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GIRONA

MERCATS

cal, La descoberta de la música a les biblioteques. La forma dins la música vocal.

-Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres,
Llagostera, Malgrat de Mar, Sant Pau de
Segúries, Tossa de Mar, Vidreres.

FIGUERES
-A 2/4 de 9 del vepsre, al saló de Descans del
teatre El Jardí, recital d’Arpa amb Úrsula
Segarra Martínez. Organitza Joventuts
Musicals de Figueres.

PRESENTACIONS
GIRONA
-A 2/4 de 8 de la tarda al Museu d’Art de
Girona, presentació Verge de Besalú i Retaule
de Santa Afra. Presentació de les obres restaurades i explicació del procés de restauració de la Verge de Besalú. A càrrec de Lluïsa
Bonal, presidenta de l’Associació d’Amics del
Museu d’Art de Girona i Josep Manuel
Rueda, director del museu.

INAUGURACIONS
GIRONA
-A 2/4 de 8 del vespre, a la sala Joan Saqués
dels SSTT de Cultura (c/Ciutadans, 18)
Inauguració de l’exposició Antològica Ernest
Dalmau: Una vida de pinzellades

TERTÚLIES
BANYOLES
-A 2/4 de 10 de la nit, a la llibreria L’Altell, tertúlia amb el llibre Homes de Pluja de Maruja
Torres.

CONFERÈNCIES
BORDILS
-A les 7 de la tarda, al Casal de Bordils, conferència La cuina tradicional dels bolets a
càrrec de Jaume Fàbrega Colom. Escola
Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
Universitat Autònoma de Barcelona.
GIRONA
-A les 6 de la tarda, a l’Aula Magna de la Casa
de Cultura, conferència Les cases de la vida
de Salvador Dalí. Organitza, la Biblioteca
Pública.
-A les 6 de la tarda a l’auditori J. Viader,
Conferència-concert Les grans veus de la
música contemporània (1948-2004), a càrrec
de Daniel Tosi. La conferència tractatrà la
música contemorània des de mitjan segle XX
a l’actualitat i, en concert la música electroacústica (Schaeffer, Malec, Strockhausen), la
nova instrumental (Berio, Dnatoni, Boulez) i la
música i el teatre (Kagel, Aperghis). Organitza
el Conservatori de Música de la Diputació de
Girona en col·laboració amb el Centre Cultural
de la Mercè.
-A les 7 de la tarda, a la sala d’Actes de Caixa
de Girona (c/ la Creu, 31) conferència
Semblances i diferències entre la Fibromiàlgia
i la Síndrome de Fatiga crònica, a cèrrec de
Ferran Garcia, doctor en Medicina i reumatòleg. Organitza l’Associació Catalana d’Afectats
de Fibromiàlgia.
-A les 8 del vespre, a la Llotja de Contractació
de la Cambra de Comerç, en el recinte del
Palau Firal de la Devesa, conferència sobre les
al·lèrgies i els primers auxilis. El conferenciant
serà el doctor Joan Bartra, l’al·lergiòleg del
Centre d’Atenció Primària Güell de la Ciutat de
Girona.
PALAMÓS
-SETMANA DE LA CIÈNCIA 2004. A 2/4 de 8
de la tarda, al Museu de la Pesca, moll pesquer s/n, conferència Noves tecnologies aplicades al trànsit portuari. Organitza Museu de
la Pesca.

TEATRE
SALT
-A les 10 de la nit, al Teatre de Salt,
Apollinaire, a càrrec de Jean Louis
Trintignant. Preu de l’entrada 21 euros.

CONCERTS
BANYOLES
-A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Municipal,
músiques del món amb Myoka, música,
cants i danses tradicionals del Japó. Entrada
9 euros.

MÚSICA
BESCANÓ
-A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai musical
d’Avis, Capsa de Música. Acte gratuït per a
tothom. Organitza: regidora de Benestar
Social i Casal d’Avis.

