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EXPOSICIONS LA BISBAL D'EMPORDÀ

“LA MANCOMUNITAT A LES TERRES DE GIRONA” ARRIBA A LA
BISBAL
bonart
El 29 de novembre es va inaugurar a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d’Empordà, l’exposició
itinerant “La Mancomunitat a les terres de Girona”. Varen assistir a la inauguració Xavier Soy, Narcís Figueras,
Joaquim Maria Puigvert, Núria Anglada i Maria Teresa Solé.
La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, proporciona una visió renovada de les
principals actuacions que va impulsar aquesta institució (1914-1924), com ara el debat territorial, les
comunicacions, les obres públiques, l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura i dels monuments,
l’educació, la cultura i la sanitat.
L’exposició, que està estructurada en 20 àmbits temàtics amb fotografies, documentació, objectes originals de
l’època, vídeos i explicacions, vol ser un estímul per reflexionar i comprendre el que va suposar la primera
experiència d’autogovern de la Catalunya contemporània. També aspira a oferir una perspectiva humana i social
que permeti descobrir els homes i les dones que de manera directa o indirecta van ser protagonistes de la
institució, com ara Agustí Riera, Rafael Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla.
La mostra es podrà visitar fins al 5 de gener de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h i dissabtes a hores
convingudes. La Bisbal d’Empordà és la segona ciutat on s’exposa, després de fer-ho a Santa Coloma de
Farners. Tot seguit, continuarà el seu itinerari i es traslladarà a Olot on es podrà veure del 10 al 29 de gener. A
propòsit d’això, la Diputació editarà una guia que ampliarà els continguts de la mostra dins la col·lecció
“Quaderns de la Revista de Girona”, la qual serà presentada el 2015.
Exposició oberta als estudiants de la comarca. La Diputació ha convidat als centres educatius del Baix Empordà
(alumnes d’ESO i Batxillerat) a visitar l’exposició i ha elaborat un material didàctic específic, que consta d’un
qüestionari per a l’estudiant i unes instruccions per al professor, en el qual es desenvolupen competències que
tenen a veure amb la comunicació, el coneixement i la interacció amb el món físic, la recerca i la gestió de la
informació i la competència digital. El material està disponible a la pàgina web de les exposicions itinerants de la
Diputació: http://www.ddgi.cat/quiosc/recursos/agenda/doc/Guio_Didactic.pdf Així mateix l’exposició s’ha integrat
dins els Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, un conjunt d’activitats pedagògiques que
tenen com a finalitat materialitzar l’aproximació dels escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de
Girona.
III Jornada “Actualitat i projecció de la recerca en el món local”. La inauguració de l’exposició s’emmarca en la
celebració de la III Jornada “Actualitat i projecció de la recerca en el món local”, organitzada pel Patronat
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Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, i que tindrà lloc el mateix dia a partir de les 10 h a l’Arxiu
Comarcal. La jornada inclourà la presentació del treball guanyador de la Beca d’Investigació en Ciències Socials i
Humanes 2013 del Patronat: La Gran Guerra a les comarques gironines. L’impacte cultural i polític (1914-1918)
a càrrec de Maximiliano Fuentes i la presentació del treball guanyador de la Beca d’Investigació en Ciències
Naturals 2013: Presència en el medi i impacte ecològic de biocides.
Fotos Martí Artalejo.
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EL BAIX EMPORDÀ

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

Demanen l’excarceració
de quatre detinguts
per assalts violents
El seu lletrat al·lega que no poden seguir en presó perquè els indicis
són «poc consistents» i «dèbils», mentre que el fiscal s’hi oposa
MARINA LÓPEZ/ACN

Ali Salim, el presumpte líder de la banda d’assaltants.
GIRONA | ACN/DdG

El suposat líder de la banda de
lladres especialitzats en assalts
violents desarticulada al Baix Empordà el mes de maig podria quedar en llibertat. El seu advocat, Carles Monguilod, ha demanat que
surti de la presó i argumenta que
els indicis contra Ali Salim són
«poc consistents». Els Mossos d'Esquadra van detenir Salim in fraganti, quan acabava d'entrar en
una casa de la urbanització el
Masnou de Platja d'Aro. Monguilod també ha sol·licitat l'excarceració de tres membres més del
grup. El fiscal Víctor Pillado s'oposa
a la petició. Vol que els imputats
continuïn a la presó i ha afirmat
que no pot ser casualitat que els
detinguts sempre es trobessin prop
de les cases robades el dia i l'hora
dels fets.
El Jutjat d'instrucció  de Sant
Feliu de Guíxols va enviar a presó
set dels setze integrants de la banda, a qui vinculava amb sis assalts
(dos dels quals en grau de temptativa), una conspiració per entrar
en una altra casa i dotze robatoris

amb força. Després que l'Audiència de Girona en deixés en llibertat dos, són cinc els membres del
grup els que continuen a presó.
Ara, el suposat líder de la banda podria sortir en llibertat provisional després que el seu advocat,
Carles Monguilod, hagi demanat
que l'excarcerin perquè considera que els indicis contra Ali Salim
són «poc consistents» o, fins i tot,
«dèbils». Monguilod ha argumentat que les proves contra el seu
client són seguiments policials o la
localització del seu telèfon als municipis on es van cometre els delictes. «La càrrega de prova és insuficient per mantenir-los a presó»,
ha afirmat.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar Ali Salim in fraganti, quan
acabava d'entrar a una casa de la
urbanització del Masnou de Platja d'Aro. Segons Monguilod, la
prova que hi ha és per un delicte
d'intent de robatori i, per tant, la
pena de presó a la qual s'enfrontaria és insuficient per justificar
que el mantinguin entre reixes.
El lletrat també ha demanat la

Palamós celebra la 38a Fira
Nadalenca de caràcter benèfic
PALAMÓS | DdG

La a edició de la popular Fira
Nadalenca Infantil i Juvenil, que
cada any s’organitza a Palamós
amb l’objectiu de recaptar fons
en benefici de les persones amb
discapacitats psíquiques de la comarca, tindrà lloc aquest diumenge. Aquesta activitat és organitzada per l’Associació Fira Nadalenca de Palamós i compta amb
la col·laboració d’entitats, asso-

ciacions, escoles del municipi i de
l’Ajuntament de Palamós.
La Fira, que es realitzarà de les
 del matí a les dues de la tarda al
carrer Major i la plaça de la Vila de
Palamós, posarà a la venda a preus
molt populars diferents articles
nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i
membres de les entitats col·laboradores. Durant la celebració d’aquesta activitat també es preveu re-

llibertat per a tres membres més de
la banda. Un d'ells també atrapat
en plena feina, juntament amb
Salim. La defensa argumenta que
els indicis –de nou situació de telèfons, tenir objectes robats o una
quantitat important de diners–
no tenen prou pes per atribuir-los
tants robatoris. De fet, Monguilod
posa en dubte que realment hi hagi
indicis que apuntin a que tots els
detinguts formin part d'un grup
criminal dedicat a robar.
El fiscal, Víctor Pillado, s'ha
oposat a la petició del lletrat. L'acusació pública argumenta que no
es poden analitzar les proves de
forma individual, sinó que s'han de
valorar en global. «Desgranat de
manera independent pot semblar
insuficient però, posat en conjunt, hi ha suficient càrrega de
prova per no modificar la situació
dels imputats», ha conclòs el fiscal.
Segons la investigació, la banda
estava perfectament jerarquitzada
i tenia un líder, Ali Salim, que
també participava en els assalts.
Cap explicació creïble
Segons Pillado, resulta poc creïble
i massa casual que cada cop que hi
hagués un robatori poguessin situar un o diversos imputats prop
del lloc del delicte, ja sigui per seguiments policials, intervencions
telefòniques o per ubicació dels telèfons. A més, ha recordat que
cap dels imputats ha donat «cap
explicació creïble» sobre què feien
al lloc dels robatoris ni tampoc per
què tenien objectes robats o grans
quantitats de diners quan no se'ls
hi coneix cap feina.
Després de la vista, la secció
quarta de l'Audiència de Girona
haurà de resoldre sobre si modifica o no la situació dels imputats,
actualment en presó provisional.
alitzar el tradicional concert de nadales a càrrec dels alumnes de
primària de diverses escoles de la
vila, així com el sorteig de quadres
cedits per una trentena de pintors
de la comarca.
La recaptació íntegra de diners
resultant d’aquestes activitats juntament amb la realització de la tradicional fira de productes nadalencs del diumenge al carrer Major, l’Associació Fira Nadalenca
de Palamós i el grup Els Cosinets
la destinaran enguany a dos projectes d’ajut a persones amb discapacitats psíquiques del Baix
Empordà.

Desestimen anul·lar
el conveni municipal
del 1998 per
urbanitzar Mas Pere
La Comissió Jurídica Assessora es pronuncia
en contra de la voluntat de l’Ajuntament
CALONGE
CARLES TORRAMADÉ

La Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat ha dictat que no
procedeix revisar el conveni que
l’Ajuntament de Calonge va signar
el  amb l’Entitat Urbanística de
Conservació Mas Pere i l’Associació de Propietaris Perjudicats de la
Urbanització Mas Pere. Aquest
document estableix com es reparteixen les despeses del procés
d’urbanització i, entre d’altres,
marca que les obres de reforma i
millora dels serveis urbanístics
seran sufragats fins a un  pels
propietaris i un  per l’Ajuntament. Pedro Gil, president de
l’EUC (ja dissolta) de l’Associació
de Perjudicats i de l’Associació
Masperense, ha mostrat la seva satisfacció per la decisió vinculant de
la Comissió Jurídica «perquè ens
dóna la raó en tots els arguments
des del », com ara que la urbanització està recepcionada.
El govern de Calonge, per ple, va
aprovar la revisió d’aquest conveni el desembre de l’any passat
perquè fos declarat nul. No obstant
això, la Comissió Jurídica Assessora
no considera que els arguments de
l’Ajuntament per a la declaració de
nul·litat siguin procedents: entre
aquests hi ha el de contingut impossible, un punt que l’ens de la
Generalitat no aprecia i que, de fet,
apunta que el conveni ha estat ex-

ecutat en part.
Aquest conveni donava compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del  que condemnava
l’Ajuntament a arreglar les deficiències d’asfalt, clavegueram i
subministrament d’aigua que té la
urbanització Mas Pere. Durant
aquest procés, hi ha hagut un estira i arronsa entre l’Ajuntament i
les associacions de Mas Pere perquè es donés compliment a la citada sentència. Gil defensa que l’Ajuntament ha d’aportar econòmicament a les obres de millora.
Des de l’Ajuntament, s’ha precisat que la seva voluntat és tirar
endavant les obres d’urbanització
al més aviat possible i que malgrat
que el dictamen de la Comissió Jurídica considera que l’anul·lació del
conveni signat el  no és possible, el mateix dictamen no aclareix quin és l’efecte que tenen lleis
posteriors com la Llei /, de 
de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits
urbanístics, i tampoc aclareix en
quin punt queda el procés de gestió de la urbanització. L’Ajuntament
assegura que mantindrà l’aportació econòmica establerta al conveni i argumenta que va voler declarar-lo nul perquè entenia que
aquell acord resultava innecessari amb la reparcel·lació i urbanització es donar compliment a les
previsions del POUM.
MARTÍ ARTALEJO

