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Diari de Girona

Agenda i Cartellera
Mercats
La Bisbal d'Empordà, les Planes
d'Hostoles, Platja d'Aro, Pineda
de Mar, Porqueres,Portbou,
Port de la Selva, Salt, Sils.

Jornades
GIRONA
Jornada sobre aigua A les 9
del matí obertura de la jornada
més enllà de l’aigua al parc
científic i tecnològic de la Universitat de Girona organitzada
pel Campus Aigua de la UdG en
el marc del Campus d'Excel·lència Internacional en Turisme i
Aigua (CEI e-MTA) que vol trencar amb la dinàmica diària que
suposa la gestió de l'aigua per a
les empreses, administracions,
institucions i centres de recerca.

Espectacles
GIRONA
Flamenc A 2/4 de 9 de la nit a
l’espai cívic Can Gibert la companyia flamenca La Bicha presenta
el seu nou espectacle flamenc on
el ball és el protagonista.
L’ESCALA
Representació A les 8 del
vespre a la biblioteca representació de l’espectacle «Llibràlegs».
PALAFRUGELL
Musical A les 9 del vespre, al
Teatre Municipal, musical solidari «Once upon a time» a càrrec de CobosMika i a benefici
de la Fundació Vimar.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Màgia A les 10 de la nit a l’Auditori Teatre Espai Ter espectacle
inaugural del Fimag 17.

Música
BLANES
Cantada A les 8 del vespre a
la plaça de la Bibilioteca cantada d’havaneres amb el grup El
Cabotatge.
GIRONA
Concert A les 8 del vespre al
Sunset Jazz Club actuació de la
Big Band del conservatori.
Concert A les 8 del vespre a
l’Espai Rosaleda concert vermut musical amb Fina!
LA BISBAL
Concert  A les 10 de la nit a la
plaça Major Daró Folk amb Judit
Ferrer (tarota i d'altres), Elena
Cuevas (percussions), Albert Cuevas (percussions i guitarres), Marc
Beltran (gralla i d'altres), Ramon
Riera (tarota i d'altres) i Carles Taboas (sac de gemecs).
PALAFRUGELL
Vins i música A les 8 del vespre, a la biblioteca, tast de vins
de l’Empordà i actuació musical
de Joan Rubau.

PERALADA
Actuació A les 11 de la nit al
Cotton Club del Casino de Peralada actuació del cantant Mikel
Eretxun.

centre històric de Calonge, Gincama Jove.

AVUI DESTAQUEM
Tallers

PÚBOL
Concert A les 10 de la nit al
Castell Gala-Dalí concert de Pau
Riba dins de la programació del
festival Ítaca.

ANGLÈS
Infantil  A les 6 de la tarda a la
biblioteca Joaquim Bauxell taller
de punt de cadeneta per a infants
a càrrec de «Les teixidores» d’Anglès.

SALT
Festival In-Somni  A les 10 de
la nit a la sala la Mirona actuació
de Vacas Sagradas.
- A les 11 de la nit concet de El
Drogas.
- A 2/4 d’1 de la matinada concert
de Motörhits.
VERGES
Concert A 2/4 de 12 de la nit,
al Mas Pi, concert de Ajiako Cubano Duo.

Festes
CAMPDEVÀNOL
Festa major infantil A partir
de les 6 de la tarda a la biblioteca municipal votació de la pubilleta i l’hereuet.
- A les 9 de la nit des de la pista
d’skate sortida de la caminada
nocturna fins a la Font del Querol.
CASSÀ DE LA SELVA
Festa major A partir de les 11
del matí al Parc de l’Estació
pregó infantil a càrrec dels
alumnes de les escoles locals.
- A les 6 de la tarda cercavila de
la civada.
- A les 7 de la tarda a l’església
repic de campanes.
- A les 7 de la tarda a Can Trinxeria inauguració de l’exposició
«Suro».
- A les 8 del vespre al pati de
Can Trinxeria pregó a càrrec del
periodista Xevi Xirgo.
- A les 10 de la nit a la plaça de
la Coma celebració de la Nit
dels Músics Cassanencs.
- A 2/4 d’11 de la nit al Parc de
l’Estació ball dels Dolors amb
Tropical Riots.
- A les 12 de la nit a les barraques concert de Lágrimas de
Sangre.
- A 2/4 de 2 de la matinada a les
barraques actuació de l’orquestra Maribel.
- A 2/4 de 4 de la matinada a
les barraques dj Degree.

