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Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empú-
ries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

GIRONA
Monòlegs A 1/4 d’11 de la nit
al Celtic Bar Girona, sessió de
monòlegs, amb l’actuació de Ga-
briel Cordoba. Preu: 5 €

GIRONA
Cicle A 2/4 de 9 de la nit al Ci-
nema Truffaut cicle de cinema
de solidaritat amb la projecció
de «Las damas azules».

GIRONA
Estudi A 2/4 de 5 de la tarda
als Químics Espai Jove taller de
tècniques d’estudi.

Cuina A les 5 de la tarda al
Güell Espai Jove taller amb el tí-
tol «Entaula’t».

Cant A les 7 de la tarda a l’Es-
pai Marfà taller de tècniques de
veu i cant.

Música A les 7 de la tarda a
l’Espai Marfà taller d’iniciació a
l’harmònica de blues.

PALS
Salut A 2/4 de 6 de la tarda a
l’aula de formació escola bressol
taller de salut íntima amb Anna
Maria Martínez Reverte, farma-
cèutica.

AMER
Contes A les 5 de la tarda a la
biblioteca sessió de contes amb
Ferran Campabadal, el cantallaire.

FIGUERES
Club de lectura A les 7 de la
tarda a la biblioteca Fages de
Climent club de lectura de poe-
sia amb la lectura de la poesia
completa d’Anna  Akhmàtova
amb Toni Clapés com autor con-
vidat.

Presentació A les 7 de la tar-
da a la sala de plens del consell
comarcal de l’Alt Empordà pre-
sentació de «Els pobles de l’Alt
Empordà» de Montserrat Vayre-
da amb Marta Felip, alcaldessa
de Figueres, Sònia Martínez,
consellera de Cultura del consell
comarcal, Eduard Puig i Vayre-
dam, nebot de l’autora i escrip-
tor, Anna M. Velaz, filòloga i au-
tor del pròleg i Gemma García,
editora.

GIRONA
Contes A 2/4 de 6 de la tarda
a la biblioteca Antònia Adroher
sessió de contes «Alma amb
contes contats i ben acabats
plens de felicitat».

Club de lectura A les 6 de la
tarda a la biblioteca Carles Ra-
hola club de lectura «Que reben-
tin els actors».

Club de lectura A partir de
2/4 de 9 de la nit a la Casa de
Cultura club de llengua francesa

amb el comentari en grup del lli-
bre «Celle que vous croyez» de
Camile Laurens.

OLOT
Contes A les 6 de la tarda a la
biblioteca Marià Vayreda sessió
de contes amb Dolors Arqué.

Club de lectura A les 7 de la
tarda a la biblioteca Marià Vay-
reda sessió del club de lectura
amb «La conjura de los necios».

Presentació llibre A 3/4 de 8
del vespre a Can Trincheria pre-
sentació del llibre «I si parlem
català?» de David Vila.

ROSES
Club de lectura A les 6 de la
tarda, a la biblioteca municipal,
club de lectura per a nens i ne-
nes de 8 i 9 anys amb Sònia Gi-
ner.

PALAFRUGELL
Actuació A les 7 de la tarda, a
la Plaça Nova, actuació de teatre
del Grup jove de teatre de l’Aula
de Teatre.

GIRONA
Concert A les 8 del vespre al
centre cívic del barri del Pla de
Palau concert de Sotrac.

Jazz A les 10 de la nit al Sun-
set Jazz Club concert de David
Mauricio i LGGT.

OLOT
Concert A 2/4 de 9 de la nit a
l’església de Sant Ferriol concert
de Constan.

FIGUERES
Educació A les 6 de la tarda al
servei educatiu de l’Alt Empordà
conferència sobre educació me-
diàtica, eines digitals i els mit-
jans de comunicació amb Salva-
dor Alsius, vicepresident del
consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.

GIRONA
Divulgació A 2/4 de 6 de la
tarda a l’Aula Magna de la Casa
de Cultura conferència «La força
del pensament: de Buda a Mar-
tin Seligman» amb Miquel Palla-
rés, llicenciat i doctor en Medici-
na dins del cicle de les aules
d’extensió universitària per a
gent gran.

Salut A les 7 de la tarda a la
seu del CaixaForum Girona con-
ferència sobre les novetats en el
tractament del càncer de pulmó
amb el doctor Joaquim Bosch,
oncòleg i doctor en medicina
per la Universitat de Navarra.

Literatura A 2/4 de 8 del ves-
pre a la Casa de Cultura confe-
rència «Poesia de Fernando Pes-
soa» amb Jordi Galves, escriptor
i crític literari.

RIPOLL
Protocols A 2/4 de 2 del mig-
dia a l’hotel Solana del Ter con-
ferència «El protocol davant la
defunció» amb el doctor Jaime
Pérez Esquerdo, metge especia-
lista en Medicina Legal i Foren-
se. L’acte, organitzat per l’em-
presa de serveis funeraris Àlti-
ma està dirigida especialment
als professionals de l’àmbit so-

ciosanitari de la comarca del Ri-
pollès.

