
Mercats
� La Bisbal d’Empordà, Celrà, les
Planes d’Hostoles, Platja d’Aro,
el Port de la Selva, Portbou, Por-
queres, Salt, Sant Esteve d’en
Bas i Sils.

Balls
CAMPLLONG
� 21.30. Sales del local social.
Classes de country. Horaris:
21.30, nivells iniciats i intermedi,
i a les 21.45, nivell debutants.

GIRONA
� 21.00. Restaurant La Cuina de
la Mercè, ctra. Barcelona, 48.
Sopar ball amb l’actuació de la
cantant Aurora.
� A la nit. Sala de Ball. Festa
Black and White, amb sessió de
Dj Pere.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.00. Sala de festes Las Ve-
gas. Classes de balls de saló.

Castells
FIGUERES
� 20.00. Molí de l’Anguila. Tallers
de castells, amb la Colla caste-
llera de Figueres.

Concerts
CALDES DE MALAVELLA
� 21.30. Hotel Balneari Vichy Ca-
talan. Sopar concert amb l’ac-
tuació d’Oscar Font.

GIRONA
� 20.00. Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura. Actuació
del conjunt The Bax Trio, format
per Javier León, flauta; Anna
Quiroga, arpa, i Elliot Corner, vio-
la.
� 21.30. Context Llibreria Cafè.
Concert Els últims tangos... de
l’any, amb Javier Ciancio i Cris-
tian Ruiz.
� Al vespre. Lola Cafè. Actuació
de Salva i Blackiss.

L’ESCALA
� Al vespre. El Pati del Molí. Ses-
sió revival de Radio Cassette
Night.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
� 19.00. Mundial. Audició de Na-
dal dels alumnes de l’Escola mu-
nicipal de Música Conrad Saló.

LLANÇÀ
� 6è Tour Música en Viu. 22.00.
Bar Lara. Concert de versions
acústiques a càrrec de Flameth-
rower + Anne Sea & The Platy-
pus.
� 00.00. Glops. Actuació del
grup Los Eventuales.

PORQUERES
� 21.00. Centre cívic. Actuació
de Guillem Roma & Camping
Band Orchestra.

RIPOLL
� 21.00. Sala Eudald Graells. Cir-
cuit Folc, amb l’actuació d’Achili-
funk Sound System i Mox.

SALT
� 21.30. La Mirona. Actuació de
Danko Jones + Slavedown.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.00. Taverna de Cas Roma-
gué a la Casa Irla. Jam session
amb l’Escola municipal de Músi-
ca.
� 23.00. La Goleta. Actuació
dels cantautors Jordi Gomara,
Vol Menor, El Cantaitor i Joan S.
Almansa.

VIDRERES
� 23.00. Bar de la Piscina. Ac-
tuació dels Shut up Twist again i
Bruts. Dins la programació del II
Festival Folkyou.

Pessebres
BANYOLES
� 20.30. Museu de Sant Esteve.
Inauguració de la 51a Exposició
del concurs de pessebres de Ba-
nyoles i Pla de l’Estany.

BLANES
� Pessebre tradicional al passeig
de Dintre. Fins al 6 de gener.

LES PLANES D’HOSTOLES
� Mostra de pessebres d’Olot i
comarca, a l’Església. Fins al 10
de gener.

SANT FELIU DE PALLEROLS
� Mostra de pessebres a l’esglé-
sia del Roser. Fins al 2 de febrer.
Per visites els dies feiners, cal
trucar al telèfon 687 453 148 o a
l’Ajuntament.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� Pessebre de Josep Mir, al Mu-
seu de la Mediterrània. Fins a l’1
de febrer.

Fires
FIGUERES
� Mercat de Nadal, a la Rambla.

PORQUERES
� XX Fira d’hivern. 21.00. Centre
cívic. Concert a càrrec del grup
Guillem Roma.

Infantils
CASSÀ DE LA SELVA
� 16.30 a 19.30. Espai Jove l'Es-
corxador - Sala Gran. Tarda Jove
amb activitats dirigides, espais
de debat, inquietuds.... tots els
divendres del curs escolar.

GIRONA
� 17.30. Biblioteca Carles Raho-
la. La moixana del dia: moixai-
nes, cançons i jocs de falda per
als més petits. Per a nens i ne-
nes fins a 2 anys.
� 18.00. Biblioteca Carles Raho-
la. El conte del dia, Hi havia una
vegada... Per a nens i nenes fins
a 6 anys.
� 18.30. Biblioteca Carles Raho-
la. Llegim, escoltem, parlem...

Òpera
PALAFRUGELL
� 19.00. Sala d’actes del TMP.
23è Concert audiovisual d’òpe-
ra, amb La Traviata, de Giuseppe
Verdi.

