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

CASSÀ DE LA SELVA
Representació A 2/4 de 10 de
la nit, a l’espai del casal, repre-
sentació de «Correspondència».

CALDES DE MALAVELLA
Saxos A les 10 del vespre, a la
cafeteria del Balneari Vichy Cata-
lan, sessió musical de saxos a cà-
rrec de Round Midnight.

FIGUERES
Concert A les 9 de la nit, a l’Au-
ditori dels Caputxins, concert de
duo de contrabaix i piano amb C.
Rahn i Santi Escura.

PERALADA
Concert A les 11 de la nit, a la
sala Cotton Club del Casino, con-
cert del grup Los Rebeldes.

ANGLÈS
Contes A 2/4 de 6 de la tarda, a
la biblioteca Joaquim Bauxell,
sessió de contes amb la Reina del
Silenci.

FIGUERES
Presentació llibre A les 8 del
vespre, al Casino Menestral,
presentació del llibre Carles
Riba. Biografia i Antologia Poè-
tica Comentada d’Albert Manent
i Jaume Medina. La presentació
anirà a càrrec d’Eusebi Ayensa.

GIRONA
Contes A partir de 2/4 de 6 de
la tarda, a la biblioteca Antònia
Adroher, sessió de contes «The
english corner».

Presentació llibre A les 7 de la
tarda, a l’Espai 22 de la Llibreria
22, presentació del llibre Allò que
som de Josep Maria Terricabras
amb la participació de Xavier Pla.

L’ESCALA
Contes A les 6 de la tarda, a la
biblioteca, sessió de contes amb
l’escriptora Assumpte Mercader.

Presentació llibre A les 7 de la
tarda, al Museu de l’Anxova i de la
Sal, presentació del llibre «Cam-
bra Agrícola de l’Empordà» de
Joan Armangué, Joan Falgueras i
Albert Testart.

PALAFRUGELL
Contes A 2/4 de 6 de la tarda, a
la Biblioteca, Hora del conte «Els
contes d’Òscar Wilde».

TONA
Presentació A les 7 de la tarda,
a la Biblioteca Caterina Figueras
de Tona, presentació del llibre «El
mejor maestro, el tiempo», per
Ingrid Vindel, amb assistència de
l’escriptor Ginés Mulero.

GIRONA
Conferència Al Centre d’Aten-
ció Integral Mifas, de 10 a 12 del
migdia, conferència «L’aventura
de rodar pel món». En Manu He-

ras és soci de MIFAS, amb una le-
sió medul·lar completa, usuari de
cadira de rodes i un viatger intrè-
pid. Gratuït. Places limitades. Tel.
972 41 40 41 (Sara Devesa).

Literatura A les 6 de la tarda, a
la biblioteca Carles Rahola, confe-
rència sobre la novel·la negra fins
a la societat actual amb Angeli-
que Pfitzner, José Luís Muñoz,
José Vaccaro i Xavier Borrell.

Taula rodona Al Museu del Ci-
nema, a les 7 de la tarda, Taula
rodona: «Reflexions sobre el cine-
ma de la darrera dècada». Amb
Àngel Quintana, Núria Bou, Imma
Merino iu Quim Casas. Entrada
lliure.

PLATJA D’ARO
Cicle A les 5 de la tarda, a la
Llar d’Infants Municipal, «Acom-
panyar els infants en els moments
de joc i lleure». A càrrec d’Elena
Granell, mestre acompanyant i
experta en educació respectuosa.
Famílies amb infants de 0 a 5
anys.

ROSES
Xerrada A 2/4 de 8 del vespre,
al Teatre Municipal, xerrada a cà-
rrec de Joan Brunet: «El càncer
s’hereta?». Més informació a la
Fundació Roses Contra el Càncer.
Tel. 972 15 12 95.

ROSES
Visita A les 5 de la tarda, al
port pesquer, visita guiada al port
de pesca i a la subhasta de peix.
Reserves a l’Oficina de turisme.

BLANES
Inauguració A les 7 de la tarda,
a la Casa Saladrigas, acte d’inau-
guració de l’exposició «75è aniver-
sari del Club de vela Blanes». 

GIRONA
Exposició A 2/4 de 8 del ves-
pre, al Claustre de la Mercè, inau-
guració de l’exposició «Arquitec-
tura saludable i bioconstrucció». 

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició A les 7 de la tarda, al
Museu de la Mediterrània, inau-
guració exposició: «Paisatges per
anticipació» de Pierre D. La.

Exposició A les 8 del vespre, a
la capella de Sant Antoni, inaugu-
ració de l’exposició «Ingrid Moda
150 anys».

GIRONA
Arqueologia A les 10 del matí,
a l’antic hospital de Santa Cateri-
na, taula rodona sobre el Neolític
a Catalunya amb Ramon Buxó
(MAC-Girona) Juan Francisco Gi-
baja (CSIC), Antoni Palomo (MAC-
Barcelona), Raquel Piqué (UAB),
Xavier Terradas (CSIC).

