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Història d’un final feliç

INICI · El 2009 unes cabres salvatges es van escapar del clausurat Parc Animal de Sobrestany i van adaptar-se a viure en
llibertat al massís del Montgrí PROJECTE · Un estudi valorarà el seu impacte per garantir-ne la pervivència
Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

E

l 2009 unes cabres salvatges
es van escapar del Parc Animal de Sobrestany i van convertir el massís del Montgrí
en la seva nova llar, aquesta vegada
en llibertat. El parc va ser una iniciativa empresarial d’Alfons de Robert Ferrer-Cajigal, comte de Torroella i propietari dels terrenys. El
parc l’havia clausurat el Departament de Medi Ambient. Gairebé
deu anys després, la imatge
d’aquests animals ha estat una
constant durant moltes excursions
pel massís; es calcula que ja són uns
150 exemplars i, a més, sense cap
depredador natural. Ara, Ajuntament, Generalitat i el Parc Natural
Massís del Montgrí-Illes Medes han
unit esforços per avaluar el nombre
d’animals, el seu estat i establir un
protocol perquè no entrin en conflicte amb l’equilibri natural del
massís.
L’alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, que és veterinari, ho té
clar: “Aquesta és una història amb
un final feliç, després de la nefasta
gestió privada del parc. Un cop enllestit l’estudi i amb un protocol
d’actuació, tindrem la presència regulada de la cabra salvatge per gaudir-ne tots.” Segons Rufí, la presèn-

Un exemplar de
cabra salvatge al
massís de Montgrí,
on es creu que la
població pot arribar
fins als 150
exemplars ■ SERGI
GAMARRA

cia de ramats, com havia estat històricament amb la transhumància
amb les valls del Ripollès, ha d’ajudar a gestionar el sotabosc per a la
prevenció d’incendis forestals: “Els
espais naturals necessiten gestió i
regulació de l’ús públic en un entorn molt humanitzat i amb molta

pressió turística”, destaca, i afegeix: “Per això ens cal conèixer la
població de cabres, el seu cens, la
seva salut i la capacitat del Montgrí
per no trencar l’equilibri natural.”
Segons l’alcalde, “quan a la Costa
Brava tot just, i segurament per
força, es comença a qüestionar el

desenvolupament urbà del litoral,
Torroella avança en el seu compromís amb l’entorn natural. El projecte Life Pletera i la gestió de la cabra
salvatge en són exemples.”
Aquesta història amb final feliç,
segons Rufí, té els seus inicis amb
el projecte impulsat pel comte de
Torroella, Alfons de Robert FerrerCajigal, a Sobrestany. Va ser un
parc animal, que ocupava unes 40
hectàrees i que contenia diverses
espècies, algunes exòtiques. De Robert, un emprenedor, es va decantar pel projecte del parc, en no tirar
endavant la promoció d’una trentena de cases. El parc, situat a tocar
el nucli de Sobrestany, municipi de
Torroella, a tocar l’antic estany de
Bellcaire i als peus del massís, es va
obrir el 1997 amb més de 300 animals. El 2008 l’Ajuntament el va
clausurar i va donar a la propietat
qunze dies per retirar els animals.
Finalment, el 2009 el Departament
de Medi Ambient va expedientar el
responsable per haver desatès els
animals. També se’n van escapar
daines, que el Departament de Medi Ambient va sacrificar el 2010.
En aquest llarg procés, molts animals van estar-hi encara dos anys
més, enmig d’un foc encreuat entre
Medi Ambient i Agricultura pel tema de la seva atenció. Però això ja
és història. ■

L’empresa empordanesa
Falgas, premiada als EUA
a Dues màquines

recreatives infantils
de la firma de
Castelló, guardonades
Esteve Carrera
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’empresa Falgas, ubicada
a Castelló d’Empúries i especialitzada en màquines
recreatives i equipaments
infantils, ha estat distingida als Estats Units: aquest
mes de novembre, l’Iaapa
Trade Show –la fira mes
important i prestigiosa del
sector, que s’ha celebrat a
Orlando– ha premiat Falgas amb el primer i segon
premi de la categoria. Els
dos productes guanyadors

són Kidsim (un simulador
de petites dimensions amb
ambientació de so, imatge
i moviment) i Diabolo (un
cotxe amb un fort impacte
visual i una concepció innovadora d’estil i moviment). En els dos casos, es
tracta de màquines recreatives que s’activen
amb monedes, que acostumen instal·lar-se en espais
com ara centres comercials i parcs infantils.
Falgas Comercial és una
empresa líder en el sector
de l’entreteniment infantil i familiar, que és present
actualment de forma estable en més de 75 països arreu del món i es una marca
altament valorada en centres
d’entreteniment,

parcs d’atraccions i centres comercials. La concepció, el disseny i la fabricació del productes se centren a la planta de l’empresa a Castelló d’Empúries,
on treballen actualment
unes quaranta persones.
L’empresa va ser fundada, el 1960, per Joaquim Falgàs i ha anat evolucionar fins convertir-se
en una de les empreses
punteres mundials del
seu sector. A final del
2017, es va iniciar una nova etapa amb la promoció
d’un nou equip directiu,
sota la direcció de Jordi
Llopart, que assumeix,
ara, els reptes i la continuïtat del rumb establert pel
fundador. No és la primera

Les dues noves màquines recreatives infantils fabricades a Castelló d’Empúries: el cotxe
Diabolo –a l’esquerra– i el simulador Kidsim, han estat guardonades a Orlando ■ IMATGE CEDIDA

vegada que Falgas és guardonada a la Iaapa (el certàmen enguany va acollir
uns 42.000 visitants i
1.150 empreses expositores), però sí és el primer

cop en la història de l’empresa que els seus nous
productes han estats reconeguts amb els dos primers premis que s’atorguen en el marc d’aquest

certamen. Uns guardons
que, des de Falgas Comercial, es valoren com “el millor reconeixement” per a
la nova etapa, iniciada ara
fa un any. ■
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En companyia d’ocells

PARTICIPACIÓ · Més d’un miler de persones acudeixen al Parc dels Aiguamolls per celebrar el
26è Festival de les Aus ACTIVITATS · Entre les novetats, hi havia una observació astronòmica
Eva Vàzquez
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

S

185758-1200669Q

i amb prou feines ets capaç de distingir un estornell d’un pardal i, fora
dels flamencs, perquè
n’has vist en foto, per a tu qualsevol ocell camallarg que es desplaci a l’aigua no pot ser sinó un
bernat pescaire, aquesta és la teva festa: un cap de setmana ple
d’activitats adreçades a un públic predominantment familiar
per conèixer la riquesa ornitològica del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà com si res,
tan sols passejant amb els ulls
ben oberts. Hi ha més de trescentes espècies, la majoria protegides, que han fet d’aquest espai natural de quasi cinc mil
hectàrees un dels seus llocs de
pas, un centenar de les quals hi
nidifiquen amb regularitat, però
per no quedar desbordat per
l’amplitud d’expectatives, ja fa
26 anys que el parc organitza el
Festival de les Aus, pensat per
acostar tota classe de visitants,
iniciats o no, en els seus tresors.
Tot i que la festa s’allarga tot el
pont de la Puríssima, el dissabte
és quan sol haver-hi més afluència. Els responsables del parc
calculaven que només ahir havien passat pel centre d’informació del Cortalet prop d’un miler
de persones, la immensa majoria famílies amb mainada de
pocs anys que amassaven amb
una concentració digna de professionals altament qualificats
les boles de greix enfarinades
amb llavors que un dels tallers
els proposava de penjar als nius
per ajudar els moixons a passar
l’hivern. Amb la seva boleta de

El PSC vol que es
desencallin les
obres del Casino
El portaveu socialista i futur
cap de llista del PSC a Figueres, Pere Casellas, reclama
que s’activin les accions per
acabar les obres de rehabilitació del Casino Menestral. Casellas defineix com a inacció
del govern l’aturada de les
obres del Casino Menestral,
ara a mig rehabilitar. “El Casino Menestral va rebre injeccions ingents de diner públic
destinades a rehabilitar l’edifici”, recorda Casellas, que
apunta també que la fundació
està per crear: “Les injeccions
de diner públic van ser prèvies
a la creació d’una fundació
que preservés el futur del Casino per interès públic i resguardés la inversió pública feta en cas de fallida. Malgrat
tot, el Casino fa sis anys que
és per acabar.” ■ EPA

FIGUERES

Jornada tècnica
sobre oli de la
DOP Empordà

La festa va atreure ahir centenars de famílies al parc per participar en les activitats proposades ■ ORIOL DURAN
—————————————————————————————————————————

El biòleg Albert Burgas
proposa una visita guiada
a la llacuna de la Pletera,
avui al matí
—————————————————————————————————————————

pinso lligada amb un cordillet,
encara que secretament el que
més desitjaven era topar-se amb
alguna daina, les criatures eren
ahir les principals convidades de
la festa, que en aquesta edició va

culminar amb l’alliberament
d’un astor recuperat al Centre
de Fauna. A banda de les visites
guiades a l’ajocador dels esplugabous i corbs marins (amb totes
les inscripcions plenes des del
dia abans), al llarg del cap de setmana s’ha organitzat també un
taller de rastres i petjades per
aprendre a interpretar els senyals impresos de la natura, demostracions d’anellament científic i sessions de contes indis

narrats per un català casat amb
una nativa canadenca. La principal novetat d’aquesta edició va
ser la proposta d’observació astronòmica, ahir al vespre, per
veure la pluja d’estels de les Ganimedes. Avui continuen les activitats, amb un altre anellament i més visites guiades, entre
les quals destaca la que oferirà el
biòleg Albert Burgas a la llacuna
de la Pletera, a l’Estartit, a partir
de les 10 del matí. ■

Dimarts se celebrarà la jornada tècnica sobre l’Oli de la
DOP Empordà, que organitza
la Càtedra del Vi i de l’Oli de
l’Empordà amb la UdG i
l’Ajuntament de Figueres. La
jornada tindrà lloc a les 6 de la
tarda a l’Auditori dels Caputxins i finalitzarà amb un tast
dirigit d’olis de la DOP Empordà. Es tracta de dues conferències, una de Lluc Mercadé,
al voltant de l’impacte d’una
DOP al territori, i una altra
d’Agustí Romero, sobre la
qualitat garantida dels olis a
les DOP catalanes i els nous
reptes. La cloenda de l’acte
anirà a càrrec del director
de la càtedra, de representants municipals i d’Elisenda
Guillaumes, directora general
d’Agricultura i Ramaderia
de la Conselleria d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació. ■ EPA
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L’agenda
TORROELLA DE MONTGRÍ

왘 Sala

왘 18.00.

Auditori de Casa Pastors.
Curs rebuda del nadó.

El Tub de la Fàbrica. Jugant amb els colors. Fins al 5 de
gener.

VALLCANERA

FIGUERES

왘 16.00.

Dinamització del Parc Urbà de Salut.

Exposicions
ARBÚCIES
왘 Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. Biofera18, mostra
de les 30 fotografies finalistes del
primer concurs FotoMontseny.
Fins al 13 de gener.

BANYOLES
왘 Centre cívic. La transformació
del Barri de la Farga. Fins al 20 de
desembre.
왘 Museu Arqueològic de Banyoles. 75 anys de travessia de l’Estany. Fins al 4 de gener.
왘 Museu Darder. La revolució
neolítica. La Draga, el poblat dels
prodigis. Estarà oberta fins al dia
13 de gener.

BLANES
왘 Vestíbul

de la Biblioteca. 2019,
un any d’esport solidari. Fins al 7
de gener.

BOLVIR
왘 Espai

Ceretània. Escultura
d’Ernest Altés. Caps de setmana i
festius, fins al 31 de març. Entre
setmana, concertar cita.

BREDA
왘 Museu

municipal Josep Aragay. Exposició permanent de
l’obra de l’autor.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
왘 Biblioteca Ramon Bordas i Estragués. Palau i Fabre. L’home és
un animal que es busca. Fins al 19
de desembre.
왘 Museu d’Història Medieval de
la Cúria-Presó, s. XIV. Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa. Fins al 31 de desembre.

CELRÀ
왘 Espai Cultural Rizoma. Acte de
presència, d’Azahara Cerezo. Fins
al 4 de gener.

왘 Biblioteca

Fages de Climent.
Carles Fages de Climent. L’Arcàdia
empordanesa. Fins al 28 de desembre.
왘 Galeria El Claustre. Col·lectiva
de Nadal. Fins al 5 de gener.
왘 Museu de l’Empordà. Cadiretes, un projecte d’Enric Bardera i
Mònica Campdepadrós, guanyador d’una Beca Agita 2016. Fins al
13 de gener.
왘 Museu del Joguet. Dibuixar
contes. Quinze grans il·lustradors
catalans. Fins al 6 de gener.

FORALLAC
왘

Mas Cals de Fitor. Josep Pla i
la civilització surera. De divendres
a diumenges, fins al 6 de gener.

GIRONA
왘 Biblioteca Carles Rahola. La
Perla, una iniciativa de la biblioteca per mostrar el fons antic i característic de la col·lecció. Fins a
final d’any.
왘 Biblioteca Carles Rahola. Nòmades-Humoràlia, mostra d’humor gràfic. Dins el projecte #BibliotequesSenseFronteres. Fins al
21 de desembre.
왘 Biblioteca Carles Rahola. Saps
de què està fet el teu mòbil?. Fins
a l’11 de gener.
왘 Biblioteca Just M. Casero. Per
ser nena, en motiu del Dia internacional contra la Violència Masclista. Fins al 19 de desembre.
왘 Bòlit-La Rambla. Lloc, memòria
i salicòrnies, de Jordi Morell, Esteve Subirach, Joan Vinyes, Ivó Vinuesa i Isadora Wilson, comissariada per Martí Peran. Fins al 13
de gener.
왘 Bòlit. Microgrames, d’Alícia Casadesús en correspondència amb
el poeta Antoni Clapés. Fins al 15
de gener.
왘 Bòlit_LaRambla. Lloc, memòria
i salicòrnies, una proposta d’intervencions artístiques en el marc de

왘 Context

la recuperació de la maresma de
La Pletera. Oberta fins al dia 14 de
gener.
왘 Bòlit_PouRodó.
Casapellllum,
de l’artista Laurent Pernel. Documentació d’una obra monumental
a l’espai urbà. Fins al 14 de gener.
왘 CaixaForum.
Ramon Pichot.
D’Els 4 Gats a la Maison Rose, organitzada pel Museu Nacional
d’Art de Catalunya i l’Obra Social
La Caixa. Fins al 20 de gener.
왘 Casa de Cultura. Foroba Yelen,
fotografies de Mateo Ferrini. Fins
al 3 de gener.
왘 Casa de Cultura. Foroba Yelen,
fotografies de Matteo Ferroni.
Dins la Vibra - Festa de la Llum.
Fins al 3 de gener.
왘 Casa de Cultura. Beyond Limits, obres dels alumnes de 2n de
Batxillerat d’Arts de l’Institut S.
Sobrequès i Vidal. Fins al 4 de gener.
왘 Casa de Cultura. Experiències
matemàtiques. Fins al 29 de gener.
왘 Casa de Cultura. Foroba Yelen,
fotografies de Matteo Ferroni.
Fins al 3 de gener.
왘 Casa de Cultura. Goteig, de Domènec Fita. Fins al 31 de desembre.
왘 Centre cívic Barri Vell - Mercadal. Divers, pintures de Marta Sousa. Fins al 4 de gener.
왘 Centre cívic del Ter. Meitats, de
Judith Vizcarra. Fins al 20 de desembre.
왘 Centre cívic Pla de Palau. Fotopoemes, de Jaume Busquet, poemes; i Met Taliu, fotografies. Fins
al 2 de gener.
왘 Centre cívic Santa Eugènia.
Mostra de decoració col·lectiva de
Nadal i Diurama. Fins al 7 de gener.
왘 Centre cultural La Mercè. Jo
Milne. Maneres de fer mons. Fins
al 19 de desembre.
왘 Claustre de la Mercè. Tors
triangular, de Manel Àlvarez. Dins
el projecte Escultures al Claustre.
Fins al 20 de desembre.

llibreria cafè. Mostra
de joies exclusives artesanes
d’Anna Rocamora. Fins al 6 de gener.
왘 El Taller del Barri. Life is good
in the woods, de Violeta Martínez.
Fins al 8 de gener.
왘 Escola Oficial d’Idiomes. Pompeu Fabra. Una llengua completa.
Fins al 20 de desembre.
왘 Espai 22. Arquitectura Anatòmica, collages d’Enric Barder. Fins al
13 de gener.
왘 Espai dels Amics del Museu
d’Art. Indigent, de Javier Garcés.
Fins al 4 de gener.
왘 Espai Santa Caterina. Mostra
col·lectiva La política retratada. La
crònica social i política a través
del dibuix humorístic. Fins al 24
de febrer.
왘 Fundació Valvi. Entre el mirall i
el mur, pintura i escultura de Jordi
Amagat. Fins al 12 de gener.
왘 Galeria Dual. Mars desèrtics,
d’Elena Camacho i Marcos Zrihen.
Fins al 3 de novembre del 2019.
왘 Galeria Dual. Dibuixos i gravats
de Josep Miquel. Fins a final de
desembre.
왘 Galeria El Claustre. Col·lectiva
de Nadal. Fins al 5 de gener.
왘 Galeria Richard Vanderaa. El
caos i l’ordre, de Jaume Faixó. Fins
al 12 de gener.
왘 L’Estació Espai Jove. Reivindicar/Reinterpretar, arts decoratives de Sergi Pérez. Dins la 27a
Mostra d’art jove. Fins al 28 de desembre.
왘 Museu d’Arqueologia de Catalunya. Joc i joguines a l’Antiguitat.
Fins al 13 de gener.
왘 Museu d’Art. De París a Girona.
Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya. Fins al 23 d’abril.
왘 Museu d’Història. Damià Escuder, totes les vides. Fins al 10 de
març.
왘 Museu del Cinema. Cromos,
pel·lícules i estrelles, col·lecció de
cromos de cinema d’Albert Rossich. Fins al 27 de gener.

Malgrat de Mar

Palafrugell

L’ESCALA
왘 Museu

de l’Anxova i de la Sal.
El Fluvià, 3 comarques i un riu.
Fins al 31 de desembre.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
왘 Espai La Peixera del Terracotta Museu. Les cheminées de cactus, de Didi Heras Colomer. Fins al
27 de gener.
왘 Terracotta Museu, Espai El
Forn. Ceràmica blava catalana de
la Col·lecció Mascort. Fins al 31 de
desembre.
왘 Terracotta Museu. La ruta migratòria. Una singularitat paisatgística, de Javier Balmaseda. Fins
al 3 de febrer.

LA JONQUERA
왘 MUME. Autoritzats per a sortir.
L’èxode del 36. Fins al 3 de febrer.
왘 MUME. Ésser expropiat, d’Íngrid
Guardiola, Jon Uriarte i Jordi Mitjà. Fins al 24 de febrer.
왘 MUME. Ésser expropiat, de Jordi
Mitjà. Fins al 3 de febrer.

LA VALL D’EN BAS
왘 Can

Trona. Adaptació al canvi
climàtic, dins el projecte ECTAdapt. Fins al 27 de gener.

LES PLANES D’HOSTOLES
왘 Local

de sota les voltes. Mostra dedicada al centenari de l’escola Sant Cristòfol. Cada diumenge.

LLANÇÀ
왘 Casa

de Cultura. Le sacrè entre
les mains, de Fernando Hervàs.
Fins al 23 de desembre.
왘 Museu de l’Aquarel·la. Mostra
col·lectiva dels Premis Pinzell
d’Or. Fins al 10 de març.

LLORET DE MAR
왘 Biblioteca

municipal. Pedrolo,
més enllà dels límits. Fins al 20 de
desembre.
왘 Casa de cultura - Biblioteca.
Plecs, de Tura Sanz Sanglas. Fins
al 5 de gener.

OLOT
왘 Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Centenari de la biblioteca po-

pular d’Olot. Fins al dia 29 de desembre.
왘 Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Peret Blanc de Beget. Fins al
18 de gener.
왘 L’Àmbit. Color, de Núria Gussinyer; Forma, de Rosa Martín, i
Gest, de Berta Prujà. Fins al 29 de
desembre.
왘 Museu de la Garrotxa, Sala
Oberta. Josep Berga i Boada: el
despertar de les coses i dels adormits. Fins al 10 de febrer.

PALAFRUGELL
왘 Fundació

Josep Pla. Professors
de solitud. J. Esquirol, fotògraf - J.
Pla, escriptor, dins la XI Biennal
de fotografia Xavier Miserachs.
Fins al 5 de maig
왘 Museu del Suro. Les cooperatives de consum en territori surer.
Fins al 3 de març.
왘 Museu del Suro. Aglomerant
suro: possibilitats infinites. Fins al
15 de maig.

PALOL DE REVARDIT
왘 Castell.

Mostra de Banyoles Solidària. Fins al 27 de gener.

PALS
왘 Cyprus

Art. Mostra internacional de joieria contemporània. Fins
al 5 de gener.

PERALADA
왘 Biblioteca del Castell de Peralada. El llegat de les arts, de Carme Mateu. Fins al 31 de maig.

PLATJA D’ARO
왘 Biblioteca

Mercè Rodoreda.
Mostra del 18è concurs infantil de
felicitacions nadalenques. Fins al
12 de gener.
왘 Parc dels Estanys. Walking
Trough, escultura de gran format
de Manel Àlvarez. Fins al 31 de gener.

PORQUERES
왘 Biblioteca Carles Fontserè. Això era i no era. Maria Aurèlia Capmany. Fins al 20 de desembre.
왘 Centre
cívic.
42º06’10.8"N/2º46’24.1"E. On és
el cívic?. Fins al 21 de desembre.

Les necrològiques
Banyoles
Carmen Enríquez Ruiz. Va morir
ahir als 71 anys. Vivia a Banyoles. Vídua
de Fernando Padilla Maldonado i deixa
tres fills. Exèquies, demà dijous, dia 20
de desembre, a 2/4 de 10 del matí, a la
parròquia de Santa Maria dels Turers de
Banyoles.
Bonifacio Salvador Gómez. Va
morir abans-d’ahir als 91 anys. Vivia a
Banyoles. Vidu de Carmen Asensio Sal-

✝
11è aniversari

Jaume Gibert
Grau
Ja fa onze anys
que vas deixar-nos
i el teu record
no ha parat de créixer.
T’estimem un xic més cada dia,
i cada dia t’enyorem un xic més.

vador i deixa cinc fills. Exèquies, avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de
Banyoles.

