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Agenda i Cartellera
Mercats

Conferències

Blanes, Cadaqués, Olot, Santa
Coloma de Farners, Torroella de
Montgrí.

PALAFRUGELL
Xerrada D’11 a 1 del matí, a la
biblioteca, xerrada «Con puc relacionar-me de manera eletrònica
amb les administracions públiques?» a càrrec de Lídia González
i Jordi Bruguera.

Música
GIRONA
Concert A les 8 del vespre a El
Cafè concert de Dani Pérez i Pep
Pérez Cucurella «Ressons de
Jaco» dins del festival Jacophonic.

Festes
CAMPDEVÀNOL
Festa major A les 11 del matí,
Missa en record pels nostres difunts, oficiada per Mn. Enric Garcia, fill de Campdevànol.
- A les 12 del migdia, al Barri de la
Creu, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
A la mitja part, brindis i tradicional Fotografia de Festa Major.
- A les 6 de la tarda, a la Plaça de
la Dansa, ballada de la Dansa de
la Gala de Campdevànol, Element
Festiu Patrimonial d’Interès Nacional, i a continuació 4 sardanes
amb la cobla Ciutat de Girona.
- A 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça
de l’Església, concert de cançons i
balls populars russos a càrrec del
Grup de Folklore Rus Vecherinka
sota la direcció de Tatiana Badulina, en el marc de la Capitalitat
Europea del Ferro 2017. En acabar, taller de danses russes per
petits i grans i degustació de productes russos.
- A 2/4 de 12 de la nit, a la sala
Diagonal, Ball del confeti amb
Duet Sharazan, la Loca Histèria i
Dj Adrià Vila.
OSOR
Festa major A les 7 de la tarda
berenar de germanor.
RIUDARENES
Festa major A 2/4 de 6 de la
tarda al poliesportiu ball amb el
trio musical Sol de nit.
- A 2/4 de 9 de la nit al rebost del
sindicat botifarrada popular.
- A 2/4 de 10 de la nit al poliesportiu concert de cloenda de festa
major amb havaneres amb el
grup Port Bo i a la mitja part cremat.

Lletres
GIRONA
Contes A les 6 de la tarda a la
biblioteca Carles Rajola sessió de
contes.
Club de lectura A les 8 del vespre a la biblioteca Salvador Allende club de lectura amb «Lliçó
d’alemany» amb Sergi Murcia.
HOSTALRIC
Club de lectura A 2/4 de 7 de la
tarda a la biblioteca Modest Salse
sessió del club de lectura amb el
comentari de «Una dona difícil»
de John Irving.

Tallers
GIRONA
Eines digitals A les 5 de la tarda a l’Estació Espai Jove taller sobre l’us de les eines digitals.
PALAFRUGELL
Administració A les 11 del matí
a la biblioteca taller per relacionar-se de manera electrònica
amb les administracions.

AVUI DESTAQUEM

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Divulgació A les 7 de la tarda a
la biblioteca Octavi i Margarit
conferència sobre els valors naturals del fons marí a càrrec de personal de la Fundació Mar.

Donació sang
L’ESTARTIT
Campanya  De les 6 de la tarda
a les 9 del vespre, a la sala polivalent, campanya de donació voluntària de sang.
MAÇANET DE LA SELVA
Campanya  De les 11 del matí a
les 4 de la tarda, davant la Frit
Ravich, bus de la campanya de
donació voluntària de sang.

Gastronomia

L’Escala

Exposició temàtica i permanent
al Museu de l’Anxova i la Sal
El Museu de l’Anxova i de la Sal acull una exposició que mostra
un recorregut temàtic sobre la història de la pesca i la salaó a l'Escala, des dels seus inicis, així com la procedència i la textura dels
diferents tipus de sal, en comerç marítim, la importància dels alfolins i dels usos de la sal en l'alimentació i en l'imaginari popular, a
més d’altres aspectes. Informació: 972 77 68 15