Mitjans de comunicació i mani-
pulació A les 12 del migdia, a
l’Aula 5C de la Facultat de Lletres
de la Universitat de Girona, taula
rodona amb el títol «Els mitjans
de comunicació informen o mani-
pulen?» amb Bea Talegón (perio-
dista), Albano Dante Fachin (pe-
riodista) i Salvador Martí (Profes-
sor de Ciències Polítiques UdG).

Cinema A les 7 de la tarda, al
Museu del Cinema, taula rodona
amb el títol «El cinema de la da-

rrera dècada» amb la participació
d’Àngel Quintana, Núria Bou,
Imma Merino i Quim Casas dins
del cicle de conferències i debats
al Museu del Cinema.

Llibertat expressió A les 7 de
la tarda, a l’Aula Magna de la Casa
de Cultura, taula rodona amb el
títol «Odi, censura i llibertat d’ex-
pressió en premsa» amb la parti-
cipació de Bea Talegón, política i
advocada i Toni Puigverd (perio-
dista), Francesc Serés (periodista)
i Gerard Bagué (periodista).

ROSES
Arquitectura A 2/4 de 8 del
vespre, a l’Hotel Spa Terraza, tau-
la rodona amb el títol «La Casa
Rozes a debat» amb la participa-
ció de Ferran Adrià, Fernando
Amat, Celestino García, Xavier
Monteys i Josep Antoni Donaire i
Mar Pèlach com a moderadora.

GIRONA
Festival Strenes A les 9 de la
nit, al Teatre Municipal, concert
de Luz Casal amb inici de la gira i
presentació del nou disc.
- A les 9 de la nit, al Museu d’Art,
concert de Joanjo Bosk estrenant
«Camí d’aigua».

PALAFRUGELL
Documental A les 7 de la tarda,
a la Biblioteca, projecció docume-
tal. Josep Vives a la captura de la
quotidianitat: projecció de docu-
ments cinematogràfics del Pala-
frugell dels anys 60. Enric Bru-
guera, fotògraf i coordinador
Biennal Miserachs.

GIRONA
Dia Mundial de l’activitat física

A 2/4 de 10 del matí, a l’avingu-
da Lluís Pericot cantonada amb el
carrer Josep Ametller i Viñas, cel-
bració del dia mundial de l’activi-
tat física amb una caminada salu-
dable.
- A les 10 del matí, al centre cívic
del barri de Santa Eugènia, jorna-
da d’activitat física.
- A les 11 del matí, a l’avinguda
Pericot de Girona, diversió amb
ball i zumba. 

GIRONA
Festa de primavera A les 6 de
la tarda, al centre cívic del Pla de
Palau, jocs a l’aire lliure amb els
KMKS Ludics dins dels actes de la
festa de primavera.

PERALADA
Festa de Pasqüetes  A 2/4 de 6
de la tarda, a l’Espai Jove, gimca-
na infantil.
- A les 10 de la nit, al centre so-
cial, representació teatral de
«L’inspector» amb el grup de tea-
tre de Cabanes.

BLANES
Campanya De 10 a 2 del migdia
i de 4 a 8 del vespre, a la planta
baixa de la Biblioteca Comarcal,
jornada de Donació de sang. 

GIRONA
Campanya De 2/4 de 5 a les 7

de la tarda, a l’escola Joan Bru-
guera, campanya de donació vo-
luntària de sang

SALT
Biodiversitat A partir de 2/4 de
6 de la tarda, a la Factoria Cultu-
ral de la Coma Cros, jornada tèc-
nica sobre com fomentar la biodi-
versitat per tenir un hort sa amb
Marta Guillaumes Pibernat, Regi-
dora d’Entorn Natural i Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Salt, po-
nència «Aconseguir biodiversitat
cuidant el sòl i la flora» a càrrec
de Gisela Mir i Mark Biffen, dis-
senyadors de Permacultura i
creadors del projecte Phoenicu-
rus i «Intervencions i infraestruc-
tures per atreure fauna útil».

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).

PALS
La cuina de l’arrós Fins al 13
de maig, campanya amb la parti-
cipació dels restaurants: Antic Ca-
sino, Bona Vista, Ca la Teresa, Can
Ruben, El Mirador de Pals, El Pe-
dró, Es Portal, Golf de Pals La Cos-
ta Golf & Beach Resort, La Vila,
Les Dunes, Pahissa del Mas Pou,
Sa Gatonera, Sa Punta, Sol Blanc,
Vicus i Xarrup.

VILABERTRAN
Tast de vins A les 7 de la tarda,
a la Canònica, tast de vins de La-
Vinyeta amb Josep Serra i Eduard
Puig Vayreda.

BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles acull, de forma
permanent, l’Espai d’Interpre-
tació de l’Estany, un equipament
museístic de nova generació,
equipat amb les tecnologies més 
modernes i amb un discurs ex-
positiu innovador. Una mirada al
passat, al present i al futur de
les ciències naturals. 

