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APUNTS

EL PUNT I Dimecres, 10 de maig del 2000

L'AGENDA
BÀSCARA

•Exposició Les coses inanimades,
de Ramon Gaitero, I Autoretrat, de
Cristina Arias, a la sala d'exposicions Tríarts k'w. Dins la Biennal
Primavera Fotogràfica. Les dues exposicions es podran visitar fins al
28 de maig.
BLANES

•Exposició de' pintura d'Antoni
Amat, a la galeria L'Arcada. Fins
a l ' H de maig.
•Exposició de fotografies Prou, a
la Casa de la Cultura. Campanya
Mifas. Fins al13 de maig.
CARTELLÀ

•Exposició Flors seques, de Remei
Mulleres, a l'antiga rectoria de Cartellà. Horari de visita: dissabtes, de
les 6 de la tarda a les 8 del vespre;
i diumenges, de les 10 del matí
a les 12 del migdia i de les 6 de
la tarda a les 8 del vespre. Fins
al 21 de maig.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES

•A la sala d'exposicions del Cortalet,
exposició d'escultures Formes: animals, de Sergi Ricart. Horari de.
visita: de 2/4 de 10 del matí a
2 de la tarda i de 2/4 de 5 a 7
de la tarda. Fins al 25 de juny.
EMPÚRIABRAVA

•Museu-exposicló Expo Titànic.
Imatges, reproduccions I rèpliques
oficials dels objectes trobats al mític
buc. Obert de les 11 del matí a
les 8 del vespre. Més informació,
al telèfon 97215 6215.
FIGUERES

•Al Museu de l'Empordà, exposició
de fotogràfica Fotrelcamp, de Lluís
Izquierdo Mosso. Horari de visita:
de dinriarts a dissabte, d'11 del mati
a 7 de la tarda, diumenges i festius,
de 10 del matí a 2 de la tarda.
Fins al 21 de maig.
•Al Casal Cívic Bon Pastor, exposició à'Ex-libris djbuixats per
Martha Ros. Horari de visita: de
dilluns a divendres, de 10 del matí
a 1 del migdia i de 5 a 7 de la
tarda. Fins al 12 de maig.
•A la Galeria El Claustre, exposició
de pintura de Josep Colomer. Horari
de visita: d'11 del matí a 2/4^ de
2 de la tarda i de 2/4 de 6' de
la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Fins al 13 de maig.
•Exposició de fotografies de Marta
Company al cafè Delicatessen. Fins
al 15 de juny.
FONTCOBERTA

•Exposició Cugat. Del carrer del
Sac a Beverly Hills, a Can Jan,
al veïnat de la Farrés, Malianta. Horari: de dilluns a divendres, de les
5 de la tarda a les 8 del vespre;
i diumenges I festius, de les 10
' del matí a la 1 del migdia (i de
4 a 7, amb visites concertades).
Fins al 21 de maig.

•Exposició de pintures d'Isidre Vicens, al centre cívic Santa Eugènia.
Horari de visita: dilluns, dimarts,
dimecres I dijous, de les 9 del matí
a les 8 del vespre; divendres, de
les 9 del matí a les 10 de la nit;
i dissabtes, de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre. Fins al 31 de
maig.
•Exposició del I Premi Internacional
Elisa d'Escultura, a la Casa de Cultura. Fins al 31 de maig.
L-ESCALA

•Exposició de puntes al coixí i frivolité, a la sala d'exposicions municipal. Horari: de les 5 de la tarda
a les 8 del vespre; i festius, també
de 12 a 2 del migdia.
LA BISBAL D'EMPORDÀ

•Al Terracota Museu de Ceràmica,
exposició La serigrafia a Pavicsa.
Ceràmica i disseny. Es podrà visitar
fins a l'octubre.
*^Micra, mini-exposició sobre Salvat
Papasseit, a la biblioteca pública
municipal, edifici del Mundial. Fins
al 24 de maig.
LES OUVES (GARRIGOLES)