Teatre
BESCANÓ
� 23.00. Sala La Torre. Especta-
cle del monologuista Miguel Es-
pejo.

LLAMPAIES
� 21.00. Sala. Representació de
l’obra Remenant els boscos de
nit, a càrrec de Kissima Sillah i
Janot Carbonell. Dins el cicle
Temporda Baixa.

LLORET DE MAR
� 20.30. Teatre. Representació
de l’obra U-Bahn, a càrrec de la
companyia La Caravana de les
Arts.

PLATJA D’ARO
� 21.00. CAF. Clin Clon Clown
presenta Swellen’s Tapper Sex.

SALT
� 21.00. Teatre de Salt. Repre-
sentació de l’obra El rey, d’Alber-
to San Juan, interpretada per
Luis Bermejo, Guillermo Toledo i
Alberto San Juan. Dins el Tem-
porada Alta.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� 21.00. Auditori Espai Ter. Re-
presentació de l’obra Terra baixa
i Lluís Homar, de Pau Miró. Dins
el Festival Temporada Alta.

Conferències
BANYOLES
� 19.00. Sala d’actes del Museu
Darder. Acte de presentació de
l’Associació Eco8 Construcció
Sostenible. Com afecten els edi-
ficis a la salut, el medi ambient i
l’economia local?.

TORROELLA DE MONTGRÍ
� 19.00. Casa Pastors. Identifica-
ció de la violència masclista, xer-
rada dels Mossos d’Esquadra.

VIDRERES
� 17.00. Llar de jubilats. Xerrada
sobre la Marató de TV3.

Debats
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 19.30. Espai de Congressos del
monestir. Debat sobre Quina Eu-
ropa vols?, sobre els reptes de
futur de la UE.

Jornades
QUART
� I Jornada de ceràmica negra, a
l’obrador de Ceràmiques Marcó.

Gastronomia
CASSÀ DE LA SELVA
� Jornades gastronòmiques Tas-
ta els salsafins. Restaurants: Bar
d’Tapes, El Raconet de Cassà,
Bar Font, Bar Vi Novell, Can Bar-
galló, Bar Neda, Bon Acull, La
Coma, Centre Recreatiu, Hotel
Mas Ros, La Brasa Grillada, ros-
tisseria Ca la Pilar, rostisseria
Can Joan. Fins al 8 de desembre.

PALAMÓS, CALONGE-SANT
ANTONI I VALL-LLOBREGA
� Menú de l’escamarlà. Restau-
rants: a Palamós, Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, MarBonic,

Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs; a Calonge-Sant Antoni,
Costa Brava, Guillermo, Refugi
de Pescadors, Horreo i Simon, i
a Vall-llobrega, Can Sidro. Fins al
20 de desembre.

ROSES
� Jornades gastronòmiques del
Suquet de Peix de Roses 2015.

Tertúlies
SANT PERE PESCADOR
� 20.30. Restaurant Bon Punt.
Diàlegs de sobretaula, sopar-ter-
túlia organitzat per la Fundació
Albert Tomàs i Bassols, l’entitat
ecologista Iaeden i la revista Al-
beres. Ponent: Marta Ball-llose-
ra, responsable de l’Oficina Tèc-
nica de la IAEDEN-Salvem l’Em-
pordà.

Inauguracions
BANYOLES
� 20.30. Monestir de Sant Este-
ve. Inauguració de l’exposició de
pessebres de Banyoles i comar-
ca. 51è Concurs de pessebres de
Banyoles, 2a mostra de pesse-
bres escolars feta amb materials
reciclats, 2a mostra de postals
de Nadal i patchwork, monogrà-
fic de la família Gubert Bril·li, ex-
posició de fotografies de perso-
natges de Banyoles i pessebres
tradicionals.

GIRONA
� 19.00. Espai dels Amics del
Museu d’Art. Inauguració de l’ex-
posició Planeta K, aproximació a
l’univers de Franz Kafka, de
Quim Domene.
� 19.00. (A)parador 22 de la Lli-
breria 22. Inauguració de l’expo-
sició de Miguel Ángel Gil Anda-
luz.
� 19.00. Biblioteca Carles Raho-
la. Inauguració de l’exposició de
Miquel Ruiz Avilés Una altra ma-
nera de captar el món (1979-
2013).

OLOT
� 19.00. Sala 15 del Museu de la
Garrotxa. Inauguració de l’expo-
sició La festa popular. La catala-
nitat cívica.
� 20.00. Cafè Art. Inauguració
de l’exposició de pintura naïf de
Leban Sajor.

Presentacions
GIRONA
� 20.00. Llibreria 22. Presenta-
ció de l’editorial In Púribus i de
les seves últimes novetats: Sic
Transit Gloria, Mindundi, de Jo-
sep J. Conill, i Màximes i pensa-
ments, de Chamfort. Intervin-
dran Oriol Ponsatí-Murlà, editor,
traductor i escriptor; Josep J.
Conill, autor, i Joan Dolç, editor.

