzades per
Salvador Dalí. | E. CAMPS

COL·LECTIVA DE
FOTÒGRAFS

Casa Saladrigas, Blanes.

Passeig Mestrança, 73.  H Fins

el 15 d’abril. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 13h. De dijous a
dissabte de 17 a 20h.

�

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  H Del 14

de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16.30 a
20.30h. Diumenges d’11 a 14h.

�

A la majoria li pot semblar pa-
radoxal, però l veritable sentit
del Sumi-e, —així com de les
anomenades arts zen— no con-
sisteix en realitzar obres d’art o
en la possibilitat d’aconseguir
unes habilitats tècniques, sinó
que allò que compta és la pràcti-
ca en si. En aquest sentit, no ha
d’estranyar-nos el què explica
l’autora de la mostra: «Pintar
amb la tècnica del Sumi-e m'a-
porta un coneixement sobre mi
mateixa. El Lotus em dona espi-
ritualitat, l'orquídia subtilesa, la
prunera perseverança, el bambú
flexibilitat, el crisantem movi-
ment i el drac... Em recorda la
meva força!». | E. CAMPS

LURDES CIVIT
Centre Cíviv Banyoles. Ca-

rrer Barcelona, 54  H Del 26

de febrer al 31 de març. De
dilluns a divendres de 15 a 22h

�

Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. No cal dir quines
peces integren cada grup: al mi-
llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-
nista no és la terra sinó la llum i
l’atmosfera que desdibuixa to-
tes les coses; al menys interes-
sant, en canvi, li escauen la pe-
santor de les pedres i la pintura
d’encàrrec realitzada de manera
gairebé seriada que, com afir-
mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  
Al final, i més enllà de contin-
gències històriques i modes his-
toriogràfiques,  és relativament
senzill entendre d’on prové la
fascinació envers Urgell: de les
profunditats abissals d’una pin-
tura capaç de capturar com cap
altra una llum molt antiga. Pot-
ser per això seria convenient
aprendre a mirar les seves obres
amb els mateixos ulls amb els
que contemplem, per exemple,
una obra de l’inabastable Mark
Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  H
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.

�

ALBA DANÉS
Bòlit, Centre d’Art Contemporani

de Girona. Capella St Nicolau  H Del 27

de març al 3 de maig. De dimarts a di-
vendres de 10 a 14h i de 16 a 18h. Dis-
sabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h. Diu-
menges i festius de 10 a 14h.

Segons les responsables de la Beca
Primer Comissariat que atorga el Bò-
lit, Ariadna Lorenzo (Girona, ) i Va-
lentina Kalaydjian (Barcelona, )

plantegen Dinscom un projecte híbrid
de disseny grà?c i de so a partir de  fo-
togra?es d'Alba Danés (Olot, ). La
proposta, en aquest sentit, «està con-
cebuda com un espai  de re@exió que
permet al visitant repensar cadascuna
de les accions que es duen  a terme en
la vida quotidiana, a mode de parèn-
tesi dins la seva rutina diària».
Enguany, la convocatòria s’ha fet en 
col·laboració amb L’Estació Espai Jove
apro?tant que celebra la XX edició del
projecte Mostrar’t. 

�

EUDALD CAMPS

AVUI (19H) ARIADNA LORENZO I VALENTINA KALAYDJIAN
PRESENTEN EL SEU PROJECTE AL BÒLIT  DE SANT NICOLAU.

Primer comissariat

Artista escollida:

Alba Danés

Les comissà-
ries becades pel
Bòlit se centren
en l’obra d’Alba
Danés, una artista
també molt jove. 

�

Arasse; o, més fascinant encara, ?lòsofs
com Jean-François Lyotard, Jacques
Derrida o, darrerament, Michel Onfray,
han trobat en l’obra d’Adami un fèrtil
territori on (i a  partir del qual) re@e-
xionar). 
En darrera instància, ningú millor que
ell mateix per dilucidar la naturalesa
narrativa de les seves obres: «M'agra-
daria poder utilitzar les paraules ‘pro-
sa’ i ‘poesia’ i de?nir el meu treball com
a pintura en prosa. L'impuls narratiu és
essencial. Però la forma modi?ca les
meves creences i dubtes, de la matei-
xa manera que una línia corba i una
discontínua afecten al signi?cat. El

mateix objecte dibuixat amb una línia
contínua o amb un contorn fragmen-
tat es transforma en dos objectes di-
ferents». Doncs això: tot plegat es re-
dueix a una qüestió d’estil i, per ex-
tensió, de formalisme estricte. 
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El Museu Memorial de l’Exili
(MUME) presenta una exposició
inèdita que permet copsar de
manera precisa i directa la reali-
tat dels camps de concentració
de la plana rossellonesa, recin-
tes que es van erigir el 1939
amb la finalitat de fer front al
flux de refugiats republicans ca-
talans i espanyols que fugien
de l’avanç de les tropes fran-
quistes. A l’exposició es mos-
tren prop d’un centenar de di-
buixos i esbossos  que Josep
Narro (Barcelona, 1902 – Guada-
lajara/Mèxic, 1994)  va realitzar
en el decurs del seu interna-
ment.  | E. CAMPS

JOSEP NARRO
Museu Memorial de l’Exili,

La Jonquera. Carrer Major, 43-
47.   � Fins el 5 d’abril. De di-
marts a dissabte de 10 a 18h.
Diumenges i festius de 10 a
14h. Dilluns tancat.

La Diputació de Girona, el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava
Girona i l'Agència  EFE encara
commemoren el 75è aniversari
de l'Agència amb l'exposició
«Dalí,  breaking news», coinci-
dint amb els 40 anys (enguany
ja en són 41) de la inauguració
del Museu Dalí  de Figueres i els
25 anys de la mort de l'artista.
La mostra que ara es pot veure
a Blanes (abans ha passat per
Casa Empordà de Figueres i per
la Casa de Cultura de Lloret)
està formada per 75 imatges
provinents del fons de l'Agència
EFE realitzades per diferents fo-
tògrafs i protagonitzades per
Salvador Dalí.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA DE
FOTÒGRAFS

Casa Saladrigas, Blanes.

Passeig Mestrança, 73.  � Fins

el 15 d’abril. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 13h. De dijous a
dissabte de 17 a 20h.

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  � Del 14

de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

Segons les responsables de la
Beca Primer Comissariat que
atorga el Bòlit, Ariadna Lorenzo
(Girona, 1991) i Valentina Ka-
laydjian (Barcelona, 1991) plan-
tegen Dins com un projecte hí-
brid de disseny gràfic i de so a
partir de  fotografies d'Alba Da-
nés (Olot, 1986). La proposta,
en aquest sentit, «està conce-
buda com un espai  de reflexió
que permet al visitant repensar
cadascuna de les accions que es
duen  a terme en la vida quoti-
diana, a mode de parèntesi dins
la seva rutina diària».   | E. CAMPS

ALBA DANÉS
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Capella
St Nicolau  � Del 27 de març

al 3 de maig. De dimarts a di-
vendres de 10 a 14h i de 16 a
18h. Dissabtes de 10 a 14h i de
16 a 20h. Diumenges i festius
de 10 a 14h.

Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. No cal dir quines
peces integren cada grup: al mi-
llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-
nista no és la terra sinó la llum i
l’atmosfera que desdibuixa to-
tes les coses; al menys interes-
sant, en canvi, li escauen la pe-
santor de les pedres i la pintura
d’encàrrec realitzada de manera
gairebé seriada que, com afir-
mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  
Al final, i més enllà de contin-
gències històriques i modes his-
toriogràfiques,  és relativament
senzill entendre d’on prové la
fascinació envers Urgell: de les
profunditats abissals d’una pin-
tura capaç de capturar com cap
altra una llum molt antiga. Pot-
ser per això seria convenient
aprendre a mirar les seves obres
amb els mateixos ulls amb els
que contemplem, per exemple,
una obra de l’inabastable Mark
Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  �
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.

Projecte

col·lectiu

Els artistes do-
cents han cedit el
protagonisme als
alumnes.

COL·LECTIVA
Bo’lit_LaRambla,  Girona. Sala Fidel

Aguilar.  � De l’1 d’abril al 31 de maig.

De dilluns a divendres de 9 a 20h. Dis-
sabtes de 9 a 14h i de 16 a 20h. Diumen-
ges i festius de 9 a 14h.

El focus de la present edició són, d’u-
na banda, la reivindicació del perfil de
l’artista/ensenyant que, dotat d’una for-
mació específica permet transmetre
amb  intensitat l’interès per l’art i, de l’al-
tra, una reflexió sobre el poder trans-

formador de  la creativitat. En aquest
sentit, l'exposició que ha comissariat
Àlex Nogué compta amb quatre artis-
tes que han desenvolupat un projecte
de creació participat per estudiants
d'un centre que no és on hi desenvo-
lupen la docència. Així, Ester Baulida
ha desenvolupat el projecte a l’INS Jo-
sep Brugulat (Banyoles); Josep Mas-
devall, a l’INS Alexandre Deulofeu
(Figueres); Conxa Moreno, a l‘Escola
Cor de María (Olot) i, finalment, Ser-
vand Solanilla, a l’INS Montgrí (Tor-
roella de Montgrí). 

EUDALD CAMPS

EL BÒLIT APROFUNDEIX EN «L’ART DE SALTAR» A LA RAMBLA

L’art de saltar

JORDI BARRIS
Casa de Cultura Les Bernardes,

Salt. Carrer Major, 172.  � Fins el 30

d’abril. De dilluns a divendres de 10 a
13h i de 16 a 22h. Festius tancat.

Jordi Barris (Salt, ) es defineix
com a artista decorador i també com
a pessebrista. Però no només això: de
jove va fer escenografies i, l’any ,

va ser l’encarregat de muntar el primer
envelat de Fires a la Devesa de Girona.
L’exposició que actualment presenta a
Les Bernardes de Salt li suposa una
gran oportunitat per mostrar els seus
treballs. El mateix Barris ho explica sen-
se recança: «A mi mai m’han fet mas-
sa cas, però jo sempre he intentat fer el
que més m’agrada. Si he treballat tant
és per poder tenir aquest estudi on pas-
so les millors hores del dia».

EUDALD CAMPS

L’ARTISTA AMATEUR DE SALT NO CONEIX FRONTERES,
COMENÇANT PELS DIORAMES I ACABANT PER LA PINTURA

Eclèctic com el

seu estudi.  

Barris ha con-
vertit la jubilació

en una oportunitat
per centrar-se en

la pintura.

Jordi Barris porta la seva galeria
de personatges a Les Bernardes 
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Més que no pas eclèctic o he-
terodox, és com si Tano Pisano
fos el nom de mitja dotzena
d’artistes diferents: hi ha un Pi-
sano ceramista (d’ascendència
picassiana), un de gravador
(creador d’alfabets), un de lúdic
(el que fa tòtems amb «Mecca-
no»), un de sobri i constructiu
(el que decideix pintar), un de
tridimensional (l’escultor) i, fi-
nalment, el que intervé en l’es-
pai (tan li fa si és públic o privat)
sense manies a l’hora d’escollir
formats. A tots aquests «Pisa-
no» n’hi hem d’afegir encara un
altre: el ninotaire capaç d’inven-
tar els bestiaris més inversem-
blants.  | E. CAMPS

TANO PISANO
Museu de la Mediterrània,

Torroella de Montgrí. Carrer
d’Ullà, 31 � Fins l’11 de maig.

De dilluns a dissabte de 10 a 14
h i de 17 a 20 h. Festius de 10 a
14 h. 

La Diputació de Girona, el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava
Girona i l'Agència  EFE encara
commemoren el 75è aniversari
de l'Agència amb l'exposició
«Dalí,  breaking news», coinci-
dint amb els 40 anys (enguany
ja en són 41) de la inauguració
del Museu Dalí  de Figueres i els
25 anys de la mort de l'artista.
La mostra que ara es pot veure
a Blanes (abans ha passat per
Casa Empordà de Figueres i per
la Casa de Cultura de Lloret)
està formada per 75 imatges
provinents del fons de l'Agència
EFE realitzades per diferents fo-
tògrafs i protagonitzades per
Salvador Dalí.  | E. CAMPS

COL·LECTIVA DE
FOTÒGRAFS

Casa Saladrigas, Blanes.

Passeig Mestrança, 73.  � Fins

el 15 d’abril. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 13h. De dijous a
dissabte de 17 a 20h.

Tom Carr (Tarragona, 1956)
és un escultor contemporani i,
justament pel fet de ser «con-
temporani» (quelcom que impli-
ca una responsabilitat ètica i es-
tètica més que no pas estilísti-
ca), des de sempre s’ha vist im-
pel·lit a repensar l’escultura a
causa, entre altres raons, de la
incertesa que acompanya a la
mateixa disciplina, com a mínim,
des de fa cinquanta anys. Sigui
com sigui, la capacitat que de-
mostra a l'hora de situar en un
mateix pla perceptiu la mirada i
el tacte o, encara més, per in-
corporar l’espectador a l’espai
de l’obra, és, ni més ni menys,
allò que el converteix en un au-
tor imprescindible.  | E. CAMPS

TOM CARR
Can Mario, Palafrugell. Pla-

ça de Can Mario, 7.  � Del 14

de febrer al 17 de maig. Dis-
sabtes d’11 a 14h i de 16,30 a
20,30h. Diumenges d’11 a 14h.

Segons les responsables de la
Beca Primer Comissariat que
atorga el Bòlit, Ariadna Lorenzo
(Girona, 1991) i Valentina Ka-
laydjian (Barcelona, 1991) plan-
tegen Dins com un projecte hí-
brid de disseny gràfic i de so a
partir de  fotografies d'Alba Da-
nés (Olot, 1986). La proposta,
en aquest sentit, «està conce-
buda com un espai  de reflexió
que permet al visitant repensar
cadascuna de les accions que es
duen  a terme en la vida quoti-
diana, a mode de parèntesi dins
la seva rutina diària».   | E. CAMPS

ALBA DANÉS
Bòlit, Centre d’Art Con-

temporani de Girona. Capella
St Nicolau  � Del 27 de març

al 3 de maig. De dimarts a di-
vendres de 10 a 14h i de 16 a
18h. Dissabtes de 10 a 14h i de
16 a 20h. Diumenges i festius
de 10 a 14h.

Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. No cal dir quines
peces integren cada grup: al mi-
llor Urgell li corresponen els pai-

satges metafísics on la protago-
nista no és la terra sinó la llum i
l’atmosfera que desdibuixa to-
tes les coses; al menys interes-
sant, en canvi, li escauen la pe-
santor de les pedres i la pintura
d’encàrrec realitzada de manera
gairebé seriada que, com afir-
mava Eugeni d'Ors, «durante
tantos años surtiera de vistas
de cementerios melancólicos los
mediocres interiores de la bur-
guesía barcelonesa».  
Al final, i més enllà de contin-
gències històriques i modes his-
toriogràfiques,  és relativament
senzill entendre d’on prové la
fascinació envers Urgell: de les
profunditats abissals d’una pin-
tura capaç de capturar com cap
altra una llum molt antiga. Pot-
ser per això seria convenient
aprendre a mirar les seves obres
amb els mateixos ulls amb els
que contemplem, per exemple,
una obra de l’inabastable Mark
Rothko.    | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona.

Pujada de la Catedral, 12 .  �
Fins el 24 de maig. Diari de
10 a 18h. Festius de 10 a 14h.
Dilluns tancat.

COL·LECTIVA
Biblioteca Carles Rahola. Emili Gra-

hit, 4-6  � Del 13 al 18 d’abril. Dilluns
de 15 a 20h. De dimarts a divendres de
10 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h.

L’objectiu, segons Manel Bayo (co-
missari de la mostra) és presentar «set
aproximacions a la ciutat contempo-
rània de set artistes equipats amb els
recursos propis del videoart» i, al ma-
teix temps, analitzar «la capacitat del

mitjà videogràfic per apropar-nos al fe-
nomen urbà». D’això es tracta: «Perquè
el que posem sobre la taula és la ca-
pacitat de la imatge en moviment per
generar imaginaris que acaben modi-
ficant allò que enregistren, fins al punt
que les ciutats, sovint, acaben adaptant-
se a la imatge que el cinema, la litera-
tura o el vídeo ens ofereixen d’elles ma-
teixes». Els autors dels vídeos són Ma-
nel Bayo, Ivó Vinuesa, Roser Bover, Llu-
ís Galter, Joanot Cortés, Fran Ruvira, Isa
Campo i Isaki Lacuesta .

EUDALD CAMPS

LA BIBLIOTECA C. RAHOLA SE SUMA AL FESTIVAL MOT AMB
UNA EXPOSICIÓ DE VÍDEOS COMISSARIADA PER MANEL BAYO.

Les ciutats invisibles

Ciutats en

construcció

Els diferents ví-
deos presentats
intenten redesco-
brir els paisatges
urbans que sovint
passen desaper-
cebuts. 

me i conté coses tan diferents i sem-
blants com ara teràpies Gestalt, re-
birthing, eneagrames del Quart Camí
o Registres Akashics, entre altres per-
les del deliri còsmic que contamina,
com una epidèmia, les societats que no
han sabut digerir la secularització).
És a la llum d’aquest calidoscopi tan di-
vers com canviant que podem llegir,
precisament, les «constel·lacions fa-
miliars» (en principi, lluny dels pos-
tulats de Jung i Hellinger) agrupades
per Alexandra Laudo [Heroínas de la
Cultura] en forma d’exposició col·lec-
tiva. De fet, el brevíssim text de pre-
sentació de la comissària ens ho posa
fàcil gràcies a la seva capacitat per re-
sumir, en forma d’interrogant, els de-
tonants de la mostra: «Com s’organit-
za la memòria a través de les relacions
familiars?»; «Com abracem allò que for-
ma part de la nostra biografia però que
ha succeït amb anterioritat a la nostra
existència?»; i, finalment: «Com testi-
moniem i transmetem als qui ens suc-
ceeixen allò que hem viscut?». Inter-
rogants aparentment nous però que se-
gueixen remetent-nos a la vella qües-
tió hereditària de la que parlàvem:
recuperar els llocs comuns només té
sentit quan s’il·luminen des d’un altre
angle. Aquest és el risc assumit per Lau-
do i, paradoxalment, l’origen del seu
encert (a l’hora d’escollir els artistes) i
del seu fracàs (a l’hora d’aportar una
mica d’imaginació a un catàleg d’ex-
posicions capitanejades per comis-
saris que repeteixen els mateixos temes
fins a la sacietat).  

E. CAMPS

M. BAYO
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e tota la polseguera i allau d’o-
pinions que ha causat l’acord
pres in extremis entre la direc-
ció de Girona+Neta i la seva

plantilla per evitar la vaga, l’article d’opi-
nió titulat «Girona+Poruga» ha estat dels

que més ens ha sorprès, i ha estat així te-
nint en compte el fet que la persona que
el signa, el sr. Josep Campmajó, està es-
tretament vinculada a l’àmbit del sector
comerciant gironí. 

No ens ficarem amb el desencert d’ano-
menar la plantilla d’escombriaires de la
ciutat, com un dels lobbys més agressius
(?), pel simple fet de saber organitzar-se
per defensar els seus drets laborals, ni res-
pondrem amb el nostre criteri sobre quins
son el veritables lobbys agressius per a la
ciutat de Girona. 

Al Senyor Josep se li passa per alt que la
plantilla de Girona+Neta, no només són
persones assalariades, sinó també consu-
midors, part d’aquests clients necessaris

per dinamitzar la malmesa economia lo-
cal, que compren més o menys a les boti-
gues en funció del salari que perceben. 

Des de CCOO de comarques gironines
volem desmentir la xifra de 1,5 M € en 5
anys que esmenta en el seu article, en tot
cas l’augment salarial que afecta una
plantilla de més de 150 persones significa
una despesa de prop de 70.000 € anuals
(280.000€ en els 4 anys pels que s’ha sig-
nat l’acord), és a dir, segons dels nostres

càlculs, un 0.003% del volum econòmic
total que la ciutat de Girona destina a la
neteja, quantitat que en tot cas va en de-
triment de l’empresa, que recordem que
és una de les firmes  que cotitzen a l’I-
BEX35. Estem convençuts que el Sr.
Campmajó té clar que aquesta minsa
quantitat de diners fa més servei a la ciu-
tat de Girona i al seu teixit comercial, en
mans d’un grup de ciutadans consumi-
dors locals, que en el compte d’ una em-
presa multinacional; i per això aprofitem
per instar les empreses gironines a no te-
nir por de dignificar els salaris dels seus
empleats, no es tracta només d’un  tema
de drets laborals, sinó d’un pas necessari
per dinamitzar i sanejar l’economia, tren-
cant el cercle viciós en el qual ens han en-
fonsat en la crisi que tots estem patint. 

Des de CCOO de comarques gironines,
i en nom de la plantilla, volem mostrar
per enèsima vegada l’agraïment als regi-
dors Jordi Navarro, Nuria Terés i Sílvia

Paneque i als seus respectius grups mu-
nicipals, pel seu suport i la seva disposició
a escoltar els plantejaments de la plantilla
en lluita. 

D

FSP-CCOO  COMARQUES GIRONINES 

Pau Gàlvez Lot

GIRONA+DIGNA
«No ens ficarem amb el desencert d’anomenar la plantilla d’escombriaires de la ciutat, com un dels «lobbys»
més agressius (?), pel simple fet de saber organitzar-se per defensar els seus drets laborals, ni respondrem amb
el nostre criteri sobre quins sons el veritables «lobbys» agressius per a la ciutat de Girona» 

«Se li passa per alt que la plantilla 
de Girona+Neta, no només són
persones assalariades, sinó 
també consumidors»

Girona, Salt i Sarrià

Diari de Girona DIMECRES, 6 DE MAIG DE 20158

TEMPS DE FLORS             LA CULTURA I EL COMERÇ

«Dalí, breaking news», la mostra
que il·lustra el caire més medià-
tic del pintor un través de foto-
grafies de l'arxiu de l'Agència Efe,
arriba divendres a Girona en el
marc de Temps de Flors i inclou-
rà classes magistrals a universitaris
a càrrec del Centre d'Estudis Da-
linians.

La Mostra, organitzada per la
Diputació i el Patronat de Turis-
me Costa Brava, es podrà veure a
l’Espai Santa Caterina de la Ge-
neralitat i està formada per qua-

ranta imatges de formats que ar-
riben als , metres i que es divi-
deixen en sis en àmbits a mode de
seccions de diari. L'objectiu és de-
mostrar que Salvador Dalí va ser
objecte d’interès periodístic, però
no només en l'apartat artístic,
sinó també en contextos científics,
polítics o de crònica social. L'ex-
posició va ser concebuda pel 
aniversari de l'agència Efe.

L' de maig, els estudiants
d'Història de l'Art de la UdG re-
bran una classe magistral a càrrec
de la coordinadora del Centre
d'Estudis Dalinians de la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí, Rosa Ma-
ria Maurell. El  de maig i el  i
 hi haurà  tallers familiars gra-
tuïts titulats «La transformació de
l'artista» i «L'animalada més gran
directius». També hi haurà visites
guiades.

EFE/DdG | GIRONA

L’exposició fotogràfica
«Dalí, Breaking News»
arriba a Girona

La mostra inclou classes
magistrals, visites guiades
i tallers familiars a l‘Espai
Santa Caterina

ACTIVITATS PARAL·LELES

Imatge de l’exposició que aquest divendres arriba a Girona.

DIARI DE GIRONA

El Pati Cultural de la Diputació
inclou aquest any nou concerts
gratuïts per Temps de Girona. Hi
haurà un concert cada dia, a les set
de la tarda, al Claustre. La prime-
ra sessió serà aquest divendres a
càrrec de l’Escola Coral del Con-
servatori de Música Isaac Albéniz
de la Diputació, sota la direcció de
Jorgelina Giordano. 

L’endemà ( de maig)  serà el
torn dels Grups de cambra del
conservatori. El dilluns ( de
maig) l’actuació anirà a càrrec del
Cor de cambra de la Diputació
amb la direcció de Pablo Larraz i
l’endemà  ( de maig) Francesc
Cassú dirigirà la cobla del Con-
servatori. El  de maig actuaran
els grups de cambra del Conser-
vatori, una sessió que es repetirà el
dia . 

El divendres  de maig es po-
drà escoltar l’orquestra de guitar-
res del Conservatori sota la di-
recció de Roger Tàpies. L’endemà
Lluís Caballeria i Dani Gallostra di-
rigiran les bandes del conservatori.
Finalment, el darrer dia hi haurà
una actuació del grup de percus-
sió del Conservatori amb la direc-
ció de Sebastià Bel. 

D’altra banda, del  al  de
maig, a la Diputacio hi haurà l’ex-
posició col·lectiva de pintura i es-
cultura del grup Art.  

GIRONA | DdG

El pati cultural de la
Diputació comptarà amb
nou concerts gratuïts

Hi haurà actuacions cada dia, a les 7 de la tarda, al claustre amb
sessions de guitarra, cant coral, cobla i bandes, entre altres

Una de les actuacions de l’any passat durant Temps de Flors.