•Al Centre d'Art Contemporani Fundació Rodríguez Amat, exposició
fotogràfica Paisatges Interiors,
d'Enric Servera. Horari de visita:
dissabtes, de 5 de la tarda a 8
del vespre, i diumenges, de 10 del
matí a 2 de la tarda.
LLORET DE MAR

•Exposició Prudenci Bertrana. La
presó de l'ànima, a la sala municipal
de l'Antic Sindicat. Horari: de dimarts a diumenge, de les 11 del
matí a les 2. del migdia i de les
4 a les 7 de la tarda; dilluns, tancat.
Fins al 21 de maig.
OLOT

•Al pati de l'Hospici (primer pis),
exposició de fotografies La ruta de
Samarkanda, de José Mari Elósegui.
Fins al 28 de maig.

•Exposició Fantasies, de Cecília Vila, a la Sala Abat Senjust.

a terme els dijous 18 i 25 de maig
i 1 de juny, de les 4 a les 6 de
SALT
la tarda. Places limitades. Més in•Exposició del taller d'escultura de
fomnació i inscripcions, al telèfon
l'Escola Municipal de Belles Arts
972 23 46 95.
de Salt, a la biblioteca Jaume Mi•Sant Hilari Sacalm. Curs sobre
nistral. FInsallOdemaig.
flor natural premsada, els dimarts,
•A la Casa de Cultura Les Ber- els dimarts, de les 4 a les 6 de
nardes, exposició de pintures i grala tarda, del 16 de maig al 13 de
vats d'Imma Mudarra Barnadas. Hojuny. Places limitades. Les inscriprari: feiners, de les 10 del matí
cions es poden fer a la Casa de
a la 1 del migdia i de les 4 de
Cultura.
la tarda a les 10 de la nit; dissabtes,
ARTS PLÀSTIQUES
de les 10 del matí a la 1 del migdia
•Salt. Taller d'arts plàstiques: dii de les 4 de la tarda a les 8 del
buix, pintura, oli i aquarel·la, per
vespre; festius, tancat.
a adults i per a nens a partir dels
SANT FELIU DE GUÍXOLS
7 anys. Més informació i inscrip•Exposició Temps de carros i ca- cions a l'Estudi d'Art Paco Morgado,
rretes. Fotografies, explicacions,
als telèfons 972 23 93 33 i 972
carros, rodes, eines i guarniments
40 07 20.
al primer pis del Monestir i en una
•Salt. Taller d'arts plàstiques: divela a l'entrada del Museu d'Hisbuix, pintura, oli i aquarel·la, per
tòria.
a adults i per a nens a partir dels
SANT H I U R I SACALM
7 anys.,Més informació i inscrip•Exposició Deute extern, deute
cions a l'Estudi d'Art Paco Morgado,
etern, organitzat per Justícia I Pau, telèfon 972 23 93 33.
a la Casa de Cultura. Horari: feiners,
BALLS
de les 5 de la tarda a les 8 del •Girona. Curset de line dance per
vespre, i festius, de les 6 de la a no iniciats, els dimecres, de les
tarda a les 8 del vespre. Fins al
10 a les 12 de la nit, organitzat
16 de maig.
per Seaside Country Dream. També
TORROELU DE MONTGRÍ
es faran classes i balls els dijous
•Exposició col·lectiva a la galeria
i els dissabtes. Més informació, al
Botó de Roda. Artistes: Josep M.
telèfon 639 930127 (Jordi).
Ametlla, Pep Camps, Carmen GiBONSAI
ménez, Carme Llop, Joan Mateu,
•La Bisbal d'Empordà. Curs de bonJosep Ricart (escultor), Ernest Rossai de perfeccionament, a partir del
sell Testus, Josep Saus (escultor).
29 de maig. Més infomiació i insCaries Vives (ceramista) i Montse
cripcions al Museu del Bonsai, al
Vives. Horari: divendres, dissabtes
telèfon 972 63 06 30.
i dilluns, a 2/4 d'11 del matí i a
CERÀMICA
2/4 de 6 de la tarda, i diumenges,
•La Bisbal d'Empordà. Curs d'ina les 11 del matí. Es podrà visitar
troducció al torn, del 3 al 15 de
fins a l ' l i de juny.
juliol; a l'Escola de Ceràmica de

setmana. Impartit per professionals.
Més informació i Inscripcions a l'Estudi d'Art Paco Morgado, al telèfon
972 23 93 33.

