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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 2 D’ABRIL DEL 2016

HISTÒRIA

Presenten un
llibre monogràfic
sobre Rupià
Una monografia sobre Rupià,
la nova entrega dels Quaderns
de la Revista de Girona –editats per la Diputació de Girona conjuntament amb l’obra
social de La Caixa– es presenta avui al teatre de Rupià
(12.30 h). En l’acte hi seran
l’autor del llibre, el mestre Jesús Culebras; el vicepresident
de la Diputació, Albert Piñeira;
el director de l’oficina 31 de la
Bisbal d’Empordà, Rafel Mateu, i l’historiador empordanès Joan Badia. ■ ELOI CAMPS

LITERATURA

Convoquen els
premis literaris
de Sant Narcís

El Dia Internacional de l’Art
no entén de fronteres
a Els agents artístics de les comarques gironines s’han bolcat en la celebració conjunta i han
programat més de 40 activitats i 20 exposicions a Tindrà lloc el dissabte 16 i el diumenge 17 d’abril
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Més d’una seixantena
d’activitats artístiques i
culturals constitueixen la
programació de la quarta
edició del Dia Internacional de l’Art, que enguany
té lloc els dies 16 i 17
d’abril a Girona i comarques. Un any més, i ja en
són quatre, la capital gironina i divuit municipis de
la demarcació es bolquen a
commemorar una efemèride establerta tot just el
2011 per la Unesco en recordança del naixement
d’un dels grans artistes i
creadors de la història,

Leonardo da Vinci (el 15
d’abril de 1452), amb l’objectiu de celebrar les diverses formes de l’art i acostar-les als ciutadans.
La celebració s’intensifica i en aquesta quarta
edició són 56 entitats i
quatre artistes els que han
muntat les activitats, que
tenen com a finalitat comuna omplir els carrers
del territori d’art i de
cultura en aquesta gran
festa mundial. El programa d’activitats és ampli i
divers. N’hi ha de gratuïtes
i d’aptes per a tots els públics, i van des d’itineraris
d’art fins a propostes gastronòmiques, perfoman-
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56

entitats participen en la
quarta edició del Dia Internacional de l’Art, 46 de les
quals són privades.

ces, projeccions, xerrades
i exposicions.
La iniciativa, promoguda i coordinada des del
Centre d’Art Contemporani Bòlit de Girona, permet
que tant artistes com diverses entitats relacionades amb el món artístic

dissenyin plegats una programació multidisciplinària. En aquest sentit, el regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, molt
aplaudit en la que ha estat
una de les seves primeres
intervencions en el nou
càrrec, va remarcar la
transversalitat de la jornada amb el convenciment
que “l’art no entén de fronteres ni de territoris”. Així
mateix, va assenyalar que
“l’art és una oportunitat
de creació social, i sense
l’art difícilment construirem una societat”, i hi va
afegir que “la relació entre
el sector públic i el privat
s’ha de potenciar al mà-

xim”, especialment en
l’àmbit artístic i cultural.
Per la seva banda, la directora del Bòlit, Carme
Sais, es va manifestar en la
mateixa línia i va aprofitar
per destacar l’aportació de
l’artista Manel Bayo, professor de l’Escola Municipal d’Art de Girona, en la
imatge gràfica del cartell
promocional. En aquest
cartell, s’hi pot apreciar
una llesca de pa, amb un
“gran poder iconogràfic”,
en què, segons la seva lectura, s’hi entreveu “una
reivindicació dels artistes
de la necessitat de tenir el
pa a taula” i que “l’art és el
nostre pa de cada dia”. ■

L’Associació de Veïns de Sant
Narcís de Girona i el club de
lectura del barri convoquen
l’onzena edició dels premis literaris de Sant Narcís. Els treballs que s’hi presentin han de
ser reculls de relats breus, que
han d’incloure un mínim de
deu relats, de no més de tres
pàgines cadascun. La dotació
és de 900 euros per al primer
premi i 400 per al segon. El
termini per participar-hi s’acaba el 7 de maig. ■ E.C.

PUBLICACIONS

Presenten el
projecte editorial
Contra, a Cassà
El Cineclub Vuitimig va presentar divendres a Cassà
l’editorial Contra Ediciones, un
projecte creat pel cassanenc
Eduard Sancho que s’ha consolidat com una aposta única
en el panorama editorial espanyol. L’assaig i la no-ficció
musical formen part del catàleg de Contra, en el qual figuren firmes clàssiques del gènere, com Greil Marcus, Nick
Tosches, Simon Reynolds o
Norman Mailer.■ REDACCIÓ
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Una de les activitats de l’any passat, que va tenir lloc al Museu d’Art de Girona ■ JORDI RIBOT / ICONNA