DIARI DE GIRONA

Girona Centre Eix Comercial can-
viarà aquest any la decoració floral
dels carrers comercials amb la que
cada any participa en l’exposició
Temps de Flors per uns muntatges
de més dimensió que estaran ubicats
a diferents trams de l’eix comercial
gironí. La creació floral estarà dedica-
da a la feina diària del petit comerç.
«En el 60è aniversari de l’exposició,
volíem fer quelcom diferent que po-

sés de relleu la importància del co-
merç per a la ciutat», ha dit el presi-
dent de Girona Centre, Josep Maria
Noguer. Aquest maig, el comerç con-
tinuarà amb les actuacions dinamit-
zadores de la nova temporada. El dia
30 se celebrarà la Botiga al Carrer de
l’Eixample, que inclou els carrers Mig-
dia, la Creu i Sant Antoni Maria Claret.
La Botiga anirà acompanyada de ta-
llers educatius i de lleure per a la
mainada. El dissabte següent pren-
drà el relleu la zona centre, al Santa
Clara, Hortes, carrer Nou i avinguda
Sant Francesc. DdG GIRONA

Decoració més gran 
a l’eix comercial

MOSTRA FLORAL
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• Lloguers d’habitatges amb mobles i sense mobles

• Lloguers de locals comercials i magatzems

• Lloguers de despatxos

• Lloguer de naus industrials

• Lloguer de places de pàrquing, etc.
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Aprofitant que aquests són dies
amb molts visitants a la ciutat,
les exposicions artístiques aflo-
ren arreu. La Diputació de Giro-
na, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, l’Agència EFE i la
Generalitat de Catalunya inau-
guren la mostra fotogràfica Dalí,
breaking news, que es podrà
veure des del 8 de maig fins al 29
d’agost a l’Espai Santa Caterina
(seu de la Generalitat de Catalu-
nya).

La mostra, de caràcter itine-
rant i que va servir per comme-
morar els 40 anys del Museu Dalí
de Figueres i els 25 anys de la

mort de l’artista, està formada
per 75 imatges procedents del
fons de l’agència de comunicació
realitzades per diferents fotò-
grafs i té com a objectiu analit-
zar la figura de l’artista des del
punt de vista del periodisme i de
la seva habilitat per convertir-se
en el focus d’atenció de la prem-
sa. Dalí, breaking news posa en
relleu la faceta del Dalí mediàtic,
capaç d’aparèixer a totes les sec-
cions d’un diari: Cultura, Políti-
ca, Societat, Ciència, Interna-
cional i Media (noms que reben
els àmbits expositius). Tot expo-
sat perquè l’espectador pugui co-
nèixer i apropar-se a la figura del
pintor empordanès i a la seva na-
tural teatralitat quan es relacio-

nava amb el món.
Per la seva banda, la Diputa-

ció de Girona inaugura el 9 de
maig al seu claustre una mostra
col·lectiva de pintura i escultura
del grup 9Art, que està constitu-
ït per un conjunt d’artistes plàs-
tics que s’han unit amb l’objectiu

de fomentar l’art i la diversitat
cultural. Malgrat que cadascun
dels seus membres té un treball
personal propi, s’han unit per es-
tablir, cadascun des del seu llen-
guatge propi, diàlegs entre l’au-
tor, la seva obra i l’espectador. A
9Art en Temps de Flors hi expo-

sen: Joan Abras, Xavier Bisbe,
Fermí Colomer, Joan Colomer,
Francesca Escobar, Mònica Gry-
gier, Lluís Parramon, Enric Ru-
bió, Tomàs Vilà i Pere Ventura
Julià.

L’exposició es podrà visitar
fins al 22 de maig. ■

S’exposen a Santa Caterina
i al claustre de la Diputació

El Dalí més mediàtic
i el grup 9Art,
en dues mostres
J.C.L.
GIRONA

Dalí, afaitant-se davant el mirall i l’objectiu de la càmera ■ EFE

EL PUNTAVUI  8 de maig del 2015 .15
ESPECIAL TEMPS DE FLORS
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La coincidència al 2014 del 25è aniversari de la mort de Salvador Dalí amb el

40è de la inauguració del Teatre-Museu de Figueres i amb el 75è de l’Agència

EFE va derivar en una reflexió sobre la presència del geni empordanès a la

premsa i la seva figura mediàtica. I finalment va desembocar en l’exposició

‘Salvador Dalí, Breaking News’, comissariada per David Álvarez, que avui

s’inaugura a Girona. 

(http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2014/01/dali-2.LIFE-jpg-e1390429514235.jpg)

Salvador Dalí a la revista LIFE

Treballar en un mitjà amb 75 anys a l’esquena et permet aprofundir en aquest tipus de

pensament en tenir accés a un arxiu gràfic amb milions de fotografies, on un sospitava que

trobaria material que documentés aquesta faceta mediàtica de Dalí.

Les alarmes salten quan el cercador assenyala que ha trobat gairebé 5.000 imatges que fan

referència a Dalí, moltes de les quals datades en èpoques llunyanes com la dècada dels 40

o els 50.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona van manifestar des

d’un primer moment la seva predisposició a treure partit d’aquest material encara per

filtrar però tot un tractat visual sobre la relació amb els mitjans de comunicació d’un dels

referents més grans del moviment surrealista.

Les fotografies s’emmarcaven totes en l’àmbit del periodisme i s’hi recollien moments en

què Salvador Dalí havia estat notícia per un o altre motiu.

Una exposició va ser el suport pel qual es va apostar des d’un primer instant i la forma en

la qual la figura de Dalí va ser tractada per la premsa havia de ser l’eix sens dubte.

A l’espera de trobar una temàtica que vertebrés la mostra, la selecció d’instantànies no

podia esperar, ja que es tractava de reduir el ventall de gairebé cinc mil a les quaranta que

commemoraven els anys del Teatre-Museu de Figueres, possiblement l’obra cabdal del seu

autor.

Aquesta tasca d’escollir entre un mar de retrats va derivar en la troballa de la línia

argumental de l’exposició en trencar-se els prejudicis que apuntaven que la figura de

Salvador Dalí apareixeria sempre en l’àmbit de la cultura.

Lluny que les fotografies es circumscrivissin a actes propis o aliens relacionats amb la

pintura i l’interès que generessin els seus quadres en cada època, Dalí era objecte d’interès

en totes i cadascuna del que serien les diferents seccions d’un diari.

L’artista apareixia en ocasions al costat de personatges internacionals com Walt Disney en

una visita amb la seva dona a Cadaqués, però també amb representants polítics espanyols

com el rei Joan Carles I.

La ciència, sorprenentment, era un altre dels apartats en què Salvador Dalí era

protagonista com succeeix en la fotografia d’una mostra a Canes en què presenta una

bomba o quan indaga sobre l’estructura corpòria dels eriçons de mar.

Els personatges de la societat del moment també envolten Dalí en nombroses instantànies

en què es poden reconèixer cantants, actors i toreros.

La imperiosa necessitat de transmetre aquesta omnipresència mediàtica del geni va ser la

que va establir el discurs i el títol de l’exposició que, ara, arriba a Girona: ‘Dalí, breaking
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news’.

Salvador Dalí era notícia en qualsevol circumstància i en qualsevol secció d’un diari, des

d’internacional a ciència, des de cultura a societat.

La mostra, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i per la Diputació de

Girona, es va estructurar així en sis àmbits a manera de diari, en què la figura de Dalí

apareix sempre en el focus dels fotògrafs al llarg dels anys.

El concepte de ‘breaking news’, aquest salt a la primera plana, es va materialitzar gràcies a

un muntatge en què algunes fotografies del pintor arriben a dimensions de 2,4 per 1,4

metres.

Salvador Dalí surt a rebre el visitant de l’exposició per mostrar com ell era sempre notícia i

com estava capacitat per aparèixer en qualsevol secció del diari.

Per a les llegendes que acompanya cada imatge, ‘Dalí, breaking news’ ha respectat els peus

de foto originals que va distribuir l’Agència EFE, en els quals apareix el lloc on es va

realitzar la instantània i una descripció purament informativa del que s’oferia als mitjans

de comunicació als quals arribava.

La presència internacional d’aquesta agència de notícies ha permès que algun d’aquests

moments fossin captats a llocs com Nova York o París en èpoques en què la presència de

corresponsals en aquests indrets era molt limitada.

‘Dalí, breaking news’, que es va inaugurar l’any passat a Figueres, arriba ara a la capital

gironina, on romandrà fins el 30 d’agost, en una itinerància que la portarà també a

Barcelona, Madrid i Brussel·les, convertida en una referència sobre aquest Dalí que jugava

a la seva manera amb la imatge que els mitjans de comunicació generen de qualsevol

figura.

La Universitat de Girona ha volgut participar també de la coincidència d’efemèrides i els

seus alumnes d’Història de l’Art gaudiran d’una classe magistral a càrrec de la

coordinadora del Centre d’Estudis Dalinians, Rosa Maria Maurell.

Tallers per a famílies i visites guiades completen un exposició per a interessats en Dalí i

periodisme que arrenca en el marc de la mostra Temps de Flors, una cita en la qual la

ciutat s’engalana per rebre milers de turistes que, aquesta vegada, tindran un bonus track

surrealista.

 

David Álvarez, comissari de l’exposició ‘Dalí, breaking news’ i delegat de

l’Agència EFE a Girona.

 

 

(http://www.via-

vespa.com)

Barcelona és un
vesper. Vola per
Barcelona amb una
Vespa!

1M'agradaM'agrada
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Comença la setmana més
concorreguda de l’any a
Girona. La ciutat ja està a
punt per rebre les prop de
200.000 persones que es
calcula que passaran per
Temps de Flors durant els
deu dies que durarà la
mostra. La cita arriba ja a
la seixantena edició i ho fa
en un estat de forma im-
millorable. 134 espais
obriran les portes aquest
matí –la inauguració ofi-
cial serà a les onze a les es-
cales de la catedral– per-
què els visitants puguin
gaudir dels 164 projectes
florals que formen engua-
ny l’exposició. Durant tota
aquesta setmana prop de
1.000 voluntaris han estat
treballant a contrarellotge
per muntar uns projectes
que fa mesos que preparen
i que a partir d’avui ja es
podran contemplar. Du-
rant aquesta primera jor-
nada, a més, patis i espais
estaran oberts fins a mit-
janit, una iniciativa que es
repetirà dimecres i dissab-
te vinent. La resta de dies,
però, també s’amplia l’ho-
rari respecte a les edicions
anteriors i fins a les 10 de
la nit es podrà visitar.

Els Banys Àrabs, els so-
terranis de la catedral
–que repeteixen després
de l’èxit que va tenir l’any
passat la seva recupera-
ció–, Sant Nicolau o les
Sarraïnes seguiran sent
alguns dels grans atracti-
us d’un recorregut on en-
guany s’hi sumen impor-
tants novetats. L’antic ci-

nema Modern es podrà
tornar a visitar després de
16 anys clausurat i el riu
Onyar s’il·luminarà de nit
gràcies a un muntatge que
s’hi submergirà. També es
recuperarà el monestir de
Sant Daniel, on hi exposa-
rà una representació del
festival Floraliën de la ciu-

tat belga de Gant, una col-
laboració que arriba fruit
de la voluntat de l’Ajunta-
ment de trobar acords
amb mostres similars
d’arreu del món.

Dels milers de ciuta-
dans que visitaran la ciu-
tat durant els propers
dies, es calcula que prop
del 40% ho faran per pri-
mera vegada. Això, com a
mínim, és el que recull un
estudi de l’equip de go-
vern, que assegura també
que el 98,61% dels assis-
tents que hi passen cada
any mostren predisposi-
ció a tornar-hi. Aquests as-
sistents hi vénen sobretot
en parella (el 44%), men-
tre que el 23% hi assistei-
xen amb amics i el 20%
amb família. Per a aquesta
seixantena edició, el pres-
supost de l’exposició és de
400.000 euros.

Tastets al Mercat
En aquest primer dia de
flors, la gastronomia hi
tindrà un paper impor-
tant. La cita arriba acom-
panyada pel Gastroflors i
el Flors de Nit, dues pro-
postes que faran que les
flors entrin a formar part
dels menús dels restau-
rants i de l’oferta de bars,
hotels i locals d’oci noc-
turn. A més, aquesta tarda
el Mercat del Lleó celebra-
rà la ja tradicional jornada
de tastets. Una vintena de
parades obriran les portes
fins a les 12 de la nit i oferi-
ran tapes i degustacions
dels seus productes. L’ac-
tivitat es completarà, a
més, amb l’actuació del
grup The Blackiss. ■

INAUGURACIÓ El Temps de Flors comença amb un dia de
patis oberts fins a les 12 GASTRONOMIA Els tastets del
Mercat del Lleó seran un dels grans al·licients de la jornada

Pau Planas
GIRONA

Flors fins
a mitjanit

L’exposició fotogràfica Dalí,
breaking news es va inaugu-
rar ahir amb una visita guiada
dirigida per David Álvarez, co-
missari de la mostra. Aquesta
exposició, organitzada per la
Diputació de Girona, el Patro-
nat de Turisme de la Costa
Brava i l’Agència EFE, es po-
drà veure a la seu de la Gene-
ralitat de Girona fins al 30
d’agost i mostra l’habilitat in-
nata del pintor figuerenc per
convertir-se en el focus
d’atenció de la premsa.

“El Temps de Flors estimula
tots els sentits i havíem de
trobar un objecte que mos-
trés això.” Aquest va ser el
punt de partida de l’artista gi-
roní Andreu Carulla per donar
forma a La Flor dels Sentits.
Aquest objecte servirà per
commemorar els 60 anys de
l’exposició i estarà compost
per una peça superior que re-
presenta el tacte d’una mar-
garita; una peça cònica infe-
rior que, gràcies a una tela,
reflecteix la silueta de la ciu-
tat; i una bola de fusta perfu-
mada amb flor de lotus que
estimula l’olor i que, a més, es
pot col·locar dins l’objecte
perquè emuli el so d’una
campana. El colofó de l’obra
són uns bombons florals fets
pel xef de postres Jordi Roca
en què ha combinat fruites
liofilitzades i olis essencials
de gessamí, te verd, calèndu-
la, espígol i rosa i els ha ba-
nyat en xocolata per aconse-
guir satisfer el darrer dels
sentits, el gust. En total se’n
posaran a la venda (a les ofi-
cines de turisme) 500 exem-
plars a 35 euros cada un.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dalí i la seva

relació amb la

premsa

La mostra es pot veure a l’Espai Santa Caterina ■ E. KELELE

Els darrers preparatius
de Temps de Flors i la

presentació del bombó La

Flor dels Sentits ■ M. LLADÓ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Els cinc sentits

representats en

una peça única

Temps de Flors

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 9 DE MAIG DEL 201550 |

Comarques Gironines
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Girona, Salt i Sarrià

Diari de Girona DIMARTS, 12 DE MAIG DE 20156

TEMPS DE FLORS                        EL PRIMER BALANÇ

Els hotelers de Girona i les ro-
dalies estan bastant satisfets dels
resultats del primer cap de set-
mana de Temps de Flors. Les da-
des facilitades ahir per l’Associa-
ció d’Hostaleria, Turisme i Res-
tauració de Girona indiquen que
la mitjana d’ocupació ha fregat el
. 

El president de l’entitat, Josep
Carreras, va explicar ahir que dis-
sabte a la nit totes els hotels es van
omplir, a banda d’alguna possible
anul·lació de darrera hora. Si dis-
sabte va ser el dia més fort, di-
vendres va arrencar amb un 
per cent, una xifra bastant positi-
va si es té en compte que la mos-
tra floral no començava fins l’en-
demà. Diumenge, que normal-
ment sol ser un dia més fluix per-
què l’endemà és feiner, ha regis-
trat uns números també molt
destacats. Segons l’Associació
d’Hostaleria de Girona, van acon-
seguir una ocupació d’aproxima-
dament un . Carreras ha ex-
plicat que han rebut clients que els
han explicat que s’havien dema-
nat festa a la feina dilluns per
poder quedar-se a dormir di-
umenge, ja que dissabte els havia
estatr impossible aconseguir ha-
bitació. 

Els hotels integrats dins l’Asso-
ciació d’Hostaleria, Turisme i Res-
tauració de Girona tenen actual-
ment unes . places a Girona
i poblacions de l’entorn. Hi ha uns
 llits més d’establiments no as-
sociats. són doncs, unes .
places d’hotel. 

A banda dels catalans i espa-

nyols, els visitants que més han
trepitjat els carrers del Barri Vell
aquests primers dies de la
seixantena edició de
Temps de Flors han
estat els francesos.
En part és pel fet
que divendres era
festa a França i
molts van decidir
anar a Girona a
passar el cap de set-
mana. També hi ha
hagut bastants alema-
nys, holandesos i polone-
sos. Per Carreras no hi ha dubte:
«Han vingut gràcies als vols de

Ryanair». La importància de la
companyia de baix cost per al

turisme gironí és remarca-
ble, segons el president

dels hotelers. Explica
que des de Setma-
na Santa fins al
pont de l’ de
maig, el descens
en el nombre de

vols de la compa-
nyia irlandesa a l’ae-

roport de Girona ha
repercutit molt negati-

vament en els hotels. Van
perdre aproximadament, un 
d’ocupació respecte a l’any ante-

rior en aquestes dates. 
Les perspectives pel segon cap

de setmana també apunten una
bona ocupació. «Dependrà una
mica del temps», recalca el presi-
dent dels hotelers gironins. Arinia
bé que ni plogués ni fes  massa sol.
En aquest sentit Carreras apunta
al fet que hi ha gent que li ha ar-
ribat a comentar que «el segon
cap de setmana de temps de Flors
no és tan bo perquè les flors na-
turals ja estan pansides», una
percepció que els mateixos hote-
lers desmenteixen.

Pel que fa als restaurants, la sen-
sació és bona. Malgrat que al-

guns responsables d’establiments
apunten que dissabte va haver-hi
menys gent pels carrers que l’any
anterior, tots van omplir, fins i
tot fent dos o tres torns. Diumen-
ge va ser encara millor pel que fa
a la facturació. El ritme, segons ad-
meten «va ser infernal», amb vi-
sitants que començaven a dinar a
les quatre de la tarda. Dilluns, el
ritme no va afluixar. Alguns ne-
gocis havien donat festa als seus
treballadors per recuperar les for-
ces invertides el cap de setmana
però van acabar «desbordats». 

Les previsions per al cap de
setmana són igualment positi-
ves, així com durant la setmana.
De fet, tant els hotelers com els
restaurants fa anys que treballant
per tal d’intentar que entre set-
mana hi hagi gent. «Tots els agents
turístics hem anat treballant i re-
comanant per tal que la gent vin-
guin entre setmana», indica Josep
Carreras. Segons el president,
això s’està aconseguint. Fa uns
anys, els hotels omplien només el
 de les habitacions i l’any pas-
sat va ser ja superior al . En-
guany, s’espera poder arribar fins
i tot al . 

GIRONA | T.C.C.

Els hotels freguen el 90% d’ocupació el
primer cap de setmana de Temps de Flors

Dissabte els establiments hotelers van omplir-se tots i diumenge alguns restaurants van fer fins a tres torns

El primer cap de setmana va deixar imatges amb rius de gent pel Barri Vell.

MARC MARTÍ

.
PLACES HOTELERES

Els hotels que hi ha a
Girona i  a l’entorn ofe-
reixen uns 4.000 llits.

EDDY KELELE

L’exposició fotogràfica internacional «Dalí, Breaking News» va rebre ahir la
visita dels alumnes d’història de l’art de la Universitat de Girona, que van assistir
a una classe magistral sobre la mostra, impartida per Rosa Maria Maurell,
coordinadora del Centre d’Estudis Dalinians de la Fundació Gala - Salvador Dalí.
La trobada va servir perquè els futurs historiadors de l’art analitzessin la vida i
obra de Dalí amb les fotografies de què es compon la mostra.

Classe magistral sobre Salvador Dalí

L’antiga sagristia de Sant Nicolau
s’ha vestit de gala per Temps de
Flors. Es tracta d’un edifici de més
de mil anys d'antiguitat que s’obre
a tots els visitants del  al  de
maig, on es compatibilitza la con-
servació dels elements arquitec-
tònics mil·lenaris amb les oficines
del despatx d'advocats Díaz- Tar-
ragço Advocats & Associats. Aquest
any, a les voltes de la sala de jun-
tes, els repertoris de jurisprudèn-
cia, els documents jurídics antics,
el murmuri de les fonts i els dife-
rents centres i composicions florals
i de ceràmica, són l'atracció per als
visitants.

La seu d'aquest conegut despatx
d'advocats de Girona, referenciat
en l'itinerari del Girona, Temps de
Flors amb el número de pati ,
es troba al número  de la plaça

de Sant Pere a l’antiga sagristia de
Sant Nicolau. 

A més, de l'ornamentació floral
podran contemplar documents

jurídics antics, el murmuri de les
fonts, repertoris de jurisprudència
i les ben conservades voltes de la
sala de juntes.

GIRONA | DdG

L’antiga sagristia de St. Nicolau llueix de gala

Elements arquitectònics mil3lenaris es combinen amb les flors.

DIARI DE GIRONA

El president dels hotelers veu
clau els vols de Ryanair per
l’arribada d’alemanys,
holandesos i polonesos

Els restaurants qualifiquen la
jornada de diumenge com a
«infernal» i ahir hi va haver
més feina de l’esperada
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ART

NÚRIA GIMBERNAT
Centre Cultural la Mercè

de Girona. Pujada de la Mercè,
12.  � Del 19 d’abril al 29 de

maig.  De dilluns a divendres de
9 a 14h. i de 16 a 21h.

Núria Gimbernat explica allò
que la mou en direcció a la cerà-
mica: «Fer i desfer, anar definint
aparences. Crear volums amb les
mans, definir formes delicades:
rascant, modelant, polint, jugant
amb esmalts de colors, engalbes,
textures esquerdades que enri-
queixen i transformen la pell del
fang en una mirada, un gest, un
sentiment: l'essència de cada
peça». L’exposició que presenta
al Centre Cultural la Mercè és, en
aquest sentit, exactament això:
un recull de ceràmiques on l’at-
zar i la necessitat escenifiquen
la seva inacabable dansa osmòti-
ca.   | E. CAMPS

MODEST URGELL
Museu d’Art de Girona. Pu-

jada de la Catedral, 12 .  � Fins

al 24 de maig. Diari de 10 a
18h. Festius de 10 a 14h. Di-
lluns tancat.

Molt proper a l’estètica deca-
dentista pròpia del tombant de
segle XIX, Modest Urgell (1839-
1919) va mostrar predilecció
per les hores incertes del dia i
per construccions de forta càr-
rega simbòlica com ara els ce-
mentiris. En aquest sentit, l’ex-
posició que es pot veure al Mu-
seu d'Art de Girona suposa un
meritori esforç per treure a la
llum una divuitena d’obres pro-
vinents del Fons d’Art de la Di-
putació de Girona i del Bisbat
que, com era d’esperar, pertany-
en al millor Urgell i a la seva ver-
sió més maldestre i fins i tot
adotzenada. | E. CAMPS

BEGOÑA RAMOS I 
CELIA VELA

Museu de l’Empordà, Fi-

gueres. Rambla, 2.  � Del 18

d’abril al 24 de maig. De di-
marts a dissabte d’11 a 19h.
Festius d’11 a 14h. L'any 2010, Miquel Ruiz va

donar més de cent mil fotogra-
fies a INSPAI que es van sumar
als fons que preserva aquesta
institució. Les fotografies que
ara es mostren a Roses respo-
nen a una acurada selecció
d’entre totes les imatges que in-
tegren el fons, i segueixen un
patró temàtic mitjançant el qual
també es fa un recorregut per la
trajectòria professional i vital de
Miquel Ruiz. L'exposició s'inicia
amb un bloc fotogràfic dedicat a
la premsa territorial; un altre
que aplega les imatges recolli-
des en projectes internacionals;
un tercer centrat en el seu tre-
ball a Bòsnia; i un quart en què
es mostren imatges de produc-
ció recent   | E. CAMPS

«Aquest insòlit projecte
–explica Begoña Ramos–
neix amb la voluntat de tras-
lladar els dissenys de la pas-
sarel·la a la pintura sense
perdre l’essència de Celia
Vela per oferir una mirada
diferent, més íntima i poèti-
ca, del món de la moda». Per
fer-ho, la pintora madrilenya
s’ha inspirat en moments
del backstage i les desfilades
de la catalana per a una vin-
tena de quadres on les mo-
dels, alienes als flaixos de la
passarel·la, es presenten en
una actitud molt més refle-
xiva del què sol ser habitual
en elles. | E. CAMPS

MIQUEL RUIZ
Ca L’anita, Roses. Plaça de

Sant Pere, 1� De l’11 d’abril

al 31 de maig. Horaris:
www.roses.cat

La caracterització de Lluís
Bosch Martí podria ser molt ex-
tensa tot i que, a grans trets,
se’l pot definir com un pintor
que mai ha renunciat a l’activis-
me polític. La resta, com se sol
dir, són notes a peu de pàgina:
muralista, professor de plàstica,
articulista, agitador cultural, i un
llarg etcètera que ja forma part
de la història, com el Grup Pra-
xis 75 que va crear amb el des-
aparegut Bep Marquès.
L’exposició que acull la Casa de
Cultura Les Bernardes suposa
una gran oportunitat per desco-
brir els orígens gràfics d’una mi-
rada marcada sempre pel com-
promís polític i social. I és que, a
finals dels anys 50 i fins a mit-

jan 80, Bosch Martí va repre-
sentar incansablement un món
que se situava als marges del
relat oficial. Com ell mateix ex-
plica: «Sempre he dibuixat, i ho
he fet durant molt anys. Des de
molt jove i fins a la maduresa,
sempre m’han acompanyat car-
petes i blocs per a dibuixar, per
a fer croquis i apunts del natu-
ral, en especial de la gent dels
carrers, dels mercats, dels afo-
res, dels suburbis...» Una dèria,
a més, que Bosch Martí portava
a la pràctica amb una insòlita lli-
bertat formal: llapis de carbó i
de grafit, sanguines, tintes xi-
neses, aquarel·les, retoladors i
fins i tot bolígrafs, eren els
aliats d’una mirada oportunista
que acabava de sedimentar al
taller, traint una mica el princi-
pal dogma del pleinairisme però
mantenint intacte, en canvi, la
frescor d’un esguard desproveït
de prejudicis i de condiciona-
ments externs.   | E. CAMPS

LLUÍS BOSCH MARTÍ
Casa de Cultura Les Ber-

nardes, Salt. Carrer Major, 172.
� Fins al 30 de juny. De di-
lluns a divendres de 10 a 13h i
de 16 a 22h. Festius tancat.