DANSA

•Figueres. Taller d'iniciació a la dansa tradicional catalana, organitzat
peri'Agrupació Mediterrània Dansa.
El curset tindrà lloc al Teatre Municipal El Jardí, els dimarts, d'1/4
de 9 del vespre a 3/4 de 10 de
la nit, del 16 de maig al 20 de
juny. Més informació a l'oficina de
turisme de la plaça del Sol o al
telèfon 609 38 26 07 (de les 7
a les 8 del vespre).
•Girona. Monogràfic Danses del
món, els dies 19 i 20 de maig,
al Centre Cívic Sant Narcís. Més
informació al telèfon 972 23 70
63.
•Girona. Monogràfic de danses d'arreu del món, càrrec de la professora
Salut Clapés, al centre cívic Sant
Narcís. Horari: divendres 19, de 2/4
de 8 a les 10 del vespre, i dissabte
20, de les 11 del matí a la 1 del
migdia i de les 4 de la tarda a
les 8 der vespre. Més informació,
. al centre cívic Sant Narcís.
DIBUIXOS ANIMATS

•Salt. Cursos d'animació de dibuixos, entre setmana i caps de

DISSENY GRÀFIC

•Salt. Disseny gràfic. Dibuix, il·lustrator; tractament fotogràfic, photoshop; maquetació, quariocpress;
multimèida, director. Cursos intensius i subvencionats. Més informació i inscripcions a l'Estudi d'Art
Paco Morgado, ai 972 23 93 33.
DIVERSOS

•Banyoles. Curs Despertar el cos,
en el qual mitjançant l'autoconeixement corporal es treballarà amb moviment i música, silenci i relaxació.
E| curs començarà el 16 de maig
i es durà a terme els dimarts, de
2/4 de 6 a 7 de la tarda, al gimnàs
Tess. Informació i inscripcions, 972
57 5113.
•Figueres. Curset d'aspectes juridics que cal conèixer, com la vida
de parella, drets del consumidor,
comerç i consum, dona i crimi-nalitat, contra les relacions familiars... El curs tindrà lloc al Centre
Civic Bon Pastor, del 30 de maig
al 13 de juny, els dimarts, de les
10 del mati a les 12 del migdia.
Més infomiació, al 972 67 42.49.

FUNDACIÓ PRUDENCI BERTRANA
El Patronat de la Fundació vol expressar el seu dol i reconeixement per

Avel·lí Artís-Gener
«Tísner»
Guanyador del Pretni Prudenci Bertrana de novel·la 1969