Núria Pica i Ribas. Va morir a
l’edat de 87 anys. Exèquies, avui dimecres, dia 19 de desembre, a les 10 del
Blanes
matí, a la parròquia de Sant Nicolau de
Marcel Solé Juan. Va morir ahir Malgrat de Mar.
als 86 anys. Vivia a Blanes. Casat amb Joan Ribas i Xaubet. Va morir a
Montserrat Pèlach Llandrich i deixa tres l’edat de 80 anys. Exèquies, avui dimefills. Exèquies, avui, a 2/4 de 5 de la tar- cres, dia 19 de desembre, a 2/4 de 5 de
da, a la parròquia de Santa Maria de la tarda, a la parròquia de Sant Nicolau
Blanes.
de Malgrat de Mar.

1r aniversari de la mort de

Josep Fortià
Pagès

Josep Maria Sala i Xampeny
Creu de Sant Jordi

La teva família
et trobem a faltar.
El teu record
ens acompanyarà sempre.

La teva mare, esposa, filles,
netes i família tota.

Sant Antoni de Calonge,
19 de desembre del 2018

tural d’Uleila del Campo (Almeria) i vivia les 10 del matí, a la parròquia de Santa
a Ripoll. Vídua de Diego García Simón i Coloma de Farners.
deixa dos fills. Exèquies, ahir, a les 10
del matí, a la parròquia de Sant Josep Vilamacolum
Joan Xarles Santaló. Va morir
Obrer de Ripoll.
ahir a l’edat de 88 anys. Era de VilamaSanta Coloma de
colum. Vidu de Dolors Dalmau Carbó i
Farners
company d’Esperança. Deixa un fill. ExèRipoll
Jordi Sola Sola. Va morir diumenge quies, demà dijous, dia 20 de desembre,
Trinidad Hernández García. Va passat als 85 anys. Vivia a Santa Coloma a les 12 del migdia, a la parròquia de Vimorir abans-d’ahir als 87 anys. Era na- de Farners. Exèquies, avui dimecres, a lamacolum.
Lola Ribas Behí. Va morir ahir als
91 anys. Vivia a Palafrugell. Casada amb
Sadurní Ribas Teixidor i deixa tres fills.
Exèquies, avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a
la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Girona,
19 de desembre del 2018

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol

|
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|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 31 DE DESEMBRE DEL 2018

El Bòlit exposa les cinc intervencions
artístiques que s’han fet a la Platera

L’art aliat amb
el paisatge
J. Camps Linnell
GIRONA

118022-1200851L

En el marc del projecte Life Pletera, promogut per
procedir a la desurbanització i restauració de la
maresma de la Pletera, a
Torroella de Montgrí, s’ha
produït una anomalia: incorporar a aquest procés
de regeneració natural
una sèrie d’intervencions
artístiques aplegades sota
l’epígraf Lloc, memòria i
salicòrnies.
En total, s’han fet cinc
projectes –a banda de les
successives accions que
han tingut lloc a La Caseta– que han estat comissa-

riats per Martí Peran i que
ara es poden veure adaptats fora del seu context
natural en una sala d’exposició, com és el Bòlit de
la Rambla de Girona.
Com destaca Peran,
darrere cada intervenció

Ivó Vinuesa,
Isadora Willson,
Jordi Morell,
Esteve Subirah i
Joan Vinyes són
els artistes

bateguen múltiples objectius: imbricar l’acció cultural en l’interior d’un projecte de caire científic,
contribuir a rumiar la noció de paisatge de manera
complexa, afavorir una
aproximació a les memòries del lloc, problematitzar la pròpia idea de regeneració, i contribuir a difondre una intervenció
paisatgística amb vocació
pública.
Isadora Willson, per
exemple, ha volgut recuperar la memòria oral de la
gent de Torroella de Montgrí i representar-ho en forma d’aquarel·les dels relats gravats. Pel que fa Ivó

Una de les intervencions, exposada al Bòlit de la Rambla ■ QUIM PUIG

Vinuesa, que prové de
l’àmbit cinematogràfic, ha
portat a terme una pel·lícula estructurada en quatre capítols, representats
a través de les quatre estacions per captar, en el seu
cas, com evolucionen els
dos ecosistemes, el natural i l’urbanitzat.
L’artista Jordi Morell
ha emprès un treball derivat de l’experiència a
través de vídeos, fotogra-

fies, restes de runa... Tota
una sèrie de material compilat per crear un dietari
que plasma un espai en
transició.
Joan Vinyes, per la seva
banda, actua per no oblidar que allà es volia construir una urbanització. Ho
ha fet extraient runa (una
columna de la rotonda de
la urbanització) que serà
absorbida per la reinserció
del paisatge. “És a dir, la

seva obra és una mena de
runa induïda”, subratlla el
comissari.
Finalment, Esteve Subirah ha actuat sobre el
mateix passeig abandonat
i a mig fer, reconvertint-lo
en una tribuna del paisatge, un autèntic mirador situat al bell mig de l’entorn
de la Platera, on hi hauria
una gran urbanització. La
mateixa que ara dona peu
que l’art es manifesti. ■
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Agenda i Cartellera
Mercats
Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, Llagostera, Malgrat de Mar, Riudarenes, Sant
Pau de Seguries, Tossa de Mar i
Vidreres.

Lletres
GIRONA
Presentació A les 7 de la tarda a la Llibreria 22, presentació
del llibre editat per Cal·ligraf
«Rafael Ramis (1880-1936) Catalanista, republicà, socialista i
maçó» de Joan Armangué Intervindran, Joaquim Nadal, historiador i l’autor.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Presentació A les 8 del vespre
al Mundial, presentació del llibre
de relats «Somnis de Penèlope»
de Marta Silvestre amb il·lustracions de Xevi Torroella.
PALAFRUGELL
Club de lectura A les 7 de la
tarda, a la sala polivanet de la
biblioteca, sessió del Club de
lectura Narrativa amb «El riu encès» de Miquel Martín, amb la
presència de l’autor.
PALAMÓS
Contes A 2/4 de 6 i 1/4 de 7 de
la tarda, a la biblioteca Lluís
Barceló i Bou, «Un farcellet de
contes» de Momo.

Conferències
GIRONA
Divulgació A les 6 de la tarda
al Museu del Cinema conferència «Del que és invisible al que
és virtual» amb Jacques Aumont, catedràtic de la Sorbona.
85 anys de Ràdio Girona A
les 7 de la tarda a l’Institut d’Estudis Nahmànides, taula rodona
per la commemoració dels 85
anys de Ràdio Girona. Amb la directora de Ràdio Girona, Carme
Martínez; la delegada de Catalunya Ràdio a Girona, Clara Jordan; el director de Continguts de
la Cadena Ser a Catalunya i exdirector de Ràdio Girona, Ramon
Iglesias; l'històric locutor, Jaume
Teixidor i el col·laborador Jordi
Bosch. Jordi Grau, moderarà.
Divulgació A partir de les 7 de
la tarda a la Casa de Cultura de
Girona, conferència «Neurotoxicologia ambiental» amb Jordi
Baucells i M.Teresa Colomina
dins del cicle sobre els efectes
ambientals sobre la salut.

ferents orígens que conviuen al
municipi. Enguany Les Veus de
Salt fa un homenatge a la paraula cantada. I les llengües que se
sentiran seran: l'àrab (Marroc),
l'edó (Nigèria), el català, el castellà, el gallec, l'alemany, el fula
(Guinea), l'hindi (Índia), l'anglès,
el rus i el sawa (Camerun).

AVUI DESTAQUEM

OLOT
Playback A 2/4 de 5 de la tarda, al teatre Principal, espectacle de playback a càrrec del personal de l’Hospital d’Olot.
PALAMÓS
Debat  A 2/4 de 9 del vespre,
al teatre La Gorga, taula debat
sobre la prevenció de càncer.
Acte amb taquilla inversa a benefici de la Marató.

Festes

PALAFRUGELL
Santa Llúcia  A les 12 del migdia, a l’Ermita de Sant Sebastià,
celebració de Santa Llúcia amb
una missa solemne i audició de
sardanes a càrrec de la Cobla
Baix Empordà.

Projeccions
BANYOLES
Documental  A les 9 de la nit
a l’Ateneu Bar, projecció de
«Last days in Shibati», dins el cicle El Documental del Mes. Entrada gratuïta.

Girona

Visites

 A les 7 de la tarda al Museu del Cinema, projecció del film «Last
days in Shibati», de Hendrick Dusollier, en el marc del cicle El Documental del Mes. La destrucció de les antigues barriades a la Xina són
un reflex de les polítiques urbanístiques, socials i culturals d’un país
on allò vell, tradicional i històric ha de donar pas a allò nou. Gratuït.

GIRONA
Matemàtiques A 2/4 de 6 de
la tarda a la Casa de Cultura, visita guiada a l’exposició «Experiències matemàtiques».

Exposicions

Girona

Exposició «Life is good in the
woods» al Taller del Barri
 El Taller del Barri acull, fins al pròxim 8 de gener, l’exposició «Life is
good in the woods», de Violeta Martínez. Perquè la vida al bosc és la
vida millor... casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dona tot allò que necessitem i ens ensenya com hem d'accionar-nos per ser i fer el millor dels mons possibles.

Nadal
CASTELL D’ARO
Pessebre Vivent A partir de
les 6 de la tarda, a la Llar d’Infants Municipal, representació
del pesssebre vivent a càrrec
dels alumnes.

Marató

SALT
Concert A les 8 del vespre a
l’espai El Canal, representació
de l'espectacle «Les Veus de
Salt». Una trobada amb que és
un reconeixement a les llengües
que es parlen a Salt i que crea
lligams entre les persones de di-

ESCLANYÀ
Postals De 2/4 de 12 a 1 del
migdia, davant el locals polivalent, venda d’ornaments i postals a benefici de la Marató.
FIGUERES
Nadales A les 11 del matí, a la

BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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
Pessebres  Exposició dels pessebres del 54è Cconcurs de Pessebres de Banyoles, al Monestir
de Sant Esteve. Fins al 13 de gener. Horari: Dissabtes i Festius:
d’11 a 14h i de 17 a 21h. Feiners
fins el 4 de gener de 18 a 20h.
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.

PLATJA D’ARO
Documental  A les 6 de la tarda, al Plau d’Esports i Congressos, dins del 2n Cicle de Conferències, diàlegs i Reflexions, per
un poble inclusiu i divers, projecció del documental «Blessy» i
posterior debat.

Música

VIDRERES
Llibres A les 10 del matí, al
mercat, parada de venda de llibres de segona mà.

Projecció del film «Last days in
Shibati» al Museu del Cinema

Col·loqui
GIRONA
Documental A partir de les 7
de la tarda, a la Casa de Cultura
de Girona, presentació del documental «Memòries de l’exili: Teresa Juvé» d’Enric Asensio i
col·loqui amb la participació de
Teresa Juvé, escriptora.

Rambla de Figueres, cantada de
Nadales a càrrec dels alumnes
d’ESO de les Escolàpies.
NAVATA
Golf A les 9 del matí, al club
de Golf de TorreMirona, torneig
de golf benèfic amb dinar de
germanor.

SANTA CRISTINA D’ARO
Concert A les 6 de la tarda, a
l’espai Ridaura, audició de Nadal
de l’escola de Música amb cant,
guitarra i bateria.

L’ESTARTIT
Santa Llúcia  A 2/4 d’11 del
matí, a la Plaça The Beatles,
inauguració de l'Arbre dels Desitjos.
- A les 11 del matí, Missa solemne amb acompanyament de l'Orquestra Selvatana i la Coral Les
Veus de l'Estartit.
- D’11 del matí a 2/4 de 2 de la
tarda, Tió Solidari amb Càritas i
Creu Roja.
- De les 11 del matí a les 2 del
migdia, a la Plaça de l’Església,
Mostra d'entitats.
- A 2/4 de 12 del migdia, Cercavila amb la Colla Gegantera
Xiscu i Remei. De la Plaça The
Beatles a la Plaça de l'Església.
- A les 12 del migdia, Ball de gegants amb la Colla Gegantera
Xiscu i Remei.
- A 2/4 d’1 del migdia, Pregó de
Santa Llúcia.
- A 3/4 d’1 del migdia, Sardanes
amb l'Orquestra Selvatana i tot
seguit, Vermut Popular.
- A les 6 de la tarda, Café concert amb l'Orquestra Selvatana.
- A les 8 del vespre, a la sala Polivalent, Ball de tarda amb l'Orquestra Selvatana.

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

Girona

Exposició «Raimon Panikkar:
l’aventura intercultural»
 La Biblioteca Carles Rahola de Girona acull, fins avui dijous, l’exposició «Raimon Panikkar: viure l'aventura intercultural». Panikkar
va ser un filòsof i teòleg català. Desenvolupà una filosofia interreligiosa i intercultural, amb una nova obertura respectuosa al diàleg
amb les tradicions no occidentals.

Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al

llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.
Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  El Centre Cultural
La Mercè de Girona acull, fins el
19 de desembre, l’exposició «Jo
Milne. Maneres de fer mons».
L’exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure, i
proposa noves interpretacions
del món en l’intent de fer visible
o intuir allò que no es veu, on
l’artista no pretén il·lustrar sinó
respondre a paisatges científics.
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Escultura  Fins el 20 de desembre es podrà visitar al Centre Cívic Ter l’exposició «Meitatats» de Judith Vizcarra.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a

les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
el 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Fins al 27 de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins el 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins el pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.
Exposició  La seu de Girona
del Museu d’Arqueologia de Catalunya explica, en la seva exposició permanent, l’activitat humana des de l’aparició de l’home fins a l’època tardoromana,
a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de
jaciments de les comarques gironines. Per realitzar la visita al
Museu de manera cronològica,
cal començar pel sobreclaustre.
Exposició  Fins el 13 de gener, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una exposició dedicada al jocs a l'antiguitat. Produïda per Arqueoxarxa i concebuda pel Museu de Badalona, vol mostrar, sobretot
per mitjà de peces arqueològiques conservades als museus de
Catalunya, amb l'ajut de la iconografia trobada arreu, alguns
jocs que s'han mantingut des de
l'antiguitat -incloent-hi l'època
medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 peces originals de museus d'arreu
de Catalunya i 40 rèpliques.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Exposició  La Biblioteca Octavi Viader i Margarit acull, fins el
20 de desembre, l’exposició
«Albums il·lustrats»
SANT GREGORI
Pessebre  Fins el mes de febrer es pot visitar el tradicional
Pessebre de Can Roseta de Sant
Gregori. Per consultar horaris o
fer reserves, podeu contactar al
telèfon: 972 42 83 47
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Mercats
Calella de la Costa, Empuriabrava, Girona, Palafolls, Ribes de
Freser, Ripoll, Sant Feliu de Pallerols, Sant Miquel de Fluvià,
Vic. Santa Cristina d'Aro, Santa
Coloma de Farners, Vilafant.
PALAMÓS
Joguina De les 10 del matí a
les 8 del vespre, a la plaça de la
Roda, mercat de la joguina solidària, venda de joguines de segona mà.

Lletres
GIRONA
Club de lectura A les 12 del
migdia a la bilioteca Just M. Casero club de lectura en anglès
amb «The giraffe and the pelly
and me» de Roald Dahl.
L’ESCALA
Presentació A 2/4 de 8 del
vespre, a la llibreria Vitel·la, presentació del llibre «Catalunya,
mirall trencat» de Joaquim Nadal. Amb la participació de l’autor i Estanis Puig, professor i
exalcalde.
SANTA CRISTINA D’ARO
Contes A les 11 del matí, a la
biblioteca Baldiri Reixac, sessió
de l’Hora del Conte amb «Conte
musical amb en Borrissol i el
món dels colors» a càrrec d’Alquímia Musical.

Conferències
SANTA CRISTINA D’ARO
Cuina A les 8 del vespre, a la
sala d’exposicions de la Caixa,
xerrada «La màgia de la cuina
de Nadal» a càrrec de Manel Romero, professor de l’Escola
d’Hostaleria de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Càncer A les 12 del migdia, a
l’auditori del Museu de la Mediterrània, conferència «Eliminació del càncer de coll de matriu:
La OMS dona el tret de sortida»
a càrrec de Francesc Xavier
Bosch. Presentat per Josep Maria Vilà, president de l’ICO.

Teatre
FIGUERES
Representació De les 5 de la
tarda a les 9 de la nit a diferents
espais com el refugi antiaeri,
can Met, cripta del convent dels
Caputxins i Museu de l’Empordà
de l’acció teatral «Microaccions
per amor» de La Nau Oliva.
PALAMÓS
Representació A 2/4 de 9 del
vespre, al teatre La Gorga, representació de «Triatge» a càrrec de Cia. Els Cosinets.

Balls
PALAMÓS
60/70/80 A les 6 de la tarda,
a la Nau dels 50 m, ball popular
del Club de Fans 60/70/80.

Música
FIGUERES
Concert A 2/4 d’11 de la nit a
la sala la Cate concert el Niño de
la Hipoteca.

SALT
Concert A 2/4 de 10 de la nit,
a la Mirona, concert solidari per
l’aniversari de la declaració dels
Drets Humans, amb Germà Negre i l’Orquestra Maribel.

AVUI DESTAQUEM

GIRONA
Vermut i venda A les 12 del
migdia, a la Volta de Sant Narcís, vermut per mostrar els productes dels artesans que s’hi
apleguen i Botiga de venda de
productes.

Espectacles
ARBÚCIES
Festivalet A les 6 de la tarda,
al teatre de l’institut Montsoriu,
festivalet de Nadal.

Regala i tasta A partir de les
11 del matí, al carrer Migdia de
Girona, nova edició del Regala i
Tasta, el mercat que fusiona
gastronomia, amb música i comerç local. Al llarg del dia, actuaran a la festa la Girona Banda Band o Blend Collective.

CALONGE
Infantil A les 6 de la tarda a la
Sala Fontova, espectacle infantil
Tututs! amb la cobla Bisbal Jove
i l’actor David Planas. Gratuït.

PALAMÓS
Infantil A les 11 del matí, a la
Plaça dels Arbres, espectacle infantil «La tartana» de la Companyia Cíclicus i arribada d’en
Fumera amb Fefe i Cia.

Banyoles

Concert de Mezquida, Aurinac i
Prats a l’Ateneu de l’Auditori
 A les 9 de la nit a l’Auditori de l’Ateneu, concert de M.A.P, acrònim
de Mezquida-Aurignac-Prats. Un energètic viatge pel talent compositiu i interpretatiu d'aquests tres joves, units en un sensacional trio
que explora sense límits els sons en els dotze temes que integren el
seu primer disc junts. Preu: 10 €

SANT FELIU DE PALLEROLS
Santa Llúcia A les 5 de la tarda, a la Sala de l’Esbart, VIII
Subhasta en benefici de la Fundació Oncolliga.
- A 2/4 de 7 del vespre, a l’església, missa cantada amb el cor
parroquial.
- A les 9 del vespre, a la sala de
Ca les Hermanes, III Sopar i festa de Pastors. Tot seguit, espectacle de playback «Surti com
surti».

FIGUERES
Exposició i debat A 2/4 de 12
del migdia, al museu del Joguet,
inauguració de l’exposició «Finestra a... Rafael Ramis, mestre
vocacional». Tot seguit, a les 12
del migdia, a la sala Brossa-Frégoli, taula rodona «Mestre republicans empordanesos» amb la
participació de David Pujol, Rosa
M. Moret i Joan Armangué.

BANYOLES
Fira A la Plaça Major, Fira de
Nadal i mostra d’oficis artesans.

CALONGE
Parc infantil Durant tot el dia,
parc infantil de Nadal a cel obert
amb espectacles, mercat, patge
reial, cagatió i atraccions.

Girona

Marwan presenta «Mis paisajes
interiores» a l’Auditori
 A 2/4 de 9 del vespre a la Sala Montsalvatge de l’Auditori, Marwan
presenta el seu nou àlbum, titulat «Mis paisajes interiores». Una cita
ineludible pels amants dels textos commovedors i les textures preciosistes, que en mans d’aquest cantautor es converteixen en poderoses armes d’inabastable abast emocional. Preu: 20 € / 17 €

CASTELL D’ARO
Gent gran A 2/4 de 4 de la tarda, a la sala polivalent, tercera
Festa de Nadal per la gent gran.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Fira De les 10 del matí a les 2
del migdia, a la plaça comercial
Alberes, Mercat de Nadal amb
productes títpics alemanys.
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la Plaça de les Palmeres, pista
de gel i parc infantil de Nadal.
Fins al dia 6 de gener de 2019.
ESCLANYÀ
Tió A les 12 del migdia, al local
polivalent, Caga Tió.
L’ESTARTIT
Tallers i Tió De les 10 del matí
a les 2 del migdia, tallers familiars
de decoració nadalenca i animació familiar. Es farà un Tió Solidària.

Pessebres
BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. Fins al 13 de gener de 2019.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer es pot visitar el pessebre

Nadal

Patge reial A les 12 del migdia, a l’Ajuntament, presentació
del patge Mec. Hi haurà música i
ball i tot seguit s’anirà en comitiva fins a l’Ambaixada Reial situada al Claustre del Monestir de
Sant Esteve.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Exposició A les 6 de la tarda,
al Palau de l’Abadia, inauguració
de l’exposició de l’escultor Miquel S. Vilà.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

PLATJA D’ARO
Shopping De les 11 del matí a
2/4 de 9 del vespre, a l’Av. de
S’Agaró, Platja d’Aro Nadal
Shopping.

Cantada A 2/4 d’11 del matí,
per diversos espais del Barri
Vell, cantada de Nadales a càrrec de l’alumnat de Sensibilització de l’EMMB.

Fires

Inauguració

monumental de Can Roseta. De
les 11 del matí a la 1 del migdia i
de 4 a 6 de la tarda, dies festius
inclosos.

Comerç

TORROELLA DE MONTGRÍ
Concert A les 7 de la tarda, al
cine Petit, concert amb Rumorum
Ensemble.