BERNARDES

GIRONA I VENÈCIA  DALÍ ÉS UNA ICONA PERSISTENT: UNA
MOSTRA AL SANTA CATERINA I LA BIENNAL AIXÍ HO PALESEN

COL·LECTIVA
Espai Santa Caterina, Girona. Pas-

satge Aristides Maillol s/n � Del 8 de

maig al 29 d’agost. De dimarts a dis-
sabte de 10 a 19h.

Davant per davant de l’entrada prin-
cipal del Teatre Museu Dalí de Figue-
res, una cita de l’inabastable Fran-
cesc Pujols (inscrita a la làpida de
l’escultura que li va dedicar el «geni»
empordanès) proclama, no se sap ben
bé si amb solemnitat pomposa o sor-
negueria (tractant-se de Pujols, deu ser
una barreja de les dues) quelcom tan
improbable com ara que «El pensa-
ment català rebrota sempre i sobreviu
als seus il·lusos enterradors». Si l’autor
de l’Hiparxiologi ressuscités, i en vis-
tes del caire que han anat prenent les
coses, segur que rebaixaria les aspira-
cions de l’epigrama bo i adaptant-lo, a
més, a la naturalesa del seu amfitrió:
«El pensament dalinià rebrota i so-
breviu als seus il·lusos enterradors».
D’això es tracta: Dalí, ni l’home ni l’o-
bra sinó la marca, el símbol convertit
en signe (un nom que significa) o, si ho

preferim, una escola que transcendeix
l’individu que li dóna nom i que, en el
seu moment, li va regalar un preciós ar-
senal d’astracanades, és quelcom més
poderós que el pensament català, se-
grestat per la política i, al cap i a la fi,
tan fràgil i voluble com qualsevol for-
ma de pensament. 

Per demostrar aquest fet (la persis-
tència de la memòria daliniana en el
nostre imaginari) n’hi ha prou con-
templant exposicions com «Dalí Brea-
king News», un recull d’imatges pro-
vinents de l’arxiu de l’agència EFE
que, segons els seus responsables,
permet analitzar la figura de Dalí «des
del punt de vista del periodisme i de
l’habilitat innata del personatge per
convertir-se en el focus d'atenció de la
premsa, tot posant en relleu la faceta
del Dalí mediàtic, capaç d'aparèixer en
totes les seccions d'un diari». Dalí per
donar i per vendre, doncs, però ni
rastre de pintura: l’home-icona es
desplega mitjançant un complicat
(més que no pas complex) gest per-
formatiu que és el que va fascinar a
Warhol i que encara fascina a Koons i,
en darrera instància, que aconsegueix

allargar l’ombra del figuerenc fins a la
Biennal de Venècia d’enguany. En
aquest sentit, Martí Manen (comissa-
ri del pavelló espanyol) sembla tenir-
ho clar: «A Salvador Dalí se l'ha es-
borrat de la història de l'art espanyol pel
seu èxit comercial i pel perill que su-
posa», explicava fa quinze dies en una
entrevista al diari ABC; «Era algú –con-
tinua– que va desmuntar les normes
del mercat i que parlava de diners
sense amagar-se, algú que políticament
és un autèntic desastre...». Sigui com si-
gui, la demostració del fet ara esmen-
tat es rebla gràcies a la secció catalana
de Venècia: la comissaria Chus Mar-
tínez ha optat per l’Albert Serra, pos-
siblement l’únic creador que ha sabut
actualitzar l’herència daliniana més en-
llà dels lamentables tics formals d’un
pintor que, com sentenciava André

Breton, s’ocultava rere «una tècnica ul-
traretrògrada desacreditada per la
seva cínica indiferència als mitjans
d'imposar-se».

Encara ressona aquell cèlebre arti-
cle d’Antoni Tàpies () on deia que
«Aplaudir Dalí és aplaudir només la
seva ideologia, perquè, en realitat, no
hi ha res més que aplaudir». La gràcia,
per tant, passa per encarar les seves
contradiccions –que prefiguren les
nostres– sense «aplaudir-les» sinó més
aviat tot al contrari: cal asseure-les al
banc dels acusats i jutjar-les per nar-
cisisme, un «crim» que, com ens re-
corda Lipovetsky, representa millor
que cap altre la nostra època: «Im-
possibilitat de sentir, desert emotiu i
dessubstanciació són la veritat del
procés narcisista entès com a estratè-
gia del buit». 

EUDALD CAMPS

Imatges de

l’Agència EFE.

La Diputació de
Girona, el Patronat
de Turisme Costa
Brava Girona i l'A-

gència  EFE se-
gueixen comme-

morant el 75è ani-
versari de l'Agèn-
cia EFE amb l'ex-

posició «Dalí,  bre-
aking news», efe-
mèride que, al seu
temps, va coincidir

amb els 25 anys
de la mort de

l'artista.  

L’ombra de Dalí

E. CAMPS
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

GIRONA
Dance A 2/4 de 7 de la tar-
da, als Químics Espai Jove,
KMKS Dabce Squad, nou grup
de ball dels Químics.

CELRÀ
Divulgació A 2/4 de 8 del
vespre, a Sat Life, conferència
amb el títol Celebrem i com-
partim el que de veritat som,
a càrrec de Joan Noguera. 

GIRONA
Espai Conversa A les 7 de
la tarda, al Centre Cultural de
la Mercè, sessió de l’Espai
Conversa amb el periodista
Xevi Planas, que parlarà amb
el poeta Joan Margarit.

CASSÀ DE LA SELVA
Festa Major A 2/4 de 12
del migdia, a l’església parro-
quial, missa d’advocació de la
Santa Espina.
- A les 12 del migdia, a la pla-
ça de la Coma, dues sardanes
amb la cobla Selvatana.
- A 2/4 d’1 del migdia, a la pla-
ça de la Coma, tradicional ball
de gegant, capgrossos i cava-
llets.
- A 2/4 de 6 de la tarda, al
passeig Vilaret, tres sardanes
amb la cobla Selvatana i audi-
ció completa amb la cobla Ciu-
tat de Girona.
- A les 6 de la tarda al casal de
jubilats ball amb el Duet Gira-
volt.
- A les 7 de la tarda, a l’Audi-
tori Sala Galà, xerrada gastro-
nòmica.
- A les 7 de la tarda, al pati de
Can Trinxeria, actuació de
ComSona amb l’espectacle
Folk.
- A 3/4 d’11 de la nit, al pave-
lló polivalent, serenata a cà-
rrec de la cobla Selvatana.
- A les 12 de la nit, al pavelló
polivalent, ball de gala amb
l’orquestra Selvatana.

PALAFRUGELL
Festes de Primavera A
2/4 de 6 de la tarda, a l’esglé-
sia de Sant Martí, concert amb
la Coral Christophorus-Kanto-
rei de Altensteig (Selva Ne-
gra, Alemanya) i les corals Nit
de Juny i Els Virolets.

FIGUERES
Club de lectura A les 5 de
la tarda, a la biblioteca Fages
de Climent, club de lectura
amb la novel.la Les algues ro-
ges, de l’autora Maria Teresa
Vernet.

GIRONA
Minicontes A 1/4 d’11 del
matí, a la biblioteca Salvador
Allende, sessió de minicontes.

Club de lectura A les 8 del
vespre, a la biblioteca Ernest
Lluch, club de lectura en an-
glès amb Deaf Sentence.

PALAMÓS
Lectura A les 6 de la tarda,
a la biblioteca Lluís Barceló i
Bou taller de lectura per a jo-
ves per a llegir, entendre i de-
batre a càrrec d’Ernesto Aran-
go.

Tertúlia literària A les 8
del vespre, a la biblioteca Llu-
ís Barceló i Bou, tertúlia literà-
ria sobre el llibre Totes les es-
tacions de França, de l’escrip-
tor Oriol Ponsatí-Murlà.

PLATJA D’ARO
Conversa A 2/4 de 4 de la
tarda, a la biblioteca municipal
Mercè Rodoreda, conversa en
anglès.

GIRONA
Informàtica A les quatre
de la tarda, a la biblioteca An-
tònia Adroher, taller-curs per
a adults d’iniciació a la infor-
màtica.

PLATJA D’ARO
Gent gran A les 3 de la tar-
da, al centre cívic Vicenç Bou,
taller Despertar amb un som-
riure, dins de la quinzena Gent
gran, gent activa.

GIRONA
Film A 2/4 de 7 de la tarda
i a 2/4 de 10 de la nit, al Cine-
ma Truffaut, projecció del film
«El príncipe de la ciudad».

PALAMÓS
Bitlles catalanes A 2/4 de
6 de la tarda, a l’escola Vila-
romà, cinquè torneig escolar
de bitlles catalanes.

CALDES DE MALAVELLA
Exposició El Balneari Vichy
Catalan de Caldes de Malave-
lla acull, fins al proper 12 de
juny, l’exposició Senegal. Pos-
tals d'un viatge a l'Àfrica Sub-
sahariana, amb fotografies de
Roger Lleixà Bertran.

DARNIUS
Exposició La Sala d’Exposi-
cions Municipal de Darnius
acull, fins al 30 d’agost, l’ex-
posició Un pantà, un nom. Dar-
nius. Horaris: De dimarts a di-
vendres de 2/4 de 6 de la tar-
da a les 8 del vespre. Dissab-
tes i diumenges: de 12 a 2 del
migdia i de 2/4 de 5 de la tar-
da a les 8 del vespre.

GIRONA
Casa Pastors Fins al 13
de setembre, de dimarts a
diumenge, d'11 a 18.30 h, la
Casa Pastors de Girona acull
l’exposició Enric Marquès: La
col·lecció de l’artista (1948-
1989). Exposició comissariada
per Jordi Falgàs. Organitzada
per l'Ajuntament de Girona
amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Llagostera.

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona (C/Força, 27)
acull, fins al 27 de setem-
bre, l’exposició Girona als ulls
de les viatgeres (S. XIX i XX).
És una selecció de vint-i-cinc
testimonis de dones que rela-
ten les experiències i emo-

cions sentides en el seu pas
per Girona. L'exposició propo-
sa una mirada diferent de la
ciutat a través del testimoni li-
terari en primera persona de
les dones estrangeres que
van visitar-la; una imatge de
Girona que es va estendre en
els seus cercles contempora-
nis més immediats en una
època en què el monopoli del
viatge estava exclusivament
en mans dels homes. 

Exposició Els espais La
Carbonera i la cisterna del Mu-
seu d’Història de Girona (C/
Força, 27) acullen, fins al pro-
per 27 de juny, l’exposició
Milestone Project. Mostra
d'arts visuals de joves crea-
dors gironins. Entrada lliure. 

Exposició La Casa de Cul-
tura de Girona acull, fins al
23 de juny, l’exposició
«33RPM visions de rock». Es
tracta d’un viatge per la histò-
ria del rock & roll a través de
33 artistes -pintors, fotògrafs,
dissenyadors...- que ofereixen
la seva reinterpretació de 33
portades de discos emblemà-
tics de la història del rock.

Exposició La Sala d’exposi-
cions La Cova de la Demarca-
ció de Girona del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (Pl. de
la Catedral, 8) acull, fins al 28
de juny, l’exposició Moralitat i
imatge en moviments, del po-
lifacètic Albert Serra. Aquesta
mostra forma part del cicle So-
bre la Tècnica, programat pel
departament de Cultura de la
Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC).

Exposició La Casa Masó (C/
Ballesteries, 29) acull, fins al
proper 12 de setembre, l’ex-
posició Retrats de medalla:
l’espectacle del bronze.

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 de ju-
liol, l’exposició temporal Des-
enterrant el silenci, de Sergi
Bernal. És una mostra que re-
cupera la memòria d’Antoni
Benaiges Nogués (Mont-roig
del Camp, 1903), un mestre
català que entre 1934 i el ju-
liol de 1936 va exercir la seva
feina al petit poble burgalès
de Bañuelos de Bureba. Segui-
dor del mètode de l’Escola
Freinet, enmig d’aquell entorn
rural i conservador Benaiges
va impulsar la participació acti-
va i experimental dels alum-
nes en la creació d’un diari
amb una imprenta escolar que
reflectia la seva vida diària. 

OLOT
Exposició El Fonsdart Gale-
ria acull, fins al proper dia 30
de juny, l’exposició Flors i co-
lors. Homenatge a la inspiració.
La mostra compta amb pintures
sobre tela i paper i aplicacions
de les mateixes convertides en
làmpades i un biombo. Un tre-
ball de composició floral, l’ob-
servació, l’esbós, l’obra sobre
paper i finalment l’execució pic-
tòrica en gran format, que fan
que la realitat esdevingui color,
traç i una nova energia. Una
part dels beneficis recaptats es
destinaran a l’associació One
Love ONG Barcelona.

Exposició La Sala Oberta
d’Olot acull, fins al 23 d’agost,
l’exposició Cambra de merave-
lles. Aquesta mostra és un re-
torn als orígens, al que van ser
els primers museus de la histò-
ria i que es coneixien com cam-

bres de meravelles o gabinets
de curiositats. S’hi trobaven
pintures, marbres, fòssils, mo-
nedes, cartells, roba, mobles,
minerals… peces de tot tipus
que formaven aquestes col·lec-
cions precursores dels museus.
En el marc del projecte El tresor
més ben guardat.

Exposició El Museu dels
Sants d’Olot acull, fins al pro-
per 23 d’agost, l’exposició Ca-
dàver exquisit. El cos truncat.
Una mostra que planteja qües-
tions com: Com construïm el
nostre patrimoni? Com el des-
truïm? Sabem què tenim? Ho
valorem? Utilitzant com a eix
dues fases del procés de fabri-
cació d’imatgeria d’Olot, la
col·locació dels ulls i de les
mans a les peces, aquesta ex-
posició vol posar de manifest la
relació que la societat té amb el
patrimoni a un nivell general i
també a un nivell local.

Exposició La  Sala Oberta 2
d’Olot, acull fins al proper 23
d’agost, l’exposició Minimera-
velles. En relació amb l’exposi-
ció Cambra de meravelles, el
Museu de la Garrotxa proposa
una activitat per a nens i nenes
de 2 a 6 anys. La mostra serà, a
la vegada, un espai de joc per
tal que els més petits coneguin
què és i com funciona un espai
de magatzem d’un museu.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa Cork in progress.
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat

PLATJA D’ARO
Exposició El Parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro acull la
mostra d’escultures de gran
format realitzades per Jaume
Roser. Una proposta que s’es-
tén fins al proper 26 de ju-
liol, i que es pot visitar tots els
dies de la setmana. 

SANTA COLOMA DE FARNERS
Exposició La Casa de la Pa-
raula de Santa Coloma de Far-
ners acull, fins al proper 19
de juliol, l’exposició Jesús de
Vilallonga: dibuixos, símbols i
signes. Exposició antològica
1946-2015.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició L’Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al proper 29 de juny,
l'exposició Sinècdoques feme-
nines, de Laura Salvador. Es
tracta d’una mostra que parla
del cos femení i la percepció
que en tenim. En ella es recu-
llen les percepcions i emocions
com un receptacle de la reali-
tat exterior, per exposar una
reflexió sobre la identitat de la
dona en relació amb la socie-
tat, centrant-se en els conei-
xements de la identitat se-
xual, l’amor i la maternitat.

GIRONA
Museu Història dels Jueus
Durant tot l'any, de dimarts a
divendres, de 10 del matí a 2
del migdia; i els dimecres de 4
a 6 de la tarda, visita guiada La
nostra història, la nostra ciutat.
Durada: 1 hora. Visita per a
centres educatius i associa-
cions culturals. Recorregut di-
dàctic pel Museu per conèixer
l'evolució històrica del call i la
comunitat jueva de Girona. Cal

reserva prèvia. Museu d'Histò-
ria dels Jueus. Contacte i re-
serves: 972 21 67 61 /callgi-
rona@ajgirona.cat

Casa Masó La Casa Masó és
la casa natal de Rafael Masó
(1880-1935), una de les obres
més importants de la seva ar-
quitectura i l’única que està
oberta al públic de les famoses
cases del riu de Girona. S’hi or-
ganitzen exposicions, publica-
cions i activitats educatives
per a tots els públics. La Casa
Masó només es visita en grups
reduïts i s’aconsella fer una re-
serva prèvia. Informació i re-
serves al 972 413 989

El dijous 25 de juny, visita
literària a la Casa Masó de Giro-
na amb l’actriu Cristina Cervià.
Una nova forma de descobrir
els interiors noucentistes, les
obres d’art i les vistes sobre
l’Onyar des de les galeries de
la Casa Masó a través de les
impressions i records d’escrip-
tors d’abans i d’ara que han
passat per la casa, com Miquel
de Palol, Eugeni d’Ors, Josep M.
López-Picó, Josep Carner, Josep
Pla, Jaume Ministral, Josep M.
Fonalleras i el mateix Rafael
Masó, entre d’altres.

PALAMÓS
Subhasta del peix El Mu-
seu de la Pesca de Palamós
ofereix cada divendres visites
guiades a la subhasta del peix.
A través d'uns audiovisuals,
plafons expositius i l'acompan-
yament en tot moment d'un
guia, s’explica en directe el
funcionament de la subhasta i
l'origen de les espècies que
s'hi veuen, les embarcacions
que les capturen, els caladors
on treballen els pescadors i
com s'organitzen entorn de la
confraria. Horaris: 16:30h, a les
17:00h, 17:30h i 18.00h. Du-
rada de la visita : 30 minuts.
El preu de la visita és de 1’5 €.
Es pot fer reserva prèvia al te-
lèfon 972 600 424

Castell de Sant Esteve
Cada diumenge a les 12 del
migdia es fa la visita guiada
gratuïta al castell de Sant Este-
ve. És necessari realitzar ins-
cripció prèvia al Museu de la
Pesca. Per a més informació po-
deu trucar al 972 600 424.

RIPOLL
Monestir El Monestir de Ri-
poll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades per
descobrir la història del bressol
de Catalunya, gaudint d’una
fascinant descoberta d’aquest
espai tan emblemàtic. Es por-
ten a terme els diumenges, a
2/4 de 12 del matí.  Informa-
ció: 972 70 45 56 / reser-
ves@terradecomtes.cat

ROSES
La Ciutadella De dimarts a
diumenge, de 10 a 18 hores, a
l'Espai Cultural la Ciutadella, vi-
sites guiades «Passejades d'-
història». Horari Espai Cultural
la Ciutadella: de 10 a 18 h de
dimarts a diumenge. Cada dia
a les 15.30 h, en català/ caste-
llà/ francès/ anglès. Els dissab-
tes i els diumenges a les 11h
francès/ anglès, 12 h català/
castellà/ francès, i 15.30 h ca-
talà/ castellà/ francès. Més in-
formació sobre aquest o al-
tres esdeveniments  i propos-
tes al telèfon: 972 15 14 66 o
al portal web: www.roses.cat

Port de Pesca Roses pro-
posa, tots els divendres fins
al 26 de juny, visites guia-
des al port de pesca i a la sub-
hasta de peix. L’activitat co-

mençarà a les 5 de la tarda al
port de pesca. Més informació
a l'Oficina de Turisme. Tel.
972 25 73 31.

SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir de Solius Cada
dia, de les 11 del matí a 2/4
d’1 del migdia, i de les 3 a 2/4
de 6 de la tarda, es pot visitar
al Monestir de Solius l’exposi-
ció de diorames. 

Casa de la Màgia Visites
guiades al Gran Museu de la
Màgia, La Casa Màgica. Horaris
d'hivern: diumenges i festius,
12.00. Més informació al telè-
fon 667 29 25 00.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
El comte Arnau Visita guia-
da al Museu del Comte Arnau
de Gombrèn, al Castell de Ma-
taplana i visita lliure al Centre
d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau de Sant Joan de
les Abadesses. Una opció per
descobrir la història d’un dels
grans mites de Catalunya. Es
porta a terme l’últim diumenge
de cada mes, a les 11 del matí.
Informació i reserves: telèfon:
972 70 45 56 / mail: reser-
ves@terradecomtes.cat

La Joia del Romànic Visita
guiada al Monestir de Sant
Joan de les Abadesses i a la
Vila Vella. Recorregut per un
dels monuments més impor-
tants del romànic català i des-
coberta de la vila tot resse-
guint la seva història i les se-
ves llegendes i tradicions. Ho-
raris: tots els dissabtes a les
16h30h. Informació i reserves:
telèfon: 972 70 45 56 / mail:
reserves@terradecomtes.cat

BEGUR
17a Campanya Gastronòmi-
ca del Peix de Roca Diver-
sos restaurants de Begur cele-
bren, fins al 7 de juny, la 17a
Campanya Gastronòmica del
Peix de Roca. Establiments ad-
herits:  Cafè Begú - Casa Juani-
ta - Costa Brava - Fonda Caner
- Galena – Mas Comangau - Ga-
rreta - Hostal Sa Rascassa -
Hostal Sa Tuna - Hotel Aigua
Blava- Hotel Classic - Hotel
Eetu - Hotel Mas Ses Vinyes -
Hotel Sa Punta - Parador d’Ai-
guablava - Sa Caleta - Toc al
Mar - Turandot - Vintage Ho-
tel. Cada restaurant ofereix un
menú basat en el peix de roca
diferent a un preu diferent. La
idea principal és que molts
clients facin ruta de restau-
rants per tastar els diferents
menús.

CALONGE
Menú de la Gamba Jorna-
des Menú de la Gamba en di-
versos establiments del muni-
cipi de Calonge, Palamós i Vall-
Llobrega, fins al proper 19
de juliol. Restaurants partici-
pants: Can Ramon, Costa Bra-
va, El Horreo, Guillermo, Refugi
de Pescadors, Simon i Traguin-
yol, de Calonge-  Sant Antoni;
Bell Port, Hotel Àncora, Hotel
Trias, L’Ona, MarBonic, Maria
de Cadaqués, Mas dels Arcs,
Vaixell Restaurant-Pasajes
Costa Brava, de Palamós; Can
Sidro, de Vall-llobrega.

CASSÀ DE LA SELVA
Jornades Gastronòmiques
de Festa Major Fins el 2 de
juny, Cassà de la Selva diver-
sos restaurants, bars i rostisse-
ries del municipi han elaborat
atractius menús per comme-
morar la Festa Major. 

Gastronomia

Visites guiades

Exposicions

Esports

Projeccions

Tallers

Balls

Lletres

Festes

Conferències

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Exposició L’Espai Santa
Caterina de la Generalitat de
Catalunya acull, fins al 30
d’agost, Dalí, Breaking News.
L’exposició es va idear per
commemorar tres efemèrides
alhora: els 40 anys de la inau-
guració del museu Dalí de Fi-
gueres, els 25 anys de la mort
de l’artista i el 75è aniversari
de l’Agència EFE.

BLANES
VIII Jornades Gastronòmi-
ques del Suquet de Peix de
Sa Palomera a Blanes Du-
rant tot el mes de juny, el po-
ble  de Blanes organitza unes
jornades gastronòmiques so-
bre el peix. Els restaurants de
la població oferiran a veïns i vi-
sitants la possibilitat de de-
gustar menús especialment
creats per a l'ocasió.

TORROELLA DE M.
Exposició El Museu de la
Mediterrània acull, fins al 20
de juliol, l’exposició Interiors,
d’Àlvar Suñol. Es tracta d’una
selecció de les pintures que
aquest artista internacional,
actualment resident a l’Empor-
dà, ha realitzat els últims
anys, entre el 2004 i el 2015. 

