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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.

BLANES
Club de lectura A 2/4 de 6 de
la tarda a la biblioteca jove nova
sessió del club de lectura juvenil
amb «Hachiko, el gos que espe-
rava».

CALDES DE MALAVELLA
Contes dansats A les 6 de la
tarda, a la biblioteca Francesc
Ferrer i Guàrdia, dins dels actes
per tractar el tema de la transe-
xualitat a la infància i l’adoles-
cència, Contes dansats «La lluna
platejada i els crits dels ani-
mals» amb Blanca Pugés, peda-
goga i artista. En acabar taller
de dansa i xerrada amb els nens
participants.

FIGUERES
Club de  lectura A les 4 de la
tarda a la biblioteca Fages de
Climent sessió del club de lectu-
ra fàcil.

Presentació llibre A les 7 de
la tarda a la biblioteca Fages de
Climent «Els meus difunts» de
Carles Fages de Climent a càrrec
de Narcís Garolera, curador de
l'obra. Amb la participació de
Marta Felip, alcaldessa de Figue-
res i Climent Carles Fages, nét
de l'autor.

ROSES
Lectura A 2/4 d’11 del matí, a la
biblioteca, taller de lectura i poste-
riorment conversa en català «Fem-
la petar amb un llibre».

GIRONA
Representació A les 9 de la
nit a la sala La Planeta represen-
tació de «Màtria (Narrar el silen-
ci)» de Carla Rovira dins del nou
cicle d’activitats teatrals
d’aquest trimestre.

L’ESCALA
Representació A les 8 del ves-
pre al Centre representació de
l’obra «Pels Pèls».

LLANÇÀ
Festival A partir de les 8 del
vespre a la carpa festival de mú-
sica alternativa amb la partici-
pació de Crisix, Snuff, Crim,
Zombi Pujol, Human Ashtray,
Tiempo Oscuro i Expectativa
Zero.

PERALADA
Concert A les 9 de la nit al pa-
velló del castell show de La Belle
Époque amb Sabine Van Waes-
berghe.

SALT
Concert A les 10 de la nit a la
sala la Mirona concert musical
Demarco Flamenco & Maki i Ma-
ria Artés. Entrades exhaurides.

LLANÇÀ
Festa de Sant Vicenç A les 6
de la tarda a la Casa de Cultura

inauguració de Ràdio Llançà.
- A les 7 de la tarda a la sala
d’actes de la Casa de Cultura
pregó de festa major amb l’hu-
morista Jordi LP.
- A 2/4 de 8 del vespre a la sala
de conferències de la Casa de
Cultura presentació del llibre
«La cuina de la néta» d’Ester
Marcos amb il.lustracions de
Dani Torrent.
- A les 9 de la nit a la sala d’ac-
tes de la Casa de Cultura repre-
sentació de l’obra «No anem bé»
amb Jordi LP.
- A les 11 de la nit a l’envelat fes-
tival de música alternativa.

SANT PERE PESCADOR
Festa de Sant Sebastià A les
9 de la nit al Teatre representa-
ció de «Colchard» amb la com-
panyia Grappa Teatre dirigida
per Paco Mir.

ANGLÈS
Sant Antoni A 2/4 de 6 de la
trada, a la Biblioteca Joaquim
Bauxell, sessió de l’Hora del con-
te amb un Especial Sant Antoni
a càrrec de la Reina del Silenci.
També es farà una petita ma-
nualitat.
- A les 8 del vespre, a la Sala
Fontbernat, inici de la Fira de
Sant Antoni 2018 a càrrec del
«Tut de la Burés» amb un aperi-
tiu per a tothom. També es farà
l’inauguració de l’exposició VI-
MART, Vi, Mar i Art. Obres pinta-
des amb vi i cava. En el mateix
acte es farà la presentació de la
placa de cava, enguany dedica-
da al 150 aniversari del naixe-
ment de Pompeu Fabra i al Va-
por de la Burés. 

FIGUERES
Astronomia A 1/4 de 9 de la
nit a la sala La Cate conferència
sobre la recerca d’exoplanetes
amb Pere Guerra, membre i di-
rector de l’Observatori d’Alban-
yà.

Educació A 1/4 de 9 de la nit
als antics jutjats conferència del
cicle «Els reptes de l’educació al
segle XXI» amb el títol «Educar
quan tot i tothom educa» amb
Salvador Cardús, professor de
Sociologia de la Universitat de
Barcelona i periodista.

PLATJA D’ARO
Salut A les 5 de la tarda al cen-
tre cívic Vicenç Bou conferència
sobre la malaltia de l’Alzheimer
amb el títol «Orientacions pràcti-
ques per al pacient i per a la famí-
lia» a càrrec del pesonal de la uni-
tat de transtorns cognitius de
l’Hospital de Palamós.