BEGUR
Campanya Indians Fins el 8
d’octubre celebració de les terceres jornades gastronòmiques
d’Indians amb la participació de:
Cafè Bagú, Cal Bandarra, Cal Climent Platillos, Casa Juanita, Diferent Restaurant, Hotel Aigua Blava, hotel Aiguaclara, hotel Mas
Ses Vinyes, La Cuina (hotel Clàssic), Rostei, Sa Rascassa, Tothora i
Turandot.
TOSSA DE MAR
Cim i Tomba Fins el 30 de setembre campanya de la cuina del
Cim i Tomba amb els restaurants:
Bahia, Ca la Carme, Can Carlus,
Can Pini, Capri, Castell Vell, el Petit de Can Carlus, L’Ajustada, La
Cuina de l’Àvia, Mesre d’Aixa, Minerva, Sa Barca, Santa Marta,
Tursia, Víctor i Victòria.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder de
acull, de forma permanent,
l’Espai d’Interpretació de l’Estany, un equipament museístic
de nova generació, equipat amb
les tecnologies més modernes i
amb un discurs expositiu innovador. Una mirada al passat, al
present i al futur de les ciències
naturals.
- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del soterrani del Museu Darder, una
col·lecció que ens permet entendre i recrear com era la visió
que al s. XIX i principis del s. XX
es tenia de les ciències naturals.
Més informació a: www.museusdebanyoles.cat
CALDES DE MALAVELLA
Exposició  El Balneari Vichy
Catalán de Caldes de Malavella
acull, fins el 7 d’octubre vinent,
l’exposició de pintures «Visceral», de Georgina Misser.
CALONGE
Exposició Al Castell de Calonge, exposició «La Vall dels Enginys» d’Abel Pérez Mainegra i
Douglas Darnís Pérez Castro.
Fins el 24 de setembre.
CASTELL D’ARO
Exposició  Segona exposició

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu fets.diaridegirona@epi.es
d’estiu a les sales municipals
d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro, amb de
45 obres pictòriques d’Artigau,
que donen una visió panoràmica
de més de cinc dècades de trajectòria artística. Es pot visitar fins
el 17 de setembre (de dimarts a
divendres 18-21 h i caps de setmana i festius 11-13 h i 18-21 h),
en entrada lliure i gratuïta.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya
- La Farinera, acull de forma
permanent una exposició que
incorpora tota una sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que permeten conèixer d'una manera
amena i experimental els diversos continguts del museu. Així,
es poden veure les seccions «De
molí fariner a Farinera», «La
font d’energia», «El blat, la farina i el pa» i «El procés productiu». Per a més informació i horaris, visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org
DARNIUS
Exposició  La Sala d'Exposicions Municipal de Darnius acull,
fins el pròxim 31 de desembre,
l’exposició del centenari de Josep Maria Gironella. Oberta
cada dia fins el 16 de setembre,
quan es podrà visitar només els
dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14h. i de 16:30 a 20h.
EMPURIABRAVA
Exposició  A l’Ecomuseu-Farinera, es pot visitar l’exposició
«Empordà Industrial». Aquesta
mostra, fruit de 2 anys de recerca i de la col·laboració de tres
museus, mostra a través d’imatges, audiovisiuals, objectes i maquetes, un recorregut pels diferents paisatges i les indústries
de l’Empordà ja des del s. XVIII.
Es podrà visitar en horari del
museu fins l’1 d’octubre.

Girona

«El geni culinari. Innovacions
que marquen la nostra cuina»
Fins al pròxim 22 de setembre, el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona (Sant Pere de Galligants), acull la mostra «El Geni
Culinari: innovacions que marquen la nostra cuina». Aquesta exposició té com a objectiu mostrar les restes arqueològiques des
de la perspectiva culinària, tot mostrant com i què menjaven els
nostres avantpassats, en diverses èpoques de la història.

Camprodon

Exposició «Cavallers i ferrers al
castell de Rocabruna»
 El monestir de Sant Pere de Camprodon acull l’exposició «Cavallers i ferrers al castell de Rocabruna», que es podrà veure fins al 10
de desembre. Es tracta d’una mostra produïda pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona amb l’objectiu de mostrar el procés
de recuperació arquitectònica i arqueològica d’aquest monument.