PALAMÓS
Taller El dissabte 6 de juny,
a les 11 del matí, es portarà a
terme un nou taller familiar
d’astronomia a càrrec d’Ale-
xandre Bonanit, de l’Associa-
ció Bocafoscant. Activitat gra-
tuïta per a infants a partir de
7 anys, amb inscripció prèvia
a la biblioteca Lluís Barceló.

DESTAQUEM

comunicacio@ddgi.cat - 01/06/2015 11:06 - 10.1.249.118

comunicacio2
Rectángulo



Diari de Girona DILLUNS, 8 DE JUNY DE 201550

Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

GIRONA
Dance Squad A 2/4 de 7
de la tarda als Químics Espai
Jove sessió KMKS Dance
Squad, nou grup de ball dels
Químics.

PALAMÓS
Mostra de dansa A les 10
del matí a l’Escola de la Vila
mostra de dansa interescolar
amb els centres escolars pala-
mosins.

CASSÀ DE LA SELVA
Fitoteràpia A 2/4 de 9 de
la nit a l’Espai Jove l’Escorxa-
dor conferència informativa
sobre fitoteràpia i les plantes
com a promotores de salut a
càrrec de Dolors Pino.

GIRONA
Pensions A les 6 de la tar-
da a la seu d’Òmnium Cultural
conferència de formació amb
el títol «Les pensions i l’estat
de benestar a la Catalunya del
futur».

SANT JOAN LES FONTS
Educació A les 7 de la tar-
da a l’Escola Castanyer confe-
rència sobre responsabilitat i
autoomia dins del cicle «Aju-
dar a crèixer els nostres fills».

SANTA COLOMA DE FARNERS
Filosofia A les 6 de la tar-
da a la biblioteca Joan Vinyoli
conferència «L’amor: fraus
d’un concepte sobrevalorat»
de la mà del professor i filòsof
Josep Maria Carbó dins del ci-
cle cafès filosòfics.

CASSÀ DE LA SELVA
Club de lectura A les 8 del
vespre a la biblioteca munici-
pal nova sessió del club de
lectura.

FIGUERES
Presentació llibre A 2/4
de 8 del vespre a la biblioteca
presentació del llibre «Gent
que ha fet història» de Carles
i Montserrat Bastons.

GIRONA
Presentació A 2/4 de 8 del
vespre a la Casa Masó presen-
tació de la Revista de Cata-
lunya i conferència de Ros-
send Casanova «Una mirada
crítica a la medalla del 1900».
L'acte servirà per presentar el
número 290 (abril-maig-juny)
de la publicació, que recull el
contingut de la conferència en
un article. Intervindran, a més
de Rossend Casanovas, Josep
M. Roig Rosich, membre del
Patronat de la Fundació Re-
vista de Catalunya, i el direc-
tor de la Fundació Rafael
Masó, Jordi Falgàs. 

Club de lectura de novel.la
A les 8 del vespre a la bi-

blioteca Salvador Allende club
de lectura de novel.la d’intriga
amb «Black & Blue».

Club de lectura de teatre
A les 8 del vespre a la biblio-

teca Salvador Allende club de
lectura de teatre amb «L’hort
de les oliveres».

PALAFRUGELL
Lectura A les 7 de la tarda
a la biblioteca pública activi-
tat literària de llegir teatre.

PALAMÓS
Lectura A les 6 de la tarda
a la biblioteca Lluís Barceló i
Bou taller de lectura per a jo-
ves per a llegir, entendre i de-
batre a càrrec d’Ernesto Aran-
go.

Glosa A 2/4 de 10 de la nit
al Celler Can Sais de Vall-llo-
brega glosa, vi i estrelles a cà-
rrec de Mireia Mena, glosado-
ra, Marta Sais, enòloga i Ale-
xandre Bonanit, astrònom
amb degustació de vins. 

GIRONA
Campanya De les 9 del
matí a la 1 del migdia a la ca-
serna de la Guàrdia Civil del
carrer Emili Grahit campanya
de donació voluntària de sang
dins del programa de sortides
del banc de sang i teixits de
les comarques gironines.

FIGUERES
Festa de la campanya d’e-
ducació De 2/4 de 10 del
matí a 2/4 d’1 del migdia a la
plaça Catalunya «Festa dels
exploradors» per posar punt i
final a la campanya d’educa-
ció pel desenvolupament. 

GIRONA
Festa major de Sant Narcís

A 2/4 d’11 del matí a l’es-
glésia missa amb motiu de la
festa de la gent gran del barri.
- A 2/4 de 12 del migdia a la
plaça Assumpció exhibició del
grup de gimnàsttica i tot se-
guit piscolabis per a tothom.
- A les 5 de la tarda a la plaça
Assumpció l’esbart dansaire
de l’Esplai de la gent gran ba-
llarà danses típiques catala-
nes i tot seguit exhibició de
ball del grup de country. Final-
ment, fi de festa amb ball
amb el conjunt Rimel Grup.

GIRONA
Audicions A 2/4 de 6 de la
tarda a la Fundació Valvi audi-
cions de Sol de Solfa.

PALAMÓS
Coneixement A les 10 del
matí a la sala polivalent de la
biblioteca jornada de coneixe-
ment de la societat catalana i
el seu marc jurídic.

GIRONA
Tecnologies A les 6 de la
tarda a la biblioteca Carles Ra-
hola inici del curs-taller sobre
aplicacions al telèfon mòbil.

CALDES DE MALAVELLA
Exposició El Balneari Vichy

Catalan de Caldes de Malave-
lla acull, fins al proper 12 de
juny, l’exposició «Senegal.
Postals d'un viatge a l'Àfrica
Subsahariana», fotografies de
Roger Lleixà Bertràn.

DARNIUS
Exposició La Sala d’Exposi-
cions Municipal de Darnius
acull, fins al proper 30 d’a-
gost, l’exposició «Un pantà,
un nom. Darnius». Horaris: De
dimarts a divendres, de 2/4 de
6 de la tarda a les 8 del ves-
pre. Dissabtes i diumenges: de
12 a 2 del migdia i de 2/4 de 5
de la tarda a les 8 del vespre

GIRONA
Casa Pastors Fins al 13
de setembre, de dimarts a
diumenge d'11 a 18.30 h, la
Casa Pastors de Girona acull
l’exposició «Enric Marquès: La
col·lecció de l’artista (1948-
1989)». Exposició comissaria-
da per Jordi Falgàs. Organitza-
da per l'Ajuntament de Girona,
amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Llagostera 

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona (C/Força, 27)
acull, fins al proper 27 de
setembre, l’exposició «Girona
als ulls de les viatgeres (S. XIX
i XX)».  Una selecció de vint-i-
cinc testimonis de dones que
relaten les experiències i
emocions sentides en el seu
pas per Girona. L'exposició
proposa una mirada diferent
de la ciutat a través del testi-
moni literari en primera perso-
na de les dones estrangeres
que van visitar-la; una imatge
de Girona que es va estendre
en els seus cercles contempo-
ranis més immediats, en una
època en la que el monopoli
del viatge estava exclusiva-
ment en mans dels homes. 

Exposició L’Espai Santa Ca-
terina de la Generalitat de Ca-
talunya a Girona acull, fins al
30 d’agost, l’exposició itine-
rant «Dalí, Breaking News»,
que posa en relleu la faceta
del Dalí mediàtic. Organitzada
conjuntament per la Diputació
de Girona, el Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona i l’A-
gència EFE, la mostra es va
idear amb l’objectiu de com-
memorar tres efemèrides al-
hora: els 40 anys de la inaugu-
ració del museu Dalí de Figue-
res, els 25 anys de la mort de
l’artista i el 75è aniversari de
l’Agència EFE.

Exposició Els espais La
Carbonera i la cisterna del Mu-
seu d’Història de Girona (C/
Força, 27) acullen, fins al pro-
per 27 de juny, l’exposició
«Milestone Project». Mostra
d'arts visuals de joves crea-
dors gironins. Entrada lliure. 

Exposició La Casa de Cul-
tura de Girona acull, fins al
23 de juny, l’exposició
«33RPM visions de rock». Un
viatge per la historia del Rock
& Roll. 33 artistes -pintors, fo-
tògrafs, dissenyadors...- doe-
nen la seva reinterpretació de
33 portades de discos emble-
màtics de la història del Rock.

Exposició El Museu d’Art
de Girona acull fins al proper
30 d’agost, l’exposició «Mo-
dest Urgell (1939-1919). Un
total de 18 obres de Modest
Urgell, provinents del Fons
d'Art de la Diputació de Girona
i del Bisbat. Paisatges crepus-
culars i marines; testimonis
materials del leimotiv que l'a-
companyà en la seva obra pic-
tòrica són els principals temes

dels olis que es mostren ara
en conjunt al Museu d'Art.
Una oportunitat per descobrir
la figura, l'obra i l'estil d'a-
quest destacat paisatgista de
finals del segle XIX i principis
del segle XX així com els seus
lligams amb el territori gironí, i
ben especialment amb la ciu-
tat on hi va residir un curt pe-
ríode de temps. 

Exposició La Sala d’exposi-
cions La Cova de la Demarca-
ció de Girona del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (Pl. de
la Catedral, 8) acull, fins al 28
de juny, l’exposició «Morali-
tat i imatge en moviments»,
del polifacètic Albert Serra.
Aquesta mostra forma part
del cicle «Sobre la Tècnica»,
programat pel Departament
de Cultura de la Demarcació
de Girona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC).

Exposició La Casa Masó (C/
Ballesteries, 29) acull, fins al
proper 12 de setembre, l’ex-
posició «Retrats de medalla:
l’espectacle del bronze».

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 de ju-
liol, l’exposició temporal «Des-
enterrant el silenci», de Sergi
Bernal. Una mostra que recu-
pera la memòria d’Antoni Be-
naiges Nogués (Mont-roig del
Camp, 1903), un mestre català
que,  entre 1934 i el juliol de
1936, va exercir la seva feina
al petit poble burgalès de Ba-
ñuelos de Bureba. Seguidor
del mètode de l’Escola Freinet,
enmig d’aquell entorn rural i
conservador, Benaiges va im-
pulsar la participació activa i
experimental dels alumnes en
la creació d’un diari amb una
imprenta escolar que reflectia
la seva vida diària. 

OLOT
Exposició El Fonsdart Gale-
ria acull, fins al proper dia 30
de juny, l’exposició «Flors i co-
lors. Homenatge a la inspira-
ció». Amb pintures sobre tela i
paper i aplicacions de les ma-
teixes convertides en làmpades
i un biombo. Un treball de com-
posició floral, l’observació, l’es-
bós, l’obra sobre paper i final-
ment l’execució pictòrica en
gran format, que fan que la rea-
litat esdevingui color, traç i una
nova energia. Una part dels be-
neficis recaptats es destinaran
a l’associació One Love ONG
Barcelona.

Exposició La Sala Oberta
d’Olot acull, fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Cambra
de meravelles». Aquesta mos-
tra és un retorn als orígens, al
que van ser els primers museus
de la història i que es coneixien
com cambres de meravelles o
gabinets de curiositats. S’hi tro-
baven pintures, marbres, fòs-
sils, monedes, cartells, roba,
mobles, minerals…, peces de tot
tipus que formaven aquestes
col·leccions precursores dels
museus. En el marc del projecte
«El tresor més ben guardat».

Exposició El Museu dels
Sants d’Olot acull, fins al pro-
per 23 d’agost, l’exposició
«Cadàver exquisit. El cos trun-
cat». Una mostra que planteja
qüestions com: Com construïm
el nostre patrimoni? Com el
destruïm? Sabem què tenim?
Ho valorem? Utilitzant com a
eix dues fases del procés de fa-
bricació d’imatgeria d’Olot, la
col·locació dels ulls i de les

mans a les peces, aquesta ex-
posició vol posar de manifest la
relació que la societat té amb el
patrimoni a un nivell general i
també a un nivell local.

Exposició La  Sala Oberta 2
d’Olot, acull fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Minimera-
velles». En relació amb l’exposi-
ció «Cambra de meravelles», el
Museu de la Garrotxa proposa
una activitat per a nens i nenes
de 2 a 6 anys. La mostra serà, a
la vegada, un espai de joc, per
tal que els més petits coneguin
què és i com funciona un espai
de magatzem d’un museu.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat

PLATJA D’ARO
Exposició El Parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro acull la
mostra d’escultures de gran
format realitzades per Jaume
Roser. Una proposta que s’es-
tén fins al proper 26 de ju-
liol, i que es pot visitar tots els
dies de la setmana. 

SANTA COLOMA DE FARNERS
Exposició La Casa de la Pa-
raula de Santa Coloma de Far-
ners acull, fins al proper 19
de juliol, l’exposició, «Jesús
de Vilallonga: dibuixos, sím-
bols i signes. Exposició antolò-
gica 1946-2015».

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició El Museu de la
Mediterrània de Torroella de
Montgrí acull, fins al proper
20 de juliol, l’exposició «Inte-
riors», d’Àlvar Suñol. Una mos-
tra que ofereix la possibilitat
de gaudir d’una selecció de les
pintures que aquest interna-
cional artista actualment resi-
dent a l’Empordà ha realitzat
els últims anys, entre el 2004
i el 2015. Per a més informa-
ció visiteu web: www.museu-
delamediterrania.cat

Exposició L’'Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al proper 29 de juny,
l'exposició «Sinècdoques fe-
menines» de Laura Salvador.
Una mostra que parla del cos
femení i la percepció que en
tenim. En ella es recullen les
percepcions i emocions com
un receptacle de la realitat ex-
terior, per exposar una reflexió
sobre la identitat de la dona
en relació amb la societat, cen-
trant-se en els coneixements
de la identitat sexual, l’amor i
la maternitat.

CASTELL-PLATJA D’ARO
Premi Jordi Comas L’Ajun-
tament de Castell-Platja d’Aro,
mitjançant la Biblioteca Mercè
Rodoreda, convoca el 4t Premi
Jordi Comas de Recerca Local al
millor projecte inèdit d’investi-
gació sobre Castell-Platja d’Aro
i S’Agaró, dotat amb 3.000 eu-
ros i amb la possibilitat de pu-
blicació del treball. El concurs
és obert a qualsevol àmbit (ge-
ografia, història, economia, tu-
risme, aspectes socials, espor-
tius, culturals, mediambientals,
biografies, folklore...), i les pro-
postes es poden lliurar fins
al 31 d’octubre d’aquest any
2015. El veredicte del jurat es
farà públic durant la tercera

setmana del mes de desembre
d’enguany, i el treball final cal
lliurar-lo just un any més tard,
el desembre de 2016.

SANTA CRISTINA D’ARO
Itinerari Literari Els dis-
sabtes 18 de juliol i 29 d’a-
gost, a les 6 de la tarda, i diu-
menge 12 de setembre, a
2/4 d’1 del migdia, Itinerari Li-
terari Rodoreda. Sortida des de
la Plaça de La Rectoria (davant
el bust de Mercè Rodoreda).
Preu de l’activitat: 4 euros. Per
informació i reserves, dirigiu-
vos a l’Oficina de Turisme de
Santa Cristina d’Aro.

GIRONA
Taller d’escriptura La Fac-
toria Cultural Coma-Cros orga-
nitza un taller d'escriptura
«Maneres d'escriure el jo». Es
portarà a terme els dies 8, 15,
22, 29 de juny i 6, 13, 20, 27
de juliol de 5 de la tarda a 8 del
vespre. Per a més informació:
http://factoriadelletres.cat

Taller d’escriptura Del 29
de juny al 3 de juliol, taller
«A l'estiu, escriu! Taller d'es-
criptura per a joves». Activitat
impartida per Núria Martí
Constans, i adreçada a joves
d’entre 13 i 18 anys. Organit-
za: Escola Municipal d'Humani-
tats. Més informació al portal
d’inscripcions:www2.girona.ca
t/ca/emhu_inscripcions

Wordpress L’Aula Digital
del Centre Cultural La Mercè
acull, els dies 13, 14, 15 de
juliol, el curs «Fest-te un web
amb Wordpress», impartit per
David Gironella i Gemma Rei-
xach. Horari: de 16.30 a 20.30
h L'Aula Digital és un espai del
Centre Cultural la Mercè desti-
nat a la formació en l'ús de les
diverses eines informàtiques
vinculades a la creativitat.Info:
www2.girona.cat/ca/emhu_in
scripcions

Art digital «Dissenya la
teva exposició en 3D». Curs de
l'Aula Digital del Centre Cultu-
ral La Mercè. Dies: 20, 21, 22
de juliol Horari: de 16.30 a
20.30 h Professor: David Giro-
nella. Més informació al web:
www.bolit.cat

Retoc digital Curs «Inicia-
ció al programari Adobe Pho-
toshop». Durada del curs: del
29 de juny al 3 de juliol. De
dilluns a divendres, de 17:30 a
20:30 h. A càrrec de Marta Rol-
dan. Al Centre Cultural La Mer-
cè. Informació: www.girona.cat

Campus Rock Girona El
campus es farà els dies 21,
22 i 23 de juliol i el període
d'inscripció restarà obert
fins al 30 de juny. El Campus
Rock Girona ja té les forma-
cions musicals gairebé com-
plertes, però resta obert a jo-
ves de més de 12 anys que fa
com a mínim un any que to-
quen algun instrument (que-
den vacants 2 baixos, 1 piano
o teclats, 3 vents, 2 veus i 1
guitarra elèctrica). Professors:
Jimmy Piñol (Lax n Busto), Toni
Xuclà (Menaix a Truà), David
Ibarz, i Berta García (Nuna
Gee). Lloc: Espai Marfà. Clas-
ses: de 10 a 14 h i de 16 a 20
h. Concerts: 22 de juliol con-
cert intern a les 21.30 h. Infor-
mació i/o inscripcions: espai-
marfa@ajgirona.cat 

Cursos i tallers

Sortida

Convocatòries

Exposicions

Tallers

Jornades

Música

Festes

Donació sang

Balls

Lletres

Conferències

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

BANYOLES
Exposició La Sala 1 de la
Llotja del Tint acull, fins al 28
de juny, l’exposició de Teo
Balzó (Genís Salvatella). El po-
eta mostra una selecció de les
seves il·lustracions, reflexos
visuals dels poemes que l’han
obligat a utilitzar el llapis. Els
dissabtes, fins el 20 de juny,
recitarà poemes musicats. 

BLANES
VIII Jornades Gastronòmi-
ques del Suquet de Peix de
Sa Palomera a Blanes Du-
rant tot el mes de juny, el po-
ble  de Blanes organitza unes
jornades gastronòmiques so-
bre el peix. Els restaurants de
la població oferiran, a habi-
tants i visitants, la possibilitat
de degustar menús especial-
ment creats per a l'ocasió.

GIRONA
Exposició L’Espai Santa
Caterina de la Generalitat de
Catalunya acull, fins al 30
d’agost, «Dalí, Breaking
News». L’exposició es va ide-
ar per commemorar tres efe-
mèrides alhora: els 40 anys
de la inauguració del museu
Dalí de Figueres, els 25 anys
de la mort de l’artista i el 75è
aniversari de l’Agència EFE.

PLATJA D’ARO
Exposició El Parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro acull la
mostra d’escultures de gran
format realitzades per Jaume
Roser. Una proposta que s’es-
tén fins al proper 26 de ju-
liol, i que es pot visitar tots
els dies de la setmana. 
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Girona, 8 jun (EFE).- Cerca de 1.500 personas han visitado la exposición 'Dalí, breaking news', que repasa el perfil mediático
del pintor Salvador Dalí a través de fotografías del archivo gráfico de la Agencia EFE, en su primer mes en Girona.

Del 8 al 31 de mayo, la muestra recibió a 1.435 visitantes con puntas destacadas en los días que coincidieron con la
celebración del festival Temps de Flors de la capital gerundense.

El sábado 9 de mayo, 169 personas se acercaron al Espai Santa Caterina, que acoge la exposición, organizada por la
Diputación de Girona, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la Agencia EFE.

El segundo día de mayor afluencia de personas interesadas en este repaso a la presencia en los medios de comunicación de
Salvador Dalí fue el 16 de mayo, con un registro de 115.

Durante este primer mes de presencia en Girona, la exposición ha acogido también, además del acto de inauguración oficial,
una clase magistral a cargo de la coordinadora del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Rosa
Maria Maurell,

Una visita guiada y un taller sobre la figura de Dalí han formado parte también de la programación de la muestra, que
prolongará su estancia en la capital gerundense hasta el 30 de junio.

'Dalí, breaking news' narra la vida pública del genio ampurdanés y su relación con la prensa a través de cuarenta fotografías
estructuradas en seis ámbitos a modo de secciones de diario.

Tras esta etapa en Girona, la muestra viajará a Bruselas, al Centro Cultural Blnaquerna de Madrid y al Palau Robert de
Barcelona.
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Casi 1.500 visitantes en el primer mes de 'Dalí, breaking news' en Girona http://www.lavanguardia.com/cultura/20150608/54432145144/casi-1-...
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

GIRONA
Dance Squad A 2/4 de 7
de la tarda als Químics Espai
Jove sessió KMKS Dance.
Squad, nou grup de ball dels
Químics.

GIRONA
Literatura A 2/4 de 8 del
vespre a la Casa de Cultura ci-
cle «Realitat i ficció» amb
Rosa Sala Rosae.

Club de lectura A les 8 del
vespre a la biblioteca Salva-
dor Allende club de lectura
per a adults amb «Historias
de cronopios y de famas».

PALAMÓS
Lectura A partir de les 6 de
la tarda a la biblioteca Lluís
Barceló i Bou taller de lectura
per a joves per a llegir, enten-
dre i debatre a càrrec d’Ernes-
to Arango.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Club de lectura infantil A
2/4 de 6 de la tarda a la bi-
blioteca club de lectura infan-
til i visita de l’escriptora Gem-
ma Lienas.

GIRONA
Campanya De les 9 del
matí a les 2 del migdia a l’A-
juntament de Girona campan-
ya de donació voluntària de
sang organitzada pel banc de
sang i teixits de les comar-
ques gironines.

GIRONA
Milestone Project A dife-
rents espais, murs i façanes
de la ciutat celebració del Mi-
lestone Project. Durant dues
setmanes es podrà gaudir
dels artistes urbans més reco-
neguts internacionalment,
dels pensaments més neces-
saris, així com dels tallers i ex-
hibicions dirigides pels matei-
xos artistes, dels quals es pot
formar part activa de manera
gratuïta. En aquesta quatra
edició, Milestone Project bus-
ca la unificació de l'art, el pen-
sament i la societat a través
de l'art urbà més trencador.

GIRONA
Administració A 2/4 de 10
del matí a la sala de Graus de
la Facultat de Dret del cam-
pus universitari de Montilivi
jornada sobre les comunica-
cions prèvies i les declara-
cions responsables: aspectes
administratius i tributaris.
- A 3/4 de 10 del matí inter-
venció de Mariola Rodríguez,
professora de Dret Adminis-
tratiu de la Universitat de Bar-
celona que parlarà sobre les
qüestions procedimentals de
les activitats comunicades.

- A 2/4 d’11 del matí inter-
venció d’Alfredo Galán, direc-
tor del departament de Dret
Administratiu i Dret Processal
de la Universitat de Barcelona
que parlarà sobre el règim de
responsabilitat i protecció de
tercers.
- A les 12 del migdia partici-
pació de Llum Rodríguez, di-
rectora de serveis d’assesso-
ria jurídica de l’organisme de
gestió tributària de la Diputa-
ció de Barcelona que parlarà
dels aspectes tributaris de les
comunicacions prèvies i de les
declaracions responsables.

PALAMÓS
Coneixement A les 10 del
matí a la sala polivalent de la
biblioteca Lluís Barceló i Bou
jornada de coneixement de la
societat catalana i el seu marc
jurídic.

GIRONA
Audicions A les 6 de la tar-
da a la Fundació Valvi audi-
cions d’Estudi Musical.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Cant coral A les 6 de la tar-
da al casal Tueda trobaba de
corals.

GIRONA
Laboral A les 6 de la tarda
a la biblioteca Carles Rahola
curs-taller per a les persones
que busquen feina.

L’ESCALA
Manualitats A les 5 de la
tarda al centre cívic Xalem ta-
ller de manualitats, cuina i
multiculturalitat.

GIRONA
Economia A les 7 de la tar-
da al parc científic i tecnològic
de la Universitat de Girona el
Club Girona ESADE Alumni or-
ganitza la seva II Jornada
Anual, titulada «Ensenya-
ments de la borsa i l'esport a
l'empresa», amb una confe-
rència a càrrec del Josef Aj-
ram, esportista d'elit, broker i
autor de diversos llibres.

Cicle Thomas Mann A 2/4
de 8 del vespre a la Casa de
Cultura conferència «Thomas
Mann i els gossos del soterra-
ni» a càrrec de Rosa Sala
Rose, escriptora i germanista.

GIRONA
Pel·lícula A 2/4 de 6 de la
tarda al Cinema Truffaut pro-
jecció de «Viaje a Sils Maria»
del director francès Olivier As-
sayas.