Exposició de la Mancomunitat a la Bisbal
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d'Empordà, acull fins el
proper 5 de gener l'exposició itinerant La Mancomunitat a les terres de
Girona. La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la
Diputació, proporciona una visió renovada de les principals actuacions que va
impulsar aquesta institució (1914-1924), com ara el debat territorial, les
comunicacions, les obres públiques, l'agricultura, l'educació o la cultura.
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Necrològiques/Comarques
M. ARTALEJO

La mostra de la Mancomunitat, a Olot
OLOT | DdG

La mostra La Mancomunitat a
les terres de Girona ha arribat a
Olot, on es podrà veure fins al 
de gener. Totes aquelles persones
que tinguin interès a conèixer més
a fons el llegat de la Mancomunitat (-) trobaran a l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa l’exposi-

ció itinerant. La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, proporciona una visió renovada de les
principals actuacions que va impulsar aquesta institució. Olot és
la tercera ciutat on s’exposa, després d’haver-ho fet a Santa Coloma de Farners i a la Bisbal d’Em-

pordà. Tot seguit, la mostra continuarà el seu itinerari i es traslladarà
a Lloret de Mar, on es podrà veure del  al  de febrer. L’exposició
s’emmarca en el conjunt d’accions
que la Diputació de Girona duu a
terme per commemorar el centenari de la creació de la Mancomunitat.

Ha mort als 87 anys. Tenia quatre
fills i residia a Girona. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dimarts, a 3/4 d’11 del matí, al Tanatori de Girona.

l’església parroquial del Sagrat Cor
Caputxins d’Olot.

La mostra repassa la tasca de la Mancomunitat a Girona.

DEFUNCIONS
ARBÚCIES

CARMEN MONTSANT CLOPES
Ha mort als 97 anys. Era vídua de
Martí Sulé i tenia un fill. Residia a
Arbúcies. L’enterrament se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Breda.

PALAMÓS

LLUÍS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 58 anys. Residia a
Calaonge. L’enterrament se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí,
a l’església parroquial de Santa Maria del Mar de Palamós.

JOSEP CANALIAS GÓMEZ
Ha mort als 68 anys. Era casat
amb Maria Isabel Farreras Urzanqui
i tenia dos fills. Residia a Sils. La
cerimònia de comiat se celebrarà
avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, al
Tanatori de Girona.

BLANES

ELENA FERNÁNDEZ VEIGA
Ha mort als 84 anys. Era vídua de
David Fernández Sobrin i tenia quatre fills. Residia a Blanes. L’enterrament se celebrarà demà dimecres,
a 2/4 d’1 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Blanes.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

VERÒNICA PUJOL FERNÁNDEZ
Ha mort als 42 anys, natural de
Sant Feliu de Guíxols, on residia. Era
casada amb Josep Lluís Cantón Pujazon. La cerimònia de comiat se
celebrarà avui dimarts, a 1/4 d’11
del matí, a l’oratori del Tanatori de
Sant Feliu de Guíxols.

LA CANYA

RICARD PUIGVERT PERACAULA
Ha mort als 85 anys, natural de la
Vall de Bianya. Era casat amb Marcel·lina Puigdemont Soy i tenia un
fill. Residia a la Canya. L’enterrament se celebrarà avui dimarts, a
les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer de la Canya.

JOAN MARCÓ GARRIGA
Ha mort als 88 anys. Era casat
amb Pilar Pons Poch i tenia una filla. Residia a Blanes. L’enterrament se celebrarà avui dimarts, a
2/4 de 4 de la tarda, a l’església
parroquial de Santa Maria de Blanes.

SERVEI DE
NECROLÒGIQUES
FINS A LES 23 hores

OLOT

MARIANA ESCRIBANO CARRASCO

BOADELLA
SAU
SUSQUEDA

Capacitat màx.
hm

Estat actual
hm

3

61,10
165,26
233,00

3

48,31
144,31
182,10

12 de gener de 2015

Estat fa un any
%

hm

79,07
87,32
78,15

45,79
112,11
210,85

Ex-regidor de l’Ajuntament, va morir a Girona el diumenge dia 11 de gener.
El Consistori i els treballadors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella
s’afegeixen al dol de tota la seva família.

Per organització de l’acte es prega confirmar assistència, trucant al telèfon
972 20 23 35 o bé enviant un e-mail a l’adreça tanatorigirona@ m em ora.es
Tanatori de Girona. Ctra Sant Feliu, 36

Mitjana en la mateixa data
%

5 anys - hm

74,94
67,84
90,49

41,45
123,64
188,28

3

Memorial - Tanatori de Girona
Mémora us convida al Memorial que se celebrarà per recordar totes
les persones que ens han deixat en el decurs del mes de desembre.
L’acte es farà el proper dijous, dia 15 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda.

972 20 20 66

Situació dels embassaments gironins
Embassament

VILAFANT

ASUNCIÓN RUIZ CANO
Ha mort als 92 anys, natural d’Alcalá la Real (Jaén). Era vídua de Manuel España Bailón i tenia vuit fills.
Residia a les Forques, Vilafant.
L’enterrament se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a l’església
parroquial de Santa Maria de les
Forques de Vilafant.

Caldes de Malavella, 12 de gener de 2015

JOSEP PLANAGUMÀ SURIÑACH
Ha mort als 80 anys, natural de la
Pinya. Era casat amb Margarita Vilalta Colom i tenia dos fills. Residia
a Olot. L’enterrament se celebrarà
demà dimecres, a les 11 del matí, a

GIRONA

terrament se celebrarà avui dimarts,
a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Tossa de Mar.

M IQ U E L SE N TÍS
i G O N ZÁLE Z

SANT PERE PESCADOR

GINÉS CONESA ZAPLANA
Ha mort als 84 anys. Residia a
Llagostera. Era vidu de Nati Martín
Márquez i tenia dos fills. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dimarts, 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Llagostera.

QUIMET MALAGELADA i
VILANOVA
Ha mort als 72 anys, natural de
Figueres, on residia. Era casat amb
Rosamaria Madern i Piferrer i tenia
un fill. La cerimònia se celebrarà
avui dimarts, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de Sant Pere
de Figueres. Serà incinerat al crematori de Funerària Vicens de Figueres.

TOSSA DE MAR

RAMÓN LÓPEZ PÉREZ
Ha mort als 77 anys, natural de
Cadiar (Granada). Era casat amb María Gracia Martín Manzano i tenia un
fill. Residia a Tossa de Mar. L’en-

JAUME BOHER i CASTELLS

LLAGOSTERA

FIGUERES

Ha mort als 64 anys, natural de
Sant Pere Pescador, on residia. Era
casat amb M. Teresa Frigola i Mitjà i
tenia dos fills. La cerimònia religiosa se celebrarà demà dimecres, a
les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere Pescador.

3

10 anys - hm

3

34,40
101,86
161,40

FARMÀCIES DE TORN
POBLACIÓ

FARMÀCIA

ANGLÈS
ARBÚCIES
BANYOLES
BLANES
BORDILS
CADAQUÉS
CALDES MALAVELLA
CAMPDEVÀNOL
CASSÀ DE LA SELVA

ADELA BONMATÍ (9-21)
GONZÁLEZ-HUIX (9-21)
BALLÓ
ALTIMIR PAU
DE PUIG (9-21)
COLOMER
PLANAS (9-22)
CUY
LAGUILLO

CASTELLFOLLIT ROCA
CELRÀ
COLERA
CRUÏLLES
DARNIUS
EL PORT DE LA SELVA
EMPURIABRAVA

TARRÉS (9-14/16-21)
DELLONDER (9-21)
REVILLA
GONZÁLEZ (9-22)
SASTRE
SALA MIQUEL i M. ROSA, C.B.
CAMPS (9-21)

FIGUERES
FLAÇÀ
FORNELLS SELVA
GER
GIRONA

GRAU
PAGÈS (9-21)
PARAROLS (9-14/16-21)
CARMEN RAMOS (9-22)
ALTARRIBA

ADREÇA

TELÈFON

La Verneda, 53
Pl. Doctor Turón, 19
De la Llibertat, 70-74
Av. Europa, 27
Ctra. Palamós, 90
Ctra. Port Lligat, s/n
Crta. de Llagostera, 29
Estació, 7
Ctra. Provincial, 289

972 42 08 89
972 16 21 81
972 57 63 08
972 35 50 00
972 49 00 12
972 25 89 32
639 54 72 04
972 73 06 51
972 46 45 55

Ctra. d'Olot, 5
Aumet, 48
Mar, 78
Pl. de la Creu, 5
De l’Horta, 5
Mar, 8
Marinada, 40

650 22 24 93
667 55 81 61
972 38 92 12
652 32 19 53
972 53 50 63
686 51 50 94
972 45 02 09

c/ Sant Antoni, 93
Pl. Estació, 2
St. Cugat, 12
Ctra. Vella, s/n
Rambla Llibertat, 18

972 50 24 17
972 48 81 08
972 47 63 30
972 14 70 59
972 20 01 91

POBLACIÓ
L'ARMENTERA
L'ESCALA
LA BISBAL D'EMPORDÀ
LA CELLERA DE TER
LA JONQUERA
LES PLANES D’HOSTOLES
LLAGOSTERA
LLANÇÀ
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
OLOT
PALAFRUGELL
PALAMÓS

PERALADA
PLATJA D'ARO
PORTBOU
PUIGCERDÀ
RIBES DE FRESER

FARMÀCIA
GIRALT (9.15-22)
FALGUERA (9-22)
BALLESTA
PIERA DE CIURANA, C.B.
JORNET (9-20)
ESCUTIA
MASÓ (9-14/16-21)
M. SAURI
FIGA
M. CABAÑAS (8.30-22)
MARTÍNEZ (9-21)
CARDELÚS M. CARME
NOGUER
BAVIERA (9-22)
MARGALEF (22-9)
MASSANEDA, C.B. (9-20.30)
PONS-GASCÓN, C.B. (9-20.30)
LLANTA (9-22)
QUINTANA (9-22)
SALA (22-9)
LLANTA
VALENTÍN
RAMIS (9-30-20.30)

ADREÇA
Ctra. de França, 42 (Sant Ponç)
Pl. Catalunya, 11
Av. de Girona, 23-25
Av. les Voltes, 1
Dr.Codina, 32
Major, 87
Av. Narcís, Arnau, 49
Pau Casals, 13
Salmerón, 5
Av. J. Marles, 66
c/ Vidreres, 6
Pg. Barcelona, 1-3
Torroella, 50
Major, 1
Vinche, 20
Av. Llibertat, 75
Carmel, 9 A
Dr. Clos, 3
Av. S'Agaró, 55
Av. Costa Brava, 2
Mar, 8
Ctra. Vilallovent, 4
Major, 24