GIRONA
Festival MOT A 2/4 de 7 de la
tarda al Museu d’Història xerra-
da «Somniar la ciutat, encarnar
idees» amb Cristina Massanés i
Joan Ventura al voltant de tex-
tos que reflecteixen el compro-
mís social i polític de Carles Ra-
hola.

PLATJA D’ARO
Donació de sang De les 5 de
la tarda a les 9 del vespre, al
centre cívic Vicenç Bou, donació
voluntària de sang dins del pro-
grama de sortides del banc de
sang i teixits de les comarques
gironines.

GIRONA
Filosofia A 2/4 de 8 del vespre
al centre cívic Ter debat filosòfic
«Parlem d’emocions» amb el
doctor Josep M. Carbó i el doc-
tor Puig.

GIRONA
Llibertat expressió A les 7 de
la tarda a la sala polivalent del
centre cultural de la Mercè taula
rodona amb el títol  «El Rei va
nu, qui li pot dir?» amb Valtònic,
music; Oriol Ponsatí, filòsof i Be-
net Salelas, advocat dins del ci-
cle «Llibertats i repressió» de la
Càtedra Ferrater Mora.

LLAGOSTERA
Cuina dels Manaies Fins al 25
de març campanya de la cuina
dels manaies i jornades gastro-
nòmiques d’inspiració romana
amb la participació dels restau-
rants Can Cassoles, Ca la Maria,
Els Tinars, Cal Degollat, la Taver-
na de Can Pou, El Carril, Mas
Roure i Ca l’Artau.

TOSSA DE MAR
Cuina del bacallà Fins al 25
de març campanya de la cuina
del bacallà amb els restaurants:
Bahia, Bahitossa, Ca la Carme,
Can Carlus, Can Pini, Casa Igor,
Mestre d’Aixa i Victòria.

BANYOLES
Exposició  Fins al pròxim 2
d’abril es pot visitar, al Museu
Darder, l’exposició «Monsier Ar-
dan gran viatger del S. XIX».
Mostra dedicada a un dels per-
sonatges més significatius i pot-
ser més desconeguts del segle
XIX. Monsieur Ardan, pseudònim
amb què va signar la seva obra
aquest misteriós personatge,
ens presenta des d’una visió in-
trospectiva la societat, la ciència
i la cultura de l’època mitjançant
els estudis i les fotografies re-
alitzats en algunes de les seves
expedicions i viatges a llocs re-
mots i desconeguts.

Exposició  El Museu Arqueo-
lògic acull, fins al pròxim 2

d’abril, l’exposició «Jocs i jogui-
nes a l'antiguitat». La mostra,
produïda pel Museu d'Aqueolo-
gia de Catalunya a través d'Ar-
queoxarxa, la xarxa de museus i
jaciments arqueològics de Cata-
lunya, ha estat concebuda pel
Museu de Badalona, i recull
unes 130 peces arqueològiques,
procedents de 13 museus de Ca-
talunya, entre les quals, del Mu-
seu Arqueològic de Banyoles.

BLANES
Exposició  Al casal Cívic Bla-
nes - Can Borrell, tindrà lloc l’ex-
posició fotogràfica «Filosofia
d’acció. ïndia: habitatge i digni-
tat». De dilluns a divendres de 9
a 13.30 h i de 15 a 21 h. Fins al
23 de març.

Exposició  Al primer pis de la
Biblioteca Comarcal, exposició:
«Per ser nena». De dilluns a di-
vendres, de 9.30 a 14 h i de 16 h
a 20.30 h. Dissabtes de 9.30 h a
14 h. Fins al 21 de març.

Exposició  A la Casa Saladri-
gas, exposició «Un tren en pot
amagar un altre», d’Àlex Nogué.
Horari: Dimarts i dimecres, de
10 h 13 h. Dijous, divendres i dis-
sabtes, de 10 h a 13 h, i de 17 h a
20 h. Diumenges i dilluns, tan-
cat. Fins al 24 de març.

CASTELL D’ARO
Exposició  Al Castell de Bene-
dormiens, exposició «Annna
Lentsh - Pintura». Horaris: Caps
de setmana i fetsius d’11 a 13 h i
de 17 a 20 h. Fins al 6 de maig. 

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 h a 13 h i de 16 h a 19 h.
Diumenges de 10.30 h a 13 h. Di-
marts de 16 h a 19 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  La Sala Oberta 2
del Museu de la Garrotxa acull,
fins al pròxim 8 d’abril, l’expo-
sició «Origen» de Jordi Isern.
Una exposició de pintura poc
convencional. Una instal·lació en
què les obres pictòriques ocu-
pen l’espai com si fossin ele-
ments d’un escenari, d’un deco-
rat. Un espai pensat perquè l’es-
pectador entri, camini entre
l’art, gaudeixi, senti i experi-
menti. Aquesta mostra, inclosa
en el programa Exposicions Viat-
geres, de la Diputació de Girona,
és la tercera part de la trilogia. 

PALAFRUGELL
Exposició  Al Museu del Suro,
exposició «L’Empordà indus-
trial». Fins a l’1 d’abril.

Exposició  Al Museu del Suro,
exposició la joia del museu «Pro-
pietaris, empresaris i filantrops
del suro». Fins al mes de maig.