Pel·lícula A les 8 del vespre
al Cinema Truffaut projecció
de «Antes que el diablo sepa
que has muerto».

BANYOLES
Exposició La Sala 2 de la
Llotja del Tint de Banyoles
acull, fins al diumenge 28
de juny, l’exposició  sonora

interactiva basada en la trans-
formació de la veu «Més que
veu». Una mostra que explora
l'expansió acústica de la veu,
a fi de submergir els visitants
en el seu interior i transformar
l'escolta distanciada i localit-
zada que li és pròpia.

DARNIUS
Exposició La Sala d’Exposi-
cions Municipal de Darnius
acull, fins al proper 30 d’a-
gost, l’exposició «Un pantà, un
nom. Darnius». Horaris: De di-
marts a divendres, de 2/4 de 6
de la tarda a les 8 del vespre.
Dissabtes i diumenges: de 12 a
2 del migdia i de 2/4 de 5 de la
tarda a les 8 del vespre.

FIGUERES
Exposició El Museu de l’Em-
pordà de Figueres acull, fins al
proper dimarts 30 de juny,
l’exposició «Hipnosi», d’Adrià
Ciurana. Les obres que confor-
men «Hipnosi» són composi-
cions fetes a partir de mate-
rials de rebuig, com papers,
fragments d'embalatge, codis
de barres o mapes de deixalle-
ries, que donen forma a les
més tradicionals vanités. 

GIRONA
Casa Pastors Fins al 13 de
setembre, de dimarts a diu-
menge d'11 a 18.30 h, la Casa
Pastors de Girona acull l’expo-
sició «Enric Marquès: La
col·lecció de l’artista (1948-
1989)». Exposició comissaria-
da per Jordi Falgàs. Organitza-
da per l'Ajuntament de Girona,
amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Llagostera .

Exposició El Cau del Llop
acull, fins al proper 12 de ju-
liol, l’exposició «Res no es
perd, només es transforma...»,
amb dibuixos i pintures de
Rosa Benavides.

Exposició El Museu d’Histò-
ria de Girona (C/Força, 27) acull,
fins al proper 27 de setem-
bre, l’exposició «Girona als ulls
de les viatgeres (S. XIX i XX)».
Una selecció de vint-i-cinc tes-
timonis de dones que relaten
les experiències i emocions
sentides en el seu pas per Giro-
na. L'exposició proposa una mi-
rada diferent de la ciutat a tra-
vés del testimoni literari en pri-
mera persona de les dones es-
trangeres que van visitar-la;
una imatge de Girona que es va
estendre en els seus cercles
contemporanis més immediats,
en una època en la que el mo-
nopoli del viatge estava exclu-
sivament en mans dels homes. 

Exposició L’Espai Santa Ca-
terina de la Generalitat de Ca-
talunya a Girona acull, fins al
30 d’agost, l’exposició itine-
rant «Dalí, Breaking News»,
que posa en relleu la faceta del
Dalí mediàtic. Organitzada con-
juntament per la Diputació de
Girona, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i l’Agència
EFE, la mostra es va idear amb
l’objectiu de commemorar tres
efemèrides alhora: els 40 anys
de la inauguració del museu
Dalí de Figueres, els 25 anys
de la mort de l’artista i el 75è
aniversari de l’Agència EFE.

Exposició Els espais La Car-
bonera i la cisterna del Museu
d’Història de Girona (C/ Força,
27) acullen, fins al proper 27
de juny, l’exposició «Milesto-
ne Project». Mostra d'arts vi-
suals de joves creadors giro-
nins. Entrada lliure. 

Exposició La Casa de Cultu-
ra de Girona acull, fins al 23

de juny, l’exposició «33RPM
visions de rock». Un viatge per
la historia del Rock & Roll. 33
artistes -pintors, fotògrafs, dis-
senyadors...- doenen la seva
reinterpretació de 33 portades
de discos emblemàtics de la
història del Rock.

Exposició El Museu d’Art de
Girona acull fins al proper 30
d’agost, l’exposició «Modest
Urgell (1939-1919). Un total
de 18 obres de Modest Urgell,
provinents del Fons d'Art de la
Diputació de Girona i del Bis-
bat. Paisatges crepusculars i
marines; testimonis materials
del leimotiv que l'acompanyà
en la seva obra pictòrica són
els principals temes dels olis
que es mostren ara en conjunt
al Museu d'Art.
Una oportunitat per descobrir
la figura, l'obra i l'estil d'aquest
destacat paisatgista de finals
del segle XIX i principis del se-
gle XX així com els seus lli-
gams amb el territori gironí, i
ben especialment amb la ciutat
on hi va residir un curt període
de temps. 

Exposició La Sala d’exposi-
cions La Cova de la Demarcació
de Girona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (Pl. de la
Catedral, 8) acull, fins al 28 de
juny, l’exposició «Moralitat i
imatge en moviments», del po-
lifacètic Albert Serra. Aquesta
mostra forma part del cicle
«Sobre la Tècnica», programat
pel Departament de Cultura de
la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC).

Exposició La Casa Masó (C/
Ballesteries, 29) acull, fins al
proper 12 de setembre, l’ex-
posició «Retrats de medalla:
l’espectacle del bronze».

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 de ju-
liol, l’exposició temporal «Des-
enterrant el silenci», de Sergi
Bernal. Una mostra que recu-
pera la memòria d’Antoni Be-
naiges Nogués (Mont-roig del
Camp, 1903), un mestre català
que,  entre 1934 i el juliol de
1936, va exercir la seva feina
al petit poble burgalès de Ba-
ñuelos de Bureba. Seguidor del
mètode de l’Escola Freinet, en-
mig d’aquell entorn rural i con-
servador, Benaiges va impulsar
la participació activa i experi-
mental dels alumnes en la cre-
ació d’un diari amb una impren-
ta escolar que reflectia la seva
vida diària. 

OLOT
Exposició El Fonsdart Gale-
ria acull, fins al proper dia 30
de juny, l’exposició «Flors i co-
lors. Homenatge a la inspira-
ció». Amb pintures sobre tela i
paper i aplicacions de les ma-
teixes convertides en làmpa-
des i un biombo. Un treball de
composició floral, l’observació,
l’esbós, l’obra sobre paper i fi-
nalment l’execució pictòrica en
gran format, que fan que la re-
alitat esdevingui color, traç i
una nova energia. Una part
dels beneficis recaptats es
destinaran a l’associació One
Love ONG Barcelona.

Exposició La Sala Oberta
d’Olot acull, fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Cambra
de meravelles». Aquesta mos-
tra és un retorn als orígens, al
que van ser els primers mu-
seus de la història i que es co-
neixien com cambres de mera-
velles o gabinets de curiosi-

tats. S’hi trobaven pintures,
marbres, fòssils, monedes, car-
tells, roba, mobles, minerals…,
peces de tot tipus que forma-
ven aquestes col·leccions pre-
cursores dels museus. En el
marc del projecte «El tresor
més ben guardat».

Exposició El Museu dels
Sants d’Olot acull, fins al 23
d’agost, l’exposició «Cadàver
exquisit. El cos truncat». Una
mostra que planteja qüestions
com: Com construïm el nostre
patrimoni? Com el destruïm?
Sabem què tenim? Ho valo-
rem? Utilitzant com a eix dues
fases del procés de fabricació
d’imatgeria d’Olot, la col·locació
dels ulls i de les mans a les pe-
ces, aquesta exposició vol po-
sar de manifest la relació que
la societat té amb el patrimoni
a un nivell general i també a
un nivell local.

Exposició La  Sala Oberta 2
d’Olot, acull fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Minime-
ravelles». En relació amb l’ex-
posició «Cambra de merave-
lles», el Museu de la Garrotxa
proposa una activitat per a
nens i nenes de 2 a 6 anys. La
mostra serà, a la vegada, un
espai de joc, per tal que els
més petits coneguin què és i
com funciona un espai de ma-
gatzem d’un museu.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat

PLATJA D’ARO
Exposició El Parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro acull la
mostra d’escultures de gran
format realitzades per Jaume
Roser. Una proposta que s’es-
tén fins al proper 26 de ju-
liol, i que es pot visitar tots els
dies de la setmana. 

SANTA COLOMA DE FARNERS
Exposició La Casa de la Pa-
raula de Santa Coloma de Far-
ners acull, fins al proper 19
de juliol, l’exposició, «Jesús de
Vilallonga: dibuixos, símbols i
signes. Exposició antològica
1946-2015».

SANT FELIU GUÍXOLS
Exposició El Monestir de
Sant Feliu de Guíxols exposa,
fins al 13 de setembre, una
cinquantena de peces del pin-
tor Josep Torrent Buch, entre
olis i aquarel.les, amb moltes
d’elles inèdites. La mostra, ti-
tulada «Torrent Buch, entorn
creatiu» s’emmarca en el cen-
tenari del naixement d’aquest
artista guixolenc.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició El Museu de la
Mediterrània de Torroella de
Montgrí acull, fins al proper
20 de juliol, l’exposició «Inte-
riors», d’Àlvar Suñol. Una mos-
tra que ofereix la possibilitat
de gaudir d’una selecció de les
pintures que aquest interna-
cional artista actualment resi-
dent a l’Empordà ha realitzat
els últims anys, entre el 2004 i
el 2015. 

Exposició L'Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al proper 29 de juny,
l'exposició «Sinècdoques fe-
menines» de Laura Salvador.
Una mostra que parla del cos
femení i la percepció que en
tenim. En ella es recullen les

percepcions i emocions com un
receptacle de la realitat exte-
rior, per exposar una reflexió
sobre la identitat de la dona en
relació amb la societat, cen-
trant-se en els coneixements
de la identitat sexual, l’amor i
la maternitat.

BLANES
VIII Jornades Gastronòmi-
ques del Suquet de Peix de
Sa Palomera a Blanes Du-
rant tot el mes de juny, el poble
de Blanes organitza unes jor-
nades gastronòmiques sobre el
peix. Els restaurants de la po-
blació oferiran, a habitants i vi-
sitants, la possibilitat de de-
gustar menús especialment
creats per a l'ocasió.

CALONGE
Menú de la Gamba Jorna-
des Menú de la gamba en di-
versos establiments del muni-
cipi de Calonge, Palamós i Vall-
Llobrega, fins al proper 19 de
juliol. Restaurants partici-
pants: Can Ramon, Costa Brava,
El Horreo, Guillermo, Refugi de
Pescadors, Simon i Traguinyol,
de Calonge-  Sant Antoni; Bell
Port, Hotel Àncora, Hotel Trias,
L’Ona, MarBonic, Maria de Ca-
daqués, Mas dels Arcs, Vaixell
Restaurant-Pasajes Costa Bra-
va, de Palamós; Can Sidro, de
Vall-llobrega.

GIRONA
Taller d’escriptura Del 29
de juny al 3 de juliol, taller
«A l'estiu, escriu! Taller d'es-
criptura per a joves». Activitat
impartida per Núria Martí Cons-
tans, i adreçada a joves d’entre
13 i 18 anys. Organitza: Escola
Municipal d'Humanitats. Més
informació al portal d’inscrip-
cions:www2.girona.cat/ca/em
hu_inscripcions

Wordpress L’Aula Digital del
Centre Cultural La Mercè acull,
els dies 13, 14, 15 de juliol,
el curs «Fest-te un web amb
Wordpress», impartit per David
Gironella i Gemma Reixach. Ho-
rari: de 16.30 a 20.30 h L'Aula
Digital és un espai del Centre
Cultural la Mercè destinat a la
formació en l'ús de les diverses
eines informàtiques vinculades
a la creativitat. Més informació
al portal web on també realit-
zar les inscripcions: www2.gi-
rona.cat/ca/emhu_inscripcions

Art digital «Dissenya la
teva exposició en 3D». Curs de
l'Aula Digital del Centre Cultu-
ral La Mercè que se celebrarà
els dies 20, 21, 22 de juliol.
Horari: de 16.30 a 20.30h a cà-
rrec del professor David Girone-
lla. Més informació al web:
www.bolit.cat

SANTA CRISTINA D’ARO
Itinerari literari Els dissab-
tes 18 de juliol i 29 d’agost,
a les 6 de la tarda, i diumenge
12 de setembre, a 2/4 d’1 del
migdia, Itinerari Literari Rodo-
reda. Sortida des de  la Plaça
de La Rectoria (davant el bust
de Mercè Rodoreda). Preu de
l’activitat: 4 euros. Per infor-
mació i reserves, dirigiu-vos a
l’Oficina de Turisme de Santa
Cristina d’Aro, número de telè-
fon: 972 83 52 93.

Sortida

Cursos i tallers

Gastronomia

Projeccions

Exposicions

Conferències

Tallers

Música

Jornades

Festivals

Balls

Donació sang

Lletres

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

CALDES DE M.
Exposició El balneari Vichy
Catalán de Caldes de Malave-
lla (Av. Doctor Furest) acull,
fins al proper 14 d’agost,
l’exposició de pintures de te-
màtica marinera, de Joan Bo-
net i Planas.  L’entrada a la
mostra és gratuïta.

GIRONA
Exposició L’Espai Santa
Caterina de la Generalitat de
Catalunya acull, fins al 30
d’agost, «Dalí, Breaking
News». L’exposició es va ide-
ar per commemorar tres efe-
mèrides alhora: els 40 anys
de la inauguració del museu
Dalí de Figueres, els 25 anys
de la mort de l’artista i el 75è
aniversari de l’Agència EFE.

BLANES
VIII Jornades Gastronòmi-
ques del Suquet de Peix de
Sa Palomera a Blanes Du-
rant tot el mes de juny, el po-
ble  de Blanes organitza unes
jornades gastronòmiques so-
bre el peix. Els restaurants de
la població oferiran, a habi-
tants i visitants, la possibilitat
de degustar menús especial-
ment creats per a l'ocasió.

FIGUERES
Tastets Surrealistes Un
total de 26 establiments de la
ciutat de Figueres celebren,
fins al proper 11 de juliol, la
tercera edició dels «Tastets
Surrealistes», unes jornades
gastronòmiques protagonitza-
des per una sèrie de plats cre-
ats amb inspiració daliniana.

DESTAQUEM
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

GIRONA
Dance Squad A 2/4 de 7
de la tarda als Químics Espai
Jove sessió KMKS Dance
Squad. 

GIRONA
Milestone Project A dife-
rents espais, murs i façanes
de la ciutat celebració del Mi-
lestone Project. Durant dues
setmanes es podrà gaudir
dels artistes urbans més reco-
neguts internacionalment,
dels pensaments més neces-
saris, així com dels tallers i ex-
hibicions dirigides pels matei-
xos artistes, dels quals es pot
formar part activa de manera
gratuïta. En aquesta quatra
edició, Milestone Project bus-
ca la unificació de l'art, el pen-
sament i la societat a través
de l'art urbà més trencador.

GIRONA
Educació A les 11 del matí
a l’Espai Marfà, a les 4 de la
tarda als Químics Espai Jove i
a les 7 de la tarda a l’Estació
Espai Jove conferències infor-
matives sobre les segones
oportunitats que hi ha pels jo-
ves que es queden sense la
ESO.

CAMPRODON
Festa major A la 1 del mig-
dia cercavila amb Amadeu des
de la plaça de la Vila fins a la
font de Sant Patllari.
- Tradicional dinar de germa-
nor a la Font de Sant Patllari
amb concurs d’estirada de cor-
da i remullada.
- A la tarda al Planet bany de
l’escuma i festa amb la música
d’Amadeu.
- A la mitja nit ball al pavelló
amb el grup Sèptimo A.

GIRONA
Festa major de Fontajau
A 2/4 de 9 de la nit al centre
cívic Ter representació teatral
de l’obra «Mentides» de l’as-
sociació cultural
Pocapena.som.

PALAMÓS
Lectura A les 6 de la tarda
a la biblioteca Lluís Barceló i
Bou taller de lectura per a jo-
ves per a llegir, entendre i de-
batre a càrrec d’Ernesto Aran-
go.

CELRÀ
Dansa A les 4 de la tarda a
l’Escola de Dansa taller de
dansa amb familia amb Neus
Canalias. Adreçat a infants de
2 a 4 anys acompanyats d’un
adult.

GIRONA
Internet A les 6 de la tar-
da, a la biblioteca Carles Ra-
hola, taller-curs sobre música,
sèries i pel·lícules per internet
de manera legal.

Jocs A les 5 de la tarda als
Químics Espai Jove activitat
jocs «KMMS Games a l’aire
lliure KUBB».

RIPOLL
Activitats A les 9 del matí
al casal cívic de la Devesa del
Pla i a les instal.lacions espor-
tives municipal tastatallers
amb activitats esportives i
jocs.

BANYOLES
Exposició La Sala 2 de la
Llotja del Tint de Banyoles
acull, fins al diumenge 28
de juny, l’exposició sonora
interactiva basada en la trans-
formació de la veu «Més que
veu». Una mostra que explora
l'expansió acústica de la veu,
a fi de submergir els visitants
en el seu interior i transformar
l'escolta distanciada i localit-
zada que li és pròpia.

DARNIUS
Exposició La Sala d’Exposi-
cions Municipal de Darnius
acull, fins al proper 30 d’a-
gost, l’exposició «Un pantà,
un nom. Darnius». Horaris: De
dimarts a divendres, de 2/4 de
6 de la tarda a les 8 del ves-
pre. Dissabtes i diumenges: de
12 a 2 del migdia i de 2/4 de 5
de la tarda a les 8 del vespre.

FIGUERES
Exposició El Museu de
l’Empordà de Figueres acull,
fins al proper dimarts 30 de
juny, l’exposició «Hipnosi»,
d’Adrià Ciurana. Les obres que
conformen «Hipnosi» són
composicions fetes a partir de
materials de rebuig, com pa-
pers, fragments d'embalatge,
codis de barres o mapes de
deixalleries, que donen forma
a les més tradicionals vanités. 

GIRONA
Casa Pastors Fins al 13
de setembre, de dimarts a
diumenge d'11 a 18.30 h, la
Casa Pastors de Girona acull
l’exposició «Enric Marquès: La
col·lecció de l’artista (1948-
1989)». Exposició comissaria-
da per Jordi Falgàs. Organitza-
da per l'Ajuntament de Girona,
amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Llagostera.

Exposició El Museu d’His-
tòria dels Jueus acull, fins al
proper 27 de setembre, l’ex-
posició «Walter Benjamin.
Constel·lacions de l’exili». Un
homenatge a l’insigne pensa-
dor alemany en el 75è aniver-
sari de la seva mort. La mostra
proposa una reconstrucció de
la vida i l'exili de Benjamin fins
a la seva tràgica fi, a través de
testimonis i documents de di-
ferents personalitats del seu
entorn, que configuraven la
seva constel·lació personal i
intel·lectual.

Exposició La Seu del
Col·legi de Periodistes a Giro-
na (C/ Nou del Teatre 1, 2n 1a)
acull, fins al proper 16 d’oc-
tubre, l’exposició «Catorze
mirades a dotze mesos». Una
mostra que recull les fotogra-
fies presentades en la sisena
edició dels Premis Carles Ra-
hola de Comunicació Local. 

Exposició El Cau del Llop
acull, fins al proper 12 de ju-
liol, l’exposició «Res no es
perd, només es transforma...»,
amb dibuixos i pintures de
Rosa Benavides.

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona (C/Força, 27)
acull, fins al proper 27 de
setembre, l’exposició «Girona
als ulls de les viatgeres (S. XIX
i XX)». Una selecció de vint-i-
cinc testimonis de dones que
relaten les experiències i
emocions sentides en el seu
pas per Girona. L'exposició
proposa una mirada diferent
de la ciutat a través del testi-
moni literari en primera perso-
na de les dones estrangeres
que van visitar-la; una imatge
de Girona que es va estendre
en els seus cercles contempo-
ranis més immediats, en una
època en la que el monopoli
del viatge estava exclusiva-
ment en mans dels homes. 

Exposició Els espais La
Carbonera i la cisterna del Mu-
seu d’Història de Girona (C/
Força, 27) acullen, fins al pro-
per 27 de juny, l’exposició
«Milestone Project». Mostra
d'arts visuals de joves crea-
dors gironins. Entrada lliure. 

Exposició La Casa de Cul-
tura de Girona acull, fins al
23 de juny, l’exposició
«33RPM visions de rock». Un
viatge per la historia del Rock
& Roll. 33 artistes -pintors, fo-
tògrafs, dissenyadors...- doe-
nen la seva reinterpretació de
33 portades de discos emble-
màtics de la història del Rock.

Exposició El Museu d’Art
de Girona acull fins al proper
30 d’agost, l’exposició «Mo-
dest Urgell (1939-1919). Un
total de 18 obres de Modest
Urgell, provinents del Fons
d'Art de la Diputació de Girona
i del Bisbat. Paisatges crepus-
culars i marines; testimonis
materials del leimotiv que l'a-
companyà en la seva obra pic-
tòrica són els principals temes
dels olis que es mostren ara
en conjunt al Museu d'Art.
Una oportunitat per descobrir
la figura, l'obra i l'estil d'a-
quest destacat paisatgista de
finals del segle XIX i principis
del segle XX així com els seus
lligams amb el territori gironí, i
ben especialment amb la ciu-
tat on hi va residir un curt pe-
ríode de temps. 

Exposició La Sala d’exposi-
cions La Cova de la Demarca-
ció de Girona del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (Pl. de
la Catedral, 8) acull, fins al 28
de juny, l’exposició «Morali-
tat i imatge en moviments»,
del polifacètic Albert Serra.
Aquesta mostra forma part
del cicle «Sobre la Tècnica»,
programat pel Departament
de Cultura de la Demarcació
de Girona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC).

Exposició La Casa Masó (C/
Ballesteries, 29) acull, fins al
proper 12 de setembre, l’ex-
posició «Retrats de medalla:
l’espectacle del bronze».

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 de ju-
liol, l’exposició temporal «Des-
enterrant el silenci», de Sergi
Bernal. Una mostra que recu-
pera la memòria d’Antoni Be-
naiges Nogués (Mont-roig del
Camp, 1903), un mestre català
que, entre 1934 i el juliol de

1936, va exercir la seva feina
al petit poble burgalès de Ba-
ñuelos de Bureba. Seguidor
del mètode de l’Escola Freinet,
enmig d’aquell entorn rural i
conservador, Benaiges va im-
pulsar la participació activa i
experimental dels alumnes en
la creació d’un diari amb una
imprenta escolar que reflectia
la seva vida diària. 

OLOT
Exposició El Fonsdart Gale-
ria acull, fins al proper dia 30
de juny, l’exposició «Flors i co-
lors. Homenatge a la inspira-
ció». Amb pintures sobre tela i
paper i aplicacions de les ma-
teixes convertides en làmpades
i un biombo. Un treball de com-
posició floral, l’observació, l’es-
bós, l’obra sobre paper i final-
ment l’execució pictòrica en
gran format, que fan que la rea-
litat esdevingui color, traç i una
nova energia. Una part dels be-
neficis recaptats es destinaran
a l’associació One Love ONG
Barcelona.

Exposició La Sala Oberta
d’Olot acull, fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Cambra
de meravelles». Aquesta mos-
tra és un retorn als orígens, al
que van ser els primers museus
de la història i que es coneixien
com cambres de meravelles o
gabinets de curiositats. S’hi tro-
baven pintures, marbres, fòs-
sils, monedes, cartells, roba,
mobles, minerals…, peces de tot
tipus que formaven aquestes
col·leccions precursores dels
museus. En el marc del projecte
«El tresor més ben guardat».

Exposició El Museu dels
Sants d’Olot acull, fins al pro-
per 23 d’agost, l’exposició
«Cadàver exquisit. El cos trun-
cat». Una mostra que planteja
qüestions com: Com construïm
el nostre patrimoni? Com el
destruïm? Sabem què tenim?
Ho valorem? Utilitzant com a
eix dues fases del procés de fa-
bricació d’imatgeria d’Olot, la
col·locació dels ulls i de les
mans a les peces, aquesta ex-
posició vol posar de manifest la
relació que la societat té amb el
patrimoni a un nivell general i
també a un nivell local.

Exposició La  Sala Oberta 2
d’Olot, acull fins al proper 23
d’agost, l’exposició «Minimera-
velles». En relació amb l’exposi-
ció «Cambra de meravelles», el
Museu de la Garrotxa proposa
una activitat per a nens i nenes
de 2 a 6 anys. La mostra serà, a
la vegada, un espai de joc, per
tal que els més petits coneguin
què és i com funciona un espai
de magatzem d’un museu.

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat

Exposició El Mediterrània
Espai Fòrum de Palafrugell
acull, fins al proper 29 de ju-
liol, l’exposició «La via verda»,
amb un recull de fotografies de
Xavier Villuendas. 

PLATJA D’ARO
Exposició El Parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro acull la
mostra d’escultures de gran
format realitzades per Jaume
Roser. Una proposta que s’es-
tén fins al proper 26 de ju-
liol, i que es pot visitar tots els
dies de la setmana. 