GIRONA
Infantil A 2/4 d’1 del mgidia i
2/4 de 7 de la tarda, a la planta
baixa del centre El Corte Inglés,
«Sarau de Nadal» amb Rhamon
Roma.

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

Girona

Visita guiada a l’exposició «De
París a Girona. Mela Muter...»
 A 2/4 de 12 del migdia al Museu d’Art de Girona, «De París a Girona. Mela Muter i artistes polonesos a Catalunya», vermut d'art a càrrec de Glòria Bosch i Susanna Portell, comissàries de l'exposició.
Una oportunitat per endinsar-se en la figura de Mela Muter, dona
viatgera que va arribar a Girona la primavera de 1914. Preu: 4,5 €

hibició de patinatge sobre gel.
Postals A 2/4 de 6 de la tarda,
al Museu del Suro, taller de manualitats per fer postals de Nadal.
PALAMÓS
Nadales A les 4 de la tarda, a
Palamós Gent Gran, Cantada de
Nadales amb Escàlem Coral.
- A 3/4 de 8 del vespre, a l’església de Santa Maria, Cantada de
Nadales amb Escàlem Coral.
SANT GREGORI
Fira de Nadal A les 10 del
matí, a la plaça de l’ajuntament,
obertura de les parades i a la
Sala Ter, obertura de l’exposició
de pessebres.
- A les 11 del matí, a la sala Mediterrània, tallers infantils de
decoració nadalenca.
- A les 12 del migdia, a l’escenari, animació amb Àngel Daban.
- A les 12 del migdia, tastet de
turrons.
- A les 4 de la tarda, a la Sala
Mediterrània, jocs de taula.
- A les 6 de la tarda, a l’escenari,
berenar amb pa i xocolata.
- A les 6 de la tarda, concert de
27 notes.
SANTA CRISTINA D’ARO
Concert A 1/4 de 9 del vespre,
a l’església parroquial, concert
de Nadal de la coral Santa Cecília.

Tallers
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Imans A les 11 del matí, a
l’Ecomuseu Farinera, taller familiar per fer imants orgànics.

Visites
GIRONA
Exposició A 2/4 de 12 del
migdia al Museu d’Art visita i
vermut d’art a l’exposició «De
París a Girona. Mela Muter i els
artistes polonesos a Catalunya».
Exposició A les 12 del migdia,
al Museu d’Història, visita guiada a l’exposició «Damià Escuder.
Totes les vides» a càrrec de la
comissària M. Lluïsa Faxedas.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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.

PALAFRUGELL
Audició A 2/4 d’11 del matí, al
Teatre Municipal, audició de Nadal dels alumnes de l’Escola de
Música.

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.

Patinatge A les 4 de la tarda,
a la Bòbila, a la pista de gel, ex-

FIGUERES
Exposició  Fins el pròxim 6

LLAGOSTERA
Mercat Durant tot el dia, mercat de productes i elements nadalencs. De les 11 del matí a les
2 del migdia, taller de pals de
tió.

de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  El Centre Cultural
La Mercè de Girona acull, fins el
19 de desembre, l’exposició «Jo
Milne. Maneres de fer mons».
L’exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure, i
proposa noves interpretacions
del món en l’intent de fer visible
o intuir allò que no es veu, on
l’artista no pretén il·lustrar sinó
respondre a paisatges científics.
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Escultura  Fins el 20 de desembre es podrà visitar al Centre Cívic Ter l’exposició «Meitatats» de Judith Vizcarra.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem
d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
PALAFRUGELL
Exposició  Al Museu del Suro,
exposició «Aglomerant suro:
possibilitat infinites». Fins el
pròxim 15 de maig.
Exposició  El Museu del Suro
de Palafrugell acull de forma
permanent l’exposició divulgativa «Cork in progress».
Exposició  El Museu Can Mario (Fundació Vila Casas) de Palafrugell exposa de forma permanent el seu fons. Dissabtes i
diumenges, visites guiades.
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Nadal» del cor Geriona.

Mercats
Anglès, Arbúcies, Camprodon,
l'Escala, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà, Quart, Roses,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari
Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Tordera, Tortellà.
GIRONA
Intercanvi A partir de les 10
del matí, al Parc de Núria Terés i
Bonet, Mercat de segona mà i
intercanvi de Nadal.
Col·leccionisme A partir de
les 10 del matí, a la Plaça Catalunya, Mercat d'intercanvi de
productes de col·leccionisme.
L’ESTARTIT
Intercanvi A la plaça de l’Església, 1a Fira infantil d’intercanvi i/o venda de contes i joguines.

Espectacles
GIRONA
Infantil A 2/4 d’1 del migdia i
2/4 de 7 de la tarda, a la planta
baixa del centre El Corte Inglés,
«Canta, juga i belluga» amb Carles Cuberes.
LLAGOSTERA
Màgia A les 6 de la tarda, al
Teatre Casino Llagosterenc, espectacle de màgia «Més que
màgia» del Mag Stigman.

Lletres
L’ESCALA
Presentació A 2/4 d’1 del migdia, a la sala d’actes de l’ajuntament, debat i presentació del llibre «Fungus», d’Albert Sánchez
Piñol. En el debat, centrat en el
poder, hi intervindran David
Fernàndez i Sánchez Piñol i
Gemma Garcia en serà la moderadora.
PALAFRUGELL
Presentació A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal, presentació de «Crònica d’un any
2018» i lliurament dels premis
Palafrugencs de l’Any.

Teatre
MAÇANET DE LA SELVA
Representació A les 6 de la
tarda, al Teatre La Societat, representació de l’obra «Alícia al
país de les meravelles».
L’ESTARTIT
Representació A les 6 de la
tarda, a la sala Polivalent, representació de «La núvia portava cua», a càrrec de Penjats pel
Teatre.
PALAMÓS
Representació A les 6 de la
tarda, a la Gorga, representació
de «Triatge» a càrrec de Cia. Els
Cosinets.

Música
CALONGE
Concert A les 12 del migdia, a
la Sala Fontova, concert de nadal a càrrec de La Principal de
La Bisbal, en el marc de l’any
dedicat a Viladesau.
CELRÀ
Concert A les 6 de la tarda, a
l’Ateneu, concert «L’esperit de

GIRONA
Concert A 2/4 de 8 del vespre,
al Centre Cívic Ter, concert amb
Make Botswana Great Again.
Dins el cicle MMM’agrada-molt
la música.

AVUI DESTAQUEM

L’ESTARTIT
Concert A les 12 del migdia, a
la plaça de l’església, concert
vermut jazz amb Pol Omedes
Quintet.

SANT JULIÀ DE RAMIS
Ball A les 6 de la tarda, al centre cívic, ball amb Rimel.

Comerç

Fires
GIRONA
Santa Llúcia A partir de les
10 del matí, a la Plaça Ciutat de
Figueres, 7a Fira de Nadal i de la
joguina de segona mà. En el
marc de la fira tindrà lloc l’espectacle d’animació infantil
«Na-Na-Na Nadal», a càrrec de
Pep Puigdemont. També hi haurà una simultània d'escacs, a càrrec de Gerunda i xocolata desfeta a càrrec de l'lAssociacció de
Veïns del barri.

Bescanó

Espectacle per al públic familiar
«La nena dels pardals»
 A les 12 del migdia al Teatre de Bescanó, espectacle teatral per al
públic familiar «La nena dels pardals». Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una
nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius
del seu cor. Amb La Tresca i la Verdesca. Preu: 9 € (ant.) / 12 € (taq.)

SANT GREGORI
Fira de Nadal A les 10 del
matí, a la plaça de l’ajuntament,
obertura de les parades i a la
Sala Ter, obertura de l’exposició
de pessebres.
- A les 11 del matí, a la sala Mediterrània, tallers infantils de
decoració nadalenca.
- A les 12 del migdia, a la sala

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. Fins al 13 de gener de 2019.

GIRONA
Exposició A les 12 del migdia
al CaixaForum visita guiada amb
vermut i tertúlia a l’exposició
«Ramon Pichot. D’Els 4 Gats a la
Maison Rose».

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Masos De les 9 del matí a la 1
del migdia, des de l’aparcament
de la Plaça del Lledoner, «La Barraca Batallera», passejada pels
masos de Pals.

Arriba la catorzena edició del
Pessebre Vivent de Sant Roc

BANYOLES
Fira A la plaça Major, Fira de
Nadal i mostra d’oficis artesans.
CALONGE
Parc infantil Durant tot el
dia, parc infantil de Nadal a cel
obert amb espectacles, mercat,
patge reial, cagatió i atraccions.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Concert A 2/4 de 6 de la tarda, a la capella del Convent de
Santa Clara, concert de Nadal
de la Coral Castellonia.
GIRONA
Taller A 2/4 de 12 del migdia,
al Museu d’Art, taller nadalenc
«Guarnim el bastó per fer cagar
el tió».
L’ESTARTIT
Tió De les 11 del matí a 2/4 de
2 del migdia, a la Plaça de l’Església, Tió solidari.

 A les 12 del migdia, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, visita
guiada a l’exposició «Llums cromàtiques: de l'origen del vidre a l'alquímia dels colors». La proposta viatja a temps passats per descobrir com sorgeix un element tan comú avui dia com és el vidre, així
com s’usava per a la il·luminació. Preu: 5 € (3 € els estudiants)

ESCLANYÀ
Quines A les 5 de la tarda, al
local polivalent, quina infantil. I
a les 6 de la tarda, quina per
adults.

Visites

Olot

Visita guiada «Llums cromàtiques:
de l’origen del vidre...» al MAC

Quines

Pessebres

ARBÚCIES
Concert de Nadal A les 5 de la
tarda, a l’església parroquial,
Concert de Nadal amb: Coral
SolFa, Clau de Sol, Lutiana Jove,
Cor Lutiana, Coral Amethysta,
Cor Gaudim Cantant i Coral Veus
de Tardor.

Girona

TORROELLA DE MONTGRÍ
Tió De les 11 del matí a 2/4 de
2 del migdia, a la Plaça de la
Vila, Tió popular.

PALAFRUGELL
Quina A les 6 de la tarda, al
Centre Fraternal, quina.

Nadal

Entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit, a les Fonts de Sant Roc, catorzena edició del Pessebre Vivent de Sant Roc, on pastorets, àngels, cosidores i fins i tot el dimoni acompanyen el naixement del nen Jesús
en el seu particular muntatge. Es tracta d’un pessebre compost de 28
escenes entre les quals s’aprecien escenes costumistes i bíbliques.

nenes.

L’ESTARTIT
Vellesa A les 11 del matí, missa solemne cantada amb la coral Les Veus de l’Estartit.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

PALAMÓS
Fira nadalenca De les 10 del
matí a les 2 del migdia, al Carrer
Major i Plaça de la Vila, 42a Fira
Nadalenca amb manualitats i
productes nadalencs, cançons i
rifa.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Santa Llúcia Durant tot el dia,
al centre històric del poble, Firamercat d’artesania, exposició de
bestiar i maquinària i activitats
lúdiques i culturals.
- A les 9 del matí, XXIV Pedalada
popular.
- A les 10 del matí, a l’aparcament del Soler, trobada i exposició de vehicles antics.
- De les 10 del matí a la 1 del
migdia, al Molí de la Conqueta,
jornada de portes obertes.
- A les 11 del matí, a la plaça El
Firal, cercavila pel poble amb
els Timbalers Tamboketes Hostalets d’en Bas. A benefici de la
Marató.
- A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça El Firal, inauguració de la
fira.
- A partir de 2/4 d’1 del migdia,
XXII Tast Gastronòmic de plats i
productes de la Vall d’Hostoles.
- A les 5 de la tarda, a la sala de
Ca les Hermanes, III Cagada del
Tió popular i música per tothom.
- A les 6 de la tarda, a la mateixa sala, espectacle de màgia
amb Mag Oper.
- A les 7 de la tarda, a la Plaça
Ca les Hermanes, botifarrada
popular a benefici de la Marató.

Mediterrània, espectacle infantil
«Venim de l’Orient» amb la Cia.
Anna Roca.
- A 2/4 de 5 de la tarda, a la sala
Mediterrània, contes de Nadal i
taller de fanalets amb la Cia. La
Salt d’Olot.
- A les 6 de la tarda, a l’escenari,
cantada de nadales amb la Coral
de Sant Gregori i berenar amb
xocolata calenta.

Homenatge

Balls

PLATJA D’ARO
Shopping De les 11 del matí a
2/4 de 9 del vespre, a l’Avinguda
de S’Agaró, Nadal Shopping.

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

PALAFRUGELL
Espectacle A les 12 del migdia, al Teatre Municipal, espectacle familiar «Un toc de Pastorets» a càrrec de Cia. Toc de retruc.
Contes A les 6 de la tarda, a la
pista de gel de la Bòbila, Canta
contes «L’hivern que canta».
PALAMÓS
Carter reial De les 12 a les 2
del migdia, al Carrer Major, el
carter reial atendrà els nens i

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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
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 informació i horaris,
www.ecomuseu-farinera.org.
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa
la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de l’obra literària de Fages
de Climent en diversos apartats
que palesen la diversitat i la
seva prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i
el teatre, els gèneres que conreà al llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.
Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  El Centre Cultural
La Mercè de Girona acull, fins el
19 de desembre, l’exposició «Jo
Milne. Maneres de fer mons».
L’exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure, i
proposa noves interpretacions
del món en l’intent de fer visible
o intuir allò que no es veu, on
l’artista no pretén il·lustrar sinó
respondre a paisatges científics.
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Escultura  Fins el 20 de desembre es podrà visitar al Centre Cívic Ter l’exposició «Meitatats» de Judith Vizcarra.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats
com l'art, el pensament, l'activisme polític i social, l'ecologisme o la pràctica religiosa.
Aquesta exposició fa un recorregut per la seva vida, obra i accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes!
ULLASTRET
Exposició  El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret permet descobrir el passat
llunyà, de fa més de 2.500 anys,
abans que l'arribada dels romans suposés, al s. II aC, l'abandonament d'Ullastret. Obert tot
l’any de 10 h a 14h i de 15 h a
18h. Més informació al web:
www.mac.cat/Seus/Ullastret
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tistes, corals i conjunts.

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

Conferències
GIRONA
Intel.ligència artificial A les
7 de la tarda, al centre cultural
la Mercè, conferència «Podem
posar intel.ligència als límits?»
amb Joan Manel del Pozo i Ulises Cortés dins del cicle «La intel.ligència (artificial) a la Butaca» de Butaca Casademont.

Lletres
GIRONA
Club de lectura A partir de
2/4 de 9 de la nit, a la biblioteca
Ernest Lluch, club de lectura
amb «Ethan Frome».
Presentació A les 8 del vespre, al Centre Cívic de Sant Narcís, presentació del llibre «Tengo
algo que contarte».
PALAFRUGELL
Club de lectura A 2/4 de 7 de
la tarda, a la sala polivalent de
la biblioteca, sessió del club Llegim Teatre amb «Alba (o el jardí
de les delícies)» de Marc Artigau. Amb la presència de l’autor.
PALAMÓS
Club de lectura A les 7 de la
tarda, a la biblioteca Lluís Barceló i Bou, sessió de Llegir Teatre amb «Alba (o el jardí de les
delícies» de Marc Artigau.

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.

Donacions
CASTELL D’ARO
Campanya De les 6 de la tarda a les 9 del vespre, al centre
civic Ca La Rafaela, campanya
de donació voluntària de sang.

Tallers
RIBES DE FRESER
Cuina A 2/4 de 6 de la tarda, a
la cafeteria del pavelló, demostració de cuina «Farcits de Nadal». Demostració a càrrec de la
cuinera de Ve de Gust, Olga Vilanova.

Marató
QUART
Esport A partir de les 10 del
matí, a les afores del pavelló poliesportiu, Cursa de la Marató
amb els alumnes de les Escoles
de Quart.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Nadales A les 3 de la tarda, a
l’escola Ardenya, cantada de nadales dels alumnes del centre.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Concert A 2/4 de 7 de la tarda,
a l’Auditori, concert a càrrec dels
alumnes de l’EMMJC, instrumen-

Pessebres

AVUI DESTAQUEM

GIRONA
Senderisme  El Consell Comarcal del Gironès i el Centre de
Visitants organitzen durant tot
l’any rutes de senderisme guiades per membres de l’Associació
de Guies de Natura Gironès.
L’oferta de rutes és diversa i
amb diversos nivells. Cal fer reserva prèvia al telèfon 636 96
67 05 (de l’associació) o al Centre de Visitants: 972 011 669. El
preu de cada sortida és de 3 €
per persona (gratuït per als menors de 12 anys). Les sortides
són a les 10 del matí i cada ruta
té una durada aproximada de
3,5 hores. Per consultar el programa de rutes podeu visitar el
web: www.turismegirones.cat

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. Fins al 13 de gener de 2019.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.
SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Convocatòries
GIRONA
Concurs Instagram  La Diputació de Girona ha posat en marxa el concurs fotogràfic a Instagram «Què li passa, al clima?».
El concurs consisteix a publicar,
a la xarxa Instagram, fotografies
amb les etiquetes #ECTAdapt i
#nom del municipi on s’hagi
pres la fotografia, que tinguin
com a motiu el canvi climàtic a
l’Espai Català Transfronterer
(comarques de Girona i departament dels Pirineus Orientals).
- El concurs és una de les activitats de difusió i sensibilització
del projecte de cooperació
transfronterera «ECTAdapt Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als
efectes esperats del canvi climàtic» que es porta a terme, conjuntament, per la Diputació de
Girona, el Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient (CILMA) i el Consell Departamental
dels Pirineus Orientals. El concurs serà vigent durant tot
aquest any 2018, i està dividit en
quatre períodes, que corresponen a les estacions de l’any.
- Un jurat escollirà les tres millors fotografies de cada estació
de l’any. Per tant, hi haurà tres
premis per cada estació (hivern,
primavera, estiu i tardor).
Concurs artístic i literari 
L’associació Amics de la UNESCO
de Girona convoca el seu XXIV
Concurs artístic i literari amb les
següents modalitats:
– XIV Concurs Carles Vivó (dibuix).
– XIII Concurs Joaquim Pla i Dalmau (ex-libris).
– XII Concurs Francesc Ferrer i
Gironès (articles).
– IV Concurs Francesc Compte
(fotografia).
El tema del concurs és «2018
Any Europeu del Patrimoni Cultural. Quina relació tens amb el
Patrimoni Cultural?». La llengua
de tots els treballs escrits serà la
catalana i el contingut de les diferents modalitats haurà de fer
referència al tema del concurs.
L’única modalitat que no queda
subjecta al tema és la de l’ex-libris. Hi haurà diferents nivells,
set en total, classificats per
edats. El jurat estarà format per
especialistes de cada modalitat.
El termini d’admissió de treballs
és el dilluns 11 de febrer de
2019. Per a més informació podeu consultar el web: http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/

Oci

Girona

Presentació del llibre «Fotografia
en temps de noucentisme»
 A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal, presentació del llibre «Fotografia en temps de noucentisme. Adolf Mas, Valentí Fargnoli, Jeroni
Martorell i el Repertori Iconogràfic», de Joan Boadas i Raset. La presentació anirà a càrrec del doctor Joaquim Nadal, director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, i de la doctora Núria F. Rius.

Formació
GIRONA
Banc del Temps  Des del Banc
del Temps s’organitzen mensualment un gran nombre d’activitats com cursos d’idiomes, conversa, cuina o manualitats. Per a
més informació sobre aquestes
activitats visiteu el web de l’associació (www.bdtpontdeldimoni.com) o envieu un correu a
bancdeltemps@eldimoni.com

Visites

Girona

La Casa de Cultura proposa
«Experiències Matemàtiques»
 La Casa de Cultura de Girona acull, fins al 29 de gener, l’exposició
«Experiències matemàtiques», una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de col·laboració i discussió entre els visitants. Es presenten petits reptes i es mostren aspectes poc habituals.

L’ESCALA
Empúries El criptopòrtic de la
Domus dels mosaics és un espai
subterrani i cobert ubicat sota la
superfície del peristil, el jardí
principal d'aquesta gran casa
romana. Horaris de visita guiada: De dilluns a divendres de
12.30 a 13.30h, Dissabtes i diumenges : de 12h a 13h i de 13h a
14h. Durada: 1h Preu: 3€ /persona ( No inclou l'entrada al jaciment. Menors de 5 anys gratuit).
Visita guiada i projecció en català. Aforament limitat a 25 persones per sessió. Es recomana reserva prèvia al telèfon 972 77 59
76 o al correu reservesempuries@gencat.cat
- La Casa dels Mosaics de la ciutat romana d’Empúries és una
de les millors conservades del
conjunt arqueològic i constitueix
un dels elements icònics del jaciment per les seves grans dimensions i pel fet de conservar, in
situ, un magnífic conjunt de mosaics originals romans. La visita
a la Casa dels Mosaics s’incorpora a la visita guiada de les cases
romanes que es realitzarà els
matins de dilluns a diumenge.
PLATJA D’ARO
Visites  Visites guiades al
Camí de Ronda - S’Agaró. Camí
de Ronda i Vil·la Romana de Pla
de Palol (Platja d’Aro). Nucli històric de Castell d’Aro. Ruta escultòrica al Parc dels Estanys, de
Platja d’Aro. Per a grups organitzats (reserva prèvia obligatòria).
En català, castellà, francès i anglès. visitesguiades@platjadaro.com

Palamós

El Museu de la Pesca mostra la
relació entre l’ésser humà i la mar
El Museu de la Pesca de Palamós mostra en la seva exposició permanent la relació entre l’ésser humà i la mar. Ho fa d’una manera
oberta, participativa i interpretativa, de forma que els visitants se sentin còmplices d’una història que gira entorn del peix i la pesca, i surtin
del museu amb una mirada nova d’aquesta activitat.

PALAMÓS
Castell de Sant Esteve  Palamós organitza diverses visites
guiades al Castell de Sant Esteve
de Mar. Situat en un indret privilegiat sobre la platja de la Fosca,
amb vistes a la façana marítima
de la vila de Palamós. La visita
guiada ofereix les claus per entendre la història del castell des
dels seus orígens, interpretar la
seva estructura a partir de les
restes consolidades i compren-

dre les diferents funcions que va
complir. La visita és gratuïta
però cal una inscripció prèvia al
Museu de la Pesca. Per a més informació sobre dates de la visita
i reserves prèvies, truqueu al telèfon 972 600 424.