Art A les 7 de la tarda a la bi-
blioteca Mercè Rodoreda confe-
rència del cicle de xerrades d’art
amb «1917, exposició dels inde-
pendents» amb Pere Parramón.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Canvi climàtic A les 7 de la
tarda a la biblioteca Octavi Via-
der i Margarit conferència sobre
«L’important efecte del canvi cli-
màtic i les espècies del fons
marí de Sant Feliu» amb Joa-
quim Garrabou de l’Institut de
Ciències del Mar CSIC.

SANT GREGORI
Pessebre de Can Roseta Fins

l’11 de febrer es pot visitar el pe-
sebre monumental de Can Rose-
ta de les 11 del matí a la 1 del
migdia i de 4 a 6 de la tarda,
dies festius inclosos.

ROSES
Port A les 5 de la tarda, al
port, visita guiada al port de
pesca i la subhasta de peix.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Cicle A les 9 de la nit al Casino
Guixolenc cicle de cinema Gaudí
amb la projecciò de la pel.lícula
«Tierra firme».

BLANES
Exposició A les 8 del vespre a
la galeria d’art L’Arcada inaugu-
ració de l’exposició d’olis de la
pintora blanenca Laia Bedós.

GIRONA
Exposició A les 5 de la tarda a
la Casa de Cultura inauguració
de l’exposició commemorativa
dels 100 anys dels casals d’estiu
a la diòcesi de Girona.

ROSES
Exposició A les 7 de la tarda,
a Ca l’Anita, inauguració de l’ex-
posició de pintura «Anunnakis»
de Jaume Mach a càrrec d’Enric
Tubert i Josep Pérez i amb una
performance a càrrec de Joan
Casellas.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Temps d’uriços Durant tot
aquest mes campanya gastronò-
mica Temps d’Uriços amb la par-
ticipació dels restaurants. Beach
Club, Cal Campaner, Can Toni Co-
vas, Casino Guixolenc, Cau del
Pescador, Chic Hostal Bar-Res-
taurant, El Dorado Mar, El Ginjo-
ler, El Tinglado Bar-Restaurant,
Hot-Dog, La Cava, La Pansa, La
Proa, L’Infern, Marabú, Maria
Rosa, Nit i Dia, Nou Casino la
Constància, Sa Marinada, Sant
Pol Hotel Restaurant, Temp’s, Vi-
lla Laura i Voramar.

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. 
- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del  sote-
rrani del Museu Darder, una
col·lecció que ens permet enten-
dre 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.museus-
debanyoles.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 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». Visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org

FIGUERES
Exposició  El Museu de la Tèc-
nica de l’Empordà acull, de for-
ma permanent, una exposició
de peces que formen part del
fons del mateix museu, i és una
de les millors col.leccions dedi-
cades a les màquines que simbo-
litzen 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. 

GIRONA
Exposició El Museu d’Art de
Girona acull, fins al pròxim 1
d’abril, l’exposició «Olga Sacha-
roff: pintura, poesia i emancipa-
ció». El 2017 es compleixen 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 fotografies, articles de
premsa de l'època i obres literà-
ries il·lustrades.

Exposició  El Museu d’Història
de Girona acull, fins al pròxim
22 d’abril, l’exposició «El desig
de viure i d'escriure: Prudenci
Aurora Bertrana». La mostra
parteix del punt d'unió creativa
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'ob-
jectiu és comprendre'ls millor i
explicar també bona part de la
història política i cultural catala-
na i europea del darrer quart
del s. XIX fins als anys setanta
del s. XX.

Exposició Al Museu del Cine-
ma es pot visitar «Llum! La llan-
terna màgica i la imatge digital.
Complicitats entre els segles XIX
i XXI». Aquesta mostra, a més de
divulgar la llanterna màgica a
través dels fons del Museu del
Cinema, també vol suggerir al
visitant algunes complicitats
que, malgrat les distàncies, tro-
bem entre aquest espectacle
precinematogràfic i els usos de
la imatge digital. Es podrà visi-
tar fins al 28 de gener.

Exposició El Museu d’Història
dels Jueus acull de forma per-
manent una exposició sobre la
història de la comunitat jueva.
Està dividada en diversos àm-
bits: Festivitats i tradicions; El
cicle de la vida; Els calls; La diàs-
pora; La sinagoga; El cementiri;
L'herència cultural; El pa de
cada dia; La coexistència de cul-
tures i La societat conversa i la
inquisició. Per a més informació
contacteu amb el museu al telè-
fon 972 216 761 o a l’adreça ca-
llgirona@ajgirona.cat

Exposició  Fins el 31 de ge-
ner es pot visitar al Centre Cí-
vic del Barri Vell l’exposició
«Hègira. Una mirada des del
front de guerra fins la fortale-
sa Europa» de Joakim M.Vila.
través d'un centenar de re-
trats i escenes quotidianes,

dins dels camps de refugiats i
a les fronteres, Vila capta els
desigs i els temors de perso-
nes refugiades i migrants.