QUART
Exposició Fins al 20 de
setembre, es pot visitar al
Museu de la Terrissa de Quart
l'exposició temporal «Entre
l'ordre i el caos» amb peces re-
alitzades per Joël Capella.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Exposició La Casa de la Pa-
raula de Santa Coloma de Far-
ners acull, fins al proper 19
de juliol, l’exposició, «Jesús
de Vilallonga: dibuixos, sím-
bols i signes. Exposició antolò-
gica 1946-2015».

SANT FELIU GUÍXOLS
Exposició El Monestir acull,
fins al 13 de setembre, una
cinquantena de peces del pin-
tor Josep Torrent Buch, entre
olis i aquarel.les, amb moltes
d’elles inèdites. La mostra, ti-
tulada «Torrent Buch, entorn
creatiu» s’emmarca en el cen-
tenari del naixement d’aquest
artista guixolenc.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició L'Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània
de Torroella de Montgrí acull,
fins al proper 29 de juny,
l'exposició «Sinècdoques fe-
menines» de Laura Salvador.
Una mostra que parla del cos
femení i la percepció que en
tenim. En ella es recullen les
percepcions i emocions com
un receptacle de la realitat ex-
terior, per exposar una reflexió
sobre la identitat de la dona
en relació amb la societat, cen-
trant-se en els coneixements
de la identitat sexual, l’amor i
la maternitat.

GIRONA
Museu Història dels Jueus
Durant tot l'any, de dimarts a
divendres de 10 del matí a 2
del migdia; dimecres de 4 a 6
de la tarda, visita guiada La
nostra història, la nostra ciutat.
Durada: 1 hora. Visita per a
centres educatius i associa-
cions culturals. Recorregut di-
dàctic pel Museu per conèixer
l'evolució històrica del call i la
comunitat jueva de Girona. Cal
reserva prèvia. Museu d'Histò-
ria dels Jueus. Contacte i re-
serves: 972 21 67 61 /callgi-
rona@ajgirona.cat

Casa Masó La Casa Masó és
la casa natal de Rafael Masó
(1880-1935), una de les obres
més importants de la seva ar-
quitectura i l’única que està
oberta al públic de les famoses
cases del riu de Girona. S’orga-
nitza exposicions, publica-
cions, i activitats educatives
per a tots els públics. La Casa
Masó només es visita en grups
reduïts i s’aconsella fer una re-
serva prèvia. Informació i re-
serves al 972 413 989

El dijous 25 de juny, visita
literària a la Casa Masó de Giro-
na amb l’actriu Cristina Cervià.
Una nova forma de descobrir
els interiors noucentistes, les
obres d’art i les vistes sobre
l’Onyar des de les galeries de
la Casa Masó a través de les
impressions i records d’escrip-
tors d’abans i d’ara que han
passat per la casa.

PALAMÓS
Subhasta del peix El Mu-
seu de la Pesca de Palamós
ofereix cada divendres visites
guiades a la subhasta del peix.
A través d'uns audiovisuals,
plafons expositius i l'acompan-
yament en tot moment d'un

guia, s’explica en directe el
funcionament de la subhasta i
l'origen de les espècies que
s'hi veuen, les embarcacions
que les capturen, els caladors
on treballen els pescadors i
com s'organitzen entorn de la
confraria. Horaris: 16:30h, a les
17:00h, 17:30h i 18.00h. Du-
rada de la visita : 30 minuts.
El preu de la visita és de 1’5 €.
Es pot fer reserva prèvia al te-
lèfon 972 600 424

Castell de Sant Esteve
Cada diumenge, a les 12 del
migdia es fa la visita guiada
gratuïta al castell de Sant Este-
ve. És necessari realitzar ins-
cripció prèvia al Museu de la
Pesca. Per a més informació po-
deu trucar al 972 600 424.

RIPOLL
Monestir El Monestir de Ri-
poll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades, amb
l’objectiu de descobrir la histò-
ria del bressol de Catalunya,
gaudint d’una fascinant desco-
berta d’aquest espai tan em-
blemàtic. Es porten a terme els
diumenges, a 2/4 de 12 del
matí. Informació i reserves:
972 70 45 56 

ROSES
La Ciutadella Visites guia-
des a l'espai cultural la Ciuta-
della. Cada dia, de 10 a 20 h. 
Visites guiades «Passejades
d'història». Horari Espai Cultu-
ral la Ciutadella: de 10 a 20 h,
de dilluns a diumenge. Cada
dia a les 10.30 anglès/francès,
11.30 h català/castella', 17 h
castellà/francès, 18 h caste-
llà/francès, 19 h català/caste-
llà. Anglès i alemany, amb re-
serva prèvia. Preu: 5 €, menors
de 7 anys gratuïta 

Castell de la Trinitat Cada
dia, de 17 a 22 h visita guiada
«Un mirador fortificat» Horari
Castell de la Trinitat: De dilluns
a diumenge, de 17 a 22 h. Per
idiomes: 17.30 h, 18.30 h,
19.30 h català/castellà/fran-
cès. Anglès i alemany amb re-
serva prèvia Preu: 5 €, menors
de 7 anys gratuït Més informa-
ció sobre aquest esdeveni-
ment a: Espai Cultural la Ciuta-
della. Tel. 972 15 14 66 

Port de Pesca El municipi
de Roses proposa, tots els di-
vendres fins al 26 de juny,
Visites guiades al port de
pesca i a la subhasta de peix.
L’activitat començarà a les 5
de la tarda, al port de pesca.
Més informació a l'Oficina de
Turisme. Tel. 972 25 73 31.

SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir de Solius Cada
dia, de les 11 del matí a 2/4
d’1 del migdia, i de les 3 a 2/4
de 6 de la tarda, es pot visitar
al Monestir de Solius l’exposi-
ció de diorames. 

Casa de la Màgia Visites
guiades al Gran Museu de la
Màgia, La Casa Màgica. Horaris
d'hivern: diumenges i festius,
12.00. Més informació, al telè-
fon 667 29 25 00.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
El comte Arnau Visita guia-
da al Museu del Comte Arnau
de Gombrèn, al Castell de Ma-
taplana i visita lliure al Centre
d’Interpretació del Mite del
Comte Arnau de Sant Joan de
les Abadesses. Una opció per
descobrir la història d’un dels
grans mites de Catalunya. Es
porta a terme l’últim diumenge
de cada mes, a les 11 del matí.
Informació i reserves al núme-
ro de telèfon: 972 70 45 56

Visites guiades

Exposicions

Tallers

Lletres

Festes

Balls

Festivals

Conferències

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Exposició L’Espai Santa
Caterina de la Generalitat de
Catalunya acull, fins al 30
d’agost, «Dalí, Breaking
News». L’exposició es va ide-
ar per commemorar tres efe-
mèrides alhora: els 40 anys
de la inauguració del museu
Dalí de Figueres, els 25 anys
de la mort de l’artista i el 75è
aniversari de l’Agència EFE.

PALAMÓS
Infantil A les 6 de la tarda,
a l’Arbreda, espectacle infantil
Musicirs, a càrrec del Circ Con-
fetti. Tot seguit, a les 7 de la
tarda i en el mateix escenari,
l’Agrupament Escolta Palamo-
sí muntarà diferents tallers
per a la mainada.

TORROELLA DE M.
Exposició El Museu de la
Mediterrània acull, fins al 20
de juliol, l’exposició «Inte-
riors», d’Àlvar Suñol. Una se-
lecció de les pintures que
aquest internacional artista
actualment resident a l’Empor-
dà ha realitzat els últims anys,
entre el 2004 i el 2015. 

BLANES
VIII Jornades Gastronòmi-
ques del Suquet de Peix de
sa Palomera a Blanes Du-
rant tot el mes de juny, el po-
ble  de Blanes organitza unes
jornades gastronòmiques so-
bre el peix. Els restaurants de
la població oferiran, a habi-
tants i visitants, la possibilitat
de degustar menús especial-
ment creats per a l'ocasió.

DESTAQUEM
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A partir d’avui i durant tres dies Ri-
poll reviurà el seu passast amb la fira
i el mercat del Comte Guifré, amb
espectacles al carrer i al monestir.

A les  de la nit a Cap Roig el can-
tant Pablo Alborán farà el primer
dels dos concerts que s’han progra-
mat, en resposta a la gran demanda
d’entrades que hi havia.

De les  del matí a les  del mig-
dia i de  de la tarda a les  del ves-
pre a l’antic càmping Bahia es faran
els tradicionals correbous, un dels
actes més destacats de la festa junta-
ment amb l’empaitada d’ànecs que
es fa el diumenge dia .

A les  del vespre a Montilivi el Gi-
rona FC s’enfrontarà a l’Espanyol  en
la disputa del è Torneig Costa Bra-
va en el que serà el primer gran test
de la pretemporada.

A les  de la nit a Cap Roig Ale-
jandro Sanz també oferirà el primer
dels dos concerts programats.

GIRONA
Torneig Costa Brava

CAP ROIG
Sanz, per partida doble

DIUMENGE 16 D’AGOST

ROSES
Correbous a la festa

DISSABTE 15 D’AGOST

CAP ROIG
Doble concert d’Alborán

DIMARTS 11 D’AGOST

RIPOLL
Mercat del Comte Guifré

DILLUNS 10 D’AGOST

AGENDA
SETMANAL

º

PER Miquel Fañanàs

LA GÀRGOLA

o sol ser gaire habitual
que exposicions o acti-
vitats relacionades amb
Dalí es facin a la ciutat

de Girona. I és justament per aques-
ta absència, que paga la pena des-
tacar la mostra fotogràfica Dalí,
breaking news, que s’ha instal·lat a
l’Espai Santa Caterina, en els baixos
de l’edifici de la Generalitat, orga-
nitzada pel Patronat de Turisme
Costa Brava amb motiu de la com-
memoració del è aniversari de l’a-
gència EFE, els  anys de la inau-
guració del Museu Dalí i els  anys
de la mort de l’artista. Vaig visitar-la fa poc en
un dia feiner i el cert és que durant tota l’esto-
na que vaig estar deambulant per la sala vaig
estar més sol que la una. Fins i tot el guarda
que era assegut en una taula fent les vegades
de recepcionista i vigilant em va mirar estra-
nyat, cosa que vaig atribuir al fet que no devia
estar gaire acostumat a la presència de visi-
tants.

L’univers Dalí està concretat avui en el
triangle que formen el Teatre-museu de Fi-
gueres, la seva casa de Portlligat i el castell de
Púbol. Tres mirades diferents entre si però que
tal vegada es complementen. El de la capital
de l’Empordà, el més visitat de tots, és el que
conté més obra original de l’artista tant en qua-
dres com en els frescos del sostre i peces ori-
ginals. Cadaqués ens mostra el Dalí més per-
sonal, la seva intimitat, la vida i el treball des
de la talaia que dominava tota la cala. Final-
ment, el refugi de la Pera, comprat i posat a dis-

posició de la seva dona, la Gala, és la servitud
del marit per complaure la seva muller, el de-
clivi amb aquella imatge del geni a la finestra
desesperat perquè la casa s’estava cremant i
també la mort, present amb les dues tombes
del soterrani tot i que una sigui buida. Ara s’a-
nuncia que la seva casa natal de Figueres tam-
bé s’adequarà per ser visitada. Una bona no-
tícia que convertirà el triangle en quadrilàter. 

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer i saludar
Salvador Dalí un dia d’estiu de l’any  a la
seva casa de Portlligat. Érem una colla de pe-
riodistes que vàrem ser-hi convocats amb
motiu de la presentació del llibre Dalí en su la-
berinto, escrit pel seu amic i veí Henry-Fran-

çois Rey. En un moment donat, mentre érem
a la piscina, al costat d’aquell enorme pneu-
màtic de Pirelli, va aparèixer el Dalí teatral, và-
rem brindar amb xampany rosat (en aquell
temps del cava en dèiem xampany), va pro-
nunciar unes paraules però ho féu amb tant de

sentiment i gesticulació que ga-
irebé cau dins l’aigua. François
Rey era tota una celebritat. Havia
escrit l’any  la novel·la Les
pianos mécaniques, que aquí es va
traduir com Los organillos. Tres
anys més tard, Juan Antonio Bar-

dem en va dirigir una adaptació al
cinema respectant el mateix títol de
la novel·la original, que va comp-
tar amb un repartiment de luxe,
amb la gran Melina Mercouri

com a protagonista principal
acompanyada d’actors de prime-
ra fila com James Mason i Hardy

Krüger. L’assaig de l’escriptor francès feia
una síntesi entre l’home i l’obra, en destaca-
va la genialitat del pintor empordanès de qui
deia que era «eriçó de mar, conquilla, mol·lusc,
cargol diví». Però Dalí no era només el perso-
natge, sinó l’home pràctic i veí preocupat
quan no va dubtar en ser capdavanter d’una
protesta contra el projecte d’urbanització que
es pretenia construir prop del castell de Púbol
i que hagués malmès irremeiablement el pai-
satge rural de tot l’entorn. 

L’exposició fotogràfica de Girona ens mos-
tra els molts Dalís que es manifestaven en una
sola persona. El personatge estimat per la
premsa, les seves habilitats per convertir-se en
el focus d’atenció, la seva rellevància interna-
cional, l’home i la seva obra. Restarà oberta fins
al  d’aquest mes i visitar-la pot ser també una
bona manera de descobrir aquest espai cèn-
tric però tanmateix amagat que tenim al cen-
tre de la ciutat.

N
«L’exposició fotogràfica de

Girona ens mostra els molts
Dalís que es manifestaven

en una sola persona»

Univers Dalí
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Ctra. Santa Eugènia, 21A 2n 2a
Girona - Telèfon 636 155 106
HORES A CONVENIR

Psicòleg Clínic
i Psicoanalista

JORDI ALCÀCER i MICALÓ
col·legiat 18.557

Atenció a
infants,

adolescents
i adults www.parks3000.com

info@parks3000.com

Tf:  9972 117 000 113
609 337 773 555espais lúdics i urbans

PALS I BANDERES / MARQUESINES /
MIRALLS / TANQUES / 

CARTELLERES / APARCABICICLETES…
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

GIRONA
Bibliopiscines De les 4 de
la tarda a 2/4 de 8 del vespre
a les piscines del GEiEG al
complex esportiu de Sant
Ponç i les piscines municipals
de la zona esportiva de la De-
vesa servei de bibliopiscina.

PLATJA D’ARO
Mini club infantil De les
11 del matí a les 2 de la tarda
i de 4 a 7 de la tarda a la plat-
ja Gran mini club infantil i ser-
vei de ludoteca per a infants
de 3 a 12 anys.

GIRONA
Actuació A 2/4 d’11 de la
nit a l’espai chill-out del res-
tauant l’Avellaneda (Crta. Bar-
celona, 483), Música a la Fres-
ca, amb l’actuació de 2 Gene-
raciones (bossa nova). Gratuït.

RUPIÀ
Concert A les 10 de la nit a
la plaça d’Avall concert amb el
cantant bisbalenc Miquel
Abras dins de la programació
del festival Barretina.

TOSSA DE MAR
Concert A les 10 de la nit
al Far concert amb Magali
Sare.

VILABERTRAN
Schubertíada A 2/4 de 7
de la tarda a l’església de San-
ta Maria concert de Fermín Vi-
llanueva, violoncel i Stephan
König al piano.
- A 2/4 de 10 de la nit concert
del Quartet Casals.

BORDILS
Festa major A 2/4 de 5 de
la tarda davant de l’Ajunta-
ment jocs de cucanya per a la
mainada.
- A les 6 de la tarda a la plaça
del Poble sardanes amb la co-
bla Baix Empordà.
- A les 10 de la nit cloenda de
la festa major a la pista vella
amb el concurs de playback.

CAMPLLONG
Festa major A les 5 de la
tarda ruta en bicicleta pel po-
ble i en acabar berenar per a
tots els assistents.
- A 2/4 de 10 de la nit nit de
màgia amb l’il.lusionista Isaac
Trias.
- A 2/4 d’11 de la nit concert
de duet a càrrec de Biutsoul.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Festa Major A les 5 de la
tarda al pati de Can Quintana
presentació del nou vestit de

la gegantessa i berenar per a
tota la mainada.
- A les 6 de la tarda a Can
Quintana Museu de la Medite-
rrània lliurament de les Meda-
lles del Montgrí.
- A les 7 de la tarda al pati de
Can Quintana audició de sar-
danes.
- A les 10 de la nit als jardins
John Lennon sopar popular.

GIRONA
Laboral A les 9 del matí al
servei municipal d’ocupació
inici del curs-taller de forma-
ció ocupacional sobre la nete-
ja de superficies i mobiliari.

Fotografia A les 11 del
matí a la biblioteca Carles Ra-
hola curs per a adults d’eines
bàsiques per editar fotogra-
fies.

Xaxa A les 6 de la tarda a
la biblioteca Carles Rahlla curs
sobre com emmagatzemar ar-
xius a la xarxa i en especial
les fotografies.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Audició A les 10 de la nit a
la plaça Farners audició de
sardanes a càrrec de la cobla
La Flama de Farners.

BANYOLES
Exposició La Biblioteca Co-
marcal del Pla de l'Estany
acull, fins al 30 d’agost, l’ex-
posició «Invisibles, erotitza-
des o protagonistes? La repre-
sentació de les dones als cò-
mics». La mostra pretén fer un
retrat de la imatge de les do-
nes en els còmics de diferents
gèneres, èpoques i països.

DARNIUS
Exposició La Sala d’Exposi-
cions Municipal de Darnius
acull, fins al proper 30 d’a-
gost, l’exposició «Un pantà,
un nom. Darnius». Horaris: De
dimarts a divendres, de 2/4 de
6 de la tarda a les 8 del ves-
pre. Dissabtes i diumenges: de
12 a 2 del migdia i de 2/4 de 5
de la tarda a les 8 del vespre.

GIRONA
Casa Pastors Fins al 13
de setembre, de dimarts a
diumenge d'11 a 18.30 h, la
Casa Pastors de Girona acull
l’exposició «Enric Marquès: La
col·lecció de l’artista (1948-
1989)». Exposició comissaria-
da per Jordi Falgàs. Organitza-
da per l'Ajuntament de Girona,
amb la col·laboració de l'Ajun-
tament de Llagostera.

Exposició El Museu del Ci-
nema de Girona acull, fins al
proper 24 de gener, l’expo-
sició «Garbancito de la Man-
cha. 70 anys del primer llarg-
metratge europeu d'animació

en color». La mostra comme-
mora el 70è aniversari de l’es-
trena a Barcelona del primer
llargmetratge europeu d'ani-
mació en color. Una producto-
ra i distribuïdora catalana, Ba-
let y Blay, i un dibuixant i
il·lustrador d'origen valencià,
Arturo Moreno, aixecaren una
ambiciosa i costosa pel·lícula
d'animació en plena postgue-
rra i enmig de dificultats i pe-
núries de tot tipus.

Exposició El Museu d’His-
tòria dels Jueus acull, fins al
proper 27 de setembre, l’ex-
posició «Walter Benjamin.
Constel·lacions de l’exili». Un
homenatge a l’insigne pensa-
dor alemany en el 75è aniver-
sari de la seva mort. La mostra
proposa una reconstrucció de
la vida i l'exili de Benjamin fins
a la seva tràgica fi, a través de
testimonis i documents de di-
ferents personalitats del seu
entorn, que configuraven la
seva constel·lació personal i
intel·lectual.

Exposició La Seu del
Col·legi de Periodistes a Giro-
na (C/ Nou del Teatre 1, 2n 1a)
acull, fins al proper 16 d’oc-
tubre, l’exposició «Catorze
mirades a dotze mesos». Una
mostra que recull les fotogra-
fies presentades en la sisena
edició dels Premis Carles Ra-
hola de Comunicació Local. 

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona (C/Força, 27)
acull, fins al proper 27 de
setembre, l’exposició «Girona
als ulls de les viatgeres (S. XIX
i XX)». Una selecció de vint-i-
cinc testimonis de dones que
relaten les experiències i
emocions sentides en el seu
pas per Girona. L'exposició
proposa una mirada diferent
de la ciutat a través del testi-
moni literari en primera perso-
na de les dones estrangeres
que van visitar-la; una imatge
de Girona que es va estendre
en els seus cercles contempo-
ranis més immediats, en una
època en la que el monopoli
del viatge estava exclusiva-
ment en mans dels homes. 

Exposició L’Espai Santa Ca-
terina de la Generalitat de Ca-
talunya a Girona acull, fins al
30 d’agost, l’exposició itine-
rant «Dalí, Breaking News»,
que posa en relleu la faceta
del Dalí mediàtic. Organitzada
conjuntament per la Diputació
de Girona, el Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona i l’A-
gència EFE, la mostra es va
idear amb l’objectiu de com-
memorar tres efemèrides al-
hora: els 40 anys de la inaugu-
ració del museu Dalí de Figue-
res, els 25 anys de la mort de
l’artista i el 75è aniversari de
l’Agència EFE.

Exposició El Museu d’Art
de Girona acull fins al proper
30 d’agost, l’exposició «Mo-
dest Urgell (1939-1919). Un
total de 18 obres de Modest
Urgell, provinents del Fons
d'Art de la Diputació de Girona
i del Bisbat. Paisatges crepus-
culars i marines; testimonis
materials del leimotiv que l'a-

companyà en la seva obra pic-
tòrica són els principals temes
dels olis que es mostren ara
en conjunt al Museu d'Art.

Exposició La Casa Masó (C/
Ballesteries, 29) acull, fins al
proper 12 de setembre, l’ex-
posició «Retrats de medalla:
l’espectacle del bronze».

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull de
forma permanent l’exposició
divulgativa «Cork in progress».
Per a més informació visiteu:
www.museudelsuro.cat. 

PALS
Exposició La Casa de Cul-
tura Ca La Pruna acull de for-
ma permanent l’exposició
«Viure a Pagès». Amb eines i
objectes de la col·lecció dona-
da per Josep Maria Fàbrega i
Mercè Auguet. Es pot visitar
els dies laborables i els caps
de setmana d'estiu, de di-
marts a dissabte de 10.30 h a
13.30 h i de 18 h a 21 h i els
diumenges d’11 h a 13 h i de
18 h a 21 h.

QUART
Exposició Fins al 20 de
setembre, es pot visitar al
Museu de la Terrissa de Quart
l'exposició temporal «Entre
l'ordre i el caos» amb peces re-
alitzades per Joël Capella.

SANT FELIU GUÍXOLS
Exposició El Monestir de
Sant Feliu de Guíxols exposa,
fins al 13 de setembre, una
cinquantena de peces del pin-
tor Josep Torrent Buch, entre
olis i aquarel.les, amb moltes
d’elles inèdites. La mostra, ti-
tulada «Torrent Buch, entorn
creatiu» s’emmarca en el cen-
tenari del naixement d’aquest
artista guixolenc.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició La Casa Galibern
de la Fundació Mascort de To-
rroella de Montgrí (C/ Església,
9) acull, fins al proper 12
d’octubre, l’exposició «L’art
de la pintura i el dibuix. Vi-
sions 1400 – 1800». 

CASTELL-PLATJA D’ARO
Activitats Durant aquest
estiu Castell d’Aro proposa di-
verses activitats centrades en
el patrimoni de la localitat. Per
a més informació sobre les ac-
tivitats i/o reserves, contacteu
amb l’oficina de turisme al te-
lèfon 972 817 179 i a l’adreça
web www.platjadaro.com

Horticultura Una de les no-
vetats de l’estiu és la visita i
activitat familiar «Anem a la
granja?» al Mas Can Juanals de
les Eroles a Castell d’Aro, per
feinejar als seus horts i conèi-
xer, tocar i alimentar el seu
bestiar ( 1 setembre · 18.30 h):
una proposta per a infants de
4 a 10 anys (reserva prèvia a
l’Oficina de Turisme de Platja
d’Aro, places limitades).

ROSES
Espai Cultural La Ciutadella

Cada dia a l’espai La Ciuta-
della, activitats familiars auto-
guiades. Per a més informació:
telèfon 972 15 14 66.

- «La motxilla d’en Milfu-
lles» L’arbre més gran de la
Ciutadella ajudarà a descobrir
com vivien i a què jugaven els
nens grecs i romans, els mon-
jos i els soldats. Preu: 3€.

- «Safari al museu». Joc de
pistes per trobar els animals
amagats dins el museu. Per
gaudir-ne en família. Preu: 3€.

SANT PERE PESCADOR
Passejades teatralitzades
Tots els dilluns, durant el mes
d’agost, passejades teatralit-
zades a Sant Pere Pescador.
Sortides a les 9 del vespre des
del Pavelló Poliesportiu. Preu:
taquilla investa (contribució
voluntària un cop finalitzada
l’activitat). Més informació i re-
serves (obligatòria) al web:
www.passejades.com

CASTELL/PLATJA D’ARO
Visita al nucli antic Visites
amb guia local el Nucli Antic
de Castell d’Aro i el Museu de
la Nina. Es divideixen les jor-
nades en funció de l’idioma
dels usuaris: català i anglès
(dimecres, 15 i 29 juliol i 12 i
26 agost · 19 h); i castellà i
francès (dimecres 8, 22 juliol i
5 i 19 agost ·19 h).