TELÈFON
972 48 60 92
629 63 22 06
630 01 77 01
972 64 34 00
972 42 14 63
972 55 40 14
972 44 80 15
619 62 29 02
972 12 10 23
972 36 57 96
972 85 92 43
972 27 45 50
972 30 17 66
972 31 41 70
972 31 27 15
972 31 45 87
972 31 63 29
616 17 69 30
972 81 96 83
972 81 75 64
972 39 01 45
972 88 24 51
663 15 08 39

POBLACIÓ

FARMÀCIA

RIELLS I VIABREA
RIPOLL
ROSES

D’OCÓN (9-21)
RIU (9-21)
ROIG

Santa Fe, 5
Plaça Gran, 24
Av. Ginjolers, 109-111

93 847 22 94
972 70 01 40
972 15 23 26

SALT
ST. ANTONI CALONGE
ST. FELIU GUÍXOLS

MUÑOZ
Pg. P.Catalans, 145
URQUIZU (9-21)
Av. Catalunya, s/n
VALLS ARARÀ (22-9)
J. Maragall, 10
VALLS GIRONÈS (9-22)
Major, 33
BROTO (9-21)
Dr. Raventós, 1
ISAMAT (9-21)
Major, 25
SUNYER (9-21)
Pere Rovira, 14
PLA-GIRIBERT (9-21)
Baix, 5
COLL (9-21)
Figueres, 27
TRAVERIA (9-21)
Guàrdia, 4
PAULÍ
Hospital, 4
FUENTES (9-20.30)
La Teulera, 29-31
ESTUDIS (9-13.30/16.30-21)
Major, 56
JUANOLA RIBERA (13.30/16.30)
Av. Sant Joan Bosco, 23
PAGÈS (9-22)
Nou, s/n
BANCELLS
Hospital, 48
J. PARÉS (9-21)
Rbla. Pau Casals, 12-20 bx.6-7
ADZET (9-13/17-21)
Josep Pla, 84 baixos
MORÉ (13-17)
Pau Casals, 22

972 24 34 12
972 66 16 93
972 32 28 30
972 32 01 92
646 59 39 29
972 68 72 01
972 72 01 54
639 48 51 11
972 56 82 19
972 74 71 19
972 84 15 67
639 26 83 90
696 81 22 86
972 20 41 93
619 60 14 60
972 75 82 80
972 34 02 08
972 87 56 66
972 85 05 75

ST. HILARI SACALM
ST. JAUME LLIERCA
ST. JOAN ABADESSES
ST. JORDI DESVALLS
ST. MIQUEL FLUVIÀ
ST. PAU DE SEGÚRIES
STA. COLOMA FARNERS
STA. CRISTINA D'ARO
SARRIÀ DE TER
SERINYÀ
TORROELLA MONTGRÍ
TOSSA DE MAR
VIDRERES

ADREÇA

TELÈFON
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EXPOSICIONS OLOT

“LA MANCOMUNITAT A LES TERRES DE GIRONA” A L’ARXIU
COMARCAL DE LA GARROTXA
bonart
Totes aquelles persones que tinguin interès a conèixer més a fons el llegat de la Mancomunitat (1914-1924)
trobaran a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa d’Olot l’exposició itinerant La Mancomunitat a les terres de Girona. La
mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, proporciona una visió renovada de les
principals actuacions que va impulsar aquesta institució, com ara el debat territorial, les comunicacions, les obres
públiques, l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura i dels monuments, l’educació, la cultura i la
sanitat. Estarà oberta al públic de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h, de dilluns a divendres, fins al 29 de gener.
L’exposició, que està estructurada en vint àmbits temàtics amb fotografies, documentació, objectes originals de
l’època, vídeos i explicacions, vol ser un estímul per reflexionar i comprendre el que va suposar la primera
experiència d’autogovern de la Catalunya contemporània. També aspira a oferir una perspectiva humana i social
que permeti descobrir els homes i les dones que, de manera directa o indirecta, van ser protagonistes de la
institució, com ara Agustí Riera, Rafael Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla.
Olot és la tercera ciutat on s’exposa, després d’haver-ho fet a Santa Coloma de Farners i a la Bisbal d’Empordà.
Tot seguit, la mostra continuarà el seu itinerari i es traslladarà a Lloret de Mar, on es podrà veure del 4 al 28 de
febrer. L’exposició s’emmarca en el conjunt d’accions que la Diputació de Girona duu a terme per commemorar el
centenari de la creació de la Mancomunitat. Així mateix, l’ens supramunicipal preveu presentar properament una
guia, dins la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”, que ampliarà els continguts de la mostra.
Un equip d’especialistes
El contingut de l’exposició ha estat elaborat per Joaquim Maria Puigvert, professor d’història contemporània de la
Universitat de Girona; Narcís Figueras, professor d’estudis catalans de la Universitat Oberta de Catalunya i
director del Patronat Eiximenis, i per un equip d’especialistes en el període de la Mancomunitat o en les diverses
qüestions que s’hi plantegen, integrat pels historiadors Jordi Bohigas, Mònica Bosch, Pere Bosch, Xavier
Carmaniu, Xavier Castanyer, Jordi Falgàs, Maximiliano Fuentes, Rosa Maria Gil, Carles Gorini, Andreu Pujol i Enric
Pujol.
El disseny gràfic de l’exposició ha estat a càrrec de Xavier Roqueta, creatiu de l’Oficina de Difusió de la
Diputació, i la tasca de documentació l’ha desenvolupada la Secretaria Tècnica del Patronat Francesc Eiximenis,
en estreta col·laboració amb diversos arxius municipals i comarcals, museus i centres d’estudis de les comarques

http://www.bonart.cat/actual/la-mancomunitat-a-les-terres-de-girona-a-larxiu-comarcal-de-la-garrotxa/[13/01/2015 11:12:54]

traduccions

| subscripcions | publicitat

qui som | agenda de serveis | contactes
13/01/2015

“La Mancomunitat a les terres de Girona” a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa | Bonart
gironines.osició oberta als estudiants de la comarca
La Diputació ha convidat els centres educatius de la Garrotxa (alumnes d’ESO i de batxillerat) a visitar
l’exposició, i ha elaborat un material didàctic específic (que consta d’un qüestionari per a l’estudiant i d’unes
instruccions per al professor), en el qual es desenvolupen competències que tenen a veure amb la comunicació,
el coneixement i la interacció amb el món físic, la recerca i la gestió de la informació i les habilitats digitals. El
material està disponible a la pàgina web de les exposicions itinerants de la Diputació:
http://www.ddgi.cat/quiosc/recursos/agenda/doc/Guio_Didactic.pdf. Així mateix, l’exposició s’ha integrat dins els
Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona: un conjunt d’activitats pedagògiques que tenen
com a finalitat aproximar els escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de Girona.
Foto: Marti Artalejo.
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EXPOSICIONS LLORET DE MAR

“LA MANCOMUNITAT A LES TERRES DE GIRONA” A LA CASA DE
CULTURA
bonart
’exposició itinerant “La Mancomunitat a les terres de Girona”, de la Diputació de Girona, es podrà visitar a la sala
d’exposicions de la Casa de Cultura de Lloret de Mar a partir del dia 3 de febrer. La mostra, promoguda pel
Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, proporciona una visió renovada de les principals actuacions que va
impulsar la Mancomunitat (1914-1924), com ara el debat territorial, les comunicacions, les obres públiques,
l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura i dels monuments, l’educació, la cultura i la sanitat. La
mostra estarà oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h, i els dissabtes, de 10 a 14
h, fins al 28 de febrer.
L’exposició, que està estructurada en vint àmbits temàtics amb fotografies, documentació, objectes originals de
l’època, vídeos i explicacions, vol ser un estímul per reflexionar i comprendre el que va suposar la primera
experiència d’autogovern de la Catalunya contemporània. També aspira a oferir una perspectiva humana i social
que permeti descobrir els homes i les dones que, de manera directa o indirecta, van ser protagonistes de la
institució, com ara Agustí Riera, Rafael Masó, Josep Pla, Francesc Cambó o Josep Irla.
Lloret de Mar és la quarta ciutat on s’exposa, després d’haver-ho fet a Santa Coloma de Farners, la Bisbal
d’Empordà i Olot. Tot seguit, la mostra continuarà el seu itinerari i es traslladarà a Girona, on es podrà veure del
4 al 31 de març. L’exposició s’emmarca en el conjunt d’accions que la Diputació de Girona duu a terme per
commemorar el centenari de la creació de la Mancomunitat. En aquest context, l’ens supramunicipal preveu
presentar properament una guia, dins la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”, que ampliarà els
continguts de la mostra.
Un equip d’especialistes
El contingut de l’exposició ha estat elaborat per Joaquim Maria Puigvert, professor d’història contemporània de la
Universitat de Girona; Narcís Figueras, professor d’estudis catalans de la Universitat Oberta de Catalunya i
director del Patronat Eiximenis, i per un equip d’especialistes en el període de la Mancomunitat o en les diverses
qüestions que s’hi plantegen, integrat pels historiadors Jordi Bohigas, Mònica Bosch, Pere Bosch, Xavier
Carmaniu, Xavier Castanyer, Jordi Falgàs, Maximiliano Fuentes, Rosa Maria Gil, Carles Gorini, Andreu Pujol i Enric
Pujol.
El disseny gràfic de l’exposició ha estat a càrrec de Xavier Roqueta, creatiu de l’Oficina de Difusió de la
Diputació, i la tasca de documentació l’ha desenvolupada la Secretaria Tècnica del Patronat Francesc Eiximenis,
en estreta col·laboració amb l’Arxiu General de la Diputació de Girona i diversos arxius municipals i comarcals,
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“La Mancomunitat a les terres de Girona” a la Casa de Cultura | Bonart
museus i centres d’estudis de les comarques gironines.
Exposició oberta als estudiants de la comarca
La Diputació ha convidat els centres educatius de la Selva (alumnes d’ESO i de batxillerat) a visitar l’exposició, i
ha elaborat un material didàctic específic (que consta d’un qüestionari per a l’estudiant i d’unes instruccions per
al professor), en el qual es desenvolupen competències que tenen a veure amb la comunicació, el coneixement i
la interacció amb el món físic, la recerca i la gestió de la informació i les habilitats digitals. El material està
disponible a la pàgina web de les exposicions itinerants de la Diputació:
http://www.ddgi.cat/quiosc/recursos/agenda/doc/Guio_Didactic.pdf. Així mateix, l’exposició s’ha integrat dins els
Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona: un conjunt d’activitats pedagògiques que tenen
com a finalitat aproximar els escolars al patrimoni cultural i natural de les terres de Girona.
Etiquetes: "La Mancomunitat a les terres de Girona" · Casa de Cultura de Lloret de Mar
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L’espera de cirurgia cardíaca és inferior
a 3 mesos per les derivacions a Can Ruti
El 2014 el Trueta va fer 83 operacions de cor i el temps de demora va baixar un 83% a l’estiu gràcies a un pla de xoc
ICS GIRONA