Exposició A la seu del 
Col·legi d'Arquitectes de Cata-
lunya de Girona s’hi pot visi-
tar, fins el 25 de febrer, l’ex-
posició «Im Ruhrgebiet; Pai-
satge industrial a la Conca del
Ruhr». Exposició de fotogra-
fies sobre el paisatge indus-
trial a la conca del Ruhr com
a mostra de paisatge caracte-
rístic del S.XX. La regió o con-
ca del Ruhr és una zona d'ele-
vada concentració urbana al
nord-oest d'Alemanya. Té una
població de 5,3 milions d'ha-
bitatns i conforma l'àrea ur-
bana més àmplia d'Europa.
Està formada per una sèrie
continua de ciutats industrials
limitades pels rius Ruhr (al
sud), Rin (a l'oest) i Lippe (al
nord). Al sud-oest limita amb
el territori de Berg (Bergis-
ches Land).  Horari de visita:
feiners, de 9 a 16.30 h

L’ESCALA
Exposició  El Museu de l’Anxo-
va i de la Sal acull de forma per-

manent una exposició que mos-
tra un recorregut temàtic sobre
la història de la pesca i la salaó al
municipi de l'Escala, des dels
seus inicis, així com la procedèn-
cia i la textura dels diferents ti-
pus 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 dilluns a dissabte de
10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h. Diu-
menges de 10 h a 13 h.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Exposició Al Terracota Mu-
seu, exposició «De Vilà Clara a
Vilà-Clara. Família de ceramis-
tes». Fins al 8 d’abril.

OLOT
Exposició  El Museu dels
Sants d’Olot acull, fins al 28 de

gener, l’exposició «Creences i
religions. Llibertat, diversitat i
conflicte». Es tracta d’una mos-
tra que reflexiona sobre la diver-
sitat de creences a través de tes-
timonis, textos explicatius i pe-
ces d’art. A més d’un àmbit in-
troductori on es plantegen les
creences com allò inherent a
l’ésser humà i com un patrimoni
immaterial, l’exposició s’estruc-
tura en tres àmbits titulats: si-
lencis, paraules i crits.

GIRONA
Concurs Artístic i Literari

L’associació Amics de la UNES-
CO de Girona convoca el seu
XXIII Concurs artístic i literari:
– XIII Concurs Carles Vivó (di-
buix) – XII Concurs Joaquim Pla
i Dalmau (ex-libris) – XI Con-
curs Francesc Ferrer i Gironès
(article) – III Concurs Francesc
Compte (fotografia). La llengua
de tots els treballs escrits serà
la catalana. El contingut de les
diferents modalitats haurà de
fer referència al Tema del Con-
curs, enguany centrat en el de-
senvolupament sostenible. El
termini per a presentar els tre-
balls serà el dilluns 12 de fe-

brer. Consulteu les bases al
web www.unescogi.org
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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

Cinefòrum entorn la pel·lícula 
«El cónsul de Sodoma»
 A les 5 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola, cinefòrum amb la
projecció de la pel·lícula «El cónsul de Sodoma» de Sigfrid Monleón.
La biografia del poeta barcelonès Jaime Gil de Biedma tot basant-se
en la polèmica biografia de Miquel Dalmau, en un film protagonitzat
per Jordi Mollà i Bimba Bosé. Entrada gratuïta. 

Olot

Representació de «Per si no ens
tornem a veure» al Principal 
 A les 9  de la nit al Teatre Principal, representació de l’obra «Per si
no ens tornem a veure». La història de dues persones que no són el
que diuen que són. És una història de disfresses i d’identitats falses on
el destí, igual que l’amor, és inevitable. Una comèdia musical amb
Anna Lagares, Edgar Martínez i Marc Sambola. Preu: entre 5 € i 15 €

Girona

«Domènec Fita: divorcis amb 
la tradició», al Museu d’Art
 El Museu d’Art  acull, fins al 2 d’abril, l’exposició «Domènec Fita:
divorcis amb la tradició». Amb motiu del 90è aniversari de l'artista, la
Fundació Fita organitza un ampli programa d'actes, entre els quals un
cicle de cinc exposicions que s'apleguen sota el títol genèric d’Interfe-
rències i contradiccions en la plàstica objectiva. Preu: 4,5 €