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.

RIUDELLOTS DE LA SELVA
Fundació Mona  Visites a la
Fundació MONA per descobrir
els secrets dels primats. Visita
guiada de dues hores de durada
i per a totes les edats. Visita
Ximpàtica per famílies amb mainada entre 4-12 anys, visites
guiades per Adults. Tots els
caps de setmana. Aforament limitat. Més informació i reserves
trucant al telèfon 972 477 618.

Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.

SANTA CRISTINA D’ARO
Monestir 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.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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
Pessebres  Exposició dels pessebres del 54è Cconcurs de Pessebres de Banyoles, al Monestir
de Sant Esteve. Fins al 13 de gener. Horari: Dissabtes i Festius:
d’11 a 14h i de 17 a 21h. Feiners
fins el 4 de gener de 18 a 20h.
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.
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, acull, de forma permanent, una exposició de peces
que formen part del fons del
mateix museu, i és una de les

GIRONA
Exposició  El Centre Cultural
La Mercè de Girona acull, fins el
19 de desembre, l’exposició «Jo
Milne. Maneres de fer mons».
L’exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure, i
proposa noves interpretacions
del món en l’intent de fer visible
o intuir allò que no es veu, on
l’artista no pretén il·lustrar sinó
respondre a paisatges científics.
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Escultura  Fins el 20 de desembre es podrà visitar al Centre Cívic Ter l’exposició «Meitatats» de Judith Vizcarra.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem
d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona.
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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.

Lletres
LLAGOSTERA
Contes A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Julià Cutiller sessió de contes amb el títol «Per
Nadal cap nen sense regal» amb
Meritxell Yanes.
GIRONA
Contes A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Antònia Adroher
sessió de contes amb «Alma
amb històries nadalenques».
Presentació A les 7 de la tarda a l’Espai 22, presentació del
llibre d’edicions Vitel·la «Llibre
Blanc» de Víctor Català. Intervindran, Enric Cassasses, poeta i
Margarida Casacuberta, professora de la Universitat de Girona.

Música
BEGUR
Nadales A 2/4 de 7 de la tarda, al Casino Cultural, audició de
Nadales a càrrec del cor infantil
l’Esparver.

Projeccions
GIRONA
Curts A les 7 de la tarda, al
Museu del Cinema, dins la programació de curtmetratges El
dia més curt, projecció de «Perles. Curtmetratges del Quebec».

Donacions
PLATJA D’ARO
Campanya De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, al centre
civic Vicenç Bou, campanya de
donació voluntària de sang.

Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins el pròxim 13 de gener.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Exposicions
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.

Marató
FORNELLS DE LA SELVA
Espectacle A les 10 del matí, a
l’escola Saint George’s Scholl,
Festival de Nadal dels alumnes.

Escultura  Fins el 20 de desembre es podrà visitar al Centre Cívic Ter l’exposició «Meitatats» de Judith Vizcarra.

GIRONA
Nadales A les 7 de la tarda, a
l’Auditori de Girona, Cantata
«Menú de Nadal» a càrrec dels
alumnes de l’Escola Verd.

Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.

Espectacle A les 3 de la tarda,
al teatre de Salt, espectacle a
càrrec dels alumnes de FEDAC
Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Nadales A 2/4 de 7 de la tarda, al Guíxols Arenya, cantada
de nadales a càrrec dels alumnes de l’escola Ardenya.

Pessebres
BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant

Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta

d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.

SALT
Pompeu Fabra A les 8 del
vespre, al centre cultural Les
Bernardes, espectacle poètic i
audiovisual entorn de la figura
de Pompeu Fabra.

AVUI DESTAQUEM

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

Girona

«Cinema i Solidaritat» projecta
el film «Gracias por la lluvia»
 A 2/4 de 9 del vespre al cinema Truffaut, nova sessió del cicle «Cinema i Solidaritat», amb la projecció de la pel·lícula Gracias por la
lluvia. El film explica la lluita d’un grup d’agricultors africans, farts
de la sequera, les inundacions i les tempestes extremes, contra els
efectes devastadors del canvi climàtic. Entrada gratuïta.

Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
el 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Fins al 27 de gener.

Girona

Les noves interpretacions del
món, per Jo Milne, a La Mercè
 El centre cultural La Mercè acull, fins al 19 de desembre, l’exposició «Jo Milne. Maneres de fer mons». L’exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure, i proposa noves interpretacions del
món en l’intent de fer visible o intuir allò que no es veu, on l’artista
no pretén il•lustrar sinó respondre a paisatges científics.

Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins el 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins el pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.

Girona

Exposició «Life is good in the
woods» al Taller del Barri
 El Taller del Barri acull, fins al pròxim 8 de gener, l’exposició «Life is
good in the woods», de Violeta Martínez. Perquè la vida al bosc és la
vida millor... casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dona tot allò que necessitem i ens ensenya com hem d'accionar-nos per ser i fer el millor dels mons possibles.

Exposició  Fins el 13 de gener, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una exposició dedicada al jocs a l'antiguitat. Produïda per Arqueoxarxa i concebuda pel Museu de Badalona, vol mostrar, sobretot
per mitjà de peces arqueològiques conservades als museus de
Catalunya, amb l'ajut de la iconografia trobada arreu, alguns
jocs que s'han mantingut des de
l'antiguitat -incloent-hi l'època
medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 peces originals de museus d'arreu
de Catalunya i 40 rèpliques, que
il·lustren 9 àmbits
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  El Terracotta Museu de La Bisbal de l’Empordà
acull, fins el pròxim 27 de gener, l’exposició «Les cheminées
de cactus» del ceramista Didi
Heras Colomer.
L’ESCALA
Fins el pròxim 31 de desem-

bre, el Museu de l’Anxova i la Sal
acull l’exposició «El Fluvià, 3 comarques i un riu»
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial
de l’Exili de La Jonquera (MUME)
acull fins el 3 de febrer l’exposició ««Autoritzats per a sortir.
L’èxode del 36». Un projecte expositiu de l’historiador Rubèn
Doll-Petit, que centra la seva
atenció en els desplaçaments de
població ocorreguts a la rereguarda republicana catalana en
el context de les convulsions socials posteriors al cop d’estat del
18-19 de juliol de 1936.
LLORET DE MAR
Exposició  La Casa de Cultura
de Lloret de Mar acull fins el
pròxim 5 de gener l’exposició
«Plecs», de Tura Sanz, en el
marc del projecte «Exposicions
viatgeres» organitzat per la Diputació de Girona. Es podrà visitar de dilluns a divendres de les
9 del matí a les 2 del migdia i de
les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre. Els dissabte de 10 del
matí a 2 del migdia.
OLOT
Exposició  La Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa d’Olot
acull, fins el 10 de febrer, l’exposició «Josep Berga i Boada. El
despertar de les coses i dels
adormits». Aquesta exposició
vol apropar al públic l’obra i la
vida de Berga i Boada, exemple
de modernitat absoluta però sovint menystingut per la historiografia. Entrada gratuïta.
Exposició  L’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa acull, fins el 18
de gener, l’exposició «Peret
Blanc de Beget». L’exposició vol
apropar-nos a un passat no gaire llunyà, quan els paisatges
s’acompanyaven de masies plenes de vida, de gent i de bestiar.
I de quan l’arribada del «músic»
era un dels moments cabdals de
la festa: una ocasió perfecta per
relacionar-se i ballar al voltant
del so del violí, l’acordió, i abans
el sac de gemecs o el flabiol.
Exposició  L’Àmbit- Espai
d’Art acull, fins el pròxim 29 de
desembre, l’exposició «Color –
Forma – Gest», de Núria Gussinyer, Rosa Martín i Berta Prujà.
Tres dones de la Garrotxa, artistes, contemporànies, cada una
seguint la seva línia personal,
presenten la seva obra. Núria
Gussinyer ens mostra la força
del color; Rosa Martín, la simplicitat de la forma, i Berta Prujà,
l’expressivitat del gest.
PALAFRUGELL
Exposició  Al Museu del Suro,
exposició «Aglomerant suro:
possibilitat infinites». Fins el
pròxim 15 de maig.
PLATJA D’ARO
Exposició De 7 del matí a les 9
del vespre al Parc dels Estanys,
exposició «Manel Àlvarez - Walking Trough - Escultura de Gran
Format». Cicle d’Exposicions a
Castell-Platja d’Aro 2018. Fins al
31 de gener.
QUART
Escultura  El Museu de la Terrissa de Quart acull de forma
permanent una mostra centrada en l’art de la ceràmica. La terrissa ha estat per a moltes poblacions un recurs vital durant
segles. Però, amb el pas del
temps i amb el sorgiment de les
noves societats, les necessitats
han canviat i la tradició terrissera ha treballat amb nous materials i models productius. Horaris: Dissabtes de 10.30h a 14h. i

de 16.30 a 20.00h Diumenges i
festius de 10.00h a 14.00h. Més
informació i contacte al web:
http://www.museuterrissa.cat
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Exposició  La Biblioteca Octavi Viader i Margarit acull, fins el
20 de desembre, l’exposició
«Albums il·lustrats»
SANTA CRISTINA D’ARO
Exposició  A la biblioteca Baldiri Reixac, «Petjades de natura», exposició d’aquarel·la i tècnica mixta d’Anna Bosch Mateu.
Es podrà visitar fins al 22 de desembre.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició A l’Espai Montgrí
del Museu de la Mediterrània,
exposició «Pausa» de Jordi Mitjà. Fins al 4 de febrer.
Exposició A l’espai Baix Ter
del Museu de la Mediterrània,
exposició del pessebre de Josep
Mir. Fins al 2 de febrer.
Exposició A la Fundació Mascort, exposició de fotografia «Vides privades. Històries compartides. El fons fotogràfic de la Família Mascort (1860-1960)».
Obert dilluns, dissabte, diumenge i festius d’11 a 2/4 de 2 del
migdia i divendres i dissabte, de
2/4 de 5 a 8 de la tarda. Dimarts, tancat. Aquesta mostra
restarà oberta al públic fins el
pròxim 22 d’abril.
Exposició El Claustre de
l’Hospital acull, fins al 2 de gener, l’exposició «Hydronium». Es
tracta d’una mostra que recull
els treballs fotogràfics de Miquel
Solanellas («Dificultades perceptivas»), Alejandra Morales («Silencio en el cieno») i Francesc
Mas «Il·luminacions».
Exposició L’Espai Medes del
Museu de la Mediterrània acull
de forma permanent una exposició de pintura de Francesc Gimeno. L'espai Gimeno és una
sala permanent dedicada a la figura del gran pintor català Francesc Gimeno sota la denominació: «Llegat Martínez-Solans.
Francesc Gimeno, paisatgista del
Montgrí». Aquest espai és possible gràcies a la donació del Sr.
Francesc Izquierdo propietari
del llegat del matrimoni Miquel
Martínez i Pilar Solans.
ULLASTRET
Exposició  El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret permet descobrir el passat
llunyà, de fa més de 2.500 anys,
abans que l'arribada dels romans suposés, al s. II aC, l'abandonament d'Ullastret. Obert tot
l’any de 10 h a 14h i de 15 h a
18h.

Oci
GIRONA
Senderisme  El Consell Comarcal del Gironès i el Centre de
Visitants organitzen durant tot
l’any rutes de senderisme guiades per membres de l’Associació
de Guies de Natura Gironès.
L’oferta de rutes és diversa i
amb diversos nivells. Cal fer reserva prèvia al telèfon 636 96
67 05 (de l’associació) o al Centre de Visitants: 972 011 669. El
preu de cada sortida és de 3 €
per persona (gratuït per als menors de 12 anys). Les sortides
són a les 10 del matí i cada ruta
té una durada aproximada de
3,5 hores. Per consultar el programa de rutes podeu visitar el
web: www.turismegirones.cat
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Agenda i Cartellera
Mercats
Amer, Banyoles, Begur, Cassà de
la Selva, Llançà, Maçanet de la
Selva, Salt, Sant Antoni de Calonge, Sant Pere Pescador, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Lletres
GIRONA
Presentació A les 7 de la tarda a l’Auditori de la Casa de Cultura, presentació del llibre d’editorial Rupes Nigra «La naturalesa humana (contes de nadal)»
de Pius Pujades amb il·lustracions de Narcís Comadira. Intervindran, Antoni Puigverd, prologuista del llibre, Narcis Comadira, il·lustrador, Antoni Bou de la
Fundació Atrium Artis i l‘autor.
Presentació A les 7 de la tarda a la Casa Masó, presentació
del llibre «Les receptes de cuina
de la Casa Masó», nou volum
dels Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. El volum d’aquest
any de l’Institut d’Estudis Gironins recull, entre altres articles,
un estudi sobre els receptaris de
cuina de la Casa Masó, dut a terme per Pep Vila i Rosa Maria Gil.
La presentació es farà al menjador de la casa.
Club de lectura A les 8 del
vespre, a la Biblioteca Antònia
Adroher, club de lectura amb el
llibre «Mañana en la batalla
piensa en mi». Amb la direcció
de Guillem Terribas.
L’ESTARTIT
Presentació A partir de les 7
de la tarda, a la sala d’actes de
l’EMD, presentació del llibre
«Una vida de poesia» de Narcís
Coll Frigola.

Nadal
ESCLANYÀ
Berenar A 2/4 de 7 de la tarda, al local polivalent, Berenar
de Nadal.
GIRONA
Concert A les 7 de la tarda a
l’Auditori Josep Irla concert de
Nadal a càrrec del Cor de Dones
de Claudefaula i del Cor de Dones de l’ARC. Entrada lliure.
LLORET DE MAR
Pessebre vivent A 2/4 de 4 de
la tarda, al bosc del col·legi Immaculada Concepció, pessebre
vivent «El camí de Nadal».

Marató
FORNELLS DE LA SELVA
Espectacle A les 10 del matí, a
l’escola Saint George’s Scholl,
Festival de Nadal dels alumnes.

SANTA CRISTINA D’ARO
Espectacle A les 6 de la tarda,
a l’Espai Ridaura, Festival de Nadal de l’escola Pedralta.

AVUI DESTAQUEM

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins al pròxim 13 de gener.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

Girona

Xerrada sobre els efectes més
devastadors del canvi climàtic
 A 2/4 de 8 del vespre, a la Casa de Cultura, conferència «Com
afrontarem l’imprevisible?» amb Fernando Fernández. Els impactes
del canvi climàtic ja són perceptibles i afecten la nostra salut, la seguretat, la societat i l’economia. La xerrada oferirà un repàs a les últimes dades científiques i decisions polítiques. Gratuït.

FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.

ROSES
Art A 2/4 de 5 de la tarda, a
l’escola Jaume Vicens Vives, portes obertes per visitar la mostra
d’art amb obres realitzades pels
alumnes.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Quina A les 6 de la tarda, a la
sala d’actes Lluís Caparrós del
CME, quina solidària.

GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins al
pròxim 13 de gener, l’exposició

Exposició Fins al pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins al pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social i
política dels darrers 40 anys a
través de l'obra crítica, sovint
satírica i sempre esmolada, de
48 dibuixants humorístics. Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.

Exposicions
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins al 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.

Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins al 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Exposició  Fins al pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.

PUIGCERDÀ
Corals A 2/4 de 10 del vespre,
a la capella de Gràcia, poemes i
cançons de Nadal interpretades
per la Coral Capella de Santa
Maria.

«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.

Pessebres

GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del
pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia
de les 17 h a les 20.30 h.

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

Olot

Projecció de la pel·lícula «La
invención de Hugo» al Dinàmig
 A les 5 de la tarda a la Sala d’actes de Dinàmig, projecció de la
pel·lícula «La invención de Hugo». Pel·lícula d’aventures i, al mateix temps, un record entranyable a Georges Meliès i la seva obra
creativa, que va significar l’inici del cinema fantàstic i la introducció de l’ús dels efectes especials. Entrada gratuïta.

Girona

Exposició de fotopoemes al
centre cívic del Pla de Palau
 Fins al pròxim 2 de gener es pot visitar al Centre Cívic Pla de
Palau, l’exposició «Fotopoemes». Els artistes Jaume Busquet (poemes) i Met Taliu (fotografies) han intentat fusionar l'efecte visual
de les imatges amb tota la seva càrrega emocional i el breu contingut literari dels textos que l'acompanyen.

Exposició El Taller del Barri
acull, fins al 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem
d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
Exposició  Fins al pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició
«Saps de què està fet el teu mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol conscienciar
sobre els conflictes que genera
la seva explotació.
Exposició  Fins al 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
al 29 de gener. Una mostra in-

teractiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX. Fins al 27
de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins al 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins al pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.
Exposició  La seu de Girona
del Museu d’Arqueologia de Catalunya explica, en la seva exposició permanent, l’activitat humana des de l’aparició de l’home fins a l’època tardoromana,
a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de
jaciments de les comarques gironines. Per realitzar la visita al
Museu de manera cronològica,
cal començar pel sobreclaustre.
Exposició  Fins al 13 de gener, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una exposició dedicada al jocs a l'antiguitat. Produïda per Arqueoxarxa i concebuda pel Museu de Badalona, vol mostrar, sobretot
per mitjà de peces arqueològiques conservades als museus de
Catalunya, amb l'ajut de la iconografia trobada arreu, alguns
jocs que s'han mantingut des de
l'antiguitat -incloent-hi l'època
medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 peces originals de museus d'arreu
de Catalunya i 40 rèpliques, que
il·lustren 9 àmbits
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  El Terracotta Museu de La Bisbal de l’Empordà
acull, fins al pròxim 27 de gener, l’exposició «Les cheminées
de cactus» del ceramista Didi
Heras Colomer.
L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala 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 visites
al Museu: De dilluns a dissabte
de 10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h.
Diumenges de 10 h a 13 h.
- Fins al pròxim 31 de desembre, el Museu de l’Anxova i la Sal
acull l’exposició «El Fluvià, 3 comarques i un riu»
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial

de l’Exili de La Jonquera (MUME)
acull fins al 3 de febrer l’exposició ««Autoritzats per a sortir.
L’èxode del 36». Un projecte expositiu de l’historiador Rubèn
Doll-Petit, que centra la seva
atenció en els desplaçaments de
població ocorreguts a la rereguarda republicana catalana en
el context de les convulsions socials posteriors al cop d’estat del
18-19 de juliol de 1936.
LLORET DE MAR
Exposició  La Casa de Cultura
de Lloret de Mar acull fins al
pròxim 5 de gener l’exposició
«Plecs», de Tura Sanz, en el
marc del projecte «Exposicions
viatgeres» organitzat per la Diputació de Girona. Es podrà visitar de dilluns a divendres de les
9 del matí a les 2 del migdia i de
les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre. Els dissabte de 10 del
matí a 2 del migdia.
OLOT
Exposició  La Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa d’Olot
acull, fins al 10 de febrer, l’exposició «Josep Berga i Boada. El
despertar de les coses i dels
adormits». Aquesta exposició
vol apropar al públic l’obra i la
vida de Berga i Boada, exemple
de modernitat absoluta però sovint menystingut per la historiografia. Entrada gratuïta.
Exposició  L’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa acull, fins al 18
de gener, l’exposició «Peret
Blanc de Beget». L’exposició vol
apropar-nos a un passat no gaire llunyà, quan els paisatges
s’acompanyaven de masies plenes de vida, de gent i de bestiar.
I de quan l’arribada del «músic»
era un dels moments cabdals de
la festa: una ocasió perfecta per
relacionar-se i ballar al voltant
del so del violí, l’acordió, i abans
el sac de gemecs o el flabiol.
Exposició  L’Àmbit- Espai
d’Art acull, fins al pròxim 29 de
desembre, l’exposició «Color –
Forma – Gest», de Núria Gussinyer, Rosa Martín i Berta Prujà.
Tres dones de la Garrotxa, artistes, contemporànies, cada una
seguint la seva línia personal,
presenten la seva obra. Núria
Gussinyer ens mostra la força
del color; Rosa Martín, la simplicitat de la forma, i Berta Prujà,
l’expressivitat del gest.
PALAFRUGELL
Exposició  Al Museu del Suro,
exposició «Aglomerant suro:
possibilitat infinites». Fins al
pròxim 15 de maig.
Exposició  El Museu del Suro
de Palafrugell acull de forma
permanent l’exposició divulgativa «Cork in progress».
PALAMÓS
Exposició  Exposició permanent al Museu de la Pesca. Mostra la relació bàsica entre l’ésser
humà i la mar. Ho fa d’una manera oberta, participativa i interpretativa, de forma que els
visitants se sentin còmplices
d’una història que gira entorn
del peix i la pesca, i surtin del
museu amb una mirada nova
d’aquesta activitat econòmica.A
través d'un pròleg audiovisual
inicial i 5 àmbits temàtics, el visitant descobreix el món de la
pesca marítima al nostre territori. La clau de l'exposició rau a
trobar els orígens d'un món actiu i viu, com es pot comprovar
en el moll pesquer del port de
Palamós. Per a més informació:
http://museudelapesca.org
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Agenda i Cartellera
Mercats
Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, Llagostera, Malgrat de Mar, Riudarenes, Sant
Pau de Seguries, Tossa de Mar i
Vidreres.

Conferències
GIRONA
Divulgació A les 7 de la tarda
a la Casa de Cultura conferència
«Recursos econòmics i tractaments farmacològics» amb Sara
Ayllón i Dolors Capellà dins del
cicle sobre els efectes ambientals sobre la salut.
Divulgació A les 7 de la tarda
a l’Auditori Josep Irla de la seu
de la Generalitat de Catalunya,
conferència «Literatura i Matemàtiques», a càrrec de l’escriptor i professor Dr. Carlos Gámez
amb «John Banville (III): Newton, la poma i la carta.

Lletres
BEGUR
Contes A les 5 de la tarda, a la
biblioteca Municipal, sessió de
l’Hora del Conte amb «Conte de
Nadal» a càrrec d’Olga Cercós.
GIRONA
Presentació A les 7 de la tarda a l’Aula A de la Casa de Cultura, presentació del llibre d’editorial Contra Ediciones «Tocats de
l’ala. Història oral del rock català» d’Oriol Rodríguez. Intervindran en aquest acte Pau Marquès, Umpah-pah, Didac Aparicio, editor i l’autor Oriol Rodríguez.
Presentació A les 7 de la tarda, a l’Espai 22, presentació del
llibre de les Presses Universitaires de Perpinyà «La mel del record. Estudi de la La Faula d’Orfeu de Joan Sebastià Pons»
d’Eusebi Ayensa. Intervindran,
Joan Peytaví, catedràtic d’estudis Catalans de la Universitat de
Perpinyà i l’autor del llibre Eusebi Ayensa.
PALAMÓS
Contes A les 6 de la tarda, a la
biblioteca Lluís Barceló i Bou,
sessió de l’Hora del Conte amb
«El Nadal d’en Pere Perot» d’Eva
González.