GIRONA | A. CARMONA

El temps d’espera per a la cirurgia cardíaca a l’hospital Josep
Trueta s’ha situat en un màxim de
tres mesos gràcies a la posada en
marxa d’un pla de xoc aquest estiu. Dins el pla per a reduir les llistes d’espera de cirurgia cardíaca, es
van derivar pacients gironins a
l’hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona mentre que, paral·lelament, cirurgians de la Vall d’Hebron -el centre de referència per a
la cirurgia cardíaca gironina fins al
desembre- continuaven operant al
Trueta. En total, en tot l’any passat,
els especialistes de la Vall d’Hebron
van intervenir a Girona  pacients, i la resta de gironins que requerien una operació de cor van
ser derivats a Barcelona i Badalona. A partir d’aquest gener, el centre de referència per a la regió sanitària de Girona és l’hospital de
Can Ruti, d’on venen dos cops
per setmana un equip de cirurgians per a fer les operacions al
Trueta.
Segons va informar ahir l’Institut Català de la Salut, durant l’any
passat els hospitals de la Vall d’Hebron, el de Bellvitge i el Germans
Trias i Pujol van incrementar un
 l’activitat en cirurgia cardíaca
complexa, una dada que, segons
Salut, ha permès reduir el nombre
de persones en llista d’espera per

LA XIFRA

 CATALANS
esperant a finals del 2014
Segons les dades facilitades per
l’ICS, a desembre de l’any passat
eren 171 els catalans que esperaven
una intervenció de cor, mentre que
el 2013 eren 444.

Una imatge de la primera intervenció feta al Trueta pels professionals de Badalona, el dia 2 de febrer.

a operacions d’alta precisió d’aquesta especialitat.
L’any passat, aquests tres hospitals terciaris de l’ICS -els de referència en cirurgia cardíaca complexa en el conjunt de Catalunya
juntament amb l’Hospital Clínic i
l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau- van realitzar . operacions. Segons les dades facilitades

per l’ICS, aquesta xifra suposa 
intervencions més que al ,
quan es van fer . operacions
de cirurgia cardíaca. D’aquestes intervencions, un  corresponen
a cirurgia valvular, un  a cirurgia coronària i un  a altres
tipus de cirurgia cardiaca major.
Per centres, qui va fer més intervencions va ser l’hospital de la
MARTÍ ARTALEJO

Recullen firmes
per demanar més
hores de pediatria
al CAP de Quart

Vall d’Hebron, que va dur a terme
 intervencions -entre les que
s’hi inclouen la vuitantena fetes per
especialistes de l’hospital de Barcelona al Trueta de Girona-, seguit
del de Can Ruti de Badalona, amb
 intervencions i finalment, el de
Bellvitge, amb  operacions.
Segons l’ICS, aquests hospitals
de referència «juguen un paper fo-

La Diputació destina
400.000 euros a ajuts per
accedir a noves tecnologies

GIRONA | A.C.

GIRONA | DdG

Un grup de famílies de Quart ha
començat a recollir signatures per
a demanar més hores de pediatria
al centre d’atenció primària del
municipi. En una carta adreçada
al coordinador de l’àrea bàsica de
salut de Cassà de la Selva, aquestes famílies demanen una ampliació de l’horari de pediatria a
Quart, on el servei funciona un
matí i una tarda a la setmana.
A la petició de signatures asseguren que la població del municipi
ha anat creixent en els darrers
anys i consideren que no hi ha
prou hores d’atenció per atendre
els infants malalts, la qual cosa fa
que hagin d’acabar al CAP de Cassà o als hospitals Josep Trueta i
Santa Caterina quan allà tampoc
els poden atendre.
La recollida de signatures, que
està impulsada des de l’espai nadó
Petit Nins, s’està fent a la llar d’infants, a l’ajuntament i en una de les
escoles de Quart.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per facilitar als ajuntaments l’accés a
les noves tecnologies. La subvenció, que ascendeix a prop de
. euros, es divideix entre
. euros per als municipis de
menys de . habitants, i .
euros per als de més de . habitants.
Amb aquesta línia d’ajuts, els
ajuntaments de les comarques gironines poden adquirir equipaments informàtics actualitzats i
correctament dimensionats, ja sigui maquinària o bé programari,
així com millorar les xarxes.
La Diputació vol facilitar que els
ajuntaments s’adaptin a la societat de la informació i duguin a
terme l’administració electrònica. Mitjançant l’ajut, l’ens provincial dóna suport a la utilització i la
integració de les solucions que
ofereixen diferents ens de l’Ad-

Una imatge de l’exposició al seu pas per Olot.

La mostra de la Mancomunitat
arriba a la ciutat de Girona
GIRONA | DdG

L’exposició itinerant La Mancomunitat a les terres de Girona, de
la Diputació de Girona, es podrà visitar a la sala d’exposicions Domènec Fita de la Casa de Cultura
de Girona a partir de demà.
La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis, proporciona una visió renovada de les
principals actuacions que va im-

pulsar la Mancomunitat (), com ara el debat territorial,
les comunicacions, les obres públiques, l’agricultura, les polítiques de conservació de la natura
i dels monuments, l’educació, la
cultura i la sanitat.
La mostra estarà oberta al públic
de dilluns a divendres, de  del
matí a  del vespre, fins al  de
març.

namental en el control de les llistes d’espera per a procediments
d’aquesta índole», i recorden que
gràcies al pla especial per reduir el
temps d’espera que es va dur a terme en el conjunt del país, a finals
del  el  dels pacients va haver d’esperar menys de tres mesos.
A més, el número de catalans en
llista d’espera per operar-se s’ha reduït en dos terços respecte al .
Així doncs, dels  pacients que
estaven esperant una operació de
cor al desembre de , en la mateixa data de  havien passat a
ser .
De cares a aquest any, l’Institut
Català de la Salut destaca que
l’objectiu és mantenir el nombre
d’intervencions realitzades a cada
hospital i continuar donant una
resposta àgil a les persones que necessiten una intervenció d’aquestes característiques».

AJUTS

CONVOCATÒRIA
Es poden destinar a comprar
equipaments o millorar xarxes
Aquesta línia d’ajuts per a
ajuntaments es pot destinar a
la compra d’equipaments informàtics
-ja sigui maquinària o programari- o a
millorar les xarxes.

El 30 de març és la data límit
per sol·licitar els ajuts perquè
els ajuntaments s’adaptin a la
societat de la informació

ministració, com són ara l’AOC,
CATCert, Red.es, XALOC o la mateixa Diputació, entre d’altres.
El  de març és el termini màxim que tenen els ajuntaments
per presentar les sol·licituds en relació amb aquesta convocatòria
d’ajuts.
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Blanes, Cadaqués, Olot,
Santa Coloma de Farners,
Torroella de Montgrí.

Conferència
GIRONA
Religió  A les 8 del vespre
als Locals del Mercadal (C/
Santa Clara, 11), conferència
«Ecologia i espiritualitat», a
càrrec de Josep Gordi, professor de geografia a la Universitat de Girona. Entrada lliure.
Formació  A les 6 de la tarda a l’Espai Marfà, xerrada sobre «Reca final, arriben les
preinscripcions!».

Taller
GIRONA
Comunicació  A les 6 de la
tarda a l’Escola Montessori
Palau, «El llenguatge i la comunicació». Tallers de coneixement i desenvolupament
dels nens de 0 a 3 anys.

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

Exposicions
ARBÚCIES
Exposició  El Museu Etnològic del Montseny acull fins al
proper 9 d’abril, l’exposició
«La crònica dels canvis. El periodisme a comarques gironines 1976-2014». Projectada i
organitzada per la Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes amb el suport de la Diputació de Girona, la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona, el seu principal objectiu és
difondre entre la societat la
importància que tenen els mitjans de comunicació.
BANYOLES
Exposició  El Centre Cívic de
Banyoles acull, fins al proper
31 de març, l’exposició «Pintura Sumi-E», amb obres de
l’artista Lurdes Civit.
Exposició  La Biblioteca Pública de Banyoles acull, fins al
31 de març, l’exposició «Ara
que tinc 20 anys!, Fotografies
dels 20 anys de vida de l'Ateneu Obert de la Dona».

Laudo («Heroínas de la Cultura» i amb obres de Sergi Botella,
Lúa Coderch, Matías Costa, Paco
Chanivet, Lola Lasurt, Ryan Rivadeneyra 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'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: Rostres de llegenda». Una retrospectiva d'algunes de les millors fotografies del britànic
Terry O'Neill, que va fotografiar, 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 inconfusible d’aquest fotògraf britànic.
Espai Jove  L’Estació Espai
Jove acull, fins al proper 27
de març, l’exposició «Dona de
les paraules. Gravat calcogràfic» d’Oriol Tuca Vancells. Una
mostra que parteix de la col·laboració poètica d'Agnès Cervià
Vidal i l'artista gràfic Oriol Tuca
Vancells, que aporta la dimensió visual del projecte a través
de gravat calcogràfic.
La Mercè  El Centre Cultural
La Mercè de Girona,acull, fins
al proper divendres 10 d’abril, l’exposició «ADN Mitrcondrial». El treball de l'artista
Lourdes Mondéjar és una reflexió 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’exposició «La Mancomunitat a les
terres de Girona». La mostra
promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació
de Girona, proporciona una visió renovada de les principals
actuacions que va impulsar
aquesta institució, com ara el
debat territorial, les comunicacions, les obres publiques, l'agricultura, les polítiques de
conservació de la natura i dels
monuments, l'educació, la cultura i la sanitat.

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

na acull, fins al 18 d’abril.
l’exposició «75è aniversari
dels Manaies de Girona». Una
mostra amb les imatges seleccionades en el concurs de
otografia artística obert a professionals i aficionats sobre la
temàtica dels Manaies.

