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Y LITERATURA

‘1 dia d’octubre

i 2 poemes’
nn El Cercle Sport Figuerenc va 
ser l’escenari on es va presentar, 
divendres, el llibre 1 dia d’octu-
bre i 2 poemes. Quan l’esperan-
ça venç la por: la crònica perso-
nal i política del seu autor, Josep 
Rull, en un període cabdal de la 
història política catalana. L’ac-
te va comptar amb la presència 
del conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet; l’escrip-
tor i periodista Vicenç Villatoro 
i l’historiador Alfons Romero. n

Y PATRIMONI

Conversa sobre

les fundacions
nn La primera edició del Bellcai-
re Lletraferit, celebrada dissabte 
passat, va comptar amb la con-
versa sobre el paper de les fun-
dacions privades en la preser-
vació i difusió cultural. Hi van 
participar Ramon Mascort, pre-
sident fundador de la Fundació 
Mascort; Inés Padrosa, arxivera 
de la Biblioteca del Castell de Pe-
ralada, i el director de Ràdio l’Es-
cala, Abel Font. n

 Catorze espectacles i una ex-
posició fotogràfica. Aquesta és la 
xifra d’actes programats per la VII 
edició del Figueres es Mou, pre-
vista del 4 a l’11 d’octubre a la capi-
tal de l’Alt Empordà. A més a més, 
tot i aplicar les mesures de segu-
retat necessàries, es podran dur 
a terme en diversos espais, com 
la plaça Josep Pla, l’Auditori Ca-
putxins, l’Institut Ramon Munta-
ner, el Museu Empordà, el Parc de 
les Aigües, l’església de Sant Pere 
i La Cate.

Precisament aquest espai serà 
el que acollirà, el diumenge dia 4 
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La VII edició del Figueres es Mou 
inunda la ciutat de moviment

DANSA. FESTIVAL ARTÍSTIC A LA CAPITAL ALT-EMPORDANESAY

El Festival se celebrarà 

entre el 4 i l’11 d’octubre, 

amb quinze propostes 

artístiques arreu de la 

ciutat totalment gratuïtes

MAGÍ SERRA I ANAMARIA KLAJNSCEK. Actuaran el dia 10 a la plaça Josep Pla H N

AQUEST TALLER COMUNITARI 
ES PRESENTARÀ EL DIUMEN-
GE 11 AL PARC DE LES AIGÜES

LA BUGADAYa les 12 h, el primer acte de l’edició 
d’enguany, amb la inauguració de 
l’exposició «Remor de Petra Vlas-
man i Gràcia del Ruste».

DANSA. El mateix diumenge in-
augural, la plaça Josep Pla aco-
llirà, a partir de les 18 h, les ac-

tuacions de Colectivo Glovo, 
d’Osa+Mujika, LaSala i Joan Ca-
talà. Els actes seguiran el diven-
dres dia 9 a l’Auditori Caputxins 
amb Explica Dansa, a càrrec de 
Toni Jodar. A les 22 h, a La Cate es 
projectarà el film Solo nos queda 
bailar. 

Dissabte els actes començaran 
al Museu de l’Empordà amb l’es-
trena de l’artista local Azucena 
Momo: «Dones ballen dones», a 
les 10 h. A la tarda, de nou a la plaça 
Josep Pla, actuacions de Magí Ser-
ra i Anamaria Klajnscek, LaSala, i 
Antes Collado. L’últim acte del dia 
serà a l’església de Sant Pere amb 
Mumusic Circus, a les 22 h.

L’últim dia de festival comença-
rà a les 12 h al Parc de les Aigües 
amb La Buena Companyia. A les 
18 h al claustre Ramon Munta-
ner actuaran Brodas Bros i Kukai 
Dantza. La clausura serà a la pista 
del mateix institut a les 19 h, amb 
de l’espectacle de gran format «La 
Partida». n

Aquest dijous, 24 de setem-
bre, a les 19 h, la delegació de 
l’Alt Empordà del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) 
s’uneix als actes commemora-
tius del mil·lenari de l’església 
que s’estan duent a terme du-
rant tot el 2020. L’arquitecte Jo-
an Falgueras farà una confe-
rència sobre «Sant Pere i la re-
construcció de la ciutat en la 
postguerra», al Cercle Sport Fi-
guerenc. n
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BREU. FIGUERESY

Conferència de 

Joan Falgueres 

al Cercle Sport 

Figuerenc