L’ESTARTIT
� 19.30. Seu de l’EMD. Presenta-
ció del llibre La maledicció dels
Palmisano, del periodista i es-
criptor Rafel Nadal.

LLERS
� 17.00. Castell. Presentació del
llibre infantil Mundeta, la bruixa
de Llers al pessebre vivent, d’An-
na M. Matas i Joan Antoja, a càr-
rec de Sònia Pau.

RIPOLL
� 16.00. Biblioteca Lambert Ma-
ta. Presentació del llibre de Jordi
Castellet Mots per la família,
amb introducció de Maria Sàn-
chez.

SANTA CRISTINA D’ARO
� 19.00. Biblioteca municipal.
Presentació de la novel·la Mor-

diendo el paso a la distancia, de
David Sandó, a càrrec de Núria
Martí.

Donació de sang
LA CELLERA DE TER
� 17.00 a 20.30. Llar de jubilats.

RIUDELLOTS DE LA SELVA
� 18.00 a 21.00. Sala polivalent
de l’Ajuntament.

Solidaritat
RIBES DE FRESER
� Una joguina, un somriure, reco-
llida de joguines i articles d’hi-
giene personal. Llocs: Casal
d’avis (de 16.00 a 20.00), Patro-
nat de Cultura (de 17.00 a
20.00) i Associació de Dones
(de 18.00 a 19.00). Fins al 18 de
desembre.

Diversos
BANYOLES
� 18.00. Oficina Jove del Pla de
l’Estany - Cal Drac. Sona 9, 15
anys en imatges.
� 19.00. Plaça Major. Encesa
dels llums de Nadal. Cantada de
nadales a càrrec de l’Agrupació
Coral Veus de l’Estany. Xocolata-
da popular.

BESCANÓ
� 17.00. Casal d'avis. Quina.
� 21.00. Local Jo+B. Cinema.

BLANES
� 19.00. Biblioteca comarcal. Ta-
ller d’scrapbooking, amb Taleia
Cultura.
� 19.00. Passeig de Dintre. Inau-
guració de l’enllumenat de Na-
dal i el pessebre.

CAMPRODON
� 18.00. Davant de l’Ajuntament.
Inauguració de l’encesa de les
llums de Nadal, amb la coral
Brins.

CASSÀ DE LA SELVA
� 09.00. Dinamització del parc
urbà de salut de la plaça de la
Sardana al Mas Cubell.
� 21.00. Auditori de la Sala Galà.
Projecció de la pel·lícula Más allá
del peso.

CELRÀ
� 21.00. Club de lectura negra,
amb el llibre El somriure d’Ange-
lica, d’Andrea Camilleri.

ESCLANYÀ
� 17.00. Local polivalent. Taller
de Nadal.

FIGUERES
� 18.00. Museu de l’Empordà.
Pràctica d’Excavació permanent,
amb la companyia Doctor Alon-
so, amb el treball d’investigació
El desenterrador.

L’exposició itinerant Una altra manera de captar
el món (1979-2013), del fotoperiodista Miquel
Ruiz, s’inaugura avui a la Biblioteca Carles Rahola
de Girona (19 h). Coincidint amb el 20è aniversari
del genocidi de Srebrenica, la mostra d’Inspai s’ha
modificat per incidir més en les imatges de la guer-
ra de Bòsnia, que Ruiz va viure molt de prop.

Miquel Ruiz ■ JOAN SABATER

Miquel Ruiz exposa
a la Biblioteca Carles
Rahola

| Apunts | 69EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE DEL 2015

L’agenda www.elpuntavui.cat/agenda

11
67

37
-1

11
06

67
ACarmen Català i

Francisco Cataraín
La Carmen Català i en
Francisco Cataraín,
de Palafrugell, van ce-
lebrar els 60 anys de
casats el dia 1, amb
un dinar familiar.

60è aniversari

Girona
Jan, fill de Toni Vil-
ches i Sònia Vizcaíno.
Va néixer el dia 26 de
novembre a la Clínica
Girona.
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Hi ha una fotografia para-
digmàtica que, com cap al-
tra, ressalta en l’exposició
que des d’ahir es pot visi-
tar a la biblioteca Carles
Rahola de Girona. És la
que mostra la biblioteca de
Sarajevo derruïda per les
bombes incendiàries a fi-
nals de l’agost de 1992.
Una biblioteca dins la bi-
blioteca. Amb tot el con-
trast, esfereïdor i pu-
nyent, que sorgeix entre
una de nova, monumental
i majestuosa, convertida
ja en el gran referent cul-
tural de la ciutat, i una de
vella, arrasada i esbudella-
da i, per aquest motiu, re-
convertida en símbol dels
horrors que acompanyen
les guerres, la violència i la
repressió.