Visita al camí de ronda Vi-
sita al Camí de Ronda de S’A-
garó: castellà i francès (28
agost · 19 h), i català i anglès
21 agost · 19 h). 

Visites naturalistes al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro

Per conèixer el seu cicle de
l’aigua, la flora i fauna (dissab-
te 5 setembre · 19 h).

Visites teatralitzades Vi-
sites teatralitzades a la Vil·la
romana de Pla de Palol de
Platja d’Aro amb la Cia. La Mi-
núscula. Cada dijous, del 16 ju-
liol al 3 de setembre a les 19 h

Visites familiars teatralitza-
des a Castell d’Aro Amb la
Cia. El Finestral ( 30 agost · 19
h) que finalitzen al Parc de
l’Estació, on es pot gaudir d’un
recorregut en minitren gràcies
a l’Associació El Trenet de la
Vall d’Aro; i també al Camí de
Ronda de S’Agaró amb la Cia.
La Klaca d’Aro Teatre (dimarts
21 juliol i 11 i 25 agost · 19 h). 

GIRONA
Museu Història dels Jueus
Fins al 9 de novembre, el Mu-
seu d’Història dels Jueus orga-
nitza les visites «Call endins».
de dimarts a diumenge, a les
12 h. Recorregut per les sales
del Museu d'Història del Jueus,
que consisteix en explicar els
aspectes de la vida quotidiana,
festes, rituals i moments im-
portants del cicle de la vida

dels jueus i les jueves que van
viure a la nostra ciutat i a Cata-
lunya durant l'edat mitjana.
Durant l'explicació es coneixe-
ran elements concrets de les
vides de personatges de la co-
munitat hebraica que van viu-
re a la Girona medieval.  Con-
tacte i reserves: 972 21 67
61 /callgirona@ajgirona.cat

Especial Call Endins Tots
els dissabtes, a les 12 h, visita
al Museu d'Història dels Jueus,
la Casa Lleó Avinay i altres es-
pais del Call. Informació: re-
serves.callgirona@ajgirona.cat
o al telèfon 972 21 67 61.

L’ESCALA
Empúries El Museu d’Ar-
queologia d’Empúries d’Empú-
ries ofereix aquest estiu «Lu-
cilla, una meuca romana», una
visita guiada pel jaciment que
descobrirà als visitants els as-
pectes més picants de la se-
xualitat de l’Antiga Roma. Es
portarà a terme els dia 29 d’a-
gost. Preu: 4€ per persona (no
inclou l’entrada al jaciment).
Horari: 18h. Es recomana fer
reserva prèvia. Si no s’arriba a
un mínim de participants, la or-
ganització es reserva el dret a
anul.lar l'activitat. Activitat re-
comanada a majors de 16
anys. Informació i reserves:
972 77 59 76.

PALAMÓS
Subhasta del peix El Mu-
seu de la Pesca de Palamós
ofereix cada divendres visites
guiades a la subhasta del peix.
A través d'uns audiovisuals,
plafons expositius i l'acompan-
yament en tot moment d'un
guia, s’explica en directe el
funcionament de la subhasta i
l'origen de les espècies que
s'hi veuen, les embarcacions
que les capturen, els caladors
on treballen els pescadors i
com s'organitzen entorn de la
confraria. Horaris: 16:30h, a les
17:00h, 17:30h i 18.00h. Du-
rada de la visita : 30 minuts.
El preu de la visita és de 1’5 €.
Es pot fer reserva prèvia al te-
lèfon 972 600 424

Visites al Castell de Sant Es-
teve El Museu de la Pesca
de Palamós organitza una visi-
ta guiada gratuïta al Castell de
Sant Esteve de Mar, nou em-
blema de la vila de Palamós i
recentment consolidat i res-
taurat en el marc del programa
Romànic Obert de l’Obra Social
La Caixa. Es portarà a terme
cada dissabte d’estiu, entre les
7 de la tarda i les 8 del vespre.
Gratuït. 

Visita guiada al poblat iber
de Castell Cada dimecres
les 7 de la tarda des de l’apar-
cament de la Platja de Castell,
visita guiada al poblat íber de
Castell. Al llarg de la visita al
jaciment arqueològic de Cas-
tell coneixereu qui van ser els
íbers que van poblar l'indret,
les importants obres d'engin-
yeria que hi van haver de fer,
la forma d'organitzar-se, l'eco-
nomia, la vida quotidiana... i la
seva història fins a la seva
desaparició, assimilats per la
cultura romana entorn al se-
gle II d.C. 

Visites guiades

Estiu

Exposicions

Sardanes

Tallers

Festes

Infantil

Música

Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Exposició Amb motiu de
l’estrena fa 70 anys del pri-
mer llargmetratge europeu
d’animació en color «Garban-
cito de la Mancha» es pot
veure al Museu del Cinema
una exposició dedicada a
aquesta efemèride.

VILABERTRAN
Concert A 2/4 de 7 de la
tarda a l’església de Santa
Maria concert de violoncel a
càrrec de Fermín Villanueva
acompanyat al piano per Ste-
phan König.

BORDILS
Festa major A les 6 de la
tarda a la plaça del Poble sar-
danes amb la cobla Baix Em-
pordà en la darrera jornada de
la festa major.

GIRONA
Exposició L’Espai Santa
Caterina de la Generalitat de
Catalunya acull, fins al pro-
per 30 d’agost, «Dalí, Brea-
king News». L’exposició es va
idear per commemorar tres
efemèrides alhora: els 40
anys de la inauguració del Mu-
seu Dalí de Figueres.

DESTAQUEM

comunicacio@ddgi.cat - 24/08/2015 10:50 - 10.1.249.118



EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE SETEMBRE DEL 201518 | Comarques Gironines | CULTURA I ESPECTACLES

17
30

92
-1

11
60

17
®

17
72

43
-1

10
89

88
w

El festival Temporada Alta
ja havia venut ahir a la tar-
da, en el segon dia de ven-
da intensiva, un total de
15.408 entrades, la qual
cosa representa més
d’una tercera part de les
43.622 localitats posades
a la venda per a l’edició
d’aquest any, que tindrà
lloc del 2 d’octubre al 8 de
desembre.

Per poder oferir locali-
tats amb bona visibilitat
de tots els espectacles de
la programació, en les últi-
mes hores s’han posat a la
venda entrades de sis no-
ves funcions, correspo-
nents als espectacles 73
raons per deixar-te, Una

altra pel·lícula, Sócrates,
juicio y muerte de un ciu-
dadano, Els veïns de dalt,
CrecEnUnSolDéu i We
need to talk.

Set estrenes amb brindis
El Consell Regulador de la
Denominació d’Origen
Empordà i Temporada Al-
ta han signat un acord de
col·laboració per donar vi-
sibilitat durant la celebra-
ció del festival als vins
empordanesos, que prota-
gonitzaran els brindis
posteriors a set de les es-
trenes que programa el
festival. El president de la
DO Empordà, Xavier Al-
bertí, i el director de Tem-
porada Alta, Salvador Su-
nyer, van signar ahir el
conveni.

Les set estrenes amb
brindis seran les dels es-
pectacles 73 raons per
deixar-te, de Guillem Clua
i Jordi Cornudella, dirigit
per Elisenda Roca; Ubu i
la comissió de la veritat,
dirigit per William Ken-
tridge; Mesura per mesu-
ra, dirigit per Declan Don-
nellan; El matrimoni de
Maria Braun, dirigit per
Thomas Ostermaier; Last
tango in Berlin, amb Ute
Lemper; Patetisme il·lus-
trat, de Carles Santos, i
The valley of Astonish-
ment, de Peter Brook.

El conveni de col·labo-
ració estableix també que
el Consell Regulador de la
DO Empordà s’incorpora
al Club de Mecenatge de
Temporada Alta. ■

a Això representa més d’una tercera part de les localitats
disponibles a Conveni del festival amb la DO Empordà

Temporada Alta
supera les 15.000
entrades venudes

X.C.
GIRONA / SALT

Salvador Sunyer i Xavier Albertí, ahir al matí, entre vinyes empordaneses ■ T.A.

L’exposició Dalí, breaking
news, que mostra la rela-
ció de l’artista amb els mit-
jans de comunicació a tra-
vés de 40 fotos de l’agència
Efe, ha rebut 5.000 visites
a l’Espai Santa Caterina
de Girona, i ara es podrà
veure a la delegació de la
Generalitat a Brussel·les
fins al 29 de febrer. ■

‘Dalí, breaking
news’ visita
Brussel·les

EFE
GIRONA

comunicacio2
Rectángulo
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Tentoonstelling ‘Dalí, Breaking News’ toont de
mediakant van kunstenaar Salvador Dalí

Submitted by lore.kimps on Sun, 04/10/2015 - 18:43

Lore Kimps
Published on Sunday 151004

Na Barcelona en Girona kan je in Brussel de tentoonstelling ‘Dalí: Breaking News’
bekijken. De expositie is gratis en loopt nog tot 29 februari 2016.

0LikeLike

Tentoonstelling ‘Dalí, Breaking News’ toont de mediakant van k... http://www.erasmix.be/content/tentoonstelling-‘dalí-breaking-...

1 de 5 10/11/2015 8:58



Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het Spaanse persbureau EFE, de 40ste
verjaardag van het Dalímuseum in Figueres én de sterfdag van de kunstenaar 25 jaar geleden,
werd een internationaal geprezen tentoonstelling ontwikkeld. Het Patronaat voor Toerisme
Costa Brava Girona nam de organisatie op zich en zorgde voor een afwijking van de klassieke
expositievorm.

Het Spaanse Persbureau EFE selecteerde een dertigtal beelden uit haar archief om Dalí’s
aanwezigheid in de media te illustreren. Ze deelden ze op in zes verschillende
krantenrubrieken: cultuur, politiek, samenleving, wetenschap, internationaal en media. Daarmee
tonen ze aan hoe groot de invloed van de 'theatrale' Catalaanse kunstenaar was. Ook bevat de
tentoonstelling beelden van het persoonlijke interview dat het programma ‘A Fondo’ op 27
november 1977 uitzond.

Meer dan surrealistische schilderijen

Journalist David Álvarez, de maker van de tentoonstelling, vertelde bij de inhuldiging

 uitgebreid over Salvador Dalí.

'Hij was een veelzijdig man. Hij is waarschijnlijk het best bekend van zijn surrealistische
schilderijen, omdat hij een van de meest toonaangevende kunstenaars van die strekking was.
Toch bracht zijn culturele nieuwsgierigheid hem tot een zoektocht naar kunst in alle facetten
van het leven, die hij uitte in beeldhouwwerken, fotografie en film.'

Het Patronaat voor Toerisme financierde deze tentoonstelling, waardoor de toegang gratis is.
Toch werd deze expositie niet alleen ontwikkeld om Dalí te herdenken, maar ook om Catalonië
opnieuw op de kaart te zetten. Op 1 december2015 komen er afgevaardigden van het
Patronaat naar Brussel om de Catalaanse kust te promoten. Een bezoek aan deze
tentoonstelling staat alvast op het programma.  

De gratis tentoonstelling loopt nog tot 29 februari 2016 in het Espai Catalunya Europa
(Wetstraat 227, 1040 Brussel).

125 reads

Tentoonstelling ‘Dalí, Breaking News’ toont de mediakant van k... http://www.erasmix.be/content/tentoonstelling-‘dalí-breaking-...

2 de 5 10/11/2015 8:58
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Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà

EDICTE
De Modificació dels Estatuts del Con-
sell d’Iniciatives Econòmiques

El Ple municipal del 23.02.2016 va
aprovar inicialment l’avantprojecte de
la Modificació dels Estatuts del Con-
sell d’Iniciatives Econòmiques.
Se sotmet a informació pública mit-
jançant anunci publicat al Butlletí Ofi-
cial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en un
dels mitjans de comunicació escrita
diària, així com en el tauler d’anuncis
de la corporació, pel termini mínim de
trenta dies, per a la formulació de re-
clamacions i al·legacions. Si no es
presenten al·legacions o reclama-
cions, l’acord d’aprovació inicial esde-
vindrà definitiu, segons els articles 49
i 70.2 de la LBRL, desplegat per l’arti-
cle 178 del TRLMRLC i els articles 60
a 66 del ROAS.
Es pot consultar l’expedient a les ofici-
nes municipals de secretaria de di-
lluns a divendres de 9 a 14 h.

La Bisbal d’Empordà, 
25 de febrer de 2016
Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde
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Ajuntament de
Lloret de Mar

EDICTE
SERVEIS JURÍDICS – UNITAT JURÍDICA

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de
Mar, en sessió ordinària celebrada el
dia 8 de febrer de 2016, va aprovar
inicialment la modificació dels articles
5, 6, 7, 9, 18, 23, 24, 26, 28 i 34 de
l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGU-
LADORA DEL SERVEI DE TAXI DE
LLORET DE MAR.

El text de la modificació, així com el
corresponent expedient, es podran
consultar a la Secretaria Municipal
d’aquest Ajuntament i al web munici-
pal www.lloret.cat (a l’apartat d’Anun-
cis Oficials), a efectes d’audiència als
interessats i perquè puguin presentar
les reclamacions i els suggeriments
que considerin convenients, durant el
termini de trenta dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de l’última publi-
cació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i
en un mitjà de comunicació escrita
diària.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Lloret de Mar, 23 de febrer de 2016 
El secretari general
Rafel J. García i Jiménez
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Ajuntament de 
Camós  

ANUNCI
sobre aprovació d’Avanç del
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍS-
TICA MUNICIPAL (POUM)
El Ple de la corporació, en sessió extra-
ordinària de data 15 de febrer de 2016,
va aprovar per unanimitat:
Aprovar l’Avanç de planejament del Pla
d’ordenació urbanística municipal de
Camós, que conté els documents de
diagnosi urbanística i d’anàlisi ambien-
tal preliminars.
Exposar a informació pública l’avanç de
planejament del Pla d’ordenació urba-
nística municipal de Camós durant el
termini de dos mesos, mitjançant la pu-
blicació d’aquest acord al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al But-
lletí Oficial del Província de Girona i en
dos diaris d’àmplia difusió a la província
i a la pàgina web municipal, per tal que
tot aquell interessat pugui examinar-los,
formular les consultes que estimi opor-
tunes i presentar-hi les aportacions, els
suggeriments o les reclamacions que
consideri convenients. Així com donar
compliment a l’article 8 del Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei d’urbanis-
me de Catalunya, i donar publicitat de
tot el document urbanístic a la pàgina
web municipal, a l’efecte de la seva
consulta per via telemàtica.
Camós, 17 de febrer de 2016.
L’alcalde, Sr. Josep Jordi Torrentà

118553-1131403®

Ajuntament de Vilamaniscle

EDICTE
d’informació pública de l’avantprojecte de la reforma i ampliació d’un habitatge de la Sureda.
El Sr. Robert Suquet Oliveras ha presentat avantprojecte per la reforma i ampliació de l’habitatge de la Sureda en el paratge de la Sureda.
L’expedient es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
L’expedient es podrà consultar en hores de secretaria al telèfon 972 530 518, dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 hores.
Vilamaniscle, 25 de febrer de 2016
Ramon Bonaterra Moltó, alcalde

Eurekakids va tancar el
2015 amb un augment del
12% en les vendes respec-
te al 2014 i amb una alça
del benefici brut d’explo-
tació del 71%. En total, Eu-
rekakids va tancar amb
unes vendes de 41 milions

d’euros. La cadena d’esta-
bliments de joguines va in-
augurar l’any passat fins a
37 botigues en diversos
països i preveu obrir-ne 43
més de noves aquest any.

Així, l’empresa preveu
consolidar la seva presèn-
cia en els mercats euro-
peus on ja és present, com
l’Estat espanyol, l’Estat

francès, Itàlia i Bèlgica, i
augmentar també el nom-
bre de punts de venda a
l’Amèrica Llatina amb no-
ves obertures en països on
també ja opera, com Co-
lòmbia, Panamà i Mèxic.
Com a nous mercats, hi ha
l’Índia i els Emirats Àrabs.

Pel que fa a les noves 37
botigues, Eurekakids s’ha

repartit en diversos mer-
cats d’Europa –en els mer-
cats espanyol, italià, fran-
cès i belga-–, l’Amèrica
Llatina i l’Àsia. També ha
obert en nous països, com
Croàcia, Oman i San Mari-
no.

Durant l’any passat, la
cadena també va renovar

la imatge dels seus establi-
ments amb un nou con-
cepte de botiga de joguines
que, al llarg dels mesos vi-
nents, anirà incorporant
als 164 punts que té repar-
tits per onze països. La pri-
mera botiga on es va fer el
canvi és la de Girona, al
carrer Juli Garreta. ■

a L’empresa va facturar 41 milions i preveu obrir 43 nous
establiments a L’any passat ja va inaugurar 37 botigues

U.C.
GIRONA

Eurekakids va
créixer un 12% en
vendes el 2015

La xarxa de botigues Eure-
kakids consta actualment
de 177 punts de venda repar-
tits en 12 països i disposa de
més de 7.000 referències,
que inclouen joguines orien-
tades a despertar la intel·li-
gència dels nens, optant
pels jocs de sempre, que
afavoreixen la imaginació i
fomenten valors com l’amis-
tat. Bona part de les jogui-
nes es dissenyen a la nau
que l’empresa té a Riude-
llots i la seva producció es fa
en diferents punts per tor-
nar novament a la seu, des
d’on es fa la distribució. A
més dels punts de venda fí-
sics, la cadena també té una
botiga en línia traduïda a
vuit idiomes diferents.

Façana d’una de les botigues d’Eurekakids, al centre de

Girona ■ U. COMAS
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Més de 7.000

referències

de joguines

Cent vint agents i opera-
dors turístics belgues i
vint periodistes especialit-
zats en cultura i turisme
de Brussel·les van assistir
dimarts a Brussel·les als
actes promocionals i co-
mercials impulsats pel Pa-
tronat de Turisme de Giro-
na per donar a conèixer
l’oferta turística de la des-
tinació al mercat belga. Els
actes van consistir en una
degustació de La Cuina del
Vent empordanesa a l’ho-
tel Métropole de la capital
comunitària, una presen-
tació audiovisual de la des-
tinació Costa Brava i Piri-
neu de Girona i una visita
a l’exposició Dalí, brea-
king news, formada per
38 fotografies del Dalí més
mediàtic amb els atractius
recursos paisatgístics de
la Costa Brava. Empresa-
ris hotelers de les comar-
ques gironines, agències
de viatge, clubs de golf,
càmpings i empreses d’ac-
tivitats de turisme actiu es
van poder entrevistar amb
operadors turístics bel-
gues i van poder presentar
la seva oferta per a la tem-

porada 2016. “El belga és
un mercat molt interes-
sant i fidel a la Costa Brava
i és un moment molt opor-
tú, amb el tancament d’al-
tres mercats complicats,
per poder augmentar en-
cara més el nombre de tu-
ristes”, va comentar el di-
rector del Patronat de Tu-
risme, Ramon Ramos.

Més de sis cents mil tu-
ristes belgues ja visiten ca-
da any Catalunya: s’hi gas-
ten, de mitjana, 720 euros
per persona, una despesa
total que s’acosta als 500
milions d’euros. El perfil
del turista belga que viatja

a Catalunya es defineix
com a neerlandòfon
(75%); es desplaça en cot-
xe propi durant les vacan-
ces d’estiu (50%) però uti-
litza l’avió per a les escapa-
des que fa durant l’any.
“Després del mercat fran-
cès, el belga és un dels més
importants i hem vingut a
Brussel·les a promocionar
la Costa Brava i els seus va-
lors, no només el turisme
de sol i platja, sinó també
el cultural, arquitectònic
i, sobretot, gastronò-
mic”, va explicar la vice-
presidenta del Patronat,
Marta Felip. ■

Imma Bosch
GIRONA

Girona promou Dalí
i la Costa Brava
a L’acte es va fer
a Brussel·les
davant 120 agents
i operadors turístics

Empresaris gironins agències, clubs de golf i càmpings han

presentat l’oferta d’aquest any ■
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Cent vint agents i operadors tu-
rístics belgues i vint periodistes es-
pecialitzats en cultura i turisme de
Brussel·les han assistit als actes
promocionals i comercials im-
pulsats pel Patronat de Turisme
Costa Brava Girona per donar a co-
nèixer l’oferta turística de la desti-
nació per al 2016 al mercat belga.
Segons l’observatori d’Empresa i
ocupació, Catalunya és la princi-
pal destinació dels turistes bel gues
que viatgen a l’Estat espanyol,
amb un 26,3% de quota de mercat.
Durant el període de gener a se-
tembre de 2015, Catalunya va re-
bre 488.500 turistes belgues, i es
calcula que la xifra d’arribades
anual se situa a l’entorn dels
600.000. La despesa mitjana per
persona se situa al voltant dels 720
euros, i la despesa total, en 450 mi-
lions d’euros (dades de 2014).

Dimarts es va clausurar a l’Espai
Catalunya Europa de la Delegació
del Govern davant la unió Europea
a Brussel·les l’exposició itinerant
Dalí, Breaking News, amb una vi-
sita especial adreçada a mitjans de
comunicació belgues. La mostra
està impulsada per la Diputació de
Girona, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona i l’Agència
EFE. L’exposició, formada per 40
fotografies del Dalí més mediàtic,
i que projecta els atractius i re-

cursos paisatgístics de la Costa
Brava, va inaugurar-se el 10 de
setembre, i, després de cinc mesos
i mig, es clausura havent rebut la
visita de més de 2.600 persones.

Setze periodistes especialitzats
en temes de cultura i turisme –De
Morgen, De Standard, Travel Ma-
gazine– van seguir la visita de
clausura, conduïda pel comissari
de l’exposició, David Álvarez, de-
legat d’EFE a Girona. A l’acte, hi van
assistir Pere Vila, president de la
Diputació de Girona i del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona, i
Amadeu Altafaj, delegat del Go-
vern de Catalunya davant la unió
Europea a Brussel·les. A la fi de la
visita, els assistents van visualitzar
el vídeo promocional de la desti-
nació, i se’ls va oferir un còctel ela-
borat pel col·lectiu La Cuina del
Vent.

Presentació audiovisual
Posteriorment, a la tarda, a l’em-
blemàtic Hotel Métropole de Brus-
sel·les, va tenir lloc el workshopde
la Costa Brava i el Pirineu de Gi-
rona en què quinze entitats i em-
preses gironines dels sectors de l’a-
llotjament, agències de viatges re-
ceptives, clubs de golf i empreses
d’activitats de turisme actiu van
mantenir entrevistes amb més
d’un centenar d’agents i operadors
turístics belgues per donar a co-

nèixer els productes específics de
la destinació per a la temporada
2016.

La reunió de treball i d’inter-
canvi entre professionals va anar
seguida d’una presentació audio-
visual de la destinació Costa Bra-
va i Pirineu de Girona adreçada als
agents de viatges i mitjans de co-
municació assistents, així com

d’una intervenció de Marta Felip,
vicepresidenta del Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona. L’acte va
finalitzar amb un sopar elaborat
amb productes gironins pel col·lec-
tiu La Cuina del Vent.

El president de la Diputació de
Girona i del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, Pere Vila,  en
relació amb l’acció i les converses

mantingudes amb operadors tu-
rístics belgues, va pronosticar un
creixement del nombre de turistes
d’aquell país a les comarques de
Girona de cara a 2016. Vila ho va
justificar per la qualitat de l’oferta
turística gironina, per la competi-
tivitat dels preus i per la situació
 inestable en països com ara Grè-
cia i Turquia.

BRUSSEL·LES | A.S.

El Patronat espera un fort increment del
turisme belga aquest any a la Costa Brava 
La situació a Grècia i Turquia pot afavorir el litoral gironí, els hotels del qual van rebre l’any passat uns 100.000 belgues

Uns 120 operadors i una vintena de periodistes belgues van assistir als actes organitzats pel Patronat

PTCBG
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COMARQUESCORREU ELECTRÒNIC
comarques.diaridegirona@epi.es

El Servei d’Integració Laboral de
Mifas ha trobat feina a 286 perso-
nes amb discapacitat física a les co-
marques de Girona al llarg de l’a-
ny passat, gairebé una quarta part
dels usuaris inscrits a la borsa la-
boral de l’associació. 

Els perfils professionals majo-
ritaris on s’han trobat aquests llocs
de treball, tant en homes com en
dones, són els d’operari, contro-
lador de zones blava i verda, con-
trolador d’aparcaments, auxiliar
administratiu, personal de neteja
i dependent. 

A través del seu programa d’in-
serció laboral, Mifas realitza en-
trevistes inicials i de seguiment,
ofereix formació i orientació pro-
fessional, organitza tallers en els

que es realitzen dinàmiques de
grup, informa sobre tècniques
útils a l’hora de buscar feina i fa se-
guiment tant dels candidats per a
les ofertes laborals com per als que
s’incorporen a un lloc de treball. 

El suport que reben els usuaris
del Servei d’Integració Laboral
(SIL) va a càrrec de psicòlegs pro-
fessionals que, tal com ha informat
Mifas, s’encarreguen d’analitzar i
definir el perfil professional de
cada persona amb l’objectiu de
dissenyar un itinerari formatiu i la-
boral que s’adeqüi a les seves ca-
pacitats. 