Exposició  En sis diferents espais del municipi es pot visitar
aquesta instal·lació exterior que
vol donar a conèixer com era
abans el territori on es va construir la urbanització d’Empuriabrava, així com les característiques d’aquesta marina residencial que la fan única al món. Es
pot visitar durant tot el dia fins
el pròxim 31 d’octubre.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la Tècnica de l’Empordà acull, de forma permanent, una exposició
de peces que formen part del
fons del mateix museu, i és una
de les millors col.leccions dedicades a les màquines que simbolitzen el temps de la Revolució
Industrial. Horari: De dimecres a
dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a
19 h. Diumenges de 10.30 h a 13
h. Dimarts de 16 h a 19 h.

pionera al món en la producció
industrial del batut de cacau i
que ha sabut elaborar elaborar
un producte de gran qualitat,
singular, únic i inimitable. Té 84
anys d'existència i ha viscut els
grans esdeveniments històrics
del nostre país (la Guerra Civil,
la postguerra i les crisis econòmiques) i forma part de l'imaginari col·lectiu de diferents generacions de casa nostra. Aquesta
exposició presenta materials i
documents inèdits i també fotografies originals i envasos recopilats durant més de trenta anys
de recerca. Es podrà visitar fins
el pròxim 1 d’octubre.
GIRONA
Exposició  El Museu d’Art de
Girona acull, fins el pròxim 1
d’octubre, l’exposició «Prudenci
Bertrana, pintor». Amb motiu de
la celebració de l’Any Bertrana,
el museu gironí dedica aquesta
àmplia exhibició que mostra el
vessant artístic d’un dels escriptors més destacats del Modernisme i recull bona part de la
seva obra pictòrica: dibuixos,
il·lustracions, retrats i paisatges.
Exposició  Fins el 5 de novembre es podrà visitar al Museu d’Art de Girona, l’exposició
«Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona (ADAG). Autoorganització, lluita simbòlica i
pràctica social, 1976-1978». Es
tracta d’una mostra en homenatge al col·lectiu ADAG, que va
representar una de les principals experiències organitzatives
i d’acció política antifranquista
del món artístic a Catalunya i a
l’Estat espanyol.
Exposició  Al Museu del Cinema es pot visitar «Llum! La llanterna màgica i la imatge digital.
Complicitats entre els segles XIX
i XXI». Aquesta mostra, a més de
divulgar la llanterna màgica a
través dels fons del Museu del
Cinema, també vol suggerir al
visitant algunes complicitats
que, malgrat les distàncies, trobem entre aquest espectacle
precinematogràfic i els usos de
la imatge digital. Fins al 28 de
gener de 2018.

Exposició  El Museu d’Història
dels Jueus acull de forma permanent una exposició sobre la
història de la comunitat jueva.
Està dividada en diversos àmbits: Festivitats i tradicions; El
cicle de la vida; Els calls; La diàspora; La sinagoga; El cementiri;
L'herència cultural; El pa de
cada dia; La coexistència de cultures i La societat conversa i la
inquisició. Per a més informació
contacteu amb el museu al telèfon 972 216 761 o a l’adreça callgirona@ajgirona.cat

Exposició  Fins el 24 de setembre, el Museu de l’Empordà
acull l’exposició «Fort, el temps
no importa». Joaquim Fort de
Ribot (1924-2005) fou un personatge discret que va preferir de
quedar sempre en un segon terme. És sobretot conegut per les
fotografies que va fer durant els
anys cinquanta i seixanta en
companyia del seu amic, el farmacèutic Alexandre Deulofeu i
que il·lustren els seus llibres sobre l'Art romànic. Aquesta mostra vol donar a conèixer al gran
públic aquesta producció fotogràfica de naturalesa eclèctica.

Exposició  Fins al 22 de setembre, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya a Girona (Sant
Pere de Galligants), acull la mostra «El Geni Culinari: innovacions que marquen la nostra cuina». Aquesta exposició té com a
objectiu mostrar les restes arqueològiques des de la perspectiva culinària. L'alimentació és
un tema que desperta cada cop
més l'interès de la societat, tant
pel que fa a la qualitat del que
mengem com a la creativitat
gastronòmica i al component
identitari de la nostra cuina, que
es manifesta especialment en la
revifada i la recuperació de la
cuina tradicional.

