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Diari de Girona

Agenda i Cartellera
Mercats
Blanes, Cadaqués, Olot, Santa
Coloma de Farners, Torroella
de Montgrí.

Balls
GIRONA
Folk A les 8 del vespre, al centre cívic de Sant Narcís, ball folk i
balls tradicionals.

Conferències
GIRONA
Salut A les 7 de la tarda, al CaixaForum Girona, conferència «Mites, llegendes i evidències en prevenció de la salut» amb el doctor
Ferran Cordón.
Divulgació A les 7 de la tarda, a
la Casa de Cultura, conferència
«La violència de gènere i les religions», amb Isabel Aparecida.

Espectacles
GIRONA
Recital A les 6 de la tarda, a
l’Auditori Gran de la planta baixa
de la biblioteca Carles Rahola, espectacle i recital «Paradís de l’Alquimista» amb recitació de Gemma Reguant i música interpretada
i composa per Marc Egea.

da». A càrrec de l’Associació pel
Dret a Morir Dignament.

AVUI DESTAQUEM
Gastronomia
BLANES
Jornades del Peix Blau Fins el
30 d’abril, jornades gastronòmiques 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 (Encarna Jimeno); Can Tarranc (Carles
Guitart); Cava Nit (Mònica Alemany); Juanma (Juan Manuel
Martínez); Kiku (Kiku); L’Hivernacle (Eudys Gregorio Luna); La Balma (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 Palomera (Maria Inés Pascual); T3 (Alberto Mora Márquez); i Va de Catas (Jacob Gutiérrez).
PALS
La cuina de l’arròs Fins al 13
de maig, campanya gastronòmica
de la cuina de l’arròs amb la participació dels restaurants Antic
Casino, Bona Vista, Ca la Teresa,
Can Ruben, El Mirador de Pals, El
Pedró, Es Portal, Golf de Pals La
Costa Golf & Beach Resort, La
Vila, Les Dunes, Pahissa del Mas
Pou, Sa Gatonera, Sa Punta, Sol
Blanc, Vicus i Xarrup.

Girona

«El desig de viure i d'escriure:
Prudenci i Aurora Bertrana»
 El Museu d’Història de Girona acull, fins al pròxim 22 d’abril,
l’exposició «El desig de viure i d'escriure: Prudenci i 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.

FIGUERES
Presentació llibre A 2/4 de 8
del vespre, a la biblioteca, presentació del llibre «La Passió necessària. El pintor Marian Llavanera» de Joaquim Tremoleda.
Comptarà amb la presència del
seu autor, que estarà acompanyat també per Eduard Puig Vayreda.
GIRONA
Contes A 2/4 de 6 de la tarda, a
la Casa de Cultura, hora del conte
amb «Contes entremaliats», de
Pepa Contes.

BLANES
Exposició  A la casa Saladrigas, 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.
CASTELL D’ARO
Exposició  Al Castell de Benedormiens, 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.

PLATJA D’ARO
Contes A 2/4 de 6 de la tarda, a
la Biblioteca Mercè Rodoreda,
«Història d’un jardí», a càrrec
d’Eva González. Infantil.

GIRONA
Exposició  El Museu d’Art de
Girona acull, fins al pròxim 1 de
maig, l’exposició «Olga Sacharoff: pintura, poesia i emancipació». El 2017 es van complir 50
anys de la mort de la pintora
Olga Sacharoff, nascuda a Geòrgia però fortament arrelada a
Catalunya. Fugint dels conflictes
mundials, fa estades 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 literàries il·lustrades.

VILABLAREIX
Presentació llibre A les 8 del
vespre, al centre cultural de Can
Gruart, presentació del llibre «La
força d’un destí», del periodista i
escriptor, Martí Gironell. El llibre
serà presentat pel llibreter Guillem Terribas.

Exposició  La Biblioteca Just
M. Casero acull, fins al 25
d’abril, l’exposició «7 onades».
La mostra combina les il•lustracions de Vanesa Zaro amb els
poemes de Daniel Helbig, voluntari a un camp de refugiats amb
Proactiva Open Arms ONG.

Contes A les 7 de la tarda, a
l’Espai 22, presentació de «Les
possessions», de Llucia Ramis.
Converses A les 6 de la tarda, a
l’Estació Espai Jove, grup de conversa en anglès de nivell alt.
Club de lectura A les 8 del vespre, a la biblioteca Salvador
Allende, club de lectura amb el
comentari de «L’hipnotitzador».