La imatge, obra del foto-
periodista Miquel Ruiz
(1954), serveix de fil dis-
cursiu per mitjà del qual
s’ha construït l’exposició
Miquel Ruiz Avilés: una
altra manera de captar el
món (1979-2010), que fa
un any que viatja per les
comarques gironines, pe-
rò que en aquest nou espai
s’ha reinventat amb la vo-
luntat d’incidir en la part
més representativa del
fons: les imatges referents
a la guerra de Bòsnia, con-
flicte que Ruiz va viure de
molt a prop i del qual en va
deixar una constància

gràfica molt extensa. Una
exposició que està integra-
da dins la biblioteca i que
ocupa les tres plantes.

Acte inaugural
Malgrat que es va trobar a
faltar la presència de Mi-
quel Ruiz, que està hospi-
talitzat, l’afluència de pú-
blic, multitudinària –com
tant va ressaltar una enor-
gullida Lourdes Reyes, di-
rectora de la biblioteca–,
va donar molt caliu a l’acte
inaugural. El conseller de-
legat d’El Punt Avui, Joan
Vall-Clara, va repassar la
seva llarga relació perso-
nal i professional amb el
fotògraf al llarg d’aquests
darrers 35 anys –qualifi-
cada d’“intermitent i si-
lenciosa”– explicant anèc-
dotes i vivències compar-
tides sobretot aquells anys
en què van col·laborar en
l’eclosió del periodisme gi-
roní. També en la mateixa
línia el seu amic personal i
periodista Narcís Genís va
parlar de la gènesi de la se-
va conversió a fotògraf i
dels seus inicis a la delega-
ció altempordanesa d’El
Punt, tot destacant la “te-
nacitat” de Ruiz. I el tam-
bé amic i periodista Enric
Matarrodona va llegir els
agraïments del protago-
nista, malauradament ab-
sent, en què es declara
d’allò més feliç per expo-
sar a la biblioteca que por-
ta el nom del seu estimat
Carles Rahola. ■

Miquel Ruiz
exposa la seva
obra gràfica a la
Carles Rahola

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

a Amb un acte multitudinari es va
inaugurar l’exposició del fotoperiodista,
que s’ha adequat a la nova biblioteca

Enric Matarrodona, Lourdes Reyes, el president de la Diputació,
Pere Vila, Narcís Genís i Joan Vall-Clara, ahir ■ JOAN SABATER
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a poc més de trenta-sis anys, un noi de Fortià es
va trobar unes quantes vedelles mortes i aban-
donades enmig d’un camp prop de casa seva, i

va decidir que aquell fet tan reprovable s’havia de do-
nar a conèixer, així que va acudir a Punt Diari –una pu-
blicació que havia sortit al carrer feia pocs mesos. En
el diari, es veu que no li van fer gaire cas, o no es cre-
ien la història, i van donar l’excusa que potser calien
imatges. Però aquell noi era molt tossut, obstinat i ca-
parrut, i al cap de pocs dies tornava a trucar a la porta
del diari amb les fotos. Horribles, tècnicament. Segur
que avui no passarien cap control d’edició en cap re-
dacció. Però aquelles imatges, pel seu contingut, teni-
en un interès periodístic, mostraven els animals morts
i abandonats amb tota la seva cruesa. Van ser les pri-
meres fotografies que va publicar Miquel Ruiz.

Això, que podria semblar una anècdota, és un fet
transcendental per a la futura carrera del fotoperio-

dista empordanès. Miquel
Ruiz va captar de seguida el
poder i la força que pot tenir
una imatge. Va entendre que
si tenies una bona notícia i la
volies fer més creïble l’ha-
vies d’explicar amb imatges,
i aleshores la informació es
convertia en un fet irrefuta-
ble que qualsevol mitjà de
comunicació publicaria.
A més, si una cosa ha tingut
sempre en Miquel és un bon
nas i una visió periodística,
qualitats que no es prodi-
guen en excés entre els fotò-
grafs de premsa.

Aquest va ser el debut de Miquel Ruiz en el món del
fotoperiodisme. Un món que a partir d’aquella prime-
ra fotografia el va atrapar i del qual no ha sortit mai
més.

Després vindrien els anys a El Punt amb anades i
vingudes, treballant també per als diaris El Observa-
dor, El Mundo i La Vanguardia, entre d’altres. Però hi
ha una altra etapa, que és la del fotògraf inquiet i viat-
ger que té necessitat de veure de primera mà què
passa pel món. És quan pren consciència de la misèria
de les guerres, que s’implica amb la gent i amb les
causes solidàries, i funda l’ONG Fotògrafs per la Pau.