En el balanç de la feina realit-
zada durant el 2015, Mifas ha des-
tacat que l’entitat ha fet prospec-
ció a 372 empreses, 169 de les
quals han acabat realitzant una
oferta de feina i s’han captat un to-
tal de 419 places laborals per a per-
sones amb algun tipus de disca-
pacitat. 

Mifas ha atès amb recursos eco-
nòmics propis més de la meitat de
les 1.130 persones inscrites a la

seva borsa laboral i la resta s’ha co-
bert amb diversos programes sub-
vencionats. Durant l’any passat, la
borsa es va ampliar amb un total
de 331 usuaris de nova incorpo-
ració. 

Un servei de 22 anys
El Grup MIFAS gestiona el Servei
d’Integració Laboral des de l’any
1994, amb l’objectiu de fomentar
la integració laboral de les perso-
nes amb discapacitat física, orgà-
nica i sensorial –o una de les dues
coses– d’arreu de les comarques de
Girona.

Des d’aquest servei servei as-
sessorem, Mifas informa i acom-
panya a les persones amb disca-
pacitat física al llarg de tot el pro-
cés d’inserció laboral, donant els

recursos necessaris per a la recer-
ca autònoma de feina. L’organit-
zació especialitzada en el
col·lectiu de persones
amb discapacitat
també ofereixen
cursos de forma-
ció, «per tal que
les persones be-
neficiàries del ser-
vei adquireixin
nous coneixements
i millorin les seves
competències profes-
sionals» –va informar Mifas
mitjançant un comunicat.

D’altra banda, l’oferta rela-
cioanda amb el Servei d’integració

Laboral també n’inclou un
de consistent en la in-

termediació a les em-
preses. Aquest pro-
porciona un suport
a totes les etapes
del procés de la in-
serció laboral, que
va des de l’orienta-

ció i la formació fins
a la pròpia selecció i

incorporació laboral de
les persones usuàries d’a-

quest servei.

GIRONA | P.T.V.

Mifas troba feina a 286 gironins
amb discapacitat al llarg de 2015
Els perfils majoritaris són

controladors d’aparcaments,
dependents, auxiliars
administratius i operaris



Una controladora de zona d’aparcament.

DIARI DE GIRONA

1.137
PERSONES INSCRITES

a la borsa laboral de 
Mifas, 331 de les quals

s’han inscrit el 2015

L’entitat assumeix el cost
dels serveis oferts a més de 
la meitat de les persones
inscrites a la borsa laboral
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LA FOTO DEL DIA
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El col·lectiu gastronòmic La Cuina de l’Empordanet va celebrar ahir la dissetena edició del Torneig Costa Brava Catalunya Cui-
na i Golf al Club Golf d’Aro-Mas Nou. També es va recordar als recentment traspassats Johan Cruyff – habitual al torneig – , Pere
Bahí (Restaurant La Xicra), Rafel Sabadí (Restaurant El Roser 2) i Jaume Farrarons (Hotel-Restaurant Llevant de Llafranc). 



La Cuina de l’Empordanet celebra la seva festa

GIRONA
APAREIX TORÇADA UNA ESCULTU-

RA DEL PASSEIG D’OLOT

Des de fa uns dies, l'escultura
de Lleonci Quera al Passeig d'O-

lot de Girona està torçada, com es pot
comprovar en la imatge que reproduïm
sobre aquestes línies. Segons alguns
veïns, sembla que al darrere fel fet hi
ha més l’acció de l’home que no pas
els fenòmens meteorològics que, en
forma d’intenses tempestes, han
afectat darrerament la ciutat. 

HISTÒRIA
JOAQUIM NADAL FA UNA DONA-

CIÓ DE LLIBRES A FIGUERES

El catedràtic d’Història de la
UdG i exalcalde de Girona Joa-

quim Nadal ha fet recentment una do-
nació de llibres a la biblioteca Fages
de Climent de Figueres. En concret, la
donació consta de diversos llibres
d’història de l’art escrits pel professor
i crític d’art empordanès Joan Subias. 

GIRONA
TOCS DE VI DE L’EMPORDÀ SUPE-

RA LES 50.000 DEGUSTACIONS

La fira Tocs de Vi de l'Empordà a
Girona, que ha tingut lloc

aquest cap de setmana a la plaça de
la Independència, s’ha consolidat com
un dels grans esdeveniments gastro-
nòmics de les comarques gironines,
tant pel nombre d’assistents com per
les degustacions servides. La fira ha
mantingut les dades d’assistència de

l’any passat, malgrat el mal temps que
ha restat públic, sobretot la tarda de
dissabte. Des de divendres i fins ahir
diumenge, la fira ha superat els
10.000 visitants i les 50.000 degus-
tacions servides entre vins de la DO
Empordà i les tapes dels restaurants
de la plaça de la Independència.  

CULTURA
LA MOSTRA «DALÍ, BREAKING

NEWS» S’EXPOSA A MADRID

La figura del pintor Salvador
Dalí i el món del periodisme,

que va recollir al llarg dels anys les
aparicions del geni empordanès, s'u-
neixen a la mostra Dalí, breaking
news, que s'inaugurarà demà a Madrid
al Museu EFE, la Casa de les Notícies.
L'exposició, que fins fa poc es va veu-
re a l’edifici de Santa Caterina de Giro-
na –i abans en altres indrets de les co-
marques gironines–, repassa la pre-
sència a la premsa de Dalí.








LA FINESTRA
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La dos

LLUC SALELLAS
REGIDOR DE LA CUP A GIRONA

@llucsalellas

«Des que governa
CiU a Girona no
han convocat cap
espai participatiu,
de seguiment i
propositiu sobre
llengua. Greu»

ÀLEZ SÁEZ
ADVOCAT I EXDIPUTAT DEL
PSC AL CONGRÉS PER GIRONA

@alexsaez

«Per mi aquest es
l’únic argument que

compro als
independentistes.
La inexplicable
desinversió cada
any a Catalunya.»

JORDI COROMINAS
PERIODISTA

@corominasjordi

«La política
catalana, presonera
de dues etiquetes
que no deixen gaire
lloc als matisos:
#temimpressa i
#hovolemtot I així

anem...»

MEIUS FERRÉS
COMUNICACIÓ DIGITAL CORPO-

RATIVA A LA UDG

@mferres

«Amb la nova
rectora de la UAB, el
nombre de dones
que tenen el càrrec

a tot l’Estat es
duplica: ara n’ hi

haurà 2.»

AL TWITTER

DIARI DE GIRONA

ls catalans ens encanta
adoptar mascotes espa-
nyoles. Mascotes humanes,
vull dir. A la que ensumem

un espanyol favorable al procés l’ama-
nyaguem, l’abriguem, li posem un co-
llar antiparàsits i li llancem una galeta
perquè la caci al vol tot fent una pirueta.
La mascota que més satisfaccions ens
dóna és el professor Ramon Cotarelo,
que acostuma a manifestar-se a favor
del procés i tot seguit s’asseu amb la
llengua fora esperant la manyaga inde-
pendentista, arf, arf, que sempre arriba.
(Breu incís: als espanyols també els van
les mascotes catalanes: han adoptat per
motius similars en Boadella)

Som així, necessitem que algú de
fora ens digui que tranquils, que anem
bé, que la raó està amb nosaltres. Que
ho digui un espanyol ens reforça l’au-
toestima. A en Cotarelo també li va bé,
ja que després de mitja vida lligada al
PSOE tenia difícil fer-se passar per rup-
turista. El procés va venir en el seu au-
xili: en l’independentisme té una nova
manera de fer-se el transgressor, però
sobretot hi ha trobat la figura d’amo ge-
nerós a qui no li fa mandra treure’l a
passeig inclús a deshores.

Hi ha altres espanyols que a vegades
fan un tuit o un comentari a favor del
procés, però no n’hi ha prou per ser
adoptats. Ens agraden, sí, però no ens
els quedem. És com quan veiem al car-
rer un gos simpàtic, que li fem una mo-
xaina però no ens l’enduem a casa. A
Cotarelo sí, a Cotarelo si no hagués cai-
gut en desús la institució de la querida,
inclús li hauríem posat una merceria.
Ai (sospir), que ben ensinistrat està.

La seva tasca és fàcil, perquè els ca-
talans tampoc no esperem gaire res
d’ell. Mentre de tant en tant ens digui el
que volem escoltar, en fem prou. Ni de
broma ens preguntem si té raó o no, sa-
bem que ho fa per la galeta i el cop
amistós al cap. Mentre mogui la cua vol
dir que és feliç, i això ens fa feliços.

Al final és un contracte no escrit: en
Cotarelo es creu molt ben parit perquè
l’estimen inclús els catalanistes anties-
panyols, i els processistes es cre-
uen molt ben parits perquè
els estima un intel·lectual es-
panyol. I tots contents.

A

LLETRES

EN COTARELO

Albert Soler
 albertsoler1@hotmail.com
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Dalí y periodismo, en el Museo de EFE con la muestra 'Dalí, breaking news'
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DALÍ EXPOSICIÓN

Dalí y periodismo, en el Museo de EFE con la
muestra 'Dalí, breaking news'

06/06/2016 13:17 | Actualizado a 06/06/2016 13:17

Madrid, 6 jun (EFE).- La figura del pintor Salvador Dalí y el mundo del periodismo, que recogió a lo largo de los años las
apariciones del genio ampurdanés, se unen en la muestra 'Dalí, breaking news', que se inaugurará este miércoles en Madrid en el
Museo EFE, la Casa de las Noticias.

La exposición repasa la presencia en la prensa de Dalí y lo hace desde una estructura en forma de diario con seis secciones que van
de Política a Sociedad, Internacional, Cultura, Media e, incluso, Ciencia, una de las disciplinas en las que el ampurdanés volcó su
genio.

El objetivo es corroborar a través de fotografías del archivo gráfico de la Agencia EFE que el pintor más simbólico del surrealismo
aparecía en las noticias relacionadas con su arte, pero también en todos los otros ángulos de la actualidad que cubre habitualmente
un medio de comunicación.

La Diputación de Girona y el Patronato de Turismo Costa Brava forman parte de la organización de la muestra, formada por 26
instantáneas de Salvador Dalí, además de otro medio centenar que se podrán ver en una pantalla interactiva.

El presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, y el de la Diputación de Girona, Pere Vila, inaugurarán este miércoles junto a
representantes del Patronato de Turismo Costa Brava, desplazados también a la capital española.

'Dalí, breaking news' muestra a través de fotografías que Salvador Dalí fue una figura poliédrica que abarcó todos los ámbitos de la
sociedad de su época y que supo captar siempre la atención de los periodistas.

La teatralidad con la que el pintor se presentaba ante los fotógrafos generaba instantáneas únicas, pero su fama ha perdurado
veintisiete años después de su fallecimiento y así lo refleja también la selección de fotografías que albergará desde este miércoles el
Museo EFE, la Casa de las Noticias.

El éxito de las exposiciones de los últimos años en París, Madrid o Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro) confirman la vigencia de la
figura de Salvador Dalí, pero también lo hace el goteo continuo de personalidades mundiales a su Teatro-Museo de Figueres.

 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  

  

  

SUSCRÍBETESHOPPING INICIAR SESIÓNAtentado Estambul · Carles Puigdemont · Elecciones Perú · Bandera Bolivia

      

 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/natural
http://www.lavanguardia.com/ciencia
http://www.lavanguardia.com/tecnologia
http://www.lavanguardia.com/vida/salud
http://www.lavanguardia.com/vangdata
http://www.lavanguardia.com/que-estudiar
http://www.lavanguardia.com/bienestar
http://www.lavanguardia.com/temas/ecologia
http://www.catalunyareligio.cat/
http://www.lavanguardia.com/temas/2100-la-vida-en-el-futuro
http://www.lavanguardia.com/vida
http://www.lavanguardia.com/vida
http://shopping.lavanguardia.com/suscripciones.html
http://shopping.lavanguardia.com/suscripciones.html
http://www.lavanguardia.com/shopping
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160607/402336707681/explosion-estambul-turquia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160606/402316277721/carles-puigdemont-the-guardian-ue-independencia-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160606/402326068726/kuczynski-gana-elecciones-peru-minima-ventaja.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160607/402335855970/copa-america-2016-error-bandera-bolivia.html
http://www.lavanguardia.com/shopping


Dalí y periodismo, en el Museo de EFE con la muestra 'Dalí, breaking news'

http://www.lavanguardia.com/vida/20160606/402319181833/dali-y-periodismo-en-el-museo-de-efe-con-la-muestra-dali-breaking-news.html[07/06/2016 9:51:42]

El pintor aparece además en 'Dalí, breaking news' en escenarios de diferentes partes del mundo como Nueva York, Venecia o
Cannes para dar prueba de que su genio fue reconocido en todo el mundo.

Las personalidades que aparecen junto a Salvador Dalí contribuyen igualmente a ensalzar la leyenda de Salvador Dalí, a quien
acompañan en las fotografías desde Juan Carlos I a Walt Disney, junto a artistas de la época de diferentes disciplinas.

La muestra, patrocinada por Abertis y comisariada por el delegado de la Agencia EFE en la provincia gerundense, David Álvarez,
cuenta con un diseño especial concebido exclusivamente para esta estancia en el Museo EFE.

El Museo EFE, la Casa de las Noticias, inaugurado el pasado 15 de marzo, acogerá esta muestra exclusiva después de haber recibido
a más de 1.500 visitantes en sus dos primeros meses de funcionamiento.

Las visitas a este espacio, dedicado a repasar el periodismo desde todos sus puntos de vista, se realizan mediante inscripción previa.

Destacadas figuras del deporte como el doble campeón mundial de patinaje Javier Fernández o el taewkondista Joel González,
campeón olímpico en Londres 2012, han pasado por el Museo EFE, así como políticos de primera línea como el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE
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Dalí y periodismo, en el Museo de EFE con la
muestra 'Dalí, breaking news'
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Madrid, 6 jun (EFE).- La figura del pintor Salvador Dalí y el mundo del periodismo, que recogió a lo largo
de los años las apariciones del genio ampurdanés, se unen en la muestra 'Dalí, breaking news', que se
inaugurará este miércoles en Madrid en el Museo EFE, la Casa de las Noticias.

La exposición repasa la presencia en la prensa de Dalí y lo hace desde una estructura en forma de diario
con seis secciones que van de Política a Sociedad, Internacional, Cultura, Media e, incluso, Ciencia, una
de las disciplinas en las que el ampurdanés volcó su genio.

El objetivo es corroborar a través de fotografías del archivo gráfico de la Agencia EFE que el pintor más
simbólico del surrealismo aparecía en las noticias relacionadas con su arte, pero también en todos los otros
ángulos de la actualidad que cubre habitualmente un medio de comunicación.

La Diputación de Girona y el Patronato de Turismo Costa Brava forman parte de la organización de la
muestra, formada por 26 instantáneas de Salvador Dalí, además de otro medio centenar que se podrán ver
en una pantalla interactiva.

El presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, y el de la Diputación de Girona, Pere Vila,
inaugurarán este miércoles junto a representantes del Patronato de Turismo Costa Brava, desplazados
también a la capital española.

'Dalí, breaking news' muestra a través de fotografías que Salvador Dalí fue una figura poliédrica que
abarcó todos los ámbitos de la sociedad de su época y que supo captar siempre la atención de los
periodistas.

La teatralidad con la que el pintor se presentaba ante los fotógrafos generaba instantáneas únicas, pero su
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fama ha perdurado veintisiete años después de su fallecimiento y así lo refleja también la selección de
fotografías que albergará desde este miércoles el Museo EFE, la Casa de las Noticias.

El éxito de las exposiciones de los últimos años en París, Madrid o Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro)
confirman la vigencia de la figura de Salvador Dalí, pero también lo hace el goteo continuo de
personalidades mundiales a su Teatro-Museo de Figueres.

El pintor aparece además en 'Dalí, breaking news' en escenarios de diferentes partes del mundo como
Nueva York, Venecia o Cannes para dar prueba de que su genio fue reconocido en todo el mundo.

Las personalidades que aparecen junto a Salvador Dalí contribuyen igualmente a ensalzar la leyenda de
Salvador Dalí, a quien acompañan en las fotografías desde Juan Carlos I a Walt Disney, junto a artistas de
la época de diferentes disciplinas.

La muestra, patrocinada por Abertis y comisariada por el delegado de la Agencia EFE en la provincia
gerundense, David Álvarez, cuenta con un diseño especial concebido exclusivamente para esta estancia
en el Museo EFE.

El Museo EFE, la Casa de las Noticias, inaugurado el pasado 15 de marzo, acogerá esta muestra exclusiva
después de haber recibido a más de 1.500 visitantes en sus dos primeros meses de funcionamiento.

Las visitas a este espacio, dedicado a repasar el periodismo desde todos sus puntos de vista, se realizan
mediante inscripción previa.

Destacadas figuras del deporte como el doble campeón mundial de patinaje Javier Fernández o el
taewkondista Joel González, campeón olímpico en Londres 2012, han pasado por el Museo EFE, así como
políticos de primera línea como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría. EFE
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Madrid, EFE La figura del pintor Salvador Dalí y el mundo del periodismo, que recogió a lo largo de los años las
apariciones del genio ampurdanés, se unen en la muestra 'Dalí, breaking news', que se inaugurará este miércoles en
Madrid en el Museo EFE, la Casa de las Noticias.

La exposición repasa la presencia en la prensa de Dalí y lo hace desde una estructura en forma de diario con seis
secciones que van de Política a Sociedad, Internacional, Cultura, Media e, incluso, Ciencia, una de las disciplinas en
las que el ampurdanés volcó su genio.

El objetivo es corroborar a través de fotografías del archivo gráfico de la Agencia EFE que el pintor más simbólico del
surrealismo aparecía en las noticias relacionadas con su arte, pero también en todos los otros ángulos de la actualidad
que cubre habitualmente un medio de comunicación.

La Diputación de Girona y el Patronato de Turismo Costa Brava forman parte de la organización de la muestra, formada
por 26 instantáneas de Salvador Dalí, además de otro medio centenar que se podrán ver en una pantalla interactiva.

El presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, y el de la Diputación de Girona, Pere Vila, inaugurarán este
miércoles junto a representantes del Patronato de Turismo Costa Brava, desplazados también a la capital española.

'Dalí, breaking news' muestra a través de fotografías que Salvador Dalí fue una figura poliédrica que abarcó todos los
ámbitos de la sociedad de su época y que supo captar siempre la atención de los periodistas.

La teatralidad con la que el pintor se presentaba ante los fotógrafos generaba instantáneas únicas, pero su fama ha
perdurado veintisiete años después de su fallecimiento y así lo refleja también la selección de fotografías que albergará
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desde este miércoles el Museo EFE, la Casa de las Noticias.

El éxito de las exposiciones de los últimos años en París, Madrid o Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro) confirman la
vigencia de la figura de Salvador Dalí, pero también lo hace el goteo continuo de personalidades mundiales a su
Teatro-Museo de Figueres.

El pintor aparece además en 'Dalí, breaking news' en escenarios de diferentes partes del mundo como Nueva York,
Venecia o Cannes para dar prueba de que su genio fue reconocido en todo el mundo.

Las personalidades que aparecen junto a Salvador Dalí contribuyen igualmente a ensalzar la leyenda de Salvador Dalí,
a quien acompañan en las fotografías desde Juan Carlos I a Walt Disney, junto a artistas de la época de diferentes
disciplinas.

La muestra, patrocinada por Abertis y comisariada por el delegado de la Agencia EFE en la provincia gerundense,
David Álvarez, cuenta con un diseño especial concebido exclusivamente para esta estancia en el Museo EFE.

El Museo EFE, la Casa de las Noticias, inaugurado el pasado 15 de marzo, acogerá esta muestra exclusiva después
de haber recibido a más de 1.500 visitantes en sus dos primeros meses de funcionamiento.

Las visitas a este espacio, dedicado a repasar el periodismo desde todos sus puntos de vista, se realizan mediante
inscripción previa.

Destacadas figuras del deporte como el doble campeón mundial de patinaje Javier Fernández o el taewkondista Joel
González, campeón olímpico en Londres 2012, han pasado por el Museo EFE, así como políticos de primera línea
como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
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PÉREZ DE ROZAS/EFE

Sobre aquestes línies, fotografia de l’any 1974 que mostra el pintor Salvador Dalí du-
rant una sessió fotogràfica amb joies i cargols a Barcelona. És una de les imatges que for-
men part de l’exposició Dalí, breaking news, que es va inaugurar ahir a Madrid, al Museu
EFE, la Casa de les Notícies. Tres anys després que l'exposició que li va dedicar el Reina
Sofia despertés una expectació insòlita, repetició de la que havia aixecat mesos abans al
Pompidou parisenc, la figura del geni surrealista ha tornat a Madrid amb una mostra al
Museu EFE que repassa la seva relació amb la premsa, i que ja s’havia pogut veure en di-
ferents indrets de les comarques gironines. A l’acte inaugural d’ahir hi van assistir el presi-
dent de l'Agència EFE, José Antonio Vera, i el de la Diputació de Girona, Pere Vila.



Salvador Dalí torna a Madrid
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La dos

MÚSICA 
UN CRÍTIC MALLORQUÍ

REBATEJA LA CANTANT

SÍLVIA PÉREZ CRUZ

«Midas Pérez Cruz»,
era el títol de la críti-

ca signada per Pere Estel-
rich i Massutí al Diario de
Mallorca sobre el recent re-
cital de la cantant gironina
a l’Auditori de Palma. En el
text, es trobava el motiu
del «canvi de nom» propo-
sat per Estelrich: «Sílvia
Pérez Cruz converteix qual-
sevol cançó en or. Una rei-
na Mides de la cançó. És
igual que es tracti d'un bo-
lero, un tango, un fado, una
lambada, una havanera o
una cançó del camp mallor-
quí. Sona diferent i perso-
nal. Fins i tot Macarena re-
sulta bé». Pérez Cruz va
omplir en aquell recital a
Palma, i Estelrich citava un
comentari de l’organització
sobre aquest èxit: «Només
Serrat, Raphael, Sergio Dal-
ma i ara ella són capaços
d'obligar a posar el cartell
de Sould out» a l’Auditori
de la capital illenca.

TELEVISIÓ
EL PROGRAMA «DIVEN-

DRES», DE TV3, TORNA

A LLORET DE MAR

El programa Diven-
dres de TV3 ha tor-

nat aquesta setmana a Llo-
ret, en unes emissions en
les quals es pretenia donar
a conèixer el municipi des
de facetes poc conegudes
a fora. Per exemple, l’es-
criptor Màrius Serra ha re-
passat el vocabulari típic
dels lloretencs, i s’hi ha par-
lat de la fira dels America-
nos, que se celebrarà a la
localitat la setmana que ve.
Avui dijous, el magazín de
la tarda de TVC presentarà
els indrets més atractius de
la destinació i demà diven-
dres, una cinquantena de
veïns podran anar de públic
al plató, on compartiran es-
pai amb Espartac Peran i
Helena Garcia Melero, con-
ductors de l’espai.





asualitats de la vida fan
que, mentre em trobo
parlant sobre el meu
passat associatiu amb en

Francesc Marco Palau, emergeixi la
figura d’en Francesc Dalmau Norat
enmig de la conversa. Un, un jove
historiador; l’altre, un metge que va
morir el 2003 després d’haver viscut
88 anys ben plenament. El primer va
historiar el segon. Una biografia pu-
blicada per la Fundació Josep Irla el
desembre de 2015 m’arriba al cap
d’uns dies per correu.

El primer Francesc m’explica del
segon, d’en Dalmau Norat, que va
ser el metge de Josep Pla i que va
desembarcar a Normandia amb els
aliats, en el marc de la Segona Guer-
ra Mundial, com a soldat del Pio-
neer Corps de l’exèrcit britànic. Pre-
cisament aquesta setmana, el 6 de
juny, va fer 72 anys d’aquell mític
desembarcament. La unitat d’en
Dalmau, tanmateix, hi va arribar
uns dies més tard. Mira, imaginem
que va ser tres dies després i així
 coincideix amb aquestes lletres.

El primer Francesc va néixer a
Tarragona i el segon a Girona, però
tots dos formats allà on més vo-
lien/podien aprendre sense que les
barreres geogràfiques fossin tals. En
Dalmau Norat, a part de ser metge
per vocació i soldat per exigències
de l’època (també va lluitar amb l’e-
xèrcit republicà a la Guerra Civil),
va ser diputat al Parlament de Cata-
lunya per ERC (1980-1984) i alcalde
de Palamós (1983-1985). En Marco
Palau, però, engloba això de fer el
soldat dins el seu compromís polític
perquè ens el presenta com un
«membre de la generació republi-
cana compromesa amb els ideals
d’una Catalunya lliure en una Euro-
pa democràtica». Al cap i a la fi,
penso, sovint vocació i com-
promís van molt units.
Moltes ganes de llegir la
biografia d’en Dalmau
Norat!

C

LLETRES

UN METGE
GIRONÍ A
NORMANDIA
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