Exposició  El Museu del Joguet de Catalunya presenta «La
gran aventura del Cacaolat»,
una exposició sobre una marca

Exposició  A la Casa de Cultura es pot visitar l’exposició «Un
tren en pot amagar un altre»
d’Àlex Nogué, dins el Programa

Exposicions viatgeres de la Diputació de Girona. Es pot visitar
fins al 30 de setembre. Horari:
dimarts a divendres, d’11 a 20 i
dissabtes, d’11 a 18.
Exposició  A la galeria Art en
Brut, exposició «Un autoretrat i
altres mons onírics» de Joan
Ponç. Fins el 30 de setembre.
Exposició  Fins el 30 de setembre es pot visitar una doble
exposició de l’artista Nuri Ann. A
l’Espai 22 hi ha «Beautiful Sadness» i a l’Aparador 22 «Retratos
imaginados».
Exposició  Al claustre de la Diputació de Girona es pot veure
l’exposició «Jo sóc tu». La mostra són un conjunt de fotografies
de membres de l’Associació El
Trampolí. Fins al 15 d’octubre,
de dilluns a divendres, de 9 a 19
h.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  Fins el proper 18
de setembre, el Terracotta Museu acull l’exposició «Tano Pisano: Ceràmica». Aquesta mostra
vol esdevenir una retrospectiva
del treball en ceràmica realitzat
per l’artista italià de reconeixement internacional, Tano Pisano. Una obra que ha elaborat
amb l’assessorament i l’estreta
col·laboració d’artistes, artesans
i ceramistes de la Bisbal d’Empordà i comarca.
Exposició  Al Castell Palau, exposició «No tocar» de José Luis
Castaño. Fins al 8 d’octubre.
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial
de l’Exili acull, fins al pròxim
29 d’octubre, l’exposició «El
Món dels Vencedors» d’Ignasi
Prat. En aquesta exposició, comissariada per Àlex Brahim,
l’artista porta a terme una mena
de cartografia del poder franquista mitjançant el retrat de les
estances dels seus principals jerarques. Estetització del poder,
feixisme petri, impunitat, desaparició del relat dels vençuts
són algunes de les qüestions
que evoca aquest suggeridor
treball fotogràfic.
Exposició  El Museu Memorial
de l’Exili acull, fins l’1 d’octubre, l’exposició «Machettes». El
genocidi de Rwanda va començar oficialment el 6 d'abril de
1994, quan l'avió que transportava al president del país, membre de la majoria hutu, va ser
enderrocat. Totes les persones a
bord van morir. En poques hores, extremistes hutus (Interahamwe) van prendre el poder i
una onada d'assassinats es va
desencadenar contra la minoria
tutsi i un nombre indeterminat
d'hutus moderats. En 100 dies
es va exterminar al 75% de l'ètnia tutsi, entre 800 mil i un milió de persones. Les causes tenen relació amb la possessió de
les moltes riqueses naturals del
país.
L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal acull de forma permanent una exposició que mostra un recorregut temàtic sobre
la història de la pesca i la salaó al
municipi de l'Escala, des dels
seus inicis, així com la procedència i la textura dels diferents tipus de sal, en comerç marítim, la
importància dels alfolins i dels
usos de la sal en l'alimentació i
en l'imaginari popular, a més
d’altres aspectes de la tradició.
Horari: De dilluns a dissabte de
10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h. Diumenges de 10 h a 13 h.
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Comarques

Ripoll demandarà les empreses
que van fer el pavelló i la biblioteca
Segons l’Ajuntament, els dos edificis tenen mancances i pateixen patologies El pavelló té
degoters que han obligat a canviar el parquet Una pedregada va inundar la biblioteca l’any 2014
X.V. RIPOLL