Sunset Jazz Club de Girona, concert de QC Project feat. Sara Pi
& Alex Dee. Vell conegut de la
casa, el bateria Quim Castelló
torna a casa per presentar-nos
una banda molt potent que tocarà un repertori de soul actual
molt energètic. Preu: 10 €

AVUI DESTAQUEM

GIRONA
Concert A 2/4 de 9 de la nit a
l’Auditori de Girona concert de
Lucie Horsch a la flauta de bec i
Thomas Dunford al llaüt. El concert d’aquesta vetllada acull dos
excepcionals músics de menys
de 20 anys. D’un costat Lucie
Horsch ja és un nom propi de la
música clàssica holandesa.
Preu: 12 €
Concert A les 8 del vespre al
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal, el músic figuerenc Alverd
Oliva presenta el seu primer treball discogràfic «Fusta de cor»,
dins el cicle Cantautors a la Carta.
Concert A les 10 de la nit al

pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia
de les 17 h a les 20.30 h.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

Balls
GIRONA
Folk A les 8 del vespre al Centre Cultural la Mercè, concert i
ballada folk amb el Vegetal Jam,
una barreja de músiques d'arrel
amb sons clàssics i contemporanis.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Projeccions
PALAMÓS
Cicle Gaudí A les 8 del vespre,
al teatre La Gorga, dins del Cicle
Gaudí, projecció de «Les distàncies» d’Elena Trapé.

Marató
ANGLÈS
Nadales A les 3 de la tarda, a
la sala de l’1 d’Octubre, cantada
de Nadales i teatre a càrrec dels
alumnes de l’escola Pompeu Fabra.

Pistes de gel
Girona

Conferència «Vinyoli: viure
poèticament» a la Carles Rahola
 A 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola, conferència
«Vinyoli: viure poèticament», a càrrec de Miquel Martín. Vinyoli no
va distingir entre vida i obra, entre creació i recerca o entre art i
existència. Impulsat per la insubornable ambició de qüestionar-s’ho
tot, va convertir la poesia en una via d’autoconeixement.

CADAQUÉS
Pastorets A les 3 de la tarda,
a la Sala l’Amistat, festival de
Nadal a càrrec dels alumnes de
l’escola del poble. Hi haurà representació dels Pastorets i cançons de Nadal.
GIRONA
Quina A les 7 de la tarda, a la
sala d’estudis de la Facultat
d’Educació de la UdG, Gran Quina de la UdG per tot l’estudiantat universitari.
HOSTALRIC
Nadales A les 10 del matí, en
diferents llocs del poble, cantada de Nadales a càrrec dels
alumnes de l’escola Mare de Déu
dels Socors.
SANT FELIU DE BUIXALLEU
Cantata A les 3 de la tarda, al
pavelló, Cantata de Nadal a càrrec dels alumnes de l’escola Alzines Balladores.

Girona

El cicle «Parlem de cinema?»
projecta la pel·lícula «Smoke»
 A les 7 de la tarda al Museu del Cinema, projecció de la pel·lícula
«Smoke» dins el cicle «Parlem de cinema?». Brooklyn, estiu de 1987.
La rocambolesca història de com Auggie Wren va aconseguir la seva
càmera fotogràfica i de per què es va decidir a elaborar la seva singular col·lecció de fotografies. Presenta i modera: Jordi Dorca.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Sorteig A les 12 del migdia, a
l’escola d’Adults, sorteig de paneres.

BEGUR
Nadales A 2/4 de 12 del matí,
a Ràdio Begur, cantada de Nadales, en directe, a càrrec dels
alumnes de l’escola Dr. Arruga.

Pessebres

GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del

LLANARS
Pista de gel  Fins el 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), Pista de
Gel de Llanars.

PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.
PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris de la
pista: de les 11 h a 14 h i de 16 h
a 20.30 h.

Exposicions

Nadal

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins al pròxim 13 de gener.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la Plaça de les Palmeres, pista
de gel de Nadal. Fins al dia 6 de
gener de 2019.

OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major
d’Olot. Horari: de les 11 a 14 h i
de 16 a 21 h. Horaris especials:
del 19 al 22 de desembre (16 a 21
h), 24 de desembre (11 a 14 h i
de 16 a 20 h), 25 de desembre
(16 a 21 h), 31 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h) i 6 de gener
(16 a 21 h). Preu: 7 €.

Música
LLAGOSTERA
Concert de Nadal A les 7 de la
tarda al Teatre Casino Llagosterenc concert de Nadal de l’Escola de Música de Llagostera.

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

Salt

Projecció de «Bicicleta, cullera,
poma» a l’Espai Gironès
 A 2/4 de 8 de la tarda a l’Odeon Multicines de l’Espai Gironès,
projecció de la pel·lícula documental «Bicicleta, cullera, poma», dirigida per Carles Bosch i protagonitzada per Pasqual Maragall. L’entrada és gratuïta i les invitacions es poden recollir al Punt d’Informació del Centre Comercial. Dins la campanya contra l’Alzheimer.

BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de

l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.
Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins el pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social i
política dels darrers 40 anys a
través de l'obra crítica, sovint
satírica i sempre esmolada, de
48 dibuixants humorístics. Horari de visita: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem

d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
Exposició  Fins el pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició
«Saps de què està fet el teu mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol conscienciar
sobre els conflictes que genera
la seva explotació.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
el 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Es podrà visitar fins al 27
de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins el 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins el pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.
Exposició  Fins el 13 de gener, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una exposició dedicada al jocs a l'antiguitat. Produïda per Arqueoxarxa i concebuda pel Museu de Badalona, vol mostrar, sobretot
per mitjà de peces arqueològiques conservades als museus de
Catalunya, amb l'ajut de la iconografia trobada arreu, alguns
jocs que s'han mantingut des de
l'antiguitat -incloent-hi l'època
medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 peces originals de museus d'arreu
de Catalunya i 40 rèpliques, que
il·lustren 9 àmbits

8
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ART
MANEL GRÀVALOS
E. CAMPS
E. CAMPS
S. VILÀ
MELA MUTER

PARADÍS I PUIG
 Galeria d’Art Lola Ventós,
Figueres. Calçada dels Monjos,
25 H Del 3 novembre al 31 de
gener. Dilluns i dimarts de 18 a
20 h. Dimecres d’11 a 13 h i de
18 a 20 h. Divendres i dissabtes
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Festius
tancat.
Joan Paradís (Figueres, 1941) és
un artista inexplicablement secret. Amb només 21 anys va exposar al Museu de l’Empordà, on encara es conserva «La vetlla de la
monja», una pintura fundacional
que segueix reverberant amb força (es pot veure a la col·lecció
permanent). Viu i treballa a la
mateixa ciutat on va néixer.
Sigui com sigui, la manca de
grans exposicions monogràfiques
i la seva absència en els principals
circuits galerístics ha convertit
Paradís en una mena de mite vivent. Ha hagut d’esperar a l’arribada del nou mil·lenni per co-

mençar a «renéixer» en comptades exposicions col·lectives, com
la que va protagonitzar el 2011 a
l’Espai Cultural de la Ciutadella de
Roses amb el seu amic Miquel Duran: la mostra era el resultat de
set mesos de treball a quatre
mans realitzat en un local habilitat com a estudi al desaparegut
cafè Astoria de Figueres. Es tractava de 10 teles (195 x 136 cm)
que sorprenien pel seu inusual interès plàstic i per la coherència,
malgrat la duplicitat d’intel·ligències implicades que mostraven.
L’exposició, que es podrà veure a
la galeria Lola Ventós de Figueres,
és, en paraules d’Alfons Romero,
«una prova irrefutable que Joan
Paradís no ha deixat mai l’art, que
no ha declinat la producció apartat dels circuits de les galeries.
Que no ha entès la pintura estrictament com una mercaderia».
Doncs això: una de les cites ineludibles amb l’art des d’ara i fins a
finals d’any. E. CAMPS

COL·LECTIVA

MIQUEL S. VILÀ

JAVIER GARCÉS

MELA MUTER

 Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. La Rambla H
Fins al 13 de gener. De dilluns a
divendres de 9 a 19 h. Dissabtes de
9 a 14 h i de 15 a 20 h. Festius de 9
a 14 h.

 Palau de l’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses. H Del
15 de desembre al 17 de febrer.
Diari de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Festius de 10 a 14 h.

 Amics del Museu d’Art de
Girona. Carrer Ciutadans, 18 H
Del 7 de desembre al 4 de gener. De dilluns a divendres de
16.30 a 20 h. Festius tancat.

 Museu d’Art de Girona.
Pujada de la Catedral, 12 H Del
24 de novembre al 23 d’abril.
Diari de 10 a 19 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h.

Exposicions com la que actualment es pot veure a l’Abadia són
una bona mostra de com el romànic
i els Pirineus són valors culturals
que poden ser actualitzats: escultura que torna a les possibilitats de la
fusta entesa com a matèria singular
i autòctona. L’invent és dels que
conté ecos poderosos, sobretot,
gràcies al doble moviment que genera el treball, sempre lent i esmerçat, amb un material tan connotat:
per una banda, fa possible escodrinyar la vida que roman enregistrada en totes les fibres vegetals; per
l’altra, emprar la fusta permet a
l’escultor realitzar un exercici de genealogia personal que sol estar íntimament relacionat amb el paisatge
més proper. E. CAMPS

El dibuix —que ell treballa en
grans formats—, la pintura o l’escultura de Javier Garcés (Saragossa, 1959) impliquen un procés de
coneixement que s’explica en termes de duració. La lentitud en l’execució de les seves obres, juntament amb les llargues jornades
d’observació que destil·la, porten
associada una maduració sensible
que, gràcies a la manca —o a la
presència subsidiària— de pròtesis
metafísiques i prejudicis teòrics,
desemboquen en aquella anhelada experiència perceptiva originària que ens reconcilia amb el conjunt de fenòmens visibles. L’artista viu i treballa des de fa anys a la
Bisbal d’Empordà, on també imparteix classes. E. CAMPS

Mela Muter (1876-1967), polonesa d’origen i establerta a París des
del 1901, va esdevenir una de les
pintores més reconegudes durant
la primera meitat del segle XX. La
mostra, la més complerta d’aquesta artista polonesa presentada a
Catalunya fins ara, explora la relació de l’artista i d’alguns dels pintors polonesos establerts a París
durant la primera meitat del segle
XX amb Catalunya i en subratlla la
seva relació amb l’art català del
moment. L’exposició, impulsada pel
Museu d’Art de Girona, ha comptat
amb un comissariat compartit de
les historiadores de l’art Glòria
Bosch i Susanna Portell i el doctor
en història de l’art polonès Artur
Tanikowski. E. CAMPS

En el marc del projecte Life Pletera, promogut per procedir a la desurbanització i restauració de la maresma
de la Pletera a Torroella de Montgrí
(vegeu www.lifepletera.com), s'ha produït una anomalia: incorporar a
aquest procés de regeneració natural
una sèrie d'intervencions artístiques
(de signe molt divers però amb uns interessos compartits) dessota l'epígraf
Lloc, memòria i salicòrnies. Els artistes
que han participat al projecte presentat són Jordi Morell, Esteve Subirah,
Joan Vinyes, Ivó Vinuesa i Isadora Willson. L’exposició, que es pot veure al
Bòlit de Girona, és una adaptació de la
que es va poder veure al Museu de la
Mediterrània del 19 de maig al 27 de
juny de 2018. E. CAMPS

GIRONA GARCÉS EXPOSA A LA SEU DELS AMICS DEL MUSEU D’ART DE
GIRONA UN DELS ÚLTIMS REDUCTES CULTURALS DEL COR DE LA CIUTAT
Amics del Museu
d’Art de Girona
 L’espai on exposa
Garcés (Zaragoza,
1959) està gestionat
pels Amics del Museu, una associació
creada el 1992 i que,
entre els seus objectius, té el de «treballar per a l’enriquiment cultural dels
seus socis, organitzant viatges, excursions, visites, conferències i actes de
caire cultural».

L’amor per l’art
JAVIER GARCÉS

E. CAMPS

 Amics del Museu d’Art de Girona.
Carrer Ciutadans, 18 H Del 7 de desembre al 4 de gener. De dilluns a divendres
de 16.30 a 20h. Festius tancat.
EUDALD CAMPS

Abans que les botigues de souvenirs i els restaurants temàtics rematessin l’agònica oferta galerística
de la ciutat, hi va haver un temps en
què l’artèria que connecta la plaça
del Vi (Ajuntament) amb la Catedral
de Girona (carrers Ciutadans, plaça
de l’Oli, Carreras Peralta i Força) era
essencialment cultural. A banda
dels Museus (Història i Jueus) i de la
Fontana d’Or (avui desdibuixada
rere un grandiloqüent «CaixaForum Girona»), mitja dotzena d’espais, d’orientació més o menys galerística, es disputaven el protagonisme: començant per El Cercle
(espai polivalent dedicat a la cultura viva, la diürna però també la
nocturna), la sala Expocambra (de
quan el negoci immobiliari encara
conservava restes de pudor), el Pa-

lau de Caramany (durant anys dins
l’òrbita del grup El Claustre), la galeria Rosa Pous (una proposta d’altíssim nivell que va deixar-nos un
buit perenne), Artnau (provinent
del carrer Santa Clara, va aterrar a la
Força per llanguir i morir) o Can
Marc (impressionants les mostres
dedicades a històrics com Rey Polo
o a contemporanis com Samuel Salcedo), tots ells eren, amb desigual

interès i encert, exponents d’una
època marcada pel signe de l’optimisme (un optimisme que, de mica
en mica, va donar pas a l’amarga
presa de consciència enfront d’una
realitat adotzenada en què oferta
cultural és sinònim de festival).
Expliquem tot això per posar en valor la tasca feta pels Amics del Museu d’Art de Girona a través de la
seva seu del carrer Ciutadans: desaparegudes totes i cadascuna de
les galeries d’art ara esmentades, la
importància dels «Amics» és crucial
a l’hora d’oferir visibilitat a una tipologia d’artista que, per dir-ho
d’alguna manera, sobreviu en l’espai
incòmode que s’obre entre la institució històrica i el centre d’art radicalment contemporani. Volem dir
que, per exemple, hi ha ceramistes
com Lluís Xifra o Ramon Fort, amb
una proposta interessantíssima, que
trigaran encara molts anys (en el millor dels casos) a accedir, amb normalitat, als espais institucionals,
creadors emergents com Patrícia
Maseda que necessiten que se’ls
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Diari de Girona

Agenda i Cartellera
Mercats
La Bisbal d'Empordà, les Planes
d'Hostoles, Platja d'Aro, Pineda
de Mar, Porqueres,Portbou, Port
de la Selva, Salt, Sils.

Lletres
GIRONA
Contes A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Salvador Allende
sessió de contes amb «El camí
de Nadal».
L’ESTARTIT
Presentació A les 7 de la tarda, a la sala d’actes de l’EMD,
presentació del llibre «Una vbida de poesia» de Narcís Coll Frigola.

Conferències
SANTA CRISTINA D’ARO
Xerrada A les 7 de la tarda, a
la biblioteca municipal, xerrada
amb Gaspar Hernández, escriptor i periodista, director i presentador del programa «L’ofici
de viure».

Projeccions
FIGUERES
Cinema A les 9 de la nit, a la
sala de la Cate, projecció de «El
sabater d’Ordis».
PALAFRUGELL
Documental A les 8 del vespre, al Teatre Municipal, presentació i projecció del documental
«Àlex Cebollero, una vida de
cine» de Pol Àlvaro.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Cinema A les 10 del vespre, al
cinema Montgrí, projecció de
«Petra».

Espectacles
PALAMÓS
Dansa A 2/4 de 9 del vespre a
La Gorga, triple estrena de dansa de la Cia. CobosMika. Els joves talents de CobosMika SEEDs
interpretaran en primícia per al
públic palamosí, en el marc del
FEM DANSA, tres espectacles de
nova creació dirigits per Peter
Mika, codirector de CobosMika,
Marko Fonseca coreògraf i ballarí de la companyia Los Innato
(Costa Rica) i Miquel Barcelona
Cofundador de nunArt Barcelona. Preu: 8 €

GIRONA
Espectacle A les 3 de la tarda,
al gimnàs de l’escola Joan Bruguera, espectacle de Nadal a càrrec dels alumnes de l’escola.

de les 17 h a les 20.30 h.

AVUI DESTAQUEM

PALAMÓS
Cantada A les 11 del matí, al
pavelló d’esports municipal,
Cantada a càrrec dels alumnes
de l’escola Vila-romà.

ROSES
Activitats A partir de les 8 del
matí, a l’institut Cap Norfeu, diferents activitats per recaptar
diners per la Marató.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Cursa A les 9 del matí, des de
l’escola Sant Gabriel, inici de la
cursa Xmas Trail, que recorrerà
diferents indrets de l’entorn de
la població.

Pistes de gel

Girona

El trio empordanès de rock’n’roll
The Leftlovers, al Yeah Indie Club
 A partir de les 11 de la nit a la Sala Yeah Indie Club de Girona, concert del trio empordanès de rock’n’roll The Leftlovers. La banda oferirà un repertori a base de versions de temes emblemàtics de clàssics
com Status Quo, Steve Miller Band, Deep Purple, Tom Jones, Joe Cocker... A continuació, sessió de Dj Arkade. Preu (concert): 4 €

CASTELL D’ARO
Festa A les 4 de la tarda, a la
sala polivalent, Festa de Nadal
amb diferents activitats com tallers, espectacles i xocolatada.

PALAFRUGELL
Taller A 2/4 de 6 de la tarda, a
la sala polivalent de la Biblioteca, Taller de Nadal «Art Atac» a
càrrec de Bruna Valls.

Marató
CALONGE
Mercat A partir de 2/4 de 10
del matí, al pati de l’escola La Sínia, 1r Mercat de Nadal amb
venda de manualitats. Hi haurà
xocolata i melindros.

Girona

«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya»
 Fins al 23 d’abril el Museu d’Art acull l’exposició «De París a Girona. Mela Muter i artistes polonesos a Catalunya». Aquesta mostra
permet endinsar-se en els paisatges d'una dona viatgera, en l'ànima
dels seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social d'una
artista que no es cansà mai de reivindicar les llibertats. Preu: 4,5 €

SANT FELIU DE PALLEROLS
Concert A les 8 del vespre, a
la sala de Ca les Hermanes, concert de Nadal a càrrec de l’Escola de Música de Sant Feliu Amer.

CASTELL-PLATJA D’ARO
Quina A les 12 del migdia, a
l’institut Ridaura, quina solidària en què els premis seran lots
elaborats pels alumnes.

PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris: de les
11 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h.

Pessebres
BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins el pròxim 13 de gener.
GIRONA
Exposició Fins el 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del
pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia
de les 17 h a les 20.30 h.

Pessebres
BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins al pròxim 13 de gener.
GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del
pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia

LLANARS
Pista de gel  Fins el 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), Pista de
Gel de Llanars.

PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.

Festes
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Joves A partir de les 6 de la
tarda, a la Sala Municipal, Festa
dels Espais Joves.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la Plaça de les Palmeres, pista
de gel de Nadal. Fins al dia 6 de
gener de 2019.

OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major
d’Olot. Horari: de les 11 a 14 h i
de 16 a 21 h. Horaris especials:
del 19 al 22 de desembre (16 a 21
h), 24 de desembre (11 a 14 h i
de 16 a 20 h), 25 de desembre
(16 a 21 h), 31 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h) i 6 de gener
(16 a 21 h). Preu: 7 €.

BEGUR
Nadales A 2/4 d’11 del matí, a
la Plaça Lluís Esteva Cruañas,
xocolatada popular i cantada de
Nadales a càrrec dels alumnes
de l’escola Dr. Arruga.

L’ESTARTIT
Cantada i patge A les 10 del
matí, a la plaça de l’Església,
Cantada de Nadales de l’Escola
Portitxol i benvinguda als Patges.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.
SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Exposicions

Nadal

GIRONA
Caga Tió A 2/4 de 7 de la tarda al Centre Cívic de Santa Eugènia, Caga Tió Gegant comunitari.
Amb xocolatada popular i música.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.
SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

RIBES DE FRESER
Festival A les 10 del matí, al
Casal municipal, Festival de Nadal a càrrec dels alumnes de
l’escola Mare de Déu de Núria.

SALT
Concert A les 6 de la tarda, al
Canal, centre d’arts escèniques,
Concert de Nadal de l’Escola de
Música Moderna.

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

Castelló d’Empúries

Exposició permanent al Museu de
la Ciència i la Tècnica, La Farinera
 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.

PLATJA D’ARO
Exposició Mostra de les obres
participants en el 39è Concurs
de diorames, pessebres i composicions nadalenques al Castell
de Benedormiens i a l’Antic Casino de Castell d’Aro, del 23 de
desembre al 6 de gener, en entrada lliure, en horari de matins
(11-13 h): 24 i 31 de desembre i 5
de gener; tardes (17-21 h): 25 i 26
de desembre, 1 i 6 de gener; o
matins i tardes (11-13 h i 17-21 h):
29 i 30 de desembre.

BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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
CASTELL D’ARO
Exposició  Al Castell de Benedormiens, exposició de les obres
participants en el 39è Concurs
de Diorames, pessebres i composicions nadalenques. Fins al 6
de gener de 2019.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins el 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.
Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Colla-

ges», d’Enric Bardera.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins pròxim 10
de març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià
Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins el 23 de febrer,
l’exposició «La política retratada». una mostra col·lectiva que
repassa la crònica social i política dels darrers 40 anys a través
de l'obra crítica, sovint satírica i
sempre esmolada, de 48 dibuixants humorístics. Horari: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el pròxim 8 de gener, l’exposició «Life is good in
the woods» de Violeta Martínez.
Perquè la vida al bosc és la vida
millor... casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La Natura ens dóna tot
allò que necessitem i ens ensenya com hem d'accionar-nos per
ser i fer el millor dels mons possibles.
Exposició  Fins el pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició
«Saps de què està fet el teu mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol conscienciar
sobre els conflictes que genera
la seva explotació.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  El Terracotta Museu de La Bisbal de l’Empordà
acull, fins el pròxim 27 de gener, l’exposició «Les cheminées
de cactus» del ceramista Didi
Heras Colomer.
L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala 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 visites
al Museu: De dilluns a dissabte
de 10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h.
Diumenges de 10 h a 13 h.
- Fins el pròxim 31 de desembre, el Museu de l’Anxova i la Sal
acull l’exposició «El Fluvià, 3 comarques i un riu»
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Agenda i Cartellera
Mercats
Blanes, Cadaqués, Olot, Santa
Coloma de Farners, Torroella de
Montgrí.

del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Josep Mir Al Museu de la Mediterrània, exhibició del Pessebre de Josep Mir, en una edició
especial pel 10è aniversari. Fins
al 2 de febrer de 2019.

AVUI DESTAQUEM

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Caga Tió A les 5 de la tarda, a
la Plaça Joan Alsina, Caga Tió
amb Jordi Patxecu.
PALAFRUGELL
Jocs Tot el dia, a la Plaça ERmengarda, jocs gegants.
- De les 11 de matí a la 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, taller
de maquillatge facial.
Festa A les 12 menys 5 de la
nit, a Els Ametllers, Nit de Nadal. 8a Festa Caga Tió.
PALAMÓS
Caga Tió A les 5 de la tarda, a
la Plaça dels Arbres, Caga Tió.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Patge De les 11 del matí a la 1
del migdia, al final de la Rambla,
el patgte reial recollirà les cartes dels nens i nenes.
SANTA CRISTINA D’ARO
Caga Tió A 2/4 d’1 del migdia,
a la Plaça Mossèn Baldiri Reixac,
Caga Tió infantil gegant.

Missa
BEGUR
Missa A les 8 del vespre, a
l’església de Sant Pere, Missa de
vegília de Nadal.
PALAFRUGELL
Missa del Gall A les 12 de la
nit, a l’església de Sant Martí,
Missa del Gall.
PALS
Missa del Gall A les 11 de la
nit, a l’església, Missa del Gall
amb la interpretació del Cant de
la Sibil·la a càrrec de la soprano
Gemma Horta i l’orgue Emma
Stratton. Hi haurà piscolabis.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Missa A 2/4 de 7 de la tarda, a
l’església parroquial, Missa del
Gall cantada pel cor parroquial.
VILABLAREIX
Missa del Gall A les 10 del
vespre, a l’església de Sant Menna, Missa del Gall.

Pessebres
BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. Fins al pròxim 13 de gener.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.
SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1

Pistes de gel
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la Plaça de les Palmeres, pista
de gel de Nadal. Fins al dia 6 de
gener de 2019.
GIRONA
Pista de gel La Pista de Gel de
la Fira de Girona, amb 800 m2,
torna un any més incloent el
muntatge d’un tobogan de 2,5
metres d’alçada, 27 metres de
llargada i 3 carrils per baixar-hi
amb trineu. Restarà oberta fins
el 6 de gener. Horaris: de 10 del
matí a 8 de la nit, excepte el 24 i
31 de desembre (de 10h a 19h),
el 25 de desembre (tancat), l’1 i
el 6 de gener (de 16h a 21h) i el 5
de gener (de 10h a 15h).

Girona

Exposició «Cromos, pel·lícules i
estrelles» al Museu del Cinema
 El Museu del Cinema acull, fins al pròxim 27 de gener, l’exposició «Cromos, pel·lícules i estrelles», de la col·lecció de cromos de cinema d'Albert Rossich, que es mostra per primera vegada en públic.
L'exposició se centra especialment en els àlbums i els cromos del cinema de la primera meitat del segle XX.

LLANARS
Pista de gel  Fins el 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), Pista de
Gel de Llanars.

PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris: de les
11 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h.

Girona

El Museu d’Història presenta
la 35a Exposició de Pessebres
 Fins al 6 de gener es pot visitar a La Carbonera i La Cisterna, del
Museu d’Història, la 35a Exposició de Pessebres. Una cita obligada
per a totes aquelles persones amigues del pessebrisme. S'hi mostra
una col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia de les 17 h a les 20.30 h.

Exposició  Fins el pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.

Parcs Infantils
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Saló infantil A l’envelat de la
Plaça de les Palmeres, Parc Infantil de Nadal. Fins al diumenge
6 de gener.
ROSES
Saló infantil Els dies 24, 27,
28, 29, 31, 2, 3 i 4, de les 4 fins a
les 7 de la tarda, a la pista polivalent municipal, Saló Infantil.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder de
Banyoles 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 sote-

Exposició  El Museu d’Història
Medieval de Castelló d’Empúries
acull, fins el 31 de desembre,
l’exposició «Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa».
L’exposició repassa la biografia
del poeta empordanès, alhora
que mostra el conjunt de l’obra
literària de Fages de Climent en
diversos apartats que palesen la
diversitat i la seva prolífica capacitat de creació literària: la
poesia, la prosa i el teatre, els
gèneres que conreà al llarg de
tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la Tècnica de l’Empordà, a Figueres,
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.

OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major
d’Olot. Horari: de les 11 a 14 h i
de 16 a 21 h. Horaris especials:
del 19 al 22 de desembre (16 a 21
h), 24 de desembre (11 a 14 h i
de 16 a 20 h), 25 de desembre
(16 a 21 h), 31 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h) i 6 de gener
(16 a 21 h). Preu: 7 €.
PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.

rrani 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.
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».

Nadal
ARBÚCIES
Caga Tió A les 6 de la tarda, a
la Plaça de la Vila, Caga Tió.

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

Palamós

El Museu de la Pesca mostra la
relació entre l’ésser humà i la mar
El Museu de la Pesca de Palamós mostra en la seva exposició permanent la relació entre l’ésser humà i la mar. Ho fa d’una manera
oberta, participativa i interpretativa, de forma que els visitants se sentin còmplices d’una història que gira entorn del peix i la pesca i surtin
del museu amb una mirada nova d’aquesta activitat.

Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bò-

lit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins el pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social i
política dels darrers 40 anys a
través de l'obra crítica, sovint
satírica i sempre esmolada, de
48 dibuixants humorístics. Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem
d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
Exposició  Fins el pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició
«Saps de què està fet el teu mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol conscienciar
sobre els conflictes que genera
la seva explotació.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
el 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala 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 visites
al Museu: De dilluns a dissabte
de 10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h.
Diumenges de 10 h a 13 h.

- Fins el pròxim 31 de desembre, el Museu de l’Anxova i la Sal
acull l’exposició «El Fluvià, 3 comarques i un riu»
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial
de l’Exili de La Jonquera (MUME)
acull fins el 3 de febrer l’exposició ««Autoritzats per a sortir.
L’èxode del 36». Un projecte expositiu de l’historiador Rubèn
Doll-Petit, que centra la seva
atenció en els desplaçaments de
població ocorreguts a la rereguarda republicana catalana en
el context de les convulsions socials posteriors al cop d’estat del
18-19 de juliol de 1936.
LLANÇÀ
Exposició  A la sala d’exposicions del MDA, exposició «Pinzell d’Or 2018». Fins al 10 de
març de 2019.
LLORET DE MAR
Exposició  La Casa de Cultura
de Lloret de Mar acull fins el
pròxim 5 de gener l’exposició
«Plecs», de Tura Sanz, en el
marc del projecte «Exposicions
viatgeres» organitzat per la Diputació de Girona. Es podrà visitar de dilluns a divendres de les
9 del matí a les 2 del migdia i de
les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre. Els dissabte de 10 del
matí a 2 del migdia.
OLOT
Exposició  La Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa d’Olot
acull, fins el 10 de febrer, l’exposició «Josep Berga i Boada. El
despertar de les coses i dels
adormits». Aquesta exposició
vol apropar al públic l’obra i la
vida de Berga i Boada, exemple
de modernitat absoluta però sovint menystingut per la historiografia. Entrada gratuïta.
Exposició  L’Arxiu Comarcal de
la Garrotxa acull, fins el 18 de
gener, l’exposició «Peret Blanc
de Beget». L’exposició vol apropar-nos a un passat no gaire
llunyà, quan els paisatges
s’acompanyaven de masies plenes de vida, de gent i de bestiar.
I de quan l’arribada del «músic»
era un dels moments cabdals de
la festa: una ocasió perfecta per
relacionar-se i ballar al voltant
del so del violí, l’acordió, i abans
el sac de gemecs o el flabiol.
Exposició  L’Àmbit- Espai d’Art
acull, fins el pròxim 29 de desembre, l’exposició «Color – Forma – Gest», de Núria Gussinyer,
Rosa Martín i Berta Prujà. Tres
dones de la Garrotxa, artistes,
contemporànies, cada una seguint la seva línia personal, presenten la seva obra. Núria Gussinyer ens mostra la força del
color; Rosa Martín, la simplicitat
de la forma, i Berta Prujà, l’expressivitat del gest.
PLATJA D’ARO
Exposició De 7 del matí a les 9
del vespre al Parc dels Estanys,
exposició «Manel Àlvarez - Walking Trough - Escultura de Gran
Format». Fins al 31 de gener.
QUART
Escultura  El Museu de la Terrissa acull de forma permanent una mostra centrada en
l’art de la ceràmica. La terrissa
ha estat per a moltes poblacions
un recurs vital durant segles.
Però, amb el pas del temps i el
sorgiment de noves societats,
les necessitats han canviat i la
tradició terrissera treballa amb
nous materials i models productius. Dissabtes de 10.30h a 14h. i
de 16.30 a 20.00h Diumenges i
festius de 10.00h a 14.00h.
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ART
MANEL GRÀVALOS
E. CAMPS
E. CAMPS
S. VILÀ
MELA MUTER

PARADÍS I PUIG
 Galeria d’Art Lola Ventós,
Figueres. Calçada dels Monjos,
25 H Del 3 novembre al 31 de
gener. Dilluns i dimarts de 18 a
20 h. Dimecres d’11 a 13 h i de
18 a 20 h. Divendres i dissabtes
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Festius
tancat.
Joan Paradís (Figueres, 1941) és
un artista inexplicablement secret. Amb només 21 anys va exposar al Museu de l’Empordà, on encara es conserva «La vetlla de la
monja», una pintura fundacional
que segueix reverberant amb força (es pot veure a la col·lecció
permanent). Viu i treballa a la
mateixa ciutat on va néixer.
Sigui com sigui, la manca de
grans exposicions monogràfiques
i la seva absència en els principals
circuits galerístics ha convertit
Paradís en una mena de mite vivent. Ha hagut d’esperar a l’arribada del nou mil·lenni per co-

mençar a «renéixer» en comptades exposicions col·lectives, com
la que va protagonitzar el 2011 a
l’Espai Cultural de la Ciutadella de
Roses amb el seu amic Miquel Duran: la mostra era el resultat de
set mesos de treball a quatre
mans realitzat en un local habilitat com a estudi al desaparegut
cafè Astoria de Figueres. Es tractava de 10 teles (195 x 136 cm.)
que sorprenien pel seu inusual interès plàstic i per la coherència,
malgrat la duplicitat d’intel·ligències implicades que mostraven.
L’exposició que es podrà veure a
la galeria Lola Ventós de Figueres
és, en paraules d’Alfons Romero,
«una prova irrefutable que Joan
Paradís no ha deixat mai l’art, que
no ha declinat la producció apartat dels circuits de les galeries.
Que no ha entès la pintura estrictament com una mercaderia».
Doncs això: una de les cites ineludibles amb l’art des d’ara i fins a
finals d’any. E. CAMPS

COL·LECTIVA

MIQUEL S. VILÀ

JAVIER GARCÉS

MELA MUTER

 Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona. Bòlit_LaRambla H Fins el 13 de gener. De dilluns a divendres de 9 a 19 h. Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.
Festius de 9 a 14 h.

 Palau de l’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses. H Del
15 de desembre al 17 de febrer.
Diari de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Festius de 10 a 14 h.

 Amics del Museu d’Art de
Girona. Carrer Ciutadans, 18 H
Del 7 de desembre al 4 de gener. De dilluns a divendres de
16.30 a 20 h. Festius tancat.

 Museu d’Art de Girona.
Pujada de la Catedral, 12 H Del
24 de novembre al 23 d’abril.
Diari de 10 a 19 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h.

Exposicions com la que actualment es pot veure a l’Abadia són
una bona mostra de com el romànic
i els Pirineus són valors culturals
que poden ser actualitzats: escultura que torna a les possibilitats de la
fusta entesa com a matèria singular
i autòctona. L’invent és dels que
conté ecos poderosos, sobretot,
gràcies al doble moviment que genera el treball, sempre lent i esmerçat, amb un material tan connotat:
per una banda, fa possible escodrinyar la vida que roman enregistrada en totes les fibres vegetals; per
l’altra, emprar la fusta permet a
l’escultor realitzar un exercici de genealogia personal que sol estar íntimament relacionat amb el paisatge
més proper. E. CAMPS

El dibuix —que ell treballa en
grans formats—, la pintura o l’escultura de Javier Garcés (Saragossa, 1959) impliquen un procés de
coneixement que s’explica en termes de duració. La lentitud en l’execució de les seves obres, juntament a les llargues jornades d’observació que destil·la, porten associada una maduració sensible
que, gràcies a la manca —o a la
presència subsidiària— de pròtesis
metafísiques i prejudicis teòrics,
desemboquen en aquella anhelada experiència perceptiva originària que ens reconcilia amb el conjunt de fenòmens visibles. L’artista viu i treballa des de fa anys a
La Bisbal d’Empordà, on també
imparteix classes. E. CAMPS

Mela Muter (1876-1967), polonesa d’origen i establerta a París des
del 1901, va esdevenir una de les
pintores més reconegudes durant
la primera meitat del segle XX. La
mostra, la més complerta d’aquesta artista polonesa presentada a
Catalunya fins ara, explora la relació de l’artista i d’alguns del pintors
polonesos establerts a París durant
la primera meitat del segle XX amb
Catalunya i en subratlla la seva relació amb l’art català del moment.
L’exposició, impulsada pel Museu
d’Art de Girona, ha comptat amb
un comissariat compartit de les
historiadores de l’art Glòria Bosch i
Susanna Portell i el doctor en historia de l’art polonès Artur Tanikowski. E. CAMPS

En el marc del projecte Life Pletera, promogut per procedir a la desurbanització i restauració de la maresma
de la Pletera a Torroella de Montgrí
(vegeu www.lifepletera.com), s'ha produït una anomalia: incorporar a
aquest procés de regeneració natural
una sèrie d'intervencions artístiques
(de signe molt divers però amb uns interessos compartits) dessota l'epígraf
Lloc, memòria i salicòrnies. Els artistes
que han participat al projecte presentat són Jordi Morell, Esteve Subirah,
Joan Vinyes, Ivó Vinuesa i Isadora Willson. L’exposició que es pot veure al Bòlit de Girona és una adaptació de la
que es va poder veure al Museu de la
Mediterrània del 19 de maig al 27 de
juny de 2018. E. CAMPS

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA JORDI MITJÀ (FIGUERES, 1970) PRESENTA
«PAUSA» A L’ESPAI MONTGRÍ, UNA MOSTRA QUE LI PERMET FER BALANÇ
Tornar a posar la
primera pedra
 A Pausa Jordi
Mitjà s'ha proposat
fer una revisió d'algunes obres anteriors i mostrar-ne
d'altres que, per les
raons que sigui, no
han estat exposades. La particularitat de l'encàrrec i la
seva urgència ha fet
que l'artista decideixi parar, mirar al seu
voltant i practicar
una mena d'estratègia desconeguda
per ell: no produir
una exposició des
de zero.

La necessitat d’aterrar
JORDI MITJÀ

E. CAMPS

 Museu de la Mediterrània, Torroella
de Montgrí. Carrer d’Ullà, 31 H Fins el 4
de febrer. De dilluns a dissabte de 10 a 14
h i de 17 a 20 h. Festius de 10 a 14 h.
EUDALD CAMPS

La mostra que Jordi Mitjà presenta
a l’Espai Montgrí es titula «Pausa»,
però també hauria pogut sumar-se,
amb un títol més explícit, a la llarga
genealogia d’exposicions que neixen
amb l’objectiu declarat d’impugnar-se a elles mateixes. Què tenen en
comú, per exemple, mostres i projectes com «Alternativas a la exposición» de Beatriz Herráez al CASM
(2005), l’assaig «Salir de la Exposición (si es que alguna vez habíamos
entrado)» de Martí Manen i editat
per Consonni, «Esto no es una exposición» de Carles Guerra al Centre Huarte (2008) o, més proper a
nosaltres, «Això no és una exposició,
tampoc» comissariada per David
G. Torres i amb la que s’inaugurava,
el setembre de 2012, el flamant Centre d’Art Fabra i Coats? Doncs la

voluntat de convertir l’exercici metalingüístic en el centre dels seus
plantejaments. Volem dir que, d’alguna manera, son mostres i projectes que portarien al terreny de l’estètica contemporània allò que, a

l’Edat Mitjana, s’anomenava Teologia Negativa: davant la impossibilitat de bastir un definició unívoca i tancada sobre la divinitat, hom
opta per anar dient tot allò que no és
amb l’objectiu final de propiciar-ne
un coneixement indirecte (i necessàriament aproximat, ja que el llenguatge, en tant que producte genuïnament humà, no estaria qualificat
per anomenar el que és essencialment inefable). Al «preferiria no
fer-ho» de Bartleby, donat el cas, cal
sumar-hi el «preferiria no dir-ho» de
Hofmannsthal.
Sigui com sigui, i més enllà de la naturalesa recursiva del joc (i l’art
contemporani, per a molts, és només això), el que resta son un grapat
de característiques fàcilment reconeixibles en la majoria de propostes
com les que acabem d’esmentar: l’obra acabada, que esdevé secundària
o directament innecessària, cedeix
el protagonisme al concepte o al discurs; la presència de l’artista, anàlogament, suplanta a les obres servint-se de múltiples recursos, co-
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Mercats

ports i Congressos, parc infantil
El Mar dels Nens. De les 4 a les 8
de la tarda.

La Bisbal d'Empordà, les Planes
d'Hostoles, Platja d'Aro, Pineda
de Mar, Porqueres, Portbou,
Port de la Selva, Salt, Sils.

ROSES
Parc infantil De les 4 a les 7
de la tarda, a la pista polivalent
del pavelló esportiu, Saló Infantil de Nadal.

Música

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Parc infantil Al pavelló municipal, Jovenàlia, parc infantil de
Nadal.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Concert A 1/4 de 10 del vespre, a l’auditori teatre Espai Ter,
concert d’In Crescendo.

Teatre
PALAMÓS
Representació A 2/4 de 9 del
vespre, al teatre La Gorga, representació de teatre amateur
«Els Pastorets dels Showboys:
ara més que mai, Pastorets!».

Tallers
BEGUR
Innocents De 5 a 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, taller infantil «Dia dels innocents».
GIRONA
Taller A 2/4 de 12 del migdia,
al Museu del Cinema, taller «La
ciutat del color».
PALAFRUGELL
Taller A les 5 de la tarda, al
Museu del Suro, taller de pintura de Nadal amb suro.

Projeccions
TORROELLA DE MONTGRÍ
Cineclub A les 10 del vespre,
al cinema Montgrí, sessió de cineclub amb la projecció de «The
rider»,

Infantil
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Animació A 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Municipal, tarda
d’animació infantil amb en Rikus
i els Barretines.
PALAMÓS
Activitats De les 5 a les 8 de
la tarda, a la Nau dels 50m, activitats lúdiques per a infants i joves.
PALS
Taller De 2/4 d’11 del matí a
2/4 d’1 del migdia, al pavelló poliesportiu, taller de circ.

Parc de Nadal
ARBÚCIES
Parc de Nadal Al poliesportiu
de Can Delfí, Parc Infantil. De les
10 del matí a la 1 del migdia i de
2/4 de 4 a 8 de la tarda.
PALAFRUGELL
Parc infantil A la piscina municipal, Pinxo Aigua, parc aquàtic de Nadal. De 2/4 d’11 del matí
a 2/4 d’1 del migdia i de 4 a 7 de
la tarda.

AVUI DESTAQUEM

Pistes de gel
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la plaça de les Palmeres, pista
de gel de Nadal. Fins al dia 6 de
gener de 2019.

Nadal

TORROELLA DE MONTGRÍ
Històries A les 6 de la tarda,
al Museu de la Mediterrània, «La
fantàstica història de l’Atrapasons».

febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Josep Mir Al Museu de la Mediterrània, exhibició del Pessebre de Josep Mir, en una edició
especial pel 10è aniversari. Fins
al 2 de febrer de 2019.

SANTA CRISTINA D’ARO
Parc infantil Al pavelló d’esports, de les 4 de la tarda a 2/4
de 9 del vespre, parc infantil de
Nadal.

PALAFRUGELL
Nadales A les 6 de la tarda,
pels carrers del centre, cantada
de nadales al carrer amb la coral Els Virolets.

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

Sant Feliu de Guíxols

Torna el Ganxoparc amb
entreteniment per als menuts
 L’edició 2018-2019 del parc infantil de Nadal, Ganxó Parc de Nadal que se celebra al Pavelló Municipal d’Esports de La Corxera, destinat a nens i nenes d’1 a 14 anys, obre les seves portes els dies 27,
28, 29, 30, 31 de desembre, 2 i 3 de gener de 10.30 a 13.30 h i de 17 a
20 h. El 31 de desembre, només horari de matí.

VILABLAREIX
Patge A les 6 de la tarda, al
centre cultural Can Gruart, visita
del Patge Reial i del gran Visir.

GIRONA
Pista de gel La Pista de Gel de
la Fira de Girona, amb 800 m2,
torna un any més i inclou el
muntatge d’un tobogan de 2,5
metres d’alçada, 27 metres de
llargada i 3 carrils per baixar-hi
amb trineu. Restarà oberta fins
el 6 de gener. Horaris: de 10 del
matí a 8 de la nit, excepte el 24 i
31 de desembre (de 10h a 19h),
el 25 de desembre (tancat), l’1 i
el 6 de gener (de 16h a 21h) i el 5
de gener (de 10h a 15h).