Inauguracions
GIRONA
Exposició A 2/4 de 8 del vespre, al centre cívic del barri de
Sant Narcís, inauguració de la
mostra «La mort digna i il.lustra-

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

Exposició  El Museu d’Arqueologia de Catalunya acull, fins el
pròxim 16 de setembre, l’exposició «La revolució 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. Això ha permès que
es trobi en una zona amb humitat permanent, actualment coberta de forma parcial per les aigües de l'estany. Aquest fet ha
propiciat una extraordinària conservació de les restes orgàniques
sobre materials vegetals, des de
les restes de les cabanes a els estris realitzats en materials vegetals com arcs, falçs, mànecs d'aixes, entre altres.
Exposició  El Bòlit Centre d'Art
Contemporani_StNicolau acull,
fins al pròxim 23 d’abril, l’exposició «Res és meu», d’Enric Farrés Duran. L’exposició aplega un
conjunt de treballs d’aquest jove
artista de Palafrugell creats per
al Centre d’Art La Panera de Lleida i que es completen amb noves produccions així com una
singular adaptació de la posada
en escena. Enric Farrés Duran és
un investigador i un narrador
d’històries en les quals realitat i
ficció s’acaben trobant i modificant. Els seus projectes es formalitzen en instal·lacions, recorreguts comentats, visites guiades, llibres i vídeos.
Exposició  El Museu d’Història
dels Jueus acull de forma permanent una exposició sobre la
història de la comunitat jueva.
Està dividada en diversos àmbits: Festivitats i tradicions, El cicle de la vida, Els calls, La diàspora, La sinagoga, El cementiri,
L'herència cultural, El pa de cada
dia, La coexistència de cultures i
La societat conversa i la inquisició. Per a més informació, contacteu amb el museu al telèfon
972 216 761 o a l’adreça callgirona@ajgirona.cat

Exposicions
Lletres

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

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’arquitecte Josep Maria Torra durant els anys 1991 i 1996, a algunes de
les principals obres construïdes. Oberta fins al 30 de setembre.

Riudellots de la Selva

La Fundació MONA convida a
descobrir els secrets dels primats
 Visites a la Fundació MONA de Riudellots de la Selva per descobrir els secrets dels primats i conèixer les seves peculiaritats. S’ofereix una visita guiada de dues hores de durada i per a totes les
edats. Tots els caps de setmana. Aforament limitat. Més informació i
reserves trucant al telèfon 972 477 618

Exposició  Al Museu d’Història
dels Jueus s’hi pot visitar, fins al
4 de novembre, «Diàspores jueves, camins europeus», una exposició de la Biblioteca Nacional
d’Israel. El jueu ha estat, des de
temps remots, un poble itinerant, en un viatge constant provocat per la intolerància i els fets
històrics adversos. En la seva
llarga dispersió, ha travat relació
amb les cultures i nacions en les
quals s’ha vist immers. Hi ha
aportat la seva cultura immensa
i la seva tradició mil·lenària. I ha
contribuït així a la forja de la història i de la societat mundial actual. L’exposició, produïda per la
National Library of Israel, i promoguda per la AEPJ, fa incís en
les diferents etapes de diàspora
del Poble Jueu i n’explica les característiques i els moments més
importants.
Exposició  Fins al pròxim 4
de maig, a la Casa de Cultura de
Girona es pot veure l’exposició
«La Fageda d'en Joan», de Pep
Sau. Una sèrie fotogràfica creada entre el 2015 i el 2016 que
s’allunya del misteri de la ficció i
de qualsevol construcció mística,
deixa de banda la nostàlgia i la
celebració per explicitar una natura on segurament el seu personatge genera més preguntes
que respostes.
Exposició  El Centre Cultural
La Mercè acull, fins al pròxim 4
de maig, l’exposició «Las Horas», de María del Carmen Díez.
És el resultat del Projecte de
Creació Artística vinculat a la