El resultat, i el resum de la trajectòria del noi que va
descobrir la fotografia a partir d’unes vedelles mortes,
es pot veure aquests dies a l’exposició Miquel Ruiz
Avilés: una altra manera de captar el món (1979-2010)
a la biblioteca Carles Rahola de Girona, fins a mitjan
gener de l’any vinent.

F
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LA GALERIA

Captar el món

Narcís
Genís

Si tenies una
bona notícia i
la volies fer
més creïble
l’havies
d’explicar amb
imatges, i
aleshores la
informació era
irrefutable

Oposició frontal al model
de Barbie, tant per a la do-
na real com per a les jogui-
nes que molts fabricants
destinen únicament a un
públic femení. Coincidint
amb les festes de Nadal, el
col·lectiu feminista La Da-
lla, d’Olot, ha posat en
marxa una campanya per
fer pedagogia entre el pú-
blic consumidor en gene-
ral i, específicament, en-
tre les dones, perquè no es
deixin arrossegar per
aquest tipus de productes,
i als pares perquè no com-
prin joguines sexistes que
atorguen rols determinats
a les dones i als homes.
“Les festes de Nadal sem-
pre van acompanyades
d’un consumisme desen-
frenat. Un consumisme
imposat per la societat de
consum i molt influït pels
mitjans de comunicació i
la publicitat, que entre al-
tres coses fomenten el ma-
terialisme i el sexisme”,
afirmen fonts del col·lec-
tiu.

El cartell de la campa-
nya és molt explícit, amb
dues figures de Playmobil
de protagonistes: un nen
que somia una nina i una
nena que somia un cotxe.
Sota el lema “A mi m’agra-
da jugar. Combat els rols
de gènere”, La Dalla refor-
ça així la campanya de

l’Institut Català de les Do-
nes #trenquemestereo-
tips i pretén incidir direc-
tament en la comunitat
escolar perquè pugui refle-
xionar al voltant de la co-
educació dels seus infants.
“És important que se’n
parli a casa i a l’escola, pe-
rò que també ells mateixos
es plantegin dubtes i refle-
xions sobre a què els agra-
da jugar i si hi ha joguines
per a nens i joguines per a
nenes”, diuen les matei-
xes fonts.

A més del cartell, La Da-
lla ha organitzat diversos
actes. Divendres vinent
(19.30 h a Can Trincheria)
es durà a terme una xerra-
da col·loqui a càrrec de la
sociòloga Cristina Vila so-
bre com refermen les cam-
panyes nadalenques els
estereotips de gènere. El
matí del 23 de desembre i
pels carrers del centre
d’Olot es farà una perfor-
mance per despertar
consciències entre totes
les consumidores i ciuta-
danes sobre la influència
que té la pressió estètica
als nostres cossos. I el ma-
teix dia (18.30 h a les esca-
les de Sant Esteve) se cele-
brarà una cantada de na-
dales reivindicativa, jun-
tament amb altres col·lec-
tius de la ciutat, i al final hi
haurà un got de xocolata
desfeta per a tothom. La
Dalla, doncs, torna a re-
moure consciències. ■

La Dalla, d’Olot, convida a
trencar els rols de gènere
en les compres de Nadal
a El col·lectiu feminista ha organitzat tres actes per fer pedagogia sobre el
tema a Vol que la campanya arribi a les escoles per fer reflexionar la comunitat

Jordi Casas
OLOT

3
actes ha organitzat el col·lec-
tiu La Dalla per conscienciar
sobre l’oferta comercial de
Nadal

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

La frase

“Els tòpics sexistes i
els rols de gènere
durant el Nadal tenen
un impacte directe en
la societat”
La Dalla
COL·LECTIU FEMINISTA D’OLOT

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

La xifra

El cartell de La Dalla és molt explícit ■ EL PUNT AVUI
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Blanes, Cadaqués, Olot, San-
ta Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí. 

CAMPDEVÀNOL
Contes A les 6 de la tarda a
la biblioteca narració de con-
tes amb el títol «Bon Nadal»
a càrrec de Clarat Espectacles.

EL PORT DE LA SELVA
Contes A 2/4 de 6 de la ta-
rad a la biblioteca sessió de
contes amb la companyia Va-
decontes.

GIRONA
Contes A les 6 de la tarda a
la biblioteca Carles Rahola
sessió de contes.

Recital poesia A les 8 del
vespre a l’Auditori Josep Via-
der de la Casa de Cultura reci-
tal «Paraula de poeta» dedi-
cat a l’escriptora Mercè Rodo-
reda. L’acte es tancarà amb el
Poema de Nadal de Josep Ma-
ria de Segarra. Les peces se-
ran interpretades per Àngels
Pardàs al piano; Eugènia Car-
bó a la veu i Salvador Roca,
rapsoda.

Club de lectura A les 8 del
vespre a la biblioteca Salva-
dor Allende club de lectura
amb «Això és tot» de James
Salter.