Pessebres

LLANARS
Pista de gel  Fins al 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), pista de
gel de Llanars.
OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major
d’Olot. Horari: de les 11 a 14 h i
de 16 a 21 h. Horaris especials:
del 19 al 22 de desembre (16 a 21
h), 24 de desembre (11 a 14 h i
de 16 a 20 h), 25 de desembre
(16 a 21 h), 31 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h) i 6 de gener
(16 a 21 h). Preu: 7 €.

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins al pròxim 13 de gener.

PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.

Pastorets
SANT FELIU DE PALLEROLS
Representació A 2/4 de 7 de a
tarda, a la sala Ca Les Hermanes, representació dels Pastorets a càrrec del Gruip de Teatre
Petits Pescallunes.

GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del
pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia
de les 17 h a les 20.30 h.

Girona

Espirituals negres i gospel al
CaixaForum Girona, en viu
 A les 17.30 h, el Caixa Forum de Girona ofereix una sessió d’espirituals negres, gospel i soul a càrrec del grup The Gourmets Vocal
Quartet. Integren el grup Alex Delgado, tenor, contratenor i piano;
Jordi Vallespí, tenor i piano; Xavier Mestres, baríton i piano, i Abel
García, baix profund.

Exposicions

PLATJA D’ARO
Exposició Mostra de les obres
participants en el 39è Concurs
de diorames, pessebres i composicions nadalenques al Castell
de Benedormiens i a l’Antic Casino de Castell d’Aro, fins al 6 de
gener, en entrada lliure, en horari de matins (11-13 h): 24 i 31
de desembre i 5 de gener; tardes (17-21 h): 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener; o matins i
tardes (11-13 h i 17-21 h): 29 i 30
de desembre.

PALS
Parc infantil De les 3 de la
tarda a les 8 del vespre, al pavelló poliesportiu, Parc Infantil de
Nadal.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

PLATJA D’ARO
Parc infantil Al Palau d’Es-

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de

PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris: de les
11 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h.

Torroella de Montgrí

Visita guiada al Museu de la
Mediterrània amb La Minúscula
 A les 6 de la tarda començarà una visita teatralitzada pel Museu
de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, a càrrec de la Companyia La Minúscula. A través de contes, música i sorpreses, el públic
s’endinsarà en un mar d’emocions. Una passejada única per descobrir la Mediterrània amb els 5 sentits.

BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles 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.ca
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 su-

ports 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». Més informació i horaris a
www.ecomuseu-farinera.org
Exposició  El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries acull, fins al 31 de desembre, l’exposició «Carles Fages de
Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposició repassa la biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de
l’obra literària de Fages de Climent en diversos apartats que
palesen la diversitat i la seva
prolífica capacitat de creació literària: la poesia, la prosa i el
teatre, els gèneres que conreà al
llarg de tota la seva vida.
FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figueres, 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.
Exposició  Fins al pròxim 6
de gener, el Museu del Joguet
de Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen
part del Centre de Documentació i Arxiu del Museu del Joguet
de Catalunya. Es mostren una
trentena de llibres il·lustrats per
Lola Anglada, Feliu Elies (Apa),
Apel·les Mestres o Ramon de
Capmany entre altres.
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins al
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins al 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats com
l'art, el pensament, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religiosa. Aquesta exposició fa un recorregut per la seva
vida, la seva obra i les seves accions, amb la voluntat que el redescobriment de la seva trajectòria personal ens ajudi també a
il·luminar aspectes de la nostra
història cultural i política.
Exposició Fins al pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en el
marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins al pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social i
política dels darrers 40 anys a

través de l'obra crítica, sovint
satírica i sempre esmolada, de
48 dibuixants humorístics. Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins al 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que necessitem i ens ensenya com hem
d'accionar-nos per ser i fer el
millor dels mons possibles.
Exposició  Fins al pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició
«Saps de què està fet el teu mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol conscienciar
sobre els conflictes que genera
la seva explotació.
Exposició  Fins al 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
al 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre
els visitants. Es presenten petits
reptes i es mostren aspectes poc
habituals i sorprenents de la
matemàtica que no requereixen
coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Fins al 27 de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins al 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins al pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.
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Mercats
Calella de la Costa, Empuriabrava, Girona, Palafolls, Ribes de
Freser, Ripoll, Sant Feliu de Pallerols, Sant Miquel de Fluvià,
Vic, Santa Cristina d'Aro, Santa
Coloma de Farners, Vilafant.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Mercat ecològic De les 9 del
matí a les 2 del migdia, a la plaça del Mestre Pere Rigau, mercat de productes ecològics de
Món Empordà.

Espectacles
PALAMÓS
Familiar A les 6 de la tarda, a
l’Aula de Teatre, espectacle familiar «Fragium», a càrrec de
Trenta Ous a un euro i mig Produccions.

1 del migdia, a la Plaça Sant Pol,
tallers infantils de fanalets de
Reis i litografies de Nadal a càrrec d’Activijocs.

Teatre
PALAMÓS
Representació A 2/4 de 9 del
vespre, al teatre La Gorga, representació de teatre amateur
«Els Pastorets dels Showboys:
ara més que mai, Pastorets!».

Tallers

Infantil
PALAFRUGELL
Jocs A les 5 de la tarda, al Museu del Suro, tarda de jocs de
taula.
Contes A les 6 de la tarda, a
la pista de gel de la Bòbila, sessió de contes «Amb la A d’Estimar».
PALAMÓS
Joc de pistes Al Museu de la
Pesca, de 10 del matí a 2/4 de 2
del migdia i de 3 a 7 de la tarda,
Joc de Pistes al Museu per a famílies.
Activitats De 5 a 8 de la tarda, a la Nau dels 50m, activitats
lúdiques infantils i juvenils.
S’AGARÓ
Tallers De les 11 del matí a la

Descobreix la història del
monestir romànic més fabulós
 A les 12 del migdia començarà una visita guiada de la mà d’un
guia expert pel monestir més fabulós de l’Empordà. El grup recorrerà els espais més emblemàtics del monestir de Sant Pere de Rodes
amb l’objectiu de descobrir la història i arquitectura d’aquesta joia
del romànic català. Per a totes les edats.

Quines

Missa
SANT FELIU DE PALLEROLS
Celebració A 2/4 de 7 de la
tarda, a l’església parroquial,
Missa de Fi d’Any.

Pessebres
Girona

El Museu Arqueològic revisa
antics jocs i joguines
 La mostra gira entorn de la necessitat de jugar, un fet intrínsec en
l’evolució de l’ésser humà i essencial per a l’aprenentatge en la infantesa i el gaudi i la relació en l’edat adulta. Joc i joguines són alhora un reflex de la societat de cada època. Es pot visitar a l’antic monestir de Sant Pere de Galligants, seu del museu a Girona.

ARBÚCIES
Patge A les 11 del matí, a
l’avinguda dels PaÏsos Catalans,
arribada del patge reial i recorregut fins a la plaça de la Pau,
on es farà la recollida de les cartes als Reis.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Patge A les 11 del matí, a la
Plaça Firal, el patge reial recolli-

BANYOLES
Exposició Al Monestir de Sant
Esteve, exposició de pessebres
de Banyoles i comarca i del 54è
Concurs de pessebres de Banyoles. La mostra es podrà visitar
fins al pròxim 13 de gener.
GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i
La Cisterna, del Museu d’Història, la 35a exposició de pessebres. Una cita obligada per totes aquelles persones amigues
del pessebrisme. S'hi mostra
una col·lecció de diorames de
particulars i d'entitats, petites
obres d'art, fruit de l'afició.
Cada dia de les 17 h a les 20.30
h.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Horari: Dissabtes, diumenge i
festius de les 10 del matí a les 6
de la tarda. Fins al 2 de febrer
de 2019.

BANYOLES
Representació De les 10 del
matí a la 1 del migdia, al claustre del Monestir de Sant Esteve,
patge reial, recollida de cartes i
xocolatada.

S’AGARÓ
Taller DE les 11 del matí a la 1
del migdia, a la plaça Sant Pol,
tallers infantils d’elaboració de
fanalets de Reis i litografies de
Nadal, a càrrec d’Activijocs.

FIGUERES
Representació A les 6 de la
tarda al teatre municipal el Jardí representació d’«El primer
Nadal dels pastors» de Mossèn
Rossend Fortunet.

BEGUR
Representació A les 6 de la
tarda, a la plaça de la Vila, pessebre teatralitzat.

Nadal

BEGUR
Taller D’11 del matí a 1 del
migdia, a la Plaça de la Vila, taller infantil «Els Reis Mags».

CELRÀ
Representació A les 6 de la
tarda a l’Ateneu representació
de «Pastorets 10 anys!».

Pessebres vivents

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Quina A les 10 del matí, al pavelló municipal, Gran Quina.
SANTA CRISTINA D’ARO
Quina A les 11 de la nit, a l’Espai Ridaura, quina Dance.

BANYOLES
Representació A les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal, representació d’«Els Pastorets de
Banyoles».

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Representació A les 6 de la
tarda, al Teatre Mundial, representació dels Pastorets.

BESCANÓ
Quina A 2/4 de 10 del vespre,
al pavelló d’esports, Gran Quina.

Projeccions

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Romànic A les 12 del migdia,
a l’oficina de turisme del Palau
de l’Abadia, visita guiada «Sant
Joan de les Abadesses, la joia
del romànic».

ARBÚCIES
Representació A les 6 de la
tarda, a la llar de jubilats, representació dels Pastorets de la
Llar.

Sant Pere de Rodes

L’ESTARTIT
Quina A les 6 de la tarda, a la
sala polivalent, quina popular.

PALAFRUGELL
Josep Pla A les 12 del migdia,
a la Fundació Josep Pla, visita
guiada «Josep Pla. La diabòlica
il·lusió d’escriure».

Pastorets

SANTA CRISTINA D’ARO
Parc infantil Al pavelló d’esports, de les 4 de la tarda a 2/4
de 9 del vespre, parc infantil de
Nadal.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Bàsquet A les 9 del matí, al
poliesportiu El Saioners, Torneig
3x3 de bàsquet amb guardiola
solidària.

SANTA CRISTINA D’ARO
Pregó A les 7 de la tarda, al
pavelló d’esports, Pregó de Reis.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Nadales A les 6 de la tarda, a
la plaça de la Vila, cantada de
Nadales pels carrers i places de
Torroella.

ROSES
Parc infantil De les 4 a les 7
de la tarda, a la pista polivalent
del pavelló esportiu, Saló Infantil de Nadal.

SANT ANTONI DE CALONGE
Quina A les 7 de la tarda, al
palau firal, quina nadalenca.

Visites

AVUI DESTAQUEM

PLATJA D’ARO
Parc infantil Al Palau d’Esports i Congressos, parc infantil
El Mar dels Nens. De les 4 a les
8 de la tarda.

GIRONA
Cap d’Any A 2/4 de 12 del
migdia, al Museu d’Art, taller
per preparar el cotilló.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Cinema Al cinema Montgrí, a
les 5 de la tarda, projecció de
«Ralph rompe Internet» i a les
10 del vespre, projecció de «El
veredicto».

rà les cartes dels nens i nenes.

Parc de Nadal

Marató

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

Sant Feliu de Guíxols

Nova funció d’Els Pastorets amb
l’Agrupació Benet Escriba
 A les 6 de la tarda, el Teatre Auditori Municipal acollirà una nova
funció d’Els Pastorets de Sant Feliu de Guíxols, a càrrec de l’Agrupació Teatral Benet Escriba. Dimecres va començar la primera de les
representacions d’Els Pastorets, que es tornaran a escenificar avui
dissabte i també demà diumenge.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins al dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Josep Mir Al Museu de la Mediterrània, exhibició del Pessebre de Josep Mir, en una edició
especial pel 10è aniversari. Fins
al 2 de febrer de 2019.

Pistes de gel
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa
de la Plaça de les Palmeres, pista de gel de Nadal. Fins al dia 6
de gener de 2019.
GIRONA
Pista de gel La Pista de Gel
de la Fira de Girona, amb 800
m2, torna un any més incloent
el muntatge d’un tobogan de 2,5
metres d’alçada, 27 metres de
llargada i 3 carrils per baixar-hi
amb trineu. Restarà oberta fins
al 6 de gener. Horaris: de 10
del matí a 8 de la nit, excepte el
24 i 31 de desembre (de 10h a
19h), el 25 de desembre (tancat), l’1 i el 6 de gener (de 16h a
21h) i el 5 de gener (de 10h a
15h).
LLANARS
Pista de gel  Fins al 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), Pista de
Gel de Llanars.
OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major d’Olot. Horari: de les 11 a 14
h i de 16 a 21 h. Horaris especials: del 19 al 22 de desembre
(16 a 21 h), 24 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h), 25 de desembre (16 a 21 h), 31 de desembre (11 a 14 h i de 16 a 20 h) i 6
de gener (16 a 21 h). Preu: 7 €.
PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.
PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris: de les
11 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h.

Exposicions
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins al
pròxim 13 de gener, l’exposició
«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.
Exposició El Museu d’Història
de Girona acull, fins al 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats
com l'art, el pensament, l'activisme polític i social, l'ecologisme o la pràctica religiosa.
Aquesta exposició fa un recorregut per la seva vida, la seva
obra i les seves accions.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins al pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
l’any 2015. Es tracta d’una proposta d’intervencions artístiques en el marc de la recuperació de la maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada per l’organització Life Pletera.

Exposició L’Espai Santa Caterina acull, finsael pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social
i política dels darrers 40 anys a
través de l'obra crítica, sovint
satírica i sempre esmolada, de
48 dibuixants humorístics. Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins al 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dona tot allò que necessitem.
Exposició  Fins al pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició «Saps de què està fet el teu
mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense
Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació
dels telèfons mòbils i vol conscienciar sobre els conflictes que
genera la seva explotació.
Exposició  Fins al 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter i
artistes polonesos a Catalunya».
La pintora Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París, 1967) va fer estada a Girona, la primavera de
1914. L'expectativa fou immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a
les galeries Dalmau de Barcelona. Mela Muter torna ara a la
ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una
dona viatgera, en l'ànima dels
seus retrats, en la seva escriptura i en el compromís social
d'una artista que no es cansà
mai de reivindicar les llibertats
perdudes i el seu país.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins
al 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de
caràcter manipulable i lúdic
amb diferents nivells de dificultat, pensats per oferir ocasions
de col·laboració i discussió entre els visitants. Es presenten
petits reptes i es mostren aspectes poc habituals i sorprenents de la matemàtica que no
requereixen coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Fins al 27 de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins al 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent
Pernel va realitzar a la façana
del número 42 de la rue Croix
Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini i
inspirada per les façanes de l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins al pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall i
el mur», de Jordi Amagat.
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Agenda i Cartellera
Mercats
Anglès, Arbúcies, Camprodon,
l'Escala, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà, Quart, Roses,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Tordera, Tortellà.

SANT FELIU DE PALLEROLS
Quina A les 6 de la tarda, a la
sala Ca Les Hermanes, Quina de
Nadal.

Infantil

Música

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Jocs de taula De les 10 del
matí a les 2 del migdia, a la Sala
Municipal, matinal de jocs de
taula.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Concert A les 5 de la tarda, al
Palau de l’Abadia, concert de
Nadal a càrrec de la Coral Jaume Nunó.

PALAFRUGELL
Màgia A les 6 de la tarda, a la
pista de gel de la Bòbila, espectacle de màgia «Viu la màgia
2.0» amb David el Mag.

Espectacles

Parc de Nadal

PALAMÓS
Familiar A les 6 de la tarda, a
l’Aula de Teatre, espectacle familiar «Fragium», a càrrec de
Trenta Ous a un euro i mig Produccions.

PLATJA D’ARO
Parc infantil Al Palau d’Esports i Congressos, parc infantil
El Mar dels Nens. De les 4 a les
8 de la tarda.

Teatre
PALAMÓS
Representació A 2/4 de 9 del
vespre, al teatre La Gorga, representació de teatre amateur
amb «Els Pastorets dels Showboys: ara més que mai, Pastorets!».

Projeccions
LLAGOSTERA
Cicle A les 6 de la tarda al
Teatre Casino Llagosterenc projecció de la pel.lícula «Les distàncies» dins del cicle Gaudí de
cinema en català.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Cinema Al cinema Montgrí, a
les 5 de la tarda, projecció de
«Ralph rompe Internet» i a les 7
de la tarda, projecció de «El veredicto».

Visites
PALAFRUGELL
Suro A 2/4 de 12 i a 2/4 d’1
del migdia, al Museu del Suro,
visita guiada exprés «El suro,
tot un món» al fons del Museu.
PALAMÓS
Castell A les 12 del migdia, visita guiada al Castell de Sant
Esteve de Mar de la Fosca.
SANTA CRISTINA D’ARO
Màgia A les 12 del migdia, a
la Casa Màgica, visita guiada al
Museu de la Màgia, col·lecció
Xevi.

Cap d’Any
BEGUR
Dinar i ball A les 2 del migdia, al casal de la gent gran, dinar popular de Fi d’Any i música.

Quines
CALONGE
Quina A les 6 de la tarda, a la
Sala Fontova, quina nadalenca.
PALAFRUGELL
Quina A les 6 de la tarda, al
Centre Fraternal, quina.

AVUI DESTAQUEM

Nadal
PALAFRUGELL
Nadales A les 12 del migdia,
al carrer de Sant Martí, cantada
de nadales al carrer amb The
Halftoners.

Arbúcies

Uns Pastorets singulars perquè
els interpreten els jubilats
 A les 6 de la tarda, a la Llar de Jubilats d’Arbúcies, tindrà lloc una
representació d’Els Pastorets que té la singularitat que els intèrprets
són tots jubilats. Amb direcció de Carme Viñas, Els Pastorets d’Arbúcies s’han posat en escena els dies 26, 29 i 30 de desembre i encara
es podran tornar a veure el 6 de gener de l’any que ara entra.

Blanes

Un concert de la Vbella Banda
acomiada l’Any Nou al teatre
 A les 7 de la tarda, al Teatre de Blanes, la Vbella Banda oferirà el
XI Concert d’Any Nou, que seguirà fidel a la tradició que hi hagi dues
parts. Una primera part consagrada al swing i melodies de Glenn Miller i Gershwin, i una segona part dedicada a èxits dels anys 80, amb
versions de Michael Jackson, Abba i Rock & Roll Medley.

Pessebres vivents
PARALADA
Representació A les 7 de la
tarda, al Parc del Castell, representació del 37è Pessebre Vivent de Peralada.

BANYOLES
Exposició Al Monestir de
Sant Esteve, exposició de pessebres de Banyoles i comarca i
del 54è Concurs de pessebres
de Banyoles. La mostra es podrà visitar fins al pròxim 13 de
gener.

GIRONA
Pista de gel La Pista de Gel de
la Fira de Girona, amb 800 m2,
torna un any més incloent el
muntatge d’un tobogan de 2,5
metres d’alçada, 27 metres de
llargada i 3 carrils per baixar-hi
amb trineu. Restarà oberta fins
el 6 de gener. Horaris: de 10
del matí a 8 de la nit, excepte el
24 i 31 de desembre (de 10h a
19h), el 25 de desembre (tancat),
l’1 i el 6 de gener (de 16h a 21h) i
el 5 de gener (de 10h a 15h).
LLANARS
Pista de gel  Fins el 6 de gener, a la pista poliesportiva (davant de l’Hotel Grèvol), Pista de
Gel de Llanars.
OLOT
Pista de gel  Fins al 7 de gener, pista de gel a la Plaça Major
d’Olot. Horari: de les 11 a 14 h i
de 16 a 21 h. Horaris especials:
del 19 al 22 de desembre (16 a 21
h), 24 de desembre (11 a 14 h i
de 16 a 20 h), 25 de desembre
(16 a 21 h), 31 de desembre (11 a
14 h i de 16 a 20 h) i 6 de gener
(16 a 21 h). Preu: 7 €.
PALAFRUGELL
Pista de gel  Fins al diumenge dia 6 de gener, a la Bòbila,
pista de gel. Horaris: Cada dia
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. Tancada els matins del 25 de desembre i de l’1 de gener.

PALS
Representació A les 6 de la
tarda, al nucli antic, representació del 32è Pessebre Vivent
de Pals.

Pessebres

TORROELLA DE MONTGRÍ
Josep Mir Al Museu de la Mediterrània, exhibició del Pessebre de Josep Mir, en una edició
especial pel 10è aniversari. Fins
al 2 de febrer de 2019.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Pista de gel De les 11 del matí
a les 2 del migdia i de 4 de la
tarda a 10 de la nit, a la carpa de
la Plaça de les Palmeres, pista
de gel de Nadal. Fins al dia 6 de
gener de 2019.

ARBÚCIES
Representació A les 6 de la
tarda, a la llar de jubilats, representació dels Pastorets de la
Llar.

FIGUERES
Representació A les 6 de la
tarda al Teatre Municipal el Jardí representació de «El primer
Nadal dels pastors» de Mossèn
Rossend Fortunet.

SANT GREGORI
Can Roseta Fins el dia 17 de
febrer de 2019 es pot visitar el
pessebre monumental de Can
Roseta. De les 11 del matí a la 1
del migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

Pistes de gel

Pastorets

CELRÀ
Representació A les 6 de la
tarda a l’Ateneu representació
de «Pastorets 10 anys!».

GIRONA
Exposició Fins al 6 de gener
es pot visitar a La Carbonera i La
Cisterna, del Museu d’Història,
la 35a exposició de pessebres.
Una cita obligada per totes
aquelles persones amigues del
pessebrisme. S'hi mostra una
col·lecció de diorames de particulars i d'entitats, petites obres
d'art, fruit de l'afició. Cada dia
de les 17 h a les 20.30 h.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Mostra A l’església del Roser,
Mostra de Pessebres dels artistes Joan Pujolràs, Albert Marès,
Nil Port, Aleix Arnau i Ivan Rius.
Dissabtes, diumenge i festius de
les 10 del matí a les 6 de la tarda. Fins al 2 de febrer de 2019.

PALAMÓS
Carter reial De les 12 del
migdia a les 2 del migdia, al
Passeig de Mar, el carter reial
recollirà les cartes dels nens i
nenes.

