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Calonge, la Cellera de Ter, l'Es-
tartit, Figueres, Llagostera,
Malgrat de Mar, Riudarenes,
Sant Pau de Seguries, Tossa de
Mar i Vidreres.

GIRONA
Dansa A 2/4 de 7 de la tarda al
casal de la gent gran de Santa Eu-
gènai taller d’iniciació al movi-
ment i la dansa.

FIGUERES
Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre a la Llibreria Edison
presentació del llibre «Diví»
d’Oriol Canals.

GIRONA
Club de lectura A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca Ernest Lluch
club de lectura amb «El senyor
Ibrahim i les flors de l’Alcorà».

Club de lectura A les 6 de la
tarda a la biblioteca Carles Rahola
club de lectura amb el comentari
de «La senyora Stendhal» de Ra-
fel Nadal.

Club de lectura A les 6 de la
tarda a la biblioteca Carles Rahola
club de lectura amb «Agni i la plu-
ja».

Conversa A les 7 de la tarda als
Químics Espai Jove grup de con-
versa en anglès de nivell mitjà.

Presentació A les 7 de la tarda
al Cafè Le Bistrot presentació de
«Posa lluim a la teva vida. Genera
emocions i converses constructi-
ves» de la psicòloga, Joana Frigo-
lé.

Presentació A les 7 de la tarda
a l’Espai 22 de la Llibreria 22 pre-
sentació dels llibres de poemes de
Javier Fajarnés (Saragossa, 1997):
Alud i La ciudad y el cuchillo, de
Pregunta Ediciones. Intervindran:
Pierre d. la, poeta visual i artista
plàstic, i l'autor Javier Fajarnés.
Breu actuació poètica-musical a
càrrec de Bauman2.

Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre a la Casa de Cultura
presentació del llibre «Mai es
demà» de Joan Albareda.

Club de lectura A 34 de 8 del
vespre a la biblioteca Just M. Ca-
sero club de lectura amb «Flors
per a l’Algernom».

PALAFRUGELL
Club de lectura A les 7 de la
tarda, a la Biblioteca, Club de lec-
tura Clàssics Catalans. «El qua-
dern gris» de Josep Pla. Tertúlia
sobre les obres i la vida dels es-
criptors més destacats en llengua
catalana. Anna Aguiló, directora
de la Fundació Josep Pla.

SALT
Contes A partir de 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca Iu Bohigas
sessió de contes «Arreleu contes»
amb els alumnes de l’institut Va-
llvera de Salt.

CALDES DE MALAVELLA
Piano i veu A les 10 del vespre,
a la cafeteria del Balneari Vichy
Catalan, sessió musical de piano i

veu a càrrec de Robert Fàbrega.

GIRONA
Concert A 2/4 de 8 del vespre a
la Casa de Cultura concert-espec-
tacle de música i poesia amb
Eduard Gener i Dabú.

Jazz A les 10 de la nit al Sunset
Jazz Club concert de Paula Gran-
de i Meritxell Neddermann. 

FIGUERES
Cicle A les 9 de la nit a la sala
de la Cate sessió del cicle Cineclub
Diòptria amb la projecció de la
pel.lícula «Zama».

GIRONA
Cicle de muntanya A les 8 del
vespre a l’Ocine cicle de de cine-
ma de muntanya del BBVA amb
«Dessine-moi un chamois» i «The
eyes of God».

GIRONA
Educació A 2/4 de 6 de la tarda
al centre cívic Onyar conferència
«L’educació com a element per a
la transformació  de la realitat del
poble gitano» amb Jelen Amador,
llicenciada en Dret i Doctora en
Sociologia de la Universitat de-
Barcelona.

Divulgació A les 7 de la tarda al
monestir de Sant Pere de Galli-
gants conferència sobre la violèn-
cia en el món clàssic amb el doc-
tor David Vivó, professor de la
Universitat de Girona.