Club de lectura A les 9 de
la nit a la biblioteca Ernest
Lluch club de lectura amb
«L’acabadora» de Michela
Murgia.

LA JONQUERA
Presentació llibre A les 7
de la tarda a la biblioteca Car-
les Bosch de Trinxeria presen-
tació del llibre «El Cid de Va-
lència era català o quan i com
els catalans van fer Espanya»
de Lluís Maria Mandado.

OLOT
Contes A les 6 de la tarda a
la sala infantil de la biblioteca
l’hora del conte.

Recital de poesia A les 6
de la tarda a la sala El Torín
recital de poesia de l’ONS
Montsacopa sota el títol «Ja-
cint Verdaguer: el cant del
Rossinyol».

SANTA COLOMA DE FARNERS
Club de lectura A 2/4 de 6
de la tarda a la biblioteca Joan
Vinyoli club de lectura amb
«L’àvia gangster» de David
Walliams.

ARBÚCIES
Concert A les 6 de la tarda
a la llar de jubilats concert de
l’escola de música-Mestre Llu-
ís Torres.

GIRONA
Christmas Swing A 2/4 de
7 de la tarda al carrer de San-
ta Clara actuació de Carajillu
Jazz Duo.

SALT
Nadales A les 11 del matí
al mercat municipal cantada
de nadales a càrrec de l’escola
El Gegant del Rec. Organitza
l’activitat l’associació de co-
merciants del Mercat de Salt
dins de la programació de Na-

dal.

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS
Nadales A les 10 del matí
al local polivalent tercer tas-
tet de Nadal amb cantada de
nadales a càrrec dels nens i
nenes de les escoles.

GIRONA
Cinefòrum A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca Carles
Rahola sessió de cinefòrum
amb la projecció de «Manos
milagrosas».

L’ESCALA
Nadal A les 5 de la tarda a
la sala polivalent taller sobre
decoració de l’arbre de Nadal.

LLANÇÀ
Patchwork A les 6 de la
tarda al casal d’avis taller de
Patchwork a càrrec de Núria
Font.

SANT PERE PESCADOR
Memòria A 2/4 de 4 de la
tarda al primer pis del casal
cultural taller de memòria.

Nadal A 2/4 de 6 de la tar-
da al casal taller mini tió de
Nadal.

GIRONA
Art A les 6 de la tarda a la
biblioteca Carles Rahola pre-
sentació de «Realitats altera-
des» de Rita Andreu.

LLANÇÀ
Representació A les 9 de
la nit a la Casa de Cultura re-
presentació teatral dels Pas-
torets a càrrec dels alumnes
de primer d’ESO de l’Institut
de Llançà.

BLANES
Fira de Sant Tomàs De les
9 del matí a les 9 de la nit als
carrers Ample, Muralla, Raval i
plaça d’Espanya fira nadalen-
ca de Sant Tomàs.

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’arti-
cles 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 ar-
tesans.

GIRONA
Processos industrials De
les 9 del matí a les 12 del
migdia a la Cambra de Comerç
jornada de transferència tec-
nològica en la qual els repre-

sentants empresarials expo-
sen el seus reptes en matèria
de control i automatització de
processos, i els grups de re-
cerca de la Universitat hi do-
nen resposta. S'exposaran ca-
sos d'èxit de col·laboració en-
tre empreses i Universitat en
aquest camp. 

CASTELL D’ARO
Representació A les 6 de
al tarda a la llar d’infants re-
presentació del pessebre vi-
vent.

OLOT
Pista de gel Fins el proper
10 de gener a la plaça Major
pista de gel oberta de les 11
del matí a les 2 de la tarda i
de 4 de la tarda a les 9 de la
nit.

PALAFRUGELL
Pista de Nadal Fins el 10
de gener a La Bòbila pista de
gel oberta de les 10 del matí
a les 2 de la tarda i de 4 de la
tarda a les 9 de la nit.

RIPOLL
Pista de Nadal Fins el pro-
per 6 de gener a la plaça de la
Lira amb horari els dies fei-
ners de 5 de la tarda a les 9
de la nit i dissabtes i festius
d’11 del matí a les 2 de la tar-
da i de 5 de la tarda a les 9 de
la nit.

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
Mostra de pessebres i dio-
rames Fins el 10 de gener
es pot visitar a La Carbonera
la mostra de pessebres i dio-
rames. Horari de 5 de la tarda
a 2/4 de 9 de la nit. Tancat el
25 de desembre.

SANT GREGORI
Pessebre de Can Roseta
Fins el 8 de febrer es pot visi-
tar 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 vi-
sita prèvia. Tots els camins
estan adaptats per a perso-
nes amb minusvalia. Més in-
formació als números de telè-
fon 972 42 83 47 i 972 42
97 79. Correu electrònic: pes-
sebrecanroseta@hotmail.com

BLANES
Exposició La Galeria l’Arca-
da de Blanes acull, fins al
pròxim 5 de gener, l’exposi-
ció de Josep Maria Solà.