VILADRAU

la Bisbal. Per a més informació
*-Expos\c\ò Homenatge dels pintors i inscripcions, al telèfon 972 64
a Rafael Albertl, autor del llibre «A 07 94.
la pintura», al Centre Europeu de
•La Bisbal d'Empordà. Curs d'inla Natura. Fins al 14 de maig.
PAUFRUGELL
troducció ai torn, del 17 al 29 de
•A la Biblioteca Pública Municipal,
juliol, a l'Escola de Ceràmica de
exposició í^poes/a.
la Bisbal. Més informació i inscrip•Exposició de ciència. Fauna amecions, ai telèfon 972 64 07 94.
AERÒBIC
naçada, al Museu del Suro. Horari
•La Bisbal d'Empordà. Curs d'in•Girona. Curs d'aeròbic-step, els
de visita: de dimarts a dissabte,
dimarts i dijous, de 7 a 8 o de troducció al tom, del 31 de juliol
de les 5 de la tarda a les 8 del ^ 8 a 9 del vespre. Més informació
al12d'agost,arEscoladeCeràmica
de la Bisbal. Més informació i insvespre; diumenges i festius, de 2/4
i inscripcions, al club-gimnàs judo
d'l 1 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
Sant Jordi, telèfon 972 21 26 09 cripcions, ai telèfon 972 64 07 94.
•La Bisbal d'Empordà. Curs d'ini dilluns, tancat. Fins al 28 de maig.
0 972 20 74 80.
troducció ai tom, del 14 al 26 d'aAEROGRAFIA
PAUMÚS
gost, a l'Escola de Ceràmica de
•A la sala polivalent de la Gorga,
•Salt. Curs d'iniciació perteccionala Bisbal. Més infomiació i inscripexposició de pintura sobre roba.
ment i aplicacions. Intensius entre
cions, al telèfon 972 64 07 94.
Horari de visita; de dimarts a dissetmana i dissabtes. Més informasabte de 6 de la tarda a 8 del ció i inscripcions a l'Estudi d'Art
CUINA
vespre, diumenges i festius de 12 Paco Morgado, al telèfon 972 23 •Olot. Taller sobre Preparacions
del migdia a 2 de la tarda.
amb plantes medicinals: olis, al93 33.
cohols, ungüents i ratafies, dins
ART FLORAL
RIPOLL
el c\cle El temps en el rebost. Tindrà
•Mostra d'artesania de Casals de' •Salt. Curs d'art floral a la Casa
lloc el dissabte 3 de juny, a l'edifici
de Cultura Les Bernardes, a càn-ec
Gent Gran, al Casal de Gent Gran
Hospici, de les 9 del matí a la
de M. Àngels Perpinyà. Es durà
de Ripoll. Fins a l l 4 de maig.

Cursets i tallers

GIRONA

•Exposició d'aquarel-la mixta de
Joan Claparols, al Centre Cívic Pedret. Fins al 27 de maig.
•A l'Escola Municipal d'Art, exposició de gravats de l'artista Joan
Bariíarà. Finsal12demaig.
•Pa/safge, exposició d'olisdeMontserrat Llonch
Gimbernat
(1927-2000), a la sala 18 del Museu
d'Art. Es podrà visitar durant tot
el maig.
•A la Sala d'Exposicions La Punxa,
exposició de J. Gafarot, oli i tècnica
mixta. Horari de visita: de dilluns
a dissabte, de 6 de la tarda a 9
del vespre. Fins al 20 de maig.
•Al Centre Cívic, exposició d'aquarel·la mixta, de Joan Claparols. Horari de visita: de dilluns a divendres,
de 3 de la tarda a 10 del vespre.
Fins al 27 de maig.

1 del migdia. Més infomiació i inscripcions, al Museu dels Volcans,
telèfon 972 26 67 62.

Ir aniversari

Ir aniversari

Jordi Buadas i Barnés

Jordi Buadas
íBarnés

Seguirem lluitant
i amb l'esperança viurem
que ens arribi el nostre dia,
quan tots ens retrobarem.

Has estat
com un estel Jugaç
que ens il·luminaràs
tota la vida.
La teva «Rosa
i les tres poncelles»:
Anna, Abel i Georgina.

La família Buadas s'unirà a tots els qui vulgueu recordarlo en la missa del diumenge dia 14 a
2/4 de 10 del matí a l'església de Sant Andreu Salou.

St. Andreu Salou, 10 de maig del 2000

Sant Andreu Salou, 10 de maig del 2000
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Pregueu Déu per l'ànima de

Jordi Riera
i Masias
Va morir a Agullana el dia 9 de maig del 2000,
a l'edat de 40 anys.
A.CJS.
Els Pares i Alumnes de l'Escola d'Agullana
et tindrem sempre en el nostre record.

Agullana, 10 de maig del 2000

t
Josep M. Pujadas i Forgas
Creu de Sant Jordi
El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol.

Generalitat de Catalunya