BLANES
Exposició  A la sala Casa
Oms, ubicada al c. Aple, 11, ex-
posició fotogràfica del I Concurs
de Dansa Vila de Blanes, que es
va dur a terme al Teatre de Bla-
nes, els dies 3 i 4 de març. Hora-
ri: cada dia d’11 a 13 h, i de 18 a
20 h. Fins al 7 d’abril.

Exposició  A la casa Saladri-
gas. Exposició «75è aniversari
del Club de Vela Blanes». Horari:
dimarts i dimecres, de 10 a 13 h.
Dijous, divendres i dissabtes, de
10 a 13 h i de 17 a 20 h. Fins al
28 d’abril.  

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, au-
diovisuals, mostres... que per-
meten conèixer d’una manera
amena i experimental els diver-
sos continguts del museu. Així,
es poden veure les seccions «De
molí  fariner a Farinera», «La
font d’energia», «El blat, la fari-
na i el pa» i «El procés produc-
tiu». Per a més informació i ho-
raris, visiteu directament el web
del museu: www.ecomuseu-fari-
nera.org.

FIGUERES
Exposició  El Museu de la
Tècnica de l’Empordà, a Figue-
res, acull, de forma perma-
nent, 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 a 13 h i de 16 a 19 h. Diu-
menges de 10.30 a 13 h. Dimarts
de 16 a 19 h.  

GIRONA
Exposició El Museu d’Art de
Girona acull, fins al pròxim 1 de
maig, l’exposició «Olga Sacha-
roff: pintura, poesia i emancipa-
ció». El 2017 es van complir 50
anys de la mort a Barcelona de
la pintora Olga Sacharoff nascu-
da a Geòrgia però fortament
arrelada a Catalunya. Fugint
dels conflilectes mundials, fa es-
tades a a Tossa de Mar, punt de
trobada de molts artistes
d’avantguarda, i a Barcelona, on
s’instal·la definitivament l’any
1940. El Museu d’Art se suma als
actes de la commemoració amb
una àmplia mostra de l’obra de
l’Olga Sacharoff així com foto-
grafies, articles de premsa de
l’època i obres literàries il·lus-
trades.

Exposició La Biblioteca Just
M. Casero acull, fins al 25
d’abril, l’exposició «7 onades».
Exposició que combina les il·lus-
tracions de Vanesa Zaro amb els
poemes de Daniel Helbig, volun-
tari a un camp de refugiats amb
Proactiva Open Arms ONG. 

Exposició Fins al 30 d’abril,
la Casa de Cultura acull l’exposi-
ció «Sinònims» de Domènec
Fita. Es tracta d’una mostra rei-
vindicativa, una defensa de la
llibertat d’expressió, on es recu-
llen els últims treballs de Fita,
realitzats el 2017, l’any del seu
norantè aniversari. 

Exposició El Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya de  Girona
acull, fins al pròxim 16 de se-
tembre, l’exposició «La revolu-
ció neolítica. La Draga, el poblat
dels prodigis». La Draga és l’únic
jaciment arqueològic lacustre de
la península Ibèrica i un dels
més antics i importants de la
Mediterrània occidental. 

Exposició  El Museu d’Història
de Girona acull, fins al pròxim
dia 22 d’abril, l’exposició «El
desig de viure i d’escriure: Pru-
denci Aurora Bertrana». La mos-
tra parteix del punt d’unió crea-
tiva que representa el llibre
«L’illa perduda» per explicar el
món del pare i de la filla en allò
que tenen de divers i de comú.
L’objectiu és comprendre’ls mi-
llor i explicar també bona part
de la història política i cultural
catalana i europea del darrer
quart del s. XIX fins als anys se-
tanta del s. XX.
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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

Salt

Xavi Sarrià debuta en solitari 
en el marc del festival Strenes
 A les 10 de la nit, a la sala La Mirona, Xavi Sarrià obre una nova
etapa en la seva prolífica vida artística. Després de l’exitosa etapa
com a fundador i líder del grup valencià Obrint Pas, ara debuta en so-
litari amb la publicació del treball Amb l’esperança entre les dents,
que presenta en el marc del festival Strenes. Preu: 12 € / 15 €

Girona

La «Geometría del rayo» de
Manolo García arriba a l’Auditori
 A 2/4 de 9 del vespre, a l’Auditori de Girona, Manolo García torna
a la ciutat per presentar Geometría del rayo, el seu darrer treball de
llarga durada. Després del èxits aconseguits en la seva darrera gira
«Todo es ahora», l’exintegrant d’El Último de la Fila torna als escena-
ris amb una gira que arrenca precisament a Girona.

Girona

Alturas Duo, una proposta musical
inusual a la Casa de Cultura
 A les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, concert a càrrec d’Alturas
Duo. Scott Hill i Carlos Boltes fan una proposta inusual que posa so-
bre un mateix escenari la guitarra, la viola i el charango, un instru-
ment de corda derivat probablement de la mandolina europea i uti-
litzat a la regió de l’altiplà dels Andes. Preu: 3 €