Exposició El Museu Can Ma-
rio (Fundació Vila Casas) de Pa-
lafrugell exposa de forma per-
manent el seu fons. Els dissab-
tes i diumenges, a les 12 del mig-
dia, es fan visites guiades al fons
d’escultura de la Fundació.

Exposició  Al Museu Can Ma-
rio, exposició «Éloge de

l’amour» de Xavier Escribà. Fins
al 13 de maig.

Exposició  Al Museu Can Ma-
rio, exposició «La belleza de la
figura humana» de Xita Fornt.
Fins al 20 de maig. 

Exposició  La Fundació Josep
Pla exposa de forma perma-
nent «Josep Pla (1897-1981). 

PALAMÓS
Exposició  A la Capella del
Carme, Espai d’art i patrimoni.
Exposició «El llegat ezequiel To-
rroella. Audiovisual «jo, el pai-
satge». Divendres i dissabtes de
17 a 20 h, diumenges i festius
d’11 a 14 h. Gratuït. Tot el més
de març.

PLATJA D’ARO
Escultura Mostra a l’aire lliu-
re d’un conjunt de 15 peces de
gran format de Rosa Serra al
Parc dels Estanys de Platja
d’Aro, fins al 29 de juliol, sota
el títol «Escultures a cel obert».
La mostra és la primera de l’any
al parc, i alhora enceta el cicle
d’exposicions al municipi, que
s’estén també al Castell de Be-
nedormiens de Castell d’Aro i a
la Masia Bas de Platja d’Aro. La
mostra està organitzada per la
regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Castell-Platja d’Aro i
se’n pot gaudir lliurament cada
dia de la setmana, en l’horari
d’obertura el parc al públic: de
febrer a abril (8-18 h) i de maig a
juliol (7-21 h).

ROSES
Exposició A Ca l’Anita, «Car-
valho. Homenatge a Manuel
Vázquez Montalbán». Durada de
l’exposició fins al 25 de març.

Exposició A la sala d’exposi-
cions de Ca l’Anita, «Homenatge
a Manuel Vázquez Montalbán»,
Fins al 25 de març. 

Exposició A Ca l’Anita, exposi-
ció de Pintures de Carles Bros:
«Fes punta al llapis». Del 31 de
març al 22 d’abril. Inauguració
de l’exposició a les 20 h, a ca
l’Anita. Horaris: de dilluns a di-
vendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20
h. Dissabtes, diumenges i fes-
tius, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Escultura A l’espai Art l’Aba-
dia - Palau de l’Abadia, tindrà
lloc l’exposició «Rosa Serra.
Classicisme i contemporaneïtat»
de l’escultora Rosa Serra. Hora-
ri: De dilluns a dissabte, de 10 a
14 h i de 16 a 19 h. Diumenge de
10 a 14 h. Fins al 6 de maig.

El Museu de la Mediterrània
acull fins al pròxim 1 de maig
l'exposició «Viladesau. El prín-
cep de la tenora», en el marc de
la commemoració del centenari
del naixement del músic i com-
positor Ricard Viladesau i Caner,
un dels músics més influents i
populars en la història de la mú-
sica de cobla de la segona mei-
tat del segle XX.

ULLASTRET
Exposició  El Museu d'Ar-
queologia de Catalunya-Ullas-
tret permet descobrir el passat
llunyà, de fa més de 2.500 anys,
abans que l'arribada dels ro-
mans suposés, al s. II aC, l'aban-
donament d'Ullastret. Obert tot
l’any de 10 h a 14h i  de 15 h a
18h. Per a més informació, con-
sulteu la pàgina web: www.mac.
cat/Seus/Ullastret

VERGES
Exposició  Al Mas Pi, exposi-
ció de fotografia de Conxi Mo-
lons. Fins al 30 d’abril.
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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

Conferència «Dones i videoclips»
a la Biblioteca Carles Rahola
 A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona,
conferència «Dones i videoclips: sexisme hipster?», a càrrec de
Gemma Busquets i Roser Solà-Morales. un repàs al rol que tenen les
dones en els videoclips musicals, aparador principal de la indústria.
Acte gratuït organitzat per La Malla: Gènere i comunicació.

Girona

Samuel Salcedo parla sobre
les seves escultures, a La Mercè
 A 1/4 de 6 de la tarda, al Centre Cultural La Mercè, conferència de
l'escultor Samuel Salcedo. En el marc del projecte «Escultures al
Claustre», l’escultor oferirà una conferència centrada en el seu tre-
ball artístic i les tècniques que utilitza per portar-lo a terme. Activi-
tat organitzada per l’Escola Municipal d'Art. Entrada gratuïta. 

Girona

«Sigurd Lewerentz. Fotografies
de l'obra construïda» al COAC
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
recupera l’exposició sobre l’arquitecte suec Sigurd Lewerentz, on es
mostra la seva obra a través de les fotografies que va realitzar l’ar-
quitecte Josep Maria Torra durant els anys 1991 i 1996, a algunes de
les principals obres construïdes. Oberta fins al 30 de setembre. 