CAPMANY
Exposició La seu de l’Asso-
ciació Cultural Populart acull,
fins al pròxim 10 de gener,
l’exposició de fotografia «Pai-
satges i racons de l'Albera».
Una selecció de fotografies
realitzades en el curs d'un ta-
ller de fotografia del paisatge,
impartit pel fotògraf Pau Gue-
rrero. Horaris: dissabtes d'11h

a 14h i de 17h a 19h i els diu-
menges d'11h a 14h.

FIGUERES
Exposició El Museu de
l’Empordà acull l’exposició
«Fern Sehen. com podem
imaginar-nos un lloc sense
ser-hi?», de l’artista aleman-
ya, Monika Anselment. La
mostra es podrà visitar fins al
pròxim 10 de gener. Hora-
ris: de dimarts a dissabte de
11h a 19h. Diumenges i fes-
tius de 11h a 14h (dilluns
tancat) www.figueres.cat

GIRONA
Exposició El Col·legi de Pe-
riodistes 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 mos-
tra permet descobrir el procés
creatiu del ninotaire manresà
Manel Fontdevila i recull vint-
i-cinc dibuixos originals fets a
mà al costat de la vinyeta de-
finitiva, totes publicades a la
publicació digital ElDiario.es

Exposició Fins al 31 de
desembre es pot visitar al
Museu d’Art de Girona la mos-
tra «Un mes, una obra. Fanal
de Reis». Horaris: Feiners: De
10 a 18 h, diumenges i fes-
tius: 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 Ca-
talana d'Arteràpia.

Exposició L’Espai Santa Ca-
terina acull, fins al pròxim 9
de gener, l’exposició «Scou-
ting in Catalonia». Una mostra
que vol donar a conèixer i po-
sar en valor la feina dels loca-
litzadors d'espais de rodatge
catalans. La mostra reflecteix
la mirada de tots aquests pro-
fessionals i recull una selecció
de l'enorme arxiu fotogràfic
de què disposen. 

Exposició La Galeria El
Claustre acull, fins al 5 de ge-
ner, la «Mostra Col·lectiva de
Nadal». Una exposició col·lec-
tiva formada per més de
1000 obres de més de 100
artistes, exhibides a les nos-
tres galeries de Girona i Fi-
gueres. Més informació al
web: www.elclaustre.com 

Exposició La Fundació Val-
vi acull, fins al pròxim 16 de
gener, l’exposició de madure-
sa, de Josep Perpiñà. Es tracta
d’una mostra que proposa
contraposar els inicis de l'ar-
tista ( dècada dels 60) davant
de l’obra actual.

Exposició La Sala d'Exposi-
cions del primer pis del Centre
Cultural La Mercè acull, fins 
el pròxim 28 de desembre,
«Sing a song on desk. Beca
Primer Comissariat Bòlit». Ex-
posició d'Isaura Creus, Lena
Laguna, Cristina Lliurat, Lídia
Martí, Lourdes Mondéjar, In-
grid Riera i Haili Wong. Comis-
sari: Daniel Gasol

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 Me-
yer. 

Exposició Durant tot el
mes de desembre es pot vi-
sitar al Claustre de la Diputa-
ció de Girona, l'exposició inter-
nacional «Arte y superación»,
una mostra produïda per l'A-
sociación de Pintores con la

Boca y con el Pie. Un recull
d'una vintena de peces realit-
zades per artistes que, a cau-
sa d'una malaltia o d'un acci-
dent, no poden utilitzar els
braços i han après a pintar
amb la boca i els peus.

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 mos-
tra que permet endinsar-se
en el despertar literari de co-
mençaments del modernisme,
moment d'efervescència de la
cultura catalana, que Bertrana
va contribuir a difondre a tra-
vés dels retrats que va elabo-
rar per al llibre Aplech, models
en vers y en prosa. Horari: Fei-
ners: 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 ge-
ner).

Exposició El Palau de Con-
gressos de Girona acull, fins
al pròxim dia 3 de gener,
l’exposició fotogràfica «Una
mirada als valors de La Mara-
tó». La mostra s’articula al
voltant de 4 valors, la confian-
ça, 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. Hora-
ris: De dilluns a divendres de
15 a 18 h. Dissabtes, diumen-
ges i festius de 16 a 18 h

Exposició El Museu d’Art
acull, fins al 4 d’abril, l’expo-
sició «Primeres impressions.
Xilografies gironines (s. XVII-
XX)». En motiu del 125è ani-
versari del naixement del fol-
klorista Joan Amades, aquesta 
mostra presenta per primera
vegada gran part de les ma-
trius de fusta originals que
serviren per a la impressió de
tota mena de publicacions. 