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

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

nic català a partir d'un recorregut transversal a través de la
societat dels segles XI-XIII mitjançant recursos audiovisuals i
interactius per oferir una visió
fresca i actual d'aquest moment i d'aquest patrimoni, crucials en la història de Catalunya
i d'Europa. Mostra produïda en
el marc del programa de restauració 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’exposició «Fairy Tales». Una mostra
col·lectiva que presenta diverses maneres d'acostar-se a la
narrativitat i a la ficció des de
les arts visuals: fotografies
que reconstrueixen moments
històrics, pintures que evoquen móns complexos, vídeos
amb inversemblants relats biogràfics... Artistes que possibiliten una opció narrativa, una
història possible, amb treballs
fàcils d'interpretar en primera
instància però difícils d'esgotar
en la seva multiplicitat de lectures. Per a més informació es
pot visitar: www.bolit.cat
Col·legi Arquitectes  La seu
gironina del Col·legi d’Arquitectes 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

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

 La Casa de Cultura de Giro-

Museu Història  El Museu
d’Història de Girona acull, fins
al 26 d’abril, l’exposició «Girona a l'època moderna: de l'obrador al baluard (segles XVIXVIII)». La mostra proposa una
revisió dels canvis que va experimentar la ciutat i la societat a
nivell econòmic, social, religiós,
artístic i urbanístic en època barroca. Igualment, proposa una
mirada històrica «des de sota»,
de la ciutat i la seva evolució en
el decurs del període, tot defugint expressament una narració
excessivament basada en materials de caire institucional.

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».

DESTAQUEM

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

Jueus (C/ Força, 8), acull fins al
29 de març, l’exposició «La
Girona Dissident, dins La Girona moderna: de l'obrador al baluart». Organitza: Patronat Call
de Girona - Museu d'Història de
Girona. Entrada gratuïta.
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 d’abril,
l’exposició «Josep Narro. Dibuixar 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 republicans 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 – Guadalajara/Mèxic, 1996) va realitzar en
el decurs del seu internament.
Exposició  El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 22 de
març, l’exposició «De la caiguda 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 paraules són la veritable pell d'allò
que construïm», de Jordi Mitjà.

FIGUERES
Exposició  El Museu Empordà acull «Constel·lacions Familiars». Una exposició amb
obres de Sergi Botella, Lúa Coderch, Matías Costa, Paco Chanivet, Lola Lasurt, Ryan Rivadeneyra i Katerina Sedá.

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

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

que, des de que van ser concebuts per Miquel Blay i Celestí
Devesa, han sofert uns quants
canvis, alguns de notables i altres de més subtils. A l’exposició s’hi poden veure peces i fotografies que fins ara no s’havien exposat mai al públic.
Exposició  La Sala Oberta
acull, fins al proper 6 d’abril,
l’exposició «Xavier Viñolas. Paisatge, llum i moviment». Viñolas va ser un pintor vocacional
que no va deixar mai de pintar.
Aquesta mostra antològica recull les seves obres, que destaquen per la pintura sincera i saturada de llum, amb paisatges
plens d’alegria i festivitat.
Exposició  El Museu dels Volcans 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 proporcionar-li coneixements sobre l’erupció submarina d’El
Hierro: com es va poder predir,
com se n’ha fet el seguiment i
quins han estat els seus principals efectes. S’estructura en sis
espais verticals amb panells explicatius, imatges i elements
propis de l’erupció com la restingolita (piroclast que el volcà
va emetre i es va poder recollir
a la superfície del mar).
Exposició  El Museu de la Garrotxa dedica una exposició antològica a l’obra de Xavier Carbonell (Olot, 1942), un dels artistes olotins més internacionals, amb una llarga trajectòria i
un amplíssim reconeixement.
La mostra «Xavier Carbonell.
Una vida lligada a l’art» es podrà 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 Palafrugell 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 «Cuerpos de luz», amb obres de la
fotògrafa Mayte Vieta, Col·lecció 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’exposició «La renovació de l’Escola
Pública. de l’Empordà a tot Catalunya (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’objectiu d’aquesta mostra, dividida
en cinc àmbits diferents, és
donar a conèixer la pregonesa
i l’actualitat del fenomen festiu, no tant des d’una òptica
d’estudi antropològic o etnològic, 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 Willson. Aquesta mostra neix fruit
de la col·laboració d’Inund’ART,
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 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 renovat any darrera any, per fer
arribar l’art contemporani als
joves del Baix Ter.
Claustre Hospital  El Claustre de l’Hospital de Torroella
de Montgrí acull, fins al proper 28 de març, l’exposició
fotogràfica «La ciutat reflectida», amb retrats de Joaquim
Domínguez Rodríguez.
VIDRERES
Exposició  La Biblioteca
Joan Rigau i Sala acull, fins al
proper 31 de març, l’exposició «Art dramàtic», de l’artista
vidrerenc Jordi Montoliu.

Convocatòries
GIRONA
2on Premi Opinió Escrita 
La comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Girona convoca la segona edició del Premi a
l'Opinió Escrita. L’article d’opinió haurà d’estar relacionat
amb el tema de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2016:
«Propietat i desigualtat». Per
presentar-s’hi cal tenir com a
mínim 16 anys. Ha d’estar escrit en català i amb una extensió màxima de 4.800 caràcters. Els articles s'hauran d'enviar en versió electrònica i format word abans del 31 de
març, a l'adreça: llatinoamericana@solidaries.org.
Beca 8 de març  S’ha convocat la beca 8 de març, d’estudis
històrics de les dones a Girona,
una iniciativa de l’Ajuntament
de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la
història de les dones que han
contribuït a formar-la al llarg
dels segles. Poden participarhi totes les persones interessades en els estudis d'història
de les dones a Girona, individualment o en grup. En aquesta convocatòria, la beca té una
dotació econòmica de 9.000
euros. Aquest import està subjecte a les retencions legals
establertes. El termini per
presentar projectes que optin a la beca finalitza el 30
de maig. Per a més informació
consulteu: www.girona.cat
HOSTALRIC
Premis literaris  L’Ajuntament d’Hostalric convoca el VII
Premi Literari de Narrativa Curta Modest Salse, i el Premi de
Poesia Modest Salse. Els treballs s’han de presentar abans
del 20 de març i s’hauran de
fer arribar a l’Oficina de Turisme 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 Internacional Memorial Walter Benjamin en la modalitat «Reconeixement a un treball assagístic inèdit». El premi, que
parteix del caràcter transversal de l’obra de l’autor judeoalemany, té fonamentalment el
propòsit de donar suport a la
tasca teòrica que desenvolupen professionals vinculats

amb els estudis sobre art, fotografia, arquitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història,
literatura, sociologia... La periodicitat de la convocatòria del
premi serà biennal. El període
d’admissió serà de l’1 al 30 de
juny, ambdós inclosos. Es poden consultar les bases d’aquesta convocatòria al web:
www.museuexili.cat
PALS
Concurs literari  L’Ajuntament de Pals ha convocat la 19
edició del Concurs Literari «Llapis de Sant Sant Jordi». L’obra
es presentarà en llengua catalana, amb un màxim de 3 fulls
din-A4 escrits per una sola
cara. Cada participant només
podrà presentar 1 obra. Categories: a) Adults .- Dues modalitats: Poesia i Prosa. Els concursants només podran participar
en una d’elles; de manera que
qui opti per a la poesia no podrà 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’últim dia per presentar els treballs serà el 9 d’abril a les oficines de l’Àrea de Cultura-Arxiu,
o bé a la recepció de l’ajuntament (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. Major 7, 17256 Pals.
PLATJA D’ARO
Miniremakes  Cinquè Concurs de Miniremakes de Platja
d’Aro, convocat per l’Associació
Arocinema amb la col·laboració
de l’Ajuntament de CastellPlatja 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 vinculades amb el món de la cultura i el cinema.

Cursos i tallers
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'educació en el lleure infantil i juvenil
(intensiu Setmana Santa). Per
a més informació es pot contactar 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 dilluns, de 20h a 22h, al Centre
cívic Sant Narcís. Gratuït.
SILS
Alimentació  Cada tercer divendres de mes es porta a terme al Centre Cívic de Sils un
taller de menjar sa, per aprendre 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, sobre com menjar aliments crus,
sense cocció, per tal que siguin
més saludables. El 19 de juny,
el taller treballarà sobre l’alimentació infantil. El preu de
cada taller és de 5 euros i les
inscripcions es poden realitzar
a centrecivicsils@sils.cat
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Agenda i Cartellera
Mercats
Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret
de Mar, Palamós, Pals i Verges.

Conferència
GIRONA
Manaies A les 8 del vespre
al Caixa Forum (C/ Ciutadans),
xerrada sobre «La missió de
les confraries a Girona», a càrrec del bisbe de Girona Francesc Pardo i Artigas. En el
marc dels actes de commemoració del 75è aniversari dels
Manaies de Girona.
Educació A les 9 de la nit a
l’Escola Montessori Palau,
conferència «La força pedagògica de la contradicció», a
càrrec de Jorge Wagensberg.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a través del web:
www.montessori-palau.net
Societat A 2/4 de 6 de la
tarda a l’Aula Magna de la
Casa de Cultura, conferència
«El passat, present i futur de
Catalunya», a càrrec d'Esteve
Vilanova Vilà, escriptor i màster en Economia. Organitza:
Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent
Gran de Catalunya.
OLOT
Fiscalitat A les 7 de la tarda al Casal Marià, conferència
«Obligacions fiscals de les
entitats sense ànim de lucre», a càrrec de Roger Santiago, director de Gestió de
Fundacions i Associacions SL,
En la xerrada s’informarà de la
nova llei relativa a l’impost de
societats que afecta les entitats no lucratives des del passat 1 de gener.

Lletres
GIRONA
Presentació A 2/4 de 8 del
vespre, a la seu de la Fundació Fita, presentació del llibre
«Drap humit»., de Kim Bover i
Laia Bedós Bonaterra. Intervindran: Anna Capella, Jaume
Bosquet, Laia Bedós, Kim Bover i Roger Costa-Pau, editor.
Presentació A les 7 de la
tarda a la Biblioteca Carles
Rahola, presentació del llibre
«La finestra indiscreta. Quadern de la roda del temps»,
d'Antoni Puigvert. En l’acte hi
haurà una tertúlia amb l'autor
conduïda per Guillem Terribes.

Exposicions
ARBÚCIES
Exposició El Museu Etnològic del Montseny acull fins al
proper 9 d’abril, l’exposició
«La crònica dels canvis. El periodisme a comarques gironines 1976-2014». Projectada i
organitzada per la Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes amb el suport de la Diputació de Girona, la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona, el seu principal objectiu és
difondre entre la societat la
importància que tenen els mitjans de comunicació.
BANYOLES
Exposició El Centre Cívic de
Banyoles acull, fins al proper
31 de març, l’exposició «Pintura Sumi-E», amb obres de
l’artista Lurdes Civit.

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

DESTAQUEM

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 Cultura» i amb obres de Sergi Botella,
Lúa Coderch, Matías Costa, Paco
Chanivet, Lola Lasurt, Ryan Rivadeneyra i Katerina Sedá.

OLOT

Música A les 7 de la tarda
al Teatre Principal, concert
«Música per la Pau». Una antologia de les músiques que
han transmès un missatge de
pau al llarg de la història. A
càrrec dels grups instrumentals i corals de nivell elemental i mitjà de l’Escola Municipal de Música d’Olot.