Lletres
GIRONA
Presentació llibre  A 2/4 de 8
del vespre a la Casa de Cultura
presentació del llibre «Las sandalias peregrinas» d’Endika Armengol.

Girona

Saphie Wells & The Swing Cats
 A les 8 del vespre a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura, concert a càrrec de Saphie Wells & The Swing Cats. Aquesta banda formada al Taller de Músics de Barcelona, presenten un repertori de
swing recordant temes clàssics del jazz en format acústic i original.
La seva proposta repassa al més pur estil dels anys 30 i 40 temes
d’artistes com Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Chet Baker. Preu: 3 €

Presentació llibre  A les 8 del
vespre a la Llibreria Ulyssus presentació del llibre «Viatjant més
enllà dels cercles polars» de Josep
Llagostera.
LA BISBAL
Presentació llibre  A les 8 del
vespre al Museu de la Terracotta
presentació del llibre «El dolor de
la bellesa» de Roger Mas presentat per Carles Sanjosé.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Contes  A 2/4 de 6 de la tarda a
la biblioteca sessió de contes amb
el títol «Entre la naps i la cols»
amb Dolors Arqué.
VILABERTRAN
Presentació A les 7 de la tarda a l’esglesia presentació del
llibre «Santa Maria de Vilabertran. La preservació del conjunt
monumental».

Girona

Xerrada amb Eudald Carbonell

 A les 7 de la tarda al Monestir de Sant Pere de Galligants conferència sobre l’alimentació al paleolític amb Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. L’acte també
comptarà amb l'acompanyament d'uns tastets de cuina prehistòrica
a càrrec de Pere Planagumà. Amb motiu de l'exposició «El Geni Culinari» del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona.

Moda
GIRONA
Setmana de la Moda A 2/4
de 10 de la nit al Teatre Municipal desfilada de Yerse.

Projeccions
GIRONA
Cicle Literari  A 2/4 de 8 del
vespre al Museu del Cinema projecció de l’entrevista de Bernat Pivot a Marguerite Yourcenar al
programa Apostropes dins del cicle dedicat a l’escriptora Marguerite Yourcenar.

GIRONA
Festa major de Montilivi A
partir de les 6 de la tarda a la
pista coberta de l’Escola Pla
campionat de tennis taula.
- A les 8 del vespre a l’envelat
de la plaça Ciutat de Figueres
nit jove amb música.

VIDRERES
Cinefòrum A 2/4 de 10 de la
nit al teatre casino la Unió sessió de cinefòrum amb la projecció de Sparrows.

LA BISBAL
Festa de Cultura popular A
les 9 de la nt al castell, palau
medieval, inauguració de l’exposició de puntes al coixí, flors
Sant Jordi i Bambu-Bambu.

Girona

Joves

 Fins el pròxim mes d’octubre es podrà visitar al Museu
d’Art de Girona l’exposició «Prudenci Bertrana, Pintor». Amb
motiu de la celebració de l’Any Bertrana, el museu gironí dedica
aquesta àmplia mostra al vessant artístic d’un dels escriptors
més destacats del Modernisme i recull bona part de la seva obra
pictòrica: dibuixos, il·lustracions, retrats i paisatges.

CALONGE
Gimcana  A les 5 de la tarda, al

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

Teatre

«Prudenci Bertrana, pintor»

GIRONA
Representació A les 7 de la
tarda al centre cívic de Sant
Narcís representació de l’obra
«Esquetxos de teatre gesticulats».
Representació A les 7 de la
tarda a la plaça dels Jurats re-

presentació de «El Rei bastard».

Fires
PERALADA
Wedding Market Al Castell
de Peralada celebració de la
primera edició del Weeding
Market amb expositors relacionats amb el món nupcial, fotografia, vídeo, floristeries, perruqueries i maquillatge, servei de
càtering i pastisseria, agències
de viatges i altres sectors.
PLATJA D’ARO
Fira intergeneracional A les
4 de la tarda a la plaça del
Mil.lenari fira intergeneracional
amb activitats i tallers d’intercanvi de coneixements, costura,
manualitats, petanca, jocs de
taula, cistells i d’altres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Fira del conte Des d’avui i
durant el cap de setmana «Explica’m-fira del conte» a diversos escenaris amb activitats literàries i lúdiques.
- A 2/4 de 9 espectacle inaugural itinerant des del Monestir al
passeig del Mar.
- A 2/4 de 10 de la nit a la platja
espectacle de focs artificials.

la tarda a la biblioteca Mercè
Rodoreda conferència «La salut
musical a casa nostra: el pop i
el rock» amb el periodista Xavier Castillón i el grup Lakaste.
RIPOLL
Testament vital A 2/4 de 4
de la tarda a la biblioteca Lambert Mata conferència sobre el
testament vital amb Maria Dolors Vilalta.
Història local A les 8 del vespre a la sala Josep M. Anglada
de la biblioteca Lambert Mata
conferència sobre la història local amb el títol «El Passeig Ragull» a càrrec d’Agustí Dalmau.