Art A les 7 d la tarda a l’Auditori
Josep Irla de la Generalitat confe-
rència «Tornar a mirar Robusti
Tintoretto» amb el doctor Campo
Echevarria, director mèdic assis-
tencial de la Clínica Bofill.

Sexualitat A 2/4 de 8 del ves-
pre a la Casa de Cultura conferèn-
cia «El sexe del cervell» amb la
psicòloga Núria Thió.

Autoestima A les 8 del vespre
al centre civic del barri de Sant
Narcís conferència-sessió divulga-
tiva sobre «Coneixes els teus va-
lors» organitzada pel col.lectiu de
dones de Sant Narcís.

GIRONA
Exposició A les 7 de la tarda a
la Casa de Cultura visita guiada a
l’exposició «La Fageda d’en Joan»
amb Pep Sau.

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 guia-
da: De dilluns a divendres de
12.30 a 13.30h, Dissabtes i diu-
menges : de 12h a 13h i de 13h a
14h. Durada: 1h Preu: 3€ /perso-
na ( No inclou l'entrada al jaci-
ment. Menors de 5 anys gratuit).
Visita guiada i projecció en cata-
là. Aforament limitat a 25 perso-
nes per sessió.  Es recomana re-
serva prèvia al telèfon 972 77 59
76 o al correu reservesempu-
ries@gencat.cat 
- La Casa dels Mosaics de la ciu-
tat romana d’Empúries és una
de les millors conservades del
conjunt arqueològic i constitueix
un dels elements icònics del jaci-
ment per les seves grans dimen-

sions i pel fet de conservar, in
situ, un magnífic conjunt de mo-
saics originals romans. La visita
a la Casa dels Mosaics s’incorpo-
ra a la visita guiada de les cases
romanes que es realitzarà els
matins de dilluns a diumenge.

OGASSA
Visita a la Conca Minera

Tots els dissabtes, diumenges i
festius, visites guiades a la Con-
ca MInera d’Ogassa. Primera
sortida: a les 10 del matí, sego-
na sortida: a les 12 del migdia.

OLOT
Visita al volcà  Des de l’ofici-
na de turisme d’Olot es proposa
cada diumenge al matí una visi-
ta guiada al volcà del Montsaco-
pa. Es tracta d’una passejada,
assequible a tothom i d’una hora
i mitja de durada, que ens por-
tarà fins al capdamunt d’aquest
volcà. Durant el recorregut es
faran diverses parades en llocs
d’interès.  Punt de sortida: ofici-
na de turisme d’Olot (C/ Fran-
cesc Fàbregas, 6). Hora de sorti-
da: 12:00h. Preu: 2.50€ per per-
sona. Menors de 6 anys gratuït.
Més informació a: tel 972 26 01
41 o turisme@olot.cat

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 his-
tòric de Castell d’Aro. Ruta es-
cultòrica al Parc dels Estanys, de
Platja d’Aro. Per a grups organit-
zats (reserva prèvia obligatòria).
En català, castellà, francès i an-
glès. visitesguiades@platjada-
ro.com

PALAMÓS
Castell de Sant Esteve  Pala-
mós organitza diverses visites
guiades al Castell de Sant Esteve
de Mar. Situat en un indret privi-
legiat sobre la platja de la Fosca,
amb vistes a la façana marítima
de la vila de Palamós. La visita
guiada ofereix les claus per en-
tendre 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 in-
formació sobre dates de la visita
i reserves prèvies, truqueu al te-
lèfon 972 600 424.

GIRONA
Arquitectura A les 7 de la tarda
a la Sala d’actes Rafael Masó de la
Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
taula rodona amb el titol «La des-
catalogació del Garatge Forné a
debat» amb Anna Ramos, gerent
de la Fundació Mies van der Rohe;
Susana Landrove, directora de la
Fundació Documentació i Conser-
vació de l’Arquitectura i l’Urbanis-
me del Moviment Modern (DOCO-
MOMO); Antoni Vilanova, presi-
dent de l'Agrupació d'Arquitectes
per a la Defensa i la Intervenció
en el Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA); i serà moderada per
l’arquitecte Joan Falgueras.