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'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: Rostres de llegenda». Una retrospectiva d'algunes de les millors fotografies del britànic
Terry O'Neill, que va fotografiar, 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 inconfusible d’aquest fotògraf britànic.

GIRONA

Música A partir de les 10 de
la nit al Sunset Jazz Club, concert de Luis González Trio. El
grup resident del local gironí
presenta, com cada dimarts a la
nit, un repertori amb peces de
jazz, blues, bossanova o versions dels Beatles, entre d’altres. Entrada gratuïta.

Espai Jove L’Estació Espai
Jove acull, fins al proper 27
de març, l’exposició «Dona de
les paraules. Gravat calcogràfic» d’Oriol Tuca Vancells. Una
mostra que parteix de la col·laboració poètica d'Agnès Cervià
Vidal i l'artista gràfic Oriol Tuca
Vancells, que aporta la dimensió visual del projecte a través
de gravat calcogràfic.
La Mercè El Centre Cultural
La Mercè de Girona,acull, fins
al proper divendres 10 d’abril, l’exposició «ADN Mitrcondrial». El treball de l'artista
Lourdes Mondéjar és una reflexió 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’exposició «La Mancomunitat a les
terres de Girona». La mostra
promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació
de Girona, proporciona una visió renovada de les principals
actuacions que va impulsar
aquesta institució, com ara el
debat territorial, les comunicacions, les obres publiques, l'agricultura, les polítiques de
conservació de la natura i dels
monuments, l'educació, la cultura i la sanitat.
La Casa de Cultura de Girona 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 professionals i aficionats sobre la
temàtica dels Manaies.
Museu Història El Museu
d’Història de Girona acull, fins
al 26 d’abril, l’exposició «Girona a l'època moderna: de l'obrador al baluard (segles XVIXVIII)». La mostra proposa una
revisió dels canvis que va experimentar la ciutat i la societat a
nivell econòmic, social, religiós,
artístic i urbanístic en època barroca. Igualment, proposa una
mirada històrica «des de sota»,
de la ciutat i la seva evolució en
el decurs del període, tot defugint expressament una narració
excessivament basada en materials de caire institucional.
Caixa Fòrum El Caixa Forum
de Girona acull, fins al proper
17 de maig, «Temps del romànic. Art, vida i consciència».
Una exposició que permetrà redescobrir i interpretar el romànic català a partir d'un recorregut transversal a través de la
societat dels segles XI-XIII mitjançant recursos audiovisuals i
interactius per oferir una visió
fresca i actual d'aquest moment i d'aquest patrimoni, crucials en la història de Catalunya
i d'Europa. Mostra produïda en
el marc del programa de restauració 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’exposició «Fairy Tales». Una mostra
col·lectiva que presenta diverses maneres d'acostar-se a la
narrativitat i a la ficció des de
les arts visuals: fotografies
que reconstrueixen moments
històrics, pintures que evoquen móns complexos, vídeos
amb inversemblants relats biogràfics... Per a més informació
es pot visitar: www.bolit.cat
Col·legi Arquitectes La seu
gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acull, fins al
proper 12 d’abril, l’exposició
d’obres de Bevk Perovic.

LA JONQUERA

Exposició El Museu Memorial de l’Exili acull l’exposició
«De la caiguda de Barcelona a
la Retirada. Report of Wide
World Photo for The New York
Times». Amb imatges de Robert Capa, David Seymour
‘Chim’ i Auguste Chauvin.

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 Girona moderna: de l'obrador al baluart». Organitza: Patronat Call
de Girona - Museu d'Història de
Girona. Entrada gratuïta.
LA JONQUERA
Exposició El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera
acull, fins al proper 5 d’abril,
l’exposició «Josep Narro. Dibuixar 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.
L’ESCALA
Exposició La Llibreria
Vitel·la acull, fins al 27 de
març, l’exposició «Les paraules són la veritable pell d'allò
que construïm», de Jordi Mitjà.

TORROELLA DE M.

Exposició El Claustre de
l’Hospital acull l’exposició fotogràfica «La ciutat reflectida», amb retrats de Joaquim
Domínguez Rodríguez. Organitza: Amics de la Fotografia
de Torroella de Montgrí.

OLOT
Museu dels Sants Fins l’abril es pot visitar al Museu
dels Sants l’exposició «Gegants d’Olot. 125 anys». La
mostra vol ser un espai intergeneracional per compartir
moments viscuts amb els Gegants i, a la vegada, poder-ne

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

conèixer l’evolució al llarg dels
seus 125 anys d’història, ja
que, des de que van ser concebuts per Miquel Blay i Celestí
Devesa, han sofert uns quants
canvis, alguns de notables i altres de més subtils. A l’exposició s’hi poden veure peces i fotografies que fins ara no s’havien exposat mai al públic.
Exposició La Sala Oberta
acull, fins al proper 6 d’abril,
l’exposició «Xavier Viñolas. Paisatge, llum i moviment». Viñolas va ser un pintor vocacional
que no va deixar mai de pintar.
Aquesta mostra antològica recull les seves obres, que destaquen per la pintura sincera i saturada de llum, amb paisatges
plens d’alegria i festivitat.
Exposició El Museu dels Volcans acull, fins al 6 d’abril,
l’exposició «El hierro, l’erupció
amagada». L’objectiu d’aquesta
exposició és apropar el vulcanisme al visitant i proporcionarli coneixements sobre l’erupció
submarina d’El Hierro: com es
va poder predir, com se n’ha fet
el seguiment i quins han estat
els seus principals efectes. .
Exposició El Museu de la Garrotxa dedica una exposició antològica a l’obra de Xavier Carbonell (Olot, 1942), un dels artistes olotins més internacionals, amb una llarga trajectòria i
un amplíssim reconeixement.
La mostra «Xavier Carbonell.
Una vida lligada a l’art» es podrà 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 Palafrugell 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 «Cuerpos de luz», amb obres de la
fotògrafa Mayte Vieta, Col·lecció 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’exposició «La renovació de l’Escola
Pública. de l’Empordà a tot Catalunya (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’objectiu d’aquesta mostra, dividida
en cinc àmbits diferents, és
donar a conèixer la pregonesa
i l’actualitat del fenomen festiu, no tant des d’una òptica
d’estudi antropològic o etnològic, 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 Willson. 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 renovat any darrera any, per fer
arribar l’art contemporani als
joves del Baix Ter.
VIDRERES
Exposició La Biblioteca
Joan Rigau i Sala acull, fins al
proper 31 de març, l’exposició «Art dramàtic», de l’artista
vidrerenc Jordi Montoliu.

Visites guiades
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 associacions culturals. Recorregut didàctic pel Museu per conèixer
l'evolució històrica del call i la
comunitat jueva de Girona. Cal
reserva prèvia. Museu d'Història dels Jueus. Contacte i reserves: 972 21 67 61 /callgirona@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 arquitectura i l’única que està
oberta al públic de les famoses
cases del riu de Girona. S’organitza exposicions, publicacions, i activitats educatives
per a tots els públics. La Casa
Masó només es visita en grups
reduïts i s’aconsella fer una reserva prèvia. Informació i reserves al 972 413 989
CALDES DE MALAVELLA
Visites turístiques Tots els
diumenges, a les 11 del matí,
visita guiada per Caldes de Malavella. Cal fer una inscripció
prèvia a l'Oficina de Turisme.
Preu: 3 € per persona.
RIPOLL
Monestir El Monestir de Ripoll i el Centre d’Interpretació
proposen visites guiades, amb
l’objectiu de descobrir la història del bressol de Catalunya,
gaudint d’una fascinant descoberta d’aquest espai tan emblemàtic. Es porten a terme els
diumenges, a 2/4 de 12 del
matí. Informació i reserves:
972 70 45 56 / reserves@terradecomtes.cat / www.terradecomtes.cat
ROSES
La Ciutadella De dimarts a
diumenge, de 10 a 18 hores, a
l'Espai Cultural la Ciutadella.
Horari Espai Cultural la Ciutadella: de 10 a 18 h, de dimarts
a diumenge. Visites guiades
«Passejades d'història». Cada
dia a les 15.30 h, en català/
castellà/ francès/ anglès. Els
dissabtes i els diumenges a les
11h francès/ anglès, 12 h català/ castellà/ francès, 15.30 h
català/ castellà/ francès. Més
informació sobre aquest o altres esdeveniments i propostes al telèfon: 972 15 14 66 o
al portal web: www.roses.cat
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’exposició 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 telèfon 667 29 25 00.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
El comte Arnau Visita guiada al Museu del Comte Arnau
de Gombrèn, al Castell de Mataplana 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: 972 70 45 56

La Joia del Romànic Visita
guiada al Monestir de Sant
Joan de les Abadesses i a la
Vila Vella. Visitareu un dels
monuments més importants
del romànic català i descobr
reu la Vila tot resseguint la
seva història i les seves llegendes i tradicions. Horaris: tots
els dissabtes a les 16h30h. Informació i reserves: telèfon:
972 70 45 56

Gastronomia
PALAFRUGELL
La Garoinada Diversos establiments de Palafrugell celebren, fins al 22 de març, la
campanya gastronòmica de La
Garoinada, una de les més conegudes i de major tradició de
les comarques gironines. Restaurants participants: La Casona, La Xicra, Xadó (de Palafrugell), El Balcó de Calella - Hotel
Sant Roc (de Calella), Hotel
Rest. El Far, Hostal La Llagosta, Hotel Rest. Llafranch, Hotel
Rest. Llevant i Hotel Rest. Terramar (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»... seguint la saviesa de la gastronomia més tradicional... de les
calderetes, els suquets, els
ranxos o les bullinades, la campanya gastronòmica posa a la
taula tots els gustos de la cuina 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 Àncora i Maria de Cadaqués.