Inauguracions
GIRONA
Exposició A 2/4 de 8 del vespre a la seu de la demarcació
de Girona del Col.legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya lliurament dels premis d’arquitectura de les comarques gironines
i inauguració de l’exposició.
RIPOLL
Exposició A les 7 de la tarda
al Museu Etnogràfic inauguració de l’exposició «Relarts. De la
tradició artesana a la innovació
contemporània».

Conferències
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Natura A 2/4 de 10 del matí als
Aiguamolls conferència sobre les
espècies de vertebrats marins i
com identificar-los i autos fantàstiques amb Ricard Guitérrez.
Natura A 2/4 de 12 del migdia al Cortalet dels Aiguamolls
conferència sobre el seguiment
de les poblacions d’ós bru a Catalunya i la distribució actual de
la llúdriga a Catalunya amb
Santiago Palazón.
Història A 2/4 de 8 del vespre a la sala Gòtica de l’Ajuntament conferència «Els comtes
d’Empúries i els seus nobles en
temps de la Marquesa de Cabrera» a càrrec d’Alejandro
Martínez Giralt, doctor en Història Medieval de la Universitat
de Girona.
FIGUERES
Promoció econòmica A les 8
del vespre a la Fundació Clerc i Nicolau sessió del cicle «Fem un toc
amb» sobre el poder de l’actitud a
l’empresa amb Miquel Ibáñez Lorca, creador de M.I. Consulting.
HOSTALRIC
Voluntaris A les 7 de la tarda,
al centre cultural Serafí Pitarra,
dins del III Camp de voluntaris
del Revellí de la Fortalesa d’Hostalric, xerrada presentació dels
treballs del Turó de le Foruqes i
presentació dels nous treballs.
PALAFRUGELL
Sexe i erotisme A 2/4 de 8
del vespre, al Museu del Suro,
conferència «Sexe i erotisme en
el cinema de romans» a càrrec
de Joan Banús Tort.
PLATJA D’ARO
Divulgació musical A les 7 de

Gastronomia
GIRONA
Tapes Fins l’11 de juny
Tapa&Tapa, ruta de tapes per
Girona i la possibilitat de degustar-les per 2’50 euros amb
quinto o canya d’Estrella Dam:
Amici Coffee & Tapes, Bar el
Nou, Bescuit, Bubbles Gastrobar, Ecoàpat, El Pati de Can
Marc, El Racó de Fontajau, Enrique Tomás, Girum, Jim’s La Taparia Devesa, La Font del Gat,
La Gioia, La Pedrera, La Taverna de l’Abat, Mizuna Thai, Museu del Vi, Neptú, One Sushi &
Drinks, Restaurant + Cub, Restaurant els Jardins de la Mercè,
Saragoga, Sargantana & Terrassa i Tips Masia Urbana.
L’ESTARTIT
Jornades gastronòmiques Tastets de Mar Fins el 30 de juny
jornades gastronòmiques Tasets
de Mar: La Clova amb la participació dels restaurants Alba, Can Dalfó, Club Nàutic Estartit, Gastrobar
Can Sánchez, La Palmera, La Sal,
Les Corones, Les Salines, Medes II,
Nereida i Picasso (La Gola).
PALAMÓS
Menú de la gamba Fins el 16
de juliol menú de la gamba amb
restaurants de Palamós: Bell
Port, Hotel Àncora, Hotel Trias,
L’Onar, Mar Bonic, Maria de Cadaqués, Mas dels Arcs i L’Arcada.
Els restaurants de Calonge: Costa
Brava, Guillermu, Refugi de Pescadors i Simon i el restaurant de
Vall-llobrega Can Sidro.
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Tapes De les 8 del vespre a
les 10 de la nit a la Plaça Major,
mostra gastronòmica Atipa’t de
Tapes.