GIRONA
Corrupció A les 5 de la tarda a
la sala d’actes del centre associat
UNED de Girona acte sobre la cor -
rupció amb l’organització d’una
jornada que inclou la projecció
del documental «Corrupció. L’or-

ganisme nociu», de Teresa Soler i
Albert Sanfeliu, i un col·loqui pos-
terior. En aquest debat hi partici-
paran Fernando Lacaba, presi-
dent de l’Audiència Provincial de
Girona i ex professor de Dret del
CA UNED Girona; Salvador Martí,
professor de Ciències Polítiques
de la Universitat de Girona; i Tere-
sa Soler i Albert Sanfeliu, direc-
tors del documental.

BLANES
Jornades del Peix Blau Fins al

30 d’abril jornades gastronòmi-
ques del mes del peix blau amb
amb la col·laboració d’un total de
16 restaurants amb els respectius
xefs: Bar Casal La Cooperativa
(Gemma Vega); Ca la Luci (Encar-
na Jimeno); Can Tarranc (Carles
Guitart); Cava Nit (Mònica Ale-
many); Juanma (Juan Manuel
Martínez); Kiku (Kiku); L’Hiverna-
cle (Eudys Gregorio Luna); La Bal-
ma (Toni Marin); La Taverna de
n’Esteve (Esteve Burcet i Moran);
Lounge Restaurant Sentits (Òscar
Vila i Alberto Sánchez); Magora
(Bladimir Gori); Mar i Cel (Acacia
Caballero Castillejo); Melangies
(Manel de Clascà); Racó Sa Palo-
mera (Maria Inés Pascual); T3 (Al-
berto Mora Márquez); i Va de Ca-
tas (Jacob Gutiérrez).

GIRONA
Concurs Instagram La Dipu-
tació de Girona ha posat en mar-
xa el concurs fotogràfic a Insta-
gram «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 departa-
ment dels Pirineus Orientals). 
- El concurs és una de les activi-
tats de difusió i sensibilització
del projecte de cooperació
transfronterera «ECTAdapt -
Contribuir a l’adaptació de l’Es-
pai Català Transfronterer als
efectes esperats del canvi climà-
tic» que es porta a terme, con-
juntament, per la Diputació de
Girona, el Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient (CIL-
MA) i el Consell Departamental
dels Pirineus Orientals. El con-
curs serà vigent durant tot
aquest any 2018, i està dividit en
quatre períodes, que correspo-
nen a les estacions de l’any.
- Un jurat escollirà les tres mi-
llors fotografies de cada estació
de l’any. Per tant, hi haurà tres
premis per cada estació (hivern,
primavera, estiu i tardor).

GIRONA
Senderisme El Consell Co-
marcal del Gironès i el Centre de
Visitants organitzen durant tot
l’any rutes de senderisme guia-
des per membres de l’Associació
de Guies de Natura Gironès.
L’oferta de rutes és diversa i
amb diversos nivells. Cal fer re-
serva prèvia  al telèfon 636 96
67 05 (de l’associació) o al Cen-
tre de Visitants: 972 011 669. El
preu de cada sortida és de 3 €
per persona (gratuït per als me-
nors 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 pro-
grama de rutes podeu visitar el

web: www.turismegirones.cat

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 mai-
nada entre 4-12 anys, visites
guiades per Adults.  Tots els
caps de setmana.  Aforament li-
mitat. Més informació i reserves
trucant al telèfon 972 477 618.

PALAFRUGELL
Il·lustracions A la Biblioteca,
Il·lustracions de contes d’Òscar
Wilde. Col·lectiva d’artistes d’Ar-
teca. Del 7 al 30 d’abril.