Cursos i tallers
GIRONA
Monitor de lleure Entre
els dies 28 de març i 6 d'abril a l’Escola d’Educadors Galligants de Girona, celebrarà un
curs de monitor/a d'activitats
d'educació en el lleure infantil i
juvenil (intensiu Setmana Santa). Per a més informació es
pot contactar amb el centre a
través del telèfon 972 23 39
81 o a l’adreça de correu;
galligants@galligants.org

Curses
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 Josep. Per a inscripcions visiteu
el portal web de l’associació:
www.amicsdesantjosep.cat
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Adrià Ciurana reflexiona sobre el consumisme

Cop d’ull
BORJA BALSERA

Art Les obres dels alumnes de Ramon Fort, a l’Aljub
® Ja fa anys que el ceramista Ramon Fort fa classes a un grup d’alumnes
molt fidels i, també des de fa temps, que, a final de cada curs, exhibeixen les
seves obres i creacions a l’Espai Aljub de Figueres. Dissabte passat, l’exposició
es va inaugurar amb la presència d’alguns dels protagonistes que ja mostren
un nivell molt avançat. La proposta artística hi restarà fins al 26 de juny.
BORJA BALSERA

BORJA BALSERA

® PAPERS, FRAGMENTS D’EMBALATGE, CODIS DE BARRES O MAPES DE DEIXALLERIES són alguns dels elements de
reciclatge amb els quals Adrià Ciurana (Figueres, 1985) reflexiona sobre el consumisme a Hipnosi, una exposició de la
Diputació de Girona, inclosa dins el cicle Exposicions Viatgeres, que ara fa parada al Museu de l’Empordà. La mostra es
completa amb algunes peces vinculades a poemes d’Àngel Rodríguez. La inauguració es va fer divendres passat amb
la presència del regidor de Cultura, Josep M. Godoy, el crític d’art Eudald Camps i el mateix artista.
EMPORDÀ

Circ Genís Matabosch
inaugura la Cúpula del
Mar a Santa Susanna

® L’exposició La Mancomunitat a les terres de Girona, inaugurada divendres
passat a la Sala La Cate de Figueres, és una bona oportunitat per aproximarse a les principals actuacions que va fer aquest ens entre els anys 1914 i
1924 en el territori gironí. La mostra s’estructura en vint àmbits temàtics amb
fotos, documentació, objectes originals de l’època, vídeos i explicacions.
DINS L’ANY MUNTANER

Breus

Faran la ruta de l’exèrcit
francès ﬁns a Peralada

DIJOUS, A LES 20.00 HORES

«Gent de l’Empordà» es
presenta al Celler Espelt
Quim Nadal presenta el darrer
llibre de Joan Armangué, Gent de
l’Empordà, dijous a les 8 del vespre al celler Espelt de Vilajuïga.
L’acte es clourà amb una degustació de vins. REDACCIÓ | VILAJUÏGA

L’any 1285, l’exèrcit francès va
arribar a Peralada. Ramon Muntaner relata aquest esdeveniment
a la seva Crònica, un fet que va fer
patir molt els peraladencs, ja que
moltes cases foren cremades. Per
recordar-ho, s’ha decidit repetir
aquest diumenge la mateixa ruta
feta per l’exèrcit francès. La sortida serà des de Peralada, passant
per Rabós, Garriguella fins a Vilamaniscle. REDACCIÓ | PERALADA

Pitxot serà ﬁll predilecte de Cadaqués
® Se li farà entrega del distintiu durant la inauguració de l’exposició «Dalí Pitxot Cadaqués»
L’ACTE

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ «DALÍ
PITXOT CADAQUÉS»  Museu de Cadaqués.  Divendres, a les 20.00 h.

CADAQUÉS | REDACCIÓ

Dalí Pitxot Cadaqués. Entorn
de la pintura és el títol de l’exposició que aquest estiu acollirà el

150626

L’EMPORDÀ i SUPERMERCATS
MONTSERRAT sortegem

Museu Municipal de Cadaqués. Es tracta d’una
mostra molt especial
que s’inaugura aquest
divendres al vespre i que
ha estat comissariada
per la directora del Centre d’Estudis Dalinians,
Montse Aguer. Durant
l’acte, hi serà present el
mateix artista –també Pitxot. EMPORDÀ

director del Teatre-Museu Dalí de Figueres–
qui, per cert, serà distingit durant el mateix acte
cultural com a fill predilecte del poble. La vinculació de Pitxot amb
Cadaqués és irrefutable.
A més, per a l’artista, ha
estat sempre la seva font
d’inspiració.

T’OMPLIM
EL CARR
O
DE LA CO
MPRA

GRATIS!

Dimarts, 16 de juny:

en compres al mes

TERCER CUPÓ
RESERVA EL TEU EXEMPLAR

PREMI NO BESCANVIABLE EN METÀL·LIC

Exposició La Mancomunitat, molt més propera

® El productor de circ Genís
Matabosch i l’alcalde de Santa
Susanna Joan Campolier van taller la
cinta de la Cúpula del Mar, una nova
proposta de circ de qualitat que
inclourà dos espectacles originals
que es veuran tot l’estiu. Es tracta de
Super Circus amb Totti Alexis i Olé,
un espectacle de flamenco-varieté
amb la Cia. de Carmen Mota.

comunicacio@ddgi.cat - 15/12/2015 09:44 - 79.153.23.52
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Agenda i Cartellera
Mercats

Tallers

 Blanes, Cadaqués, Olot, San-

BANYOLES
Lectura  A les 5 de la tarda
a la biblioteca comarcal del
Pla de l’Estany taller de lectura creativa a càrrec de Karo
Kunde.
GIRONA
Internet  A les 6 de la tarda
a la biblioteca Carles Rahola
taller per conèixer internet.

ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

Lletres
GIRONA
Contes  A les 6 de la tarda
a la biblioteca Carles Rahola
sessió de contes.
Conversa  A les 7 de la tarda al Centre Cultural de la
Mercè de Girona, última sessió d’aquest any de l’Espai
Conversa de l’Escola Municipal d’Humanitats amb la poetesa Isabel Oliva.
Presentació llibre  A les 8
del vespre, a la Llibreria 22,
presentació del llibre «Plantas medicinales. Guía de remedios naturales», del Dr. Josep Lluís Berdonces. L’acte
inclourà una tertúlia amb
l’autor.
Club de lectura  A partir
de les 8 del vespre a la biblioteca Salvador Allende club de
lectura de novel·la d’intriga
amb «La cinquena dona» de
Henning Mankell.
OLOT
Contes  A les 6 de la tarda
a la sala infantil de la biblioteca l’hora del conte.
PLATJA D’ARO
Conversa  A 2/4 de 4 de la
tarda a la biblioteca Mercè
Rodoreda convesa en anglès.
Contes  A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca Mercè
Rodoreda l’hora del conte
amb un homenatge al centenari dels pastorets de Josep
Maria Folch i Torres.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Club de lectura  A 2/4 de
6 de la tarda a la biblioteca
Joan Vinyoli club de lectura
amb «Junie B Jones i l’autobús pudent» de Barbara
Park.

Fires
FIGUERES
Fira-Mercat de Nadal  De
les 11 del matí a les 2 de la
tarda i de 4 de la tarda a 2/4
de 9 de la nit a la Rambla
Fira-Mercat amb tota mena
d’articles nadalencs.
GIRONA
Firanadal  De 2/4 d’11 del
matí a les 9 de la nit a la plaça Independència amb parades de productes nadalencs.
Artesania  De les 10 del
matí a les 9 de la nit al Pont
de Pedra fira de productes
artesans.

Música
BEGUR
Audició  A 2/4 de 7 de la
tarda al Casino Cultural audició instrumental a càrrec dels
alumnes de l’Aula de Música.
GIRONA
Cantada  A 2/4 de 6 de la
tarda a l’Espai Cívic Mercadal
cantada d’havaneres i cançons nadalenques del grup
Els Galligants.

LLANÇÀ
Patchwork  A les 6 de la
tarda al casal d’avis taller de
Patchwork a càrrec de Núria
Font.
PLANOLES
Galetes  A les 3 de la tarda
a la sala cívica taller de galetes de Nadal per a nens i nenes.
SANT PERE PESCADOR
Memòria  A 2/4 de 4 de la
tarda al primer pis del casal
cultural taller de memòria.

DESTAQUEM

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Mostra de Pessebres  De
les 11 del matí a les 6 de la
tarda a l’església vella museu
mostra de pessebres del món.

GIRONA
Exposició Fins al 10 de gener es pot visitar al Museu
d’Art l’exposició «Aplech, models en vers i prosa. Retrats
de Prudenci Bertrana», que
pretén aprofundir en la figura
de dibuixant i retratista de
Bertrana.

Tertúlia

Festes
ARGUELAGUER
Festa de Sant Damas  A
les 12 del migdia al casal Petit Cinema.

SANT FELIU GUÍXOLS
Exposició  Fins al 31 de
gener es pot visitar al Museu
d’Història de Sant Feliu l’exposició itinerant de la Diputacio «La Mancomunitat a les
terres de Girona», que proporciona una visió renovada
de les principals actuacions
que va impulsar la Mancomunitat.

Jornades
GIRONA
Eficiència energètica  De
les 9 del matí a les 7 de la tarda a l’Escola Politècnica jornada tècnica internacional sobre
l’eficiència energètica. L'organització va a càrrec del grup
de recerca CATS i hi col·laboren el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la
Construcció, l’Escola Politècnica i el Patronat de l’EPS.
Empresa i coneixement 
L’Auditori de Girona acull avui
a partir de les 9 del matí una
nova edició de la jornada Empresa i Coneixement organitzada per l'Associació Espanyola de Directius (AED) i Tribuna de Girona amb el suport
de la Diputació de Girona,
KPMG i CaixaBank. Sota el títol «Reinventa't: innova per
competir», la Jornada va adreçada tant a empresaris que ja
s’han endinsat en el camí de
la transformació, perquè saben que aquests canvis continuaran, com per a aquells que
encara no ho han fet, ja que
previsiblement hauran de fer
front a aquest repte ben
aviat. D’entre la quinzena de
líders empresarials i experts
que participaran a la Jornada
destaquen ponents com en
Geoff Brigham, General Counsel for the Wikimedia Foundation i ex vicepresident d’eBay,
i Bernardo Hernández, CEO de
Flickr i vicepresident de Producte de Yahoo (2013-2015).

SANT GREGORI
Pessebre de Can Roseta 
Fins el 8 de febrer es pot visitar el tradicional pesebre de
Can Roseta, a Sant Gregori.
Horaris: de les 11 del matí a la
1 del migdia i de les 4 a les 6
de la tarda (festius inclosos).
Per a grups superiors a 20
persones caldrà concertar visita prèvia. Tots els camins
estan adaptats per a persones amb minusvalia. Més informació als números de telèfon 972 42 83 47

Conferències
FIGUERES
Star Wars  A 1/4 de 9 de la
nit a Llibres Low Cost conferència «L’alçadament d’un imperi» amb Daniel Genís i Jordi
Casals.

VILAVENUT
Cuina  A 2/4 de 9 de la nit
al restaurant Can Salvi curstaller de cuina a benefici de la
Fundació Oncolliga de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Cafè filosòfic  A les 6 de lat
arda a la biblioteca Joan Vinyoli espai de tertúlia d’esperit
crític «Cafè filosòfics» amb el
professor i filòsof Josep Maria
Carbó.

Pessebres

GIRONA
Jornada  A partir de les 9
del matí, a l’Auditori, jornada
«Reinventa’t. Innova per competir», organitzada per l’Associació Espanyola de Directius
(AED) i Tribuna de Girona amb
el suport de la Diputació de
Girona, KPMG i CaixaBank.