BANYOLES
Representació A les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal, representació de «Els Pastorets
de Banyoles».

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

Empúries

Visita romana al principal
jaciment arqueològic gironí
 A dos quarts de 12 del migdia començarà una «visita romana» al
principal jaciment arqueològic de les comarques gironines. Els antics habitants de l’Emporiae romana del segle I dC explicaran en
aquesta divertida visita com era la vida a la seva ciutat fa dos mil
anys. Pensat per a un públic familiar.

PLATJA D’ARO
Pista de gel  Fins al 5 de gener, al Parc d’atraccions PP’s
Park) Pista de Gel. Els dies 1 de
gener tancat i 25 de desembre
obert 16-20.30 h. Horaris: de les
11 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h.

Exposicions
GIRONA
Exposició  L’Espai 22 de la Llibreria 22 de Girona acull, fins

el pròxim 13 de gener, l’exposició «Arquitectura Anatòmica
(Collages», d’Enric Bardera.
Exposició El Museu d’Història de Girona acull, fins 10 de
març, l’exposició «Damià Escuder, totes les vides». Damià Escuder va ser un home inquiet,
creatiu i polifacètic que va actuar en àmbits i disciplines diversos però interconnectats
com l'art, el pensament, l'activisme polític i social, l'ecologisme o la pràctica religiosa.
Aquesta exposició fa un recorregut per la seva vida, la seva
obra i les seves accions, amb la
voluntat que el redescobriment
de la seva trajectòria personal
ens ajudi també a il·luminar aspectes de la nostra història cultural i política.
Exposició Fins al 4 de gener
es pot visitar al Centre Cívic Barri Vell - Mercadal l’exposició
«Divers» de Marta Sousa.
Exposició Fins el pròxim 13
de gener es podrà visitar al Bòlit La Rambla l’exposició basada
en el projecte «Lloc, memòria i
salicòrnies», iniciat el maig de
2015. Es tracta d’una proposta
d’intervencions artístiques en
el marc de la recuperació de la
maresma de La Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada
per l’organització Life Pletera.
Exposició L’Espai Santa Caterina acull, fins el pròxim 23 de
febrer, l’exposició «La política
retratada». una mostra col·lectiva que repassa la crònica social i política dels darrers 40
anys a través de l'obra crítica,
sovint satírica i sempre esmolada, de 48 dibuixants humorístics. Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h.
Exposició El Taller del Barri
acull, fins el 8 de gener, l’exposició «Life is good in the woods»
de Violeta Martínez. Perquè la
vida al bosc és la vida millor...
casetes, capsetes, ciutats i planetes... fets amb plantetes! La
Natura ens dóna tot allò que
necessitem i ens ensenya com
hem d'accionar-nos per ser i fer
el millor dels mons possibles.
Exposició  Fins el pròxim 11
de gener a la Biblioteca Carles
Rahola s’hi pot visitar l’exposició «Saps de què està fet el teu
mòbil?». Aquesta mostra, organitzada per Enginyeria sense
Fronteres, presenta els materials utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils i vol
conscienciar sobre els conflictes que genera la seva explotació.
Exposició  Fins el 23 d’abril
el Museu d’Art acull l’exposició
«De París a Girona. Mela Muter
i artistes polonesos a Catalunya». La pintora Mela Muter
(Varsòvia, 1876 - París, 1967) va
fer estada a Girona, la primavera de 1914. L'expectativa fou
immensa; venia de París i arribava precedida de dos èxits expositius a les galeries Dalmau
de Barcelona. Mela Muter torna
ara a la ciutat. L'exposició permet endinsar-se en els paisatges d'una dona viatgera, en
l'ànima dels seus retrats, en la
seva escriptura i en el seu compromís social.
Exposició El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itinerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins

el 29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de
caràcter manipulable i lúdic
amb diferents nivells de dificultat, pensats per oferir ocasions
de col·laboració i discussió entre els visitants. Es presenten
petits reptes i es mostren aspectes poc habituals i sorprenents de la matemàtica que no
requereixen coneixements específics previs.
Exposició  El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del cinema de la primera
meitat del segle XX i és de gran
qualitat i singularitat, per què
són els més inèdits i desconeguts. Fins al 27 de gener.
Exposició  El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins el 14
de gener l’exposició «Casapellllum». El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i
Llum dona nom al projecte arquitectònic que l'artista Laurent Pernel va realitzar a la façana del número 42 de la rue
Croix Verte a Albi: una obra monumental realitzada en alumini
i inspirada per les façanes de
l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Exposició  La Fundació Valvi
acull, fins el pròxim 12 de gener, l’exposició «Entre el mirall
i el mur», de Jordi Amagat.
Exposició  La seu de Girona
del Museu d’Arqueologia de Catalunya explica, en la seva exposició permanent, l’activitat
humana des de l’aparició de
l’home fins a l’època tardoromana, a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de jaciments de les comarques gironines. Per realitzar la visita al Museu de manera cronològica, cal començar
pel sobreclaustre.
Exposició  Fins el 13 de gener, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una
exposició dedicada al jocs a
l'antiguitat. L’exposició vol mostrar, sobretot per mitjà de peces arqueològiques conservades als museus de Catalunya,
amb l'ajut de la iconografia trobada arreu, alguns jocs que
s'han mantingut des de l'antiguitat -incloent-hi l'època medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 peces originals de museus d'arreu
de Catalunya i 40 rèpliques,
que il·lustren 9 àmbits
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició  El Terracotta Museu de La Bisbal de l’Empordà
acull, fins el pròxim 27 de gener, l’exposició «Les cheminées
de cactus» del ceramista Didi
Heras Colomer.
L’ESCALA
- Fins el pròxim 31 de desembre, el Museu de l’Anxova i la
Sal acull l’exposició «El Fluvià, 3
comarques i un riu»
LA JONQUERA
Exposició  El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera
(MUME) acull fins el 3 de febrer l’exposició ««Autoritzats
per a sortir. L’èxode del 36». Un
projecte expositiu de l’historiador Rubèn Doll-Petit, que centra la seva atenció en els desplaçaments de població ocorreguts a la rereguarda republicana catalana en el context de les
convulsions socials posteriors
al cop d’estat del 18-19 de juliol
de 1936.

EL PUNT AVUI
HISTÒRIA D'UN FINAL FELIÇ

El 2009 unes cabres salvatges es van escapar del Parc Animal de Sobrestany i
van convertir el massís del Montgrí en la seva nova llar, aquesta vegada en
llibertat. El parc va ser una iniciativa empresarial d'Alfons de Robert FerrerCajigal,
comte de Torroella i propietari dels terrenys. El parc l'havia clausurat el
Departament de Medi Ambient. Gairebé deu anys després, la imatge d'aquests
animals ha estat una constant durant moltes excursions pel massís; es calcula
que ja són uns 150 exemplars i, a més, sense cap depredador natural. Ara,
Ajuntament, Generalitat i el Parc Natural Massís del MontgríIlles Medes han unit
esforços per avaluar el nombre d'animals, el seu estat i establir un protocol
perquè no entrin en conflicte amb l'equilibri natural del massís.
L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, que és veterinari, ho té clar: "Aquesta és
una història amb un final feliç, després de la nefasta gestió privada del parc. Un
cop enllestit l'estudi i amb un protocol d'actuació, tindrem la presència regulada
de la cabra salvatge per gaudirne tots." Segons Rufí, la presència de ramats,
com havia estat històricament amb la transhumància amb les valls del Ripollès, ha
d'ajudar a gestionar el sotabosc per a la prevenció d'incendis forestals: "Els
espais naturals necessiten gestió i regulació de l'ús públic en un entorn molt
humanitzat i amb molta pressió turística", destaca, i afegeix: "Per això ens cal
conèixer la població de cabres, el seu cens, la seva salut i la capacitat del Montgrí
per no trencar l'equilibri natural." Segons l'alcalde, "quan a la Costa Brava tot
just, i segurament per força, es comença a qüestionar el desenvolupament urbà
del litoral, Torroella avança en el seu compromís amb l'entorn natural. El projecte
Life Pletera i la gestió de la cabra salvatge en són exemples."
Aquesta història amb final feliç, segons Rufí, té els seus inicis amb el projecte
impulsat pel comte de Torroella, Alfons de Robert FerrerCajigal, a Sobrestany. Va
ser un parc animal, que ocupava unes 40 hectàrees i que contenia diverses
espècies, algunes exòtiques. De Robert, un emprenedor, es va decantar pel
projecte del parc, en no tirar endavant la promoció d'una trentena de cases. El
parc, situat a tocar el nucli de Sobrestany, municipi de Torroella, a tocar l'antic
estany de Bellcaire i als peus del massís, es va obrir el 1997 amb més de 300
animals. El 2008 l'Ajuntament el va clausurar i va donar a la propietat qunze dies
per retirar els animals. Finalment, el 2009 el Departament de Medi Ambient va
expedientar el responsable per haver desatès els animals. També se'n van
escapar daines, que el Departament de Medi Ambient va sacrificar el 2010. En
aquest llarg procés, molts animals van estarhi encara dos anys més, enmig d'un
foc encreuat entre Medi Ambient i Agricultura pel tema de la seva atenció. Però
això ja és història.

EL PUNT AVUI
EN COMPANYIA D'OCELLS

El biòleg Albert Burgas proposa una visita guiada a la llacuna de la Pletera, avui al
matí
Si amb prou feines ets capaç de distingir un estornell d'un pardal i, fora dels
flamencs, perquè n'has vist en foto, per a tu qualsevol ocell camallarg que es
desplaci a l'aigua no pot ser sinó un bernat pescaire, aquesta és la teva festa: un
cap de setmana ple d'activitats adreçades a un públic predominantment familiar
per conèixer la riquesa ornitològica del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
com si res, tan sols passejant amb els ulls ben oberts. Hi ha més de trescentes
espècies, la majoria protegides, que han fet d'aquest espai natural de quasi cinc
mil hectàrees un dels seus llocs de pas, un centenar de les quals hi nidifiquen
amb regularitat, però per no quedar desbordat per l'amplitud d'expectatives, ja
fa 26 anys que el parc organitza el Festival de les Aus, pensat per acostar tota
classe de visitants, iniciats o no, en els seus tresors. Tot i que la festa s'allarga
tot el pont de la Puríssima, el dissabte és quan sol haverhi més afluència. Els
responsables del parc calculaven que només ahir havien passat pel centre
d'informació del Cortalet prop d'un miler de persones, la immensa majoria famílies
amb mainada de pocs anys que amassaven amb una concentració digna de
professionals altament qualificats les boles de greix enfarinades amb llavors que
un dels tallers els proposava de penjar als nius per ajudar els moixons a passar
l'hivern. Amb la seva boleta de pinso lligada amb un cordillet, encara que
secretament el que més desitjaven era toparse amb alguna daina, les criatures
eren ahir les principals convidades de la festa, que en aquesta edició va culminar
amb l'alliberament d'un astor recuperat al Centre de Fauna. A banda de les visites
guiades a l'ajocador dels esplugabous i corbs marins (amb totes les inscripcions
plenes des del dia abans), al llarg del cap de setmana s'ha organitzat també un
taller de rastres i petjades per aprendre a interpretar els senyals impresos de la
natura, demostracions d'anellament científic i sessions de contes indis narrats per
un català casat amb una nativa canadenca. La principal novetat d'aquesta edició
va ser la proposta d'observació astronòmica, ahir al vespre, per veure la pluja
d'estels de les Ganimedes. Avui continuen les activitats, amb un altre anellament i
més visites guiades, entre les quals destaca la que oferirà el biòleg Albert Burgas
a la llacuna de la Pletera, a l'Estartit, a partir de les 10 del matí.

UNIVERSITAT DE GIRONA
EL DR. XAVIER QUINTANA REP EL RECONEIXEMENT DE L'ESTACIÓ NÀUTICA DE L'ESTARTIT PER LA SEVA
TRAJECTÒRIA EN LA RECUPERACIÓ DE LES LLACUNES LITORALS DE LA PLETERA

El Dr. Xavier Quintana rep el reconeixement de l'Estació Nàutica de l'Estartit per la
seva trajectòria en la recuperació de les llacunes litorals de la Pletera
El passat dijous 29 de novembre de 2018 Estació Nàutica de l'Estartit va
reconèixer el Dr. Xavier Quintana per la seva contribució al desenvolupament
turístic de l'Estartit.
El passat dijous 29 de novembre de 2018 Estaci Nutica de l'Estartit (Torroella de
Montgr, Baix Empord) va reconixer per la seva contribuci al desenvolupament
turstic de l'Estartit el Dr. Xavier Quintana , del Grup de Recerca en Ecologia
Aqutica Continental (GRECO, Institut d'Ecologia Aqutica, Universitat de Girona) i
Director de la Ctedra d'Ecosistemes Litorals, que t com a objectius la promoci
d'estudis cientfics, especialment els relacionats amb el Montgr, les illes Medes i el
Baix Ter; coordinar i canalitzar aquests estudis; participar en la gesti dels espais
naturals i difondre i divulgar el coneixement dels funcionament d'aquests espais.
Un dels projectes que lidera la Ctedra s la direcci cientfica del projecte de la
Pletera que s'ha anat desenvolupant per fases. El 1998 s'inicia el projecte de
desurbanitzaci de la Pletera. El 1999 es demana un primer projecte LIFE per
poder iniciar els treballs. Actualment s'est executant el tercer. La intenci del
projecte de la Pletera s la restauraci integral i definitiva dels sistema de llacunes
costaneres, amb la retirada de totes les infraestructures i amb la voluntat de
recuperarne la funcionalitat ecolgica.
Aquest s, sense dubte, un gran projecte de revaloritzaci de l'Estartit com a
destinaci turstica de qualitat, sostenible i de natura i tamb del Parc Natural del
Montgr, les Illes Medes i el Baix Ter.

BONART.CAT
"LLOC, MEMÒRIA I SALICÒRNIES" A EL BÒLIT_LA RAMBLA

bonart
El dia 14 de desembre a les 19 h al Bòlit_LaRambla tindrà lloc la inauguració de
l'exposició "Lloc, memòria i salicòrnies" que aplega les intervencions dels artistes
Jordi Morell, Esteve Subirah, Joan Vinyes, Ivó Vinuesa i Isadora Willson i està
comissariada per Martí Peran.
El projecte Lloc, memòria i salicòrnies, iniciat el maig de 2015, és una proposta
d'intervencions artístiques en el marc de la recuperació de la maresma de La
Pletera, a Torroella de Montgrí, endegada per Life Pletera . El propòsit d'aquestes
intervencions contempla múltiples objectius: imbricar l'acció cultural en l'interior
d'un projecte de caire científic, contribuir a rumiar la noció de paisatge de manera
complexa, afavorir una aproximació a les memòries del lloc, problematitzar la
pròpia idea de regeneració i contribuir a la difusió d'una intervenció paisatgística
amb vocació pública.
L'exposició, que es podrà veure al 13 de gener de 2019 al Bòlit_LaRambla, sala
Fidel Aguilar, Girona, és una adaptació de la que es va poder veure al Museu de la
Mediterrània del 19 de maig al 27 de juny de 2018.

LA VENTANA DEL ARTE
LLOC, MEMÒRIA I SALICÒRNIES

En el marc del projecte Life Pletera, promogut per procedir a la desurbanització i
restauració de la maresma de la Pletera a Torroella de Montgrí (vegeu
www.lifepletera.com), s'ha produït una anomalia: incorporar a aquest procés de
regeneració natural una sèrie d'intervencions artístiques dessota l'epígraf Lloc,
memòria i salicòrnies.
El propòsit d'aquestes intervencions no és gens habitual. Una estratègia ordinària
faria pensar que, tal com s'esdevé en molts entorns urbans, l'art apareix a
posteriori, quan l'actuació científica, seriosa i professional ja ha enllestit la feina i
es considera interessant injectar unes empremtes de caràcter estètic que
museïtzin l'entorn objecte de l'actuació per tal de ferlo més atractiu. En aquest
cas, la metodologia de treball ha estat del tot diferent. Els projectes artístics
s'han plantejat com a processos de recerca desplegats durant i en l'interior
mateix del procés de regeneració natural, per afavorir d'aquesta manera que
l'aproximació a l'entorn dels uns (científics) i dels altres (artistes) esdevingui un
diàleg capaç de reorientar la tasca de tots els protagonistes.
Darrere de les intervencions aplegades a Lloc, memòria i salicòrnies bateguen
múltiples objectius: imbricar l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire
científic; contribuir a rumiar la noció de paisatge de manera complexa; afavorir
una aproximació a les memòries del lloc; problematitzar la pròpia idea de
regeneració, i contribuir a la difusió d'una intervenció paisatgística amb vocació
pública.
Els artistes que han participat al projecte són Jordi Morell, Esteve Subirah, Joan
Vinyes, Ivó Vinuesa i Isadora Willson.
Aquesta exposició és una adaptació de la que es va poder veure al Museu de la
Mediterrània del 19 de maig al 27 de juny de 2018.

CATALONIA TODAY
HISTÒRIA D'UN FINAL FELIÇ

El 2009 unes cabres salvatges es van escapar del Parc Animal de Sobrestany i
van convertir el massís del Montgrí en la seva nova llar, aquesta vegada en
llibertat. El parc va ser una iniciativa empresarial d'Alfons de Robert FerrerCajigal,
comte de Torroella i propietari dels terrenys. El parc l'havia clausurat el
Departament de Medi Ambient. Gairebé deu anys després, la imatge d'aquests
animals ha estat una constant durant moltes excursions pel massís; es calcula
que ja són uns 150 exemplars i, a més, sense cap depredador natural. Ara,
Ajuntament, Generalitat i el Parc Natural Massís del MontgríIlles Medes han unit
esforços per avaluar el nombre d'animals, el seu estat i establir un protocol
perquè no entrin en conflicte amb l'equilibri natural del massís.
L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, que és veterinari, ho té clar: "Aquesta és
una història amb un final feliç, després de la nefasta gestió privada del parc. Un
cop enllestit l'estudi i amb un protocol d'actuació, tindrem la presència regulada
de la cabra salvatge per gaudirne tots." Segons Rufí, la presència de ramats,
com havia estat històricament amb la transhumància amb les valls del Ripollès, ha
d'ajudar a gestionar el sotabosc per a la prevenció d'incendis forestals: "Els
espais naturals necessiten gestió i regulació de l'ús públic en un entorn molt
humanitzat i amb molta pressió turística", destaca, i afegeix: "Per això ens cal
conèixer la població de cabres, el seu cens, la seva salut i la capacitat del Montgrí
per no trencar l'equilibri natural." Segons l'alcalde, "quan a la Costa Brava tot
just, i segurament per força, es comença a qüestionar el desenvolupament urbà
del litoral, Torroella avança en el seu compromís amb l'entorn natural. El projecte
Life Pletera i la gestió de la cabra salvatge en són exemples."
Aquesta història amb final feliç, segons Rufí, té els seus inicis amb el projecte
impulsat pel comte de Torroella, Alfons de Robert FerrerCajigal, a Sobrestany. Va
ser un parc animal, que ocupava unes 40 hectàrees i que contenia diverses
espècies, algunes exòtiques. De Robert, un emprenedor, es va decantar pel
projecte del parc, en no tirar endavant la promoció d'una trentena de cases. El
parc, situat a tocar el nucli de Sobrestany, municipi de Torroella, a tocar l'antic
estany de Bellcaire i als peus del massís, es va obrir el 1997 amb més de 300
animals. El 2008 l'Ajuntament el va clausurar i va donar a la propietat qunze dies
per retirar els animals. Finalment, el 2009 el Departament de Medi Ambient va
expedientar el responsable per haver desatès els animals. També se'n van
escapar daines, que el Departament de Medi Ambient va sacrificar el 2010. En
aquest llarg procés, molts animals van estarhi encara dos anys més, enmig d'un
foc encreuat entre Medi Ambient i Agricultura pel tema de la seva atenció. Però
això ja és història.

CATALONIA TODAY
L'ART ALIAT AMB EL PAISATGE

Ivó Vinuesa, Isadora Willson, Jordi Morell, Esteve Subirah i Joan Vinyes són els
artistes
En el marc del projecte Life Pletera , promogut per procedir a la desurbanització i
restauració de la maresma de la Pletera, a Torroella de Montgrí, s'ha produït una
anomalia: incorporar a aquest procés de regeneració natural una sèrie
d'intervencions artístiques aplegades sota l'epígraf Lloc, memòria i salicòrnies .
En total, s'han fet cinc projectes a banda de les successives accions que han
tingut lloc a La Caseta que han estat comissariats per Martí Peran i que ara es
poden veure adaptats fora del seu context natural en una sala d'exposició, com
és el Bòlit de la Rambla de Girona.
Com destaca Peran, darrere cada intervenció bateguen múltiples objectius:
imbricar l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire científic, contribuir a
rumiar la noció de paisatge de manera complexa, afavorir una aproximació a les
memòries del lloc, problematitzar la pròpia idea de regeneració, i contribuir a
difondre una intervenció paisatgística amb vocació pública.
Isadora Willson, per exemple, ha volgut recuperar la memòria oral de la gent de
Torroella de Montgrí i representarho en forma d'aquarel·les dels relats gravats.
Pel que fa Ivó Vinuesa, que prové de l'àmbit cinematogràfic, ha portat a terme
una pel·lícula estructurada en quatre capítols, representats a través de les quatre
estacions per captar, en el seu cas, com evolucionen els dos ecosistemes, el
natural i l'urbanitzat.
L'artista Jordi Morell ha emprès un treball derivat de l'experiència a través de
vídeos, fotografies, restes de runa... Tota una sèrie de material compilat per crear
un dietari que plasma un espai en transició.
Joan Vinyes, per la seva banda, actua per no oblidar que allà es volia construir
una urbanització. Ho ha fet extraient runa (una columna de la rotonda de la
urbanització) que serà absorbida per la reinserció del paisatge. "És a dir, la seva
obra és una mena de runa induïda", subratlla el comissari.
Finalment, Esteve Subirah ha actuat sobre el mateix passeig abandonat i a mig
fer, reconvertintlo en una tribuna del paisatge, un autèntic mirador situat al bell
mig de l'entorn de la Platera, on hi hauria una gran urbanització. La mateixa que
ara dona peu que l'art es manifesti.
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