Exposició El Museu d’Art
de Girona acull, fins al prò-
xim 22 de maig, l’exposició
«Vitralls. La llum de la Cate-
dral de Girona». Una petita
mostra una selecció dels vi-
tralls del segle XIV de la Cate-
dral 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. Es podrà conèi-
xer la tècnica d'elaboració i la
iconografia amb la intenció
d'aproximar-se al món dels vi-
trallers, que van deixar testi-
monis de gran valor artístic. 

Exposició El Museu d’His-
tòria de Girona acull, fins al
pròxim 3 d’abril, l’exposició
«Girona en època contempo-
rània. Les capitalitats de la
ciutat (1800-1939)». Una
mostra que recull els princi-
pals 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’expo-
sició «Catalunya i els refu-
giats jueus de la Segona Gue-
rra Mundial». Aquesta mostra
s’aproxima a una etapa i uns
fets històrics força descone-
guts i excepcionals, que mos-
tren la ciutat i el seu paper en
el context de la II Guerra Mun-
dial. Mentre Espanya i la major

part de Catalunya van quedar,
per diverses raons, allunyades
dels fets transcendentals es-
devinguts a l'Europa sotmesa
a l'horror nazi, Girona va ser
lloc de pas, d'acollida o d'em-
presonament 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 perso-
nes del col·lectiu sense sostre.
L’exposició vol mostrar com
l'art pot contribuir a l'apodera-
ment de persones en situació
de vulnerabilitat. I ho fa do-
nant-los veu en primera per-
sona, igualtat de condicions i
oportunitats.

Exposició El CaixaForum
Girona acull, fins al 7 de fe-
brer, l’exposició «Accés direc-
te. Joan Miró. Criatures singu-
lars». L'exposició mostra una
sèrie de litografies realitzades
durant la dècada dels setanta
que revelen l'ús que Miró fa
d'aquesta tècnica per aconse-
guir una expressió espontània
i directa. Una galeria de criatu-
res antropomòrfiques, infan-
tils i encisadores, però també
grotesques i amenaçadores,
interpel·len l'espectador amb
la seva presència intemporal i
la seva força suggestiva.

Exposició El Caixa Forum
Girona acull, fins al pròxim
17 de gener, l’exposició «Ga-
briel Casas. Fotografia, infor-
mació i modernitat, 1929-
1939». Aquesta exposició se
centra en quatre aspectes del
treball fotogràfic de Gabriel
Casas, un dels fotògrafs del
país més importants dels anys
trenta.

Exposició El Museu del Ci-
nema de Girona acull, fins al
pròxim 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.

LA JONQUERA
Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili (MUME) acull l’ex-
posició «Fern Sehen. com po-
dem imaginar-nos un lloc sen-
se ser-hi?», de l’artista ale-
manya, Monika Anselment. La
mostra es podrà visitar fins al
pròxim 31 de gener. Horaris
: de dimarts a dissabte de 10h
a 18h; Diumenges i festius de
10 a 14h (Dilluns tot el dia
tancat)

Exposició El Museu Memo-
rial de l’Exili acull, fins al 27
de desembre, l’exposició
«Catalunya en transició,
1971-1980». A quaranta
anys de la mort del general
Franco, amb aquesta exposi-
ció, que se centra en els anys
claus del procés de derogació
del franquisme a Catalunya, el
MUME s’afegeix al record del
protagonisme essencial de
milers de catalans i catalanes
que, amb el seu compromís,
van fer possible la instauració
de la democràcia. 
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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

SANT FELIU GUÍXOLS
Exposició Fins al 31 de
gener es pot visitar al Museu
d’Història de Sant Feliu l’ex-
posició itinerant de la Diputa-
ció «La Mancomunitat a les
terres de Girona» que propor-
ciona una visió renovada de
les principals actuacions que
va impulsar la Mancomunitat.

GIRONA
Exposició Fins al 17 de
gener es pot visitar a la bi-
blioteca Carles Rahola l’expo-
sició «Una altre manera de
captar el món 1979-2013»
del fotògraf gironí Miquel
Ruiz Avilés.

PALAFRUGELL
Pista de gel De les 10 del
matí a les 2 de la tarda i de
les 4 de la tarda a les 9 de la
nit funciona la pista de gel de
Nadal a La Bòvila. La pista es-
tarà oberta al públic fins al
proper 10 de gener.

GIRONA
Exposició El CaixaForum
acull, fins al pròxim 7 de fe-
brer, l’exposició «Accés direc-
te. Joan Miró. Criatures singu-
lars». Una sèrie de litografies
realitzades durant la dècada
dels setanta que revelen l'ús
que Miró fa d'aquesta tècnica
per aconseguir una expressió
espontània i directa.
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