GIRONA
Cooperativisme  A les 11
del matñi al centre cívic de
Santa Eugènia conferència informativa sobre el cooperativisme en la que es parlarà sobre els tràmits, organitzacions
i característiques.
Unió Europea  A 2/4 de 4
de la tarda a l’Aula 1A de la
Facultat de Dret de la Universitat de Girona conferència
sobre les fronteres de la Unió
Europea a càrrec del professor
José Luis Vilanova de la UdG.
LA TALLADA D’EMPORDÀ
Reforma fiscal  A les 4 de
la tarda a la sala de plens de
l’Ajuntament conferència informativa sobre la valoració
cadastral i la reforma fiscal a
càrrec de membres d’Unió de
Pagesos i tècnics d’Agroxarxa, empresa dels serveis del
sindicat.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Reforma fiscal  A 2/4 d’1
del migdia a l’Auditori del Museu de la Mediterrània conferència informativa sobre la valoració cadastral i la reforma
fiscal a càrrec de membres
d’Unió de Pagesos i tècnics
d’Agroxarxa, empresa dels
serveis del sindicat.

Gastronomia
L’ESCALA
Mostra de cuina  A les 7 de
la tarda a la Cuina de l’Escola
Empúries mostra de cuina de
Nadal.

GIRONA
Exposició  El Museu del Cinema de Girona acull, fins al
proper 24 de gener, l’exposició «Garbancito de la Mancha. 70 anys del primer llargmetratge europeu d'animació
en color». La mostra commemora el 70è aniversari de l’estrena a Barcelona del primer
llargmetratge europeu d'animació en color.

PALAMÓS
Menú de l’Escamarlà  Els
restaurants: Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, MarBonic,
Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs de Palamós i Costa Brava, Guillermo, Refugi de Pescadors, Horreo i Simon, de Calonge-Sant Antoni, i Can Sidro
de Vall-llobrega, celebren fins
el diumenge 20 de desembre, la campanya gastronòmica del Menú de l’Escamarlà.

Pistes de gel
RIPOLL
Pista de Nadal  Fins el 6

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

de gener a la plaça de la Lira
amb horari els dies feiners de
5 de la tarda a les 9 de la nit i
dissabtes i festius d’11 del
matí a les 2 del migdia i de 5
de la tarda a les 9 de la nit.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  La Llotja del Tint
XXI de Banyoles acull, fins al
pròxim 20 de desembre,
l’exposició «LafuturA extramurs» del col·lectiu LafuturA.
Amb obres de Nathalie Rey,
Juan Antonio López, Frederic
Fàbregas, J.L. Tercero, Iván
Sanjuás i Lourdes Garreta.
FIGUERES
Exposició  El Museu de
l’Empordà acull l’exposició
«Fern Sehen. com podem
imaginar-nos un lloc sense
ser-hi?», de l’artista alemanya, Monika Anselment. La
mostra es podrà visitar fins al
pròxim 10 de gener. Horaris: de dimarts a dissabte de
11h a 19h. Diumenges i festius de 11h a 14h (dilluns
tancat) www.figueres.cat
GIRONA
Exposició  El Col·legi de Periodistes de Girona acull, fins
al pròxim al 15 de gener,
«El llapis més esmolat», una
mostra de vint-i-cinc vinyetes
de Manel Fontdevila. La mostra permet descobrir el procés
creatiu del ninotaire manresà
Manel Fontdevila i recull vinti-cinc dibuixos originals fets a
mà al costat de la vinyeta definitiva, totes publicades a la
publicació digital ElDiario.es
Exposició  Fins al 31 de
desembre es pot visitar al
Museu d’Art de Girona la mostra «Un mes, una obra. Fanal
de Reis». Horaris: Feiners: De
10 a 18 h, diumenges i festius: de 10 a 14 h.
Exposició  De l’1 al 22 de
desembre, al Centre Cívic Barri
Vell-Mercadal, es pot visitar
l’exposició de l'Associació Catalana d'Arteràpia.
Exposició  La Biblioteca
Carles Rahola acull «El batec
de l'elefant a l'Artisteja», una
proposta on l'artista Pep
Camps s'encarrega de fer la
proposta d'activitat artística
col·laborativa d'aquest espai
de la sala d'arts de la biblioteca, sota el títol Pintem el cel.
Fins al 20 de desembre.
Exposició  Fins el 18 de
desembre, la Biblioteca Carles Rahola acull «Paraules
descalces. Dones fent pau».
La mostra vol contribuir a donar veu a tretze dones compromeses amb la pau i el respecte dels drets humans i Israel i Palestina. Aquest projecte s'inscriu en el marc d'una
intenció més àmplia que té
per finalitat recordar el treball
i la força de les dones d'arreu
del món per a la consecució
de la pau, en consonància
amb la Resolució 1325.
Exposició  L’Espai Santa Caterina acull, fins al pròxim 9
de gener, l’exposició «Scouting in Catalonia». Una mostra
que vol donar a conèixer i posar en valor la feina dels localitzadors d'espais de rodatge
catalans. La mostra reflecteix
la mirada de tots aquests professionals i recull una selecció
de l'enorme arxiu fotogràfic
de què disposen.

Exposició  La Galeria El
Claustre acull, fins al 5 de gener, la «Mostra Col·lectiva de
Nadal». Una exposició col·lectiva formada per més de
1000 obres de més de 100
artistes, exhibides a les nostres galeries de Girona i Figueres. Més informació al
web: www.elclaustre.com
Exposició  La Fundació Valvi acull, fins al pròxim 16 de
gener, l’exposició de maduresa, de Josep Perpiñà. Es tracta
d’una mostra que proposa
contraposar els inicis de l'artista ( dècada dels 60) davant
de l’obra actual.
Exposició  La Sala d'Exposicions del primer pis del Centre
Cultural La Mercè acull, fins
el pròxim 28 de desembre,
«Sing a song on desk. Beca
Primer Comissariat Bòlit». Exposició d'Isaura Creus, Lena
Laguna, Cristina Lliurat, Lídia
Martí, Lourdes Mondéjar, Ingrid Riera i Haili Wong.
Exposició  Les sales Bòlit
La Rambla i Sala Fidel Aguilar
acullen, fins al 29 de gener,
l’exposició «Temps variable i
petons de Medusa», d’Orlan.
Comissariat: Jackie-Ruth Meyer. Més informació al web:
www.bolit.cat
Exposició  Durant tot el
mes de desembre es pot visitar al Claustre de la Diputació de Girona, l'exposició internacional «Arte y superación»,
una mostra produïda per l'Asociación de Pintores con la
Boca y con el Pie.
Exposició  El Museu d’Art
de Girona acull fins al 10 de
gener, «Aplech, models en
vers y en prosa. Retrats de
Prudenci Bertrana». Una
mostra que permet endinsarse en el despertar literari de
començaments del modernisme, moment d'efervescència
de la cultura catalana, que
Bertrana va contribuir a difondre a través dels retrats que
va elaborar per al llibre
Aplech, models en vers y en
prosa. Horari: Feiners: de 10 a
18 h (octubre-abril) Diumenges i festius: de 10 a 14 h
(Tancat els dilluns, excepte
festius, i els dies 25 i 26 de
desembre i 1 i 6 de gener).
Exposició  El Palau de Congressos de Girona acull, fins
al pròxim dia 3 de gener,
l’exposició fotogràfica «Una
mirada als valors de La Marató». La mostra s’articula al
voltant de 4 valors, la confiança, la solidaritat, l'emoció i
l'esforç, que funcionen com a
eixos conductors d'un conjunt
de fotografies que il·lustren la
globalitat del projecte. Horaris: De dilluns a divendres de
15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius de 16 a 18 h
Exposició  El Museu d’Art
acull, fins al 4 d’abril, l’exposició «Primeres impressions.
Xilografies gironines (s. XVIIXX)». En motiu del 125è aniversari del naixement del folklorista Joan Amades, aquesta
mostra presenta per primera
vegada gran part de les matrius de fusta originals que
serviren per a la impressió de
tota mena de publicacions.
Exposició  El Centre Cívic
de Sant Narcís acull, fins al
pròxim 16 de desembre,
l’exposició de pintures «Les
Dones que hi ha en mi», de
Dolores Durán Arqueges.

Exposició  El Museu d’Art
de Girona acull, fins al pròxim 22 de maig, l’exposició
«Vitralls. La llum de la Catedral de Girona». Una petita
mostra una selecció dels vitralls del segle XIV de la Catedral de Girona, actualment
conservats en magatzems. Es
tracta d'unes joies de l'art de
la vidrieria que van acolorir de
llum la Catedral gironina al
llarg de segles. Ara es poden
veure exposats amb la taula
de vitraller del Museu d'Art,
única al món.
Exposició  La Casa de Cultura de Girona acull, fins al
pròxim 18 de desembre,
«Centenari de les escoles normals de mestres de Girona
(1914-2014)». Exposició
commemorativa pel centenari
de la creació de les escoles
normals de mestres (masculina i femenina) de Girona. L’exposició mostra la trajectòria i
l’activitat dels centres d’ensenyament que durant els darrers cent anys s’han ocupat
de la formació dels mestres a
la ciutat de Girona i el seu àmbit territorial d’influència.
Exposició  La Casa de Cultura acull, fins al 19 de desembre «La verema dels 80.
Una emigració civilitzada».
Una exposició que mostra els
moviments migratoris per
anar a fer la verema al sud de
França que a partir de la dècada dels seixanta fins als noranta del segle passat va ser
una pràctica habitual per a milers de famílies senceres que
hi anaven especialment des
d’Andalusia, Extremadura,
Múrcia o País Valencià.
Exposició  El Museu d’Història de Girona acull, fins al
pròxim 3 d’abril, l’exposició
«Girona en època contemporània. Les capitalitats de la
ciutat (1800-1939)». Una
mostra que recull els principals canvis experimentats per
la ciutat al llarg del segle XIX i
les quatre primeres dècades
del segle XX. Comissariat a
cura de: Mònica Bosch i Portell
i Joaquim M. Puigvert i Solà.
Exposició  El Museu dels
Jueus de Girona acull, fins al
pròxim 17 de gener, l’exposició «Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial». Aquesta mostra
s’aproxima a una etapa i uns
fets històrics força desconeguts i excepcionals, que mostren la ciutat i el seu paper en
el context de la II Guerra Mundial. Mentre Espanya i la major
part de Catalunya van quedar,
per diverses raons, allunyades
dels fets transcendentals esdevinguts a l'Europa sotmesa
a l'horror nazi, Girona va ser
lloc de pas, d'acollida o d'empresonament per a moltes
persones de condició jueva
que fugien de Hitler.
Exposició  El Caixa Forum
Girona acull, fins al pròxim
17 de gener, «Una expo
més. Visions desconegudes a
través de l'art», una mostra de
fotografies, dibuixos, llibres,
còmics, cartells, i fins i tot una
pel·lícula realitzats per persones del col·lectiu sense sostre.
L’exposició vol mostrar com
l'art pot contribuir a l'apoderament de persones en situació
de vulnerabilitat. I ho fa donant-los veu en primera persona, igualtat de condicions i
oportunitats, i visibilitat a través de la participació en un
procés creatiu.