■L’Ajuntament de Ripoll demandarà les empreses que van construir el centre de tecnificació esportiva l’Avellaneda i la biblioteca
Lambert Mata. El regidor de Servei al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer (PDeCat), ha explicat que, des de fa
temps, l’Ajuntament té problemes
a causa de les deficiències estructurals que pateixen les dues construccions.
Colomer ha detallat que, des de
fa anys, els dos edificis pateixen
mancances i patologies. Segons
explica, «quan hi ha plogudes fortes o normals els entra aigua, hi ha
esquerdes a les parets i remats que
no estan ben posats». A més, el regidor ha remarcat que, al pavelló
de l’Avellaneda, quan plou entra
aigua per dos llocs de la coberta.
Colomer indica que «no entren
grans quantitats d’aigua, però el
problema és que perjudica el paviment de parquet». Segons ell,
l’aigua dels degoters ha obligat a
canviar en diverses ocasions el
parquet de la pista.
Davant d’aquesta situació, el
regidor va assenyalar que fa uns
sis mesos la Junta de Govern Local
va encarregar un examen pericial
de l’estat dels dos equipaments.
Actualment ja disposen dels exà-

La XiFRa

7

milions d’euros
Cost aproximat dels dos
edificis  En plena època de
bonança constructora, la biblioteca va costar tres milions
d’euros i el pavelló més de
quatre. Les inauguracions dels
edificis van ser esdeveniments
importants a la localitat.
Façana de la biblioteca Lambert Mata de Ripoll. DdG

mens pericials i a partir d’ara, segons Colomer, faran els aixecaments mitjançant notari i posaran
la demanda. El regidor també ha
indicat que fa un temps van contactar amb una de les empreses
que va fer la construcció del pavelló. Això no obstant, es van trobar
que havien de fer unes proves que
al final no van poder fer.
Tant el pavelló com la biblioteca són equipaments construïts en
el període del govern tripartit i en
plena època de construcció d’edificis públics. La biblioteca es va

posar en servei el  i el pavelló,
el .
Es tracta d’edificis moderns
amb una imatge arquitectònica
potent que ja van ser criticats pels
seus defectes estructurals durant
la construcció i els primers anys
de la posada en servei pel grup de
CiU, llavors a l’oposició, i ara, amb
el nom de PDeCAT, al govern. El
pavelló, de . metres quadrats,
consta d’un pista amb tres zones
de joc de bàsquet, grades per a
una capacitat de  persones i
zona de musculació i spa.
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■ L’exposició Cavallers i ferrers al
castell de Rocabruna romandrà
oberta al monestir de Sant Pere de
Camprodon fins al  de desembre. Es tracta d’una mostra preparada pel Servei de Monuments de
la Diputació de Girona i la seva intenció és ensenyar l’esforç de la
Diputació en la recuperació arquitecònica i arqueològica del
monument. El castell té la màxima protecció de la Direcció General de Patrimoni Cultural de Catalunya i la catalogació de bé cultural d’interès nacional.
El , el Servei de Monuments de la Diputació de Girona
va començar a treballar al castell
de Rocabruna amb la voluntat de
fer una consolidació d’urgència
d’una fortalesa molt important a
l’època medieval. Els treballs de
consolidació van suposar una redescoberta arqueològica del que,
ara se sap, era una de les fortificacions medievals més importants
de Catalunya. Es tractava d’una
peça clau en el domini del Ripollès, la Cerdanya i el Vallespir que
va tenir moments de molta utilitat
en el segle XV. Això no obstant, havia quedat força arraconat del coneixement popular.
Els treballs arqueològics han
consistit en la reconstrucció del
recinte jussà, l’espai destinat a
acollir els serveis necessaris per al
manteniment del castell.

Aquests premis caduquen passats tres mesos, comptats a
partir del dia següent del sorteig.
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Deu sèries de 100.000 bitllets cada una

D’altra banda, la biblioteca
Lambert Mata, de . metres
quadrats, és un edifci ample i lluminós però ha necessitat arranjaments des de la seva posada en
servei, el . Per exemple, el
lluernari de l’entrada va quedar
malmès per una pedregada, el
juny del , que va suposar una
inundació de l’equipament. Un
altre problema han estat els despreniments a la façana de l’edifici.
La renovació de la façana, en el
seu moment, va ser valorada en
uns . euros.

Camprodon
acull l’exposició
«Cavallers i
ferrers al castell
de Rocabruna»
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