tècnica del gravat que va ser seleccionat en la convocatòria que
varen realitzar conjuntament el
Bòlit. Centre d’Art Contemporani
de Girona i l’Escola Municipal
d’Art.
Exposició  Lloc: Amics del
Md’A, a les 7 de la tarda, exposició «Escales» de Barraca, Jordi
Bosch i Lleó. Fins al 27 d’abril.
OLOT
Exposició  L’Arxiu Comarcal
de La Garrotxa acull, fins al 19
d’agost, l’exposició «Sadurní
Brunet: Fotografies». Aquesta
mostra pretén ser una tast representatiu del fons de l’autor,
alhora que funciona com una extensió de l’exposició «Sadurní
Brunet: interiorista, dissenyador,
fotògraf i constructor de cels»,
que aborda la resta de la seva
producció.
PALAFRUGELL
Exposició  A la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda
es podrà veure, fins al 14 d’octubre, l’exposició «Paisatges humans segons Candelaria». L’obra
de Rodolfo Candelaria està connectada amb la pintura mural
popular mexicana, especialment
amb l’aportació de Diego Ribera.
Hereu d’un repertori temàtic que
se centra sobretot en personatges de l’entorn mariner de la
Costa Brava, figures de vells pescadors amb boina i siluetes amb
fons difosos, suggerits amb lleus
línies. Figures d’homes, dones i
gent de mar, que amb el temps
s’han convertit en un segell
d’identitat. Les seves obres són
presents a col·leccions particulars i públiques i també a l’aire
lliure en moltes poblacions de
l’Empordanet, com la «Teresina»,
a Palafrugell.
Exposició  El Museu del Suro
de Palafrugell acull «Neandertals a Catalunya», Universitat de
Barcelona. Fins al 20 de maig.
Exposició  Al Museu del Suro,
exposició «Propietaris, empresaris i filantrops del suro». Fins al
mes de maig.
Exposició  Al Museu Can Mario, exposició «Éloge de l’amour»
de Xavier Escribà. Fins al 13 de
maig.
Exposició  Al Museu Can Mario, exposició «La belleza de la figura humana», de Xita Fornt.
Fins al 20 de maig.
Exposició  La Fundació Josep
Pla exposa de forma permanent «Josep Pla (1897-1981). En
aquesta exhibició es pot veure
un audiovisual de presentació de
l’escriptor i seguidament visitar
la casa natal de Josep Pla (carrer
Nou, 49), on hi ha instal·lada
l’exposició permanent que explica les trajectòries vital, literària i
periodística de l’autor, emmarcades en l’evolució històrica del
s.XX.
PLATJA D’ARO
Escultura  Mostra a l’aire lliure 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 Benedormiens de Castell d’Aro i a la Masia Bas de Platja d’Aro. La mostra
està organitzada per la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament 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).
QUART
Escultura  El Museu de la Terrissa de Quart acull de forma
permanent una mostra centrada en l’art de la ceràmica. La terrissa ha estat per a moltes poblacions un recurs vital durant
segles; però, amb el pas del
temps i amb el sorgiment de les
noves societats, les necessitats
han canviat i la tradició terrissera ha treballat amb nous materials i models productius. Horaris: Dissabtes de 10.30h a 14h. i
de 16.30 a 20.00h Diumenges i
festius de 10.00h a 14.00h. Més
informació i contacte al web:
http://www.museuterrissa.cat
ROSES
Exposició  A Ca l’Anita, exposició de Pintures de Carles Bros:
«Fes punta al llapis». Fins al 22
d’abril. Horaris: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20
h. Dissabtes, diumenges i festius,
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Escultura A l’espai Art l’Abadia - Palau de l’Abadia es pot
veure l’exposició «Rosa Serra.
Classicisme i contemporaneïtat»,
de l’escultora Rosa Serra. Horari:
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.
TORROELLA DE MONTGRÍ
 El Museu de la Mediterrània

acull fins al pròxim 1 de maig
l'exposició «Viladesau. El príncep
de la tenora», en el marc de la
commemoració del centenari del
naixement del músic i compositor Ricard Viladesau i Caner, un
dels músics més influents i populars en la història de la música
de cobla de la segona meitat del
segle XX.
ULLASTRET
Exposició  El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret permet descobrir el passat
llunyà, de fa més de 2.500 anys,
abans que l'arribada dels romans suposés, al s. II aC, l'abandonament d'Ullastret. Obert tot
l’any de 10 h a 14h i de 15 h a
18h. Més informació:
www.mac.cat/Seus/Ullastret
VERGES
Exposició  Al Mas Pi, exposició de fotografia de Conxi Molons. Fins al 30 d’abril.

Formació
GIRONA
Banc del Temps  Des del Banc
del Temps s’organitzen mensualment un gran nombre d’activitats com cursos d’idiomes, conversa, cuina o manualitats. Per a
més informació sobre aquestes
activitats, visiteu el web de l’associació (www.bdtpontdeldimoni.com) o envieu un correu a
bancdeltemps@eldimoni.com
- Tots els dijous al Centre Cívic
Santa Eugènia s'imparteix el taller d'Iniciació al moviment i la
dansa conduit per la Lina Soria.
Horari de 18.30 h a 19.30 h.

Cursos
PLATJA D’ARO
Fotografía  A la Biblioteca
Mercè Rodoreda, cada divendres
de 9,30 a 12,30 h., curs bàsic de
fotografia Construir una realitat,
a càrrec de Diego Espada. Places
limitades, inscripció prèvia
(75€). Fins al 25 de maig.