GIRONA
Banc del Temps Des del Banc
del Temps s’organitzen mensual-
ment un gran nombre d’activi-
tats com cursos d’idiomes, con-
versa, cuina o manualitats. Per a
més informació sobre aquestes
activitats visiteu el web de l’as-
sociació (www.bdtpontdeldimo-
ni.com) 
- Tots els dijous al Centre Cívic
Santa Eugènia s'imparteix el ta-
ller d'Iniciació al moviment i la
dansa conduit per la Lina Soria.
Horari de 18.30 h a 19.30 h.

PLATJA D’ARO
Converses Converses en fran-
cès a la Biblioteca Mercè Rodo-
reda. Tots els dimarts fins al 12

de juny, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5
de la tarda. 

Converses A la Biblioteca
Mercè Rodoreda i fins al 11 de

juny, Conversa en anglès. Els di-
lluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la
tarda. 

PLATJA D’ARO
Fotografía A la Biblioteca
Mecè Rodoreda, 22è concurs de
dibuix Sant Jordi. Tema: Súper
Sant Jordi i Súper Princesa. In-
fants de 3 a 12 anys (4 catego-
ries). Cal fer el dibuix a la biblio-
teca. Lliurament de premis: di-
lluns 23 d’abril. Bases comple-
tes: biblioteca.platjadaro.com. 

Fotografía 18è Concurs deFo-
tografía Ecològica. Biblioteca
Mercè Rodoreda. Tema: Fruits
de la natura. Categories: fins a
12 anys / 13-16 anys/ + 17 anys/
retoc fotogràfic (única). Bases
completes: biblioteca.platjada-
ro.com. Del 9 al 30 d’abril.

Literari A la Biblioteca Mercè
Rodoreda, 8è Concurs literari:
Cartes d’amor... O no!. Catego-
ries: 12-14 anys, 15-17 anys, Ma-
jors de 18 anys. Guardons: 1r i 2n
premi per a cada categoria. Ba-
ses completes: biblioteca.platja-
daro.com Fins al 7 d’abril.

GIRONA
Dibuix A Amics del Md’A, curs
de dibuix «El retrat cm a forma
d’expressió i pràctica artística».
Els dissabtes, 7, 14 i 21 d’abril,
de 10 a 1 del migdia.

PLATJA D’ARO
Fotografia A la Biblioteca
Mercè Rodoreda, cada divendres
de 9,30 a 12,30 h. Curs bàsic de
fotografía, Construir una reali-
tat. A càrrec de Diego Espada. 
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Agenda i Cartellera 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

AVUI DESTAQUEM

Girona

Projecció de «Les noies d’Alba
Daurada» al Museu del Cinema
 A 2/4 de 8 de la tarda al Museu del Cinema de Girona, projecció
del film «Les noies d’Alba Daurada» de Håvard Bustnes. Una produc-
ció que explora el paper de la dona en aquesta formació d’extrema
dreta nascuda a Grècia i que, a poc a poc, ha anat guanyant adeptes,
fins a arribar al parlament. Documental del Mes. Gratuït. 

Girona

Primera eliminatòria del concurs
de música emergent INTRO 
 A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Marfà, primera eliminatòria del
concurs de música emergent Intro, amb les actuacions de quatre
dels vuit finalistes: Mimetic Theory (foto), Pangea Time, Worth i
Näos. Com en l’anterior edició, aquesta fase final del concurs arriba
en el marc del festival Strenes. L’entrada al concert és gratuïta. 

Girona

El Bòlit exposa els darrers
treballs creats per Enric Farrés
 Fins al 23 d’abril, es pot visitar al Bòlit, Centre d'Art Contempo-
rani. Girona i Bòlit_StNicolau l’exposició «Res és meu». Una mostra
que aplega els darrers treballs creats per Enric Farrés Duran (Pala-
frugell, 1983) i que ha realitzat a l’entorn del concepte d’autoria i de
la pràctica artística de l’apropiació d’objectes trobats.