FESTIVALS
GIRONA
-D’11 de la nit a 5 de la matinada, a La Via
(Pedret, 66), Festival Universitari 2004. Tres
escenaris amb concerts de: Steven Munar,
Fink Ployd, Afganistan Yeye’s, Overside,
Raggattack Sound System, Words From
Jullian, Toni Mondelo i Le Raval Sonido. Més
l’actuació estel·lar de mE dj Indie Music.
Entrada 2 euros.

FESTES
L’ARMENTERA
-FESTA DE SANT MARTÍ.
A les 12 del matí, missa cantada per la Coral
Armenterenca en honor a Sant Martí
A les 6 de la tarda, a la sala Nova, sardanes
per la cobla: La principal d’Olot.
CALONGE
-FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
A les 11 del matí, a l’església parroquial de
Sant Martí de Calonge, ofici solemne en
honor de Sant Martí, amb la cobla de Ciutat
de Girona. Seguidament a la plaça Major,
audició de tres sardanes amb la cobla Ciutat
de Girona. Organitza Agrupació sardanista.
A les 5 de la tarda, a la sala Fontova, ball
popular amb el duet Notes d’Or, i a la mitja
part, cava i pastes per a tothom. Organitza
Casal de l’Amistat.

PREMIS
GIRONA
-El Consell d’Iniciatives Locals Per al Medi
Ambient de les comarques de Girona (Cilma)
convoca el Premi de Medi Ambient a les iniciatives locals de les Comarques de Girona
2004, amb l’objectiu de reconèixer les actuacions de caràcter innovador o exemplaritzant
que s’han dut a terme al llarg d’aquest any. El
límit màxim de presentació és el dia 15 de
novembre de 2004. Hi haurà un únic premi de
3.000 euros per el projecte o actuació guanyadora. Informació Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació. Telf:
629151930.

EXPOSICIONS
CASTELL D’ARO
- De l’1 d’octubre de 2004 al 15 de juny de 2005,
Museu de la Nina (plaça Lluís Companys). Horari de caps de setmana i festius, d’11 del matí
a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7 de la tarda.
Informació: 972817284
-Del 2 d’octubre al 28 de novembre, exposició
al castell de Benedormiens. Inauguració 16
d’octubre a les 7 de la tarda. Horari de visita de
l’exposició: d’11 del mati a 1 del migdia i de 5
de la tarda a 8 del vespre. Informació: 972 81
72 84.
BLANES
- A la galeria L’Arcada, exposició de pintura de
Josep Maria Solà. Paining Exhibition. Del 29
d’octubre al 18 de novembre.
-A la biblioteca comarcal, exposició Llibre-joc.
Un llibre és com una capsa de sorpreses... Del
26 d’octubre al 26 de novembre.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
- Al Terracota Museu, exposició de terracotes.
Permanent.
- Al castell Palau, exposició «L’Empordanet, un
patrimoni en perill». Organitzada per SOS Empordanet. Exposició de caràcter triple: denúncia, reivindicació i protecció.
CAMALLERA
- A la galeria Trece i la Nau Côclea, exposició
«Constuccions i pintura», de Miguel Rasero.
CASTELL-PLATJA D’ARO
- Museu de la Nina: exposició de 350 nines antigues i modernes d’arreu del món.
Permanent.
-Al castell de Benedormiens, exposició Índex
d’Art. Horari de visita: caps de setmana i festius d’11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la
tarda a 8 del vespre. Organitzat per
l’Ajuntament, la regidora de Benestar, cultura,
Sanitat i Ensenyament. Amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona. L’exposició romandrà oberta fins al
dia 18 de novembre

BLANES
-A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca comar-
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A partir de les 11 de la nit, a La Via,
Festival Universitari 2004

L’ESCALA
- Exposició de motos i cotxes d’època i joguines a la Col·lecció-Museu Vicenç Folgado.
Permanent.
- Al restaurant El Molí, exposició de fotografies
de Conxi Molons titulada «Detalls» dins les exposicions de la Primavera Fotogràfica.
FIGUERES
- Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, exposició «Montserrat Vayreda, camins de vida i poesia».
Fins al 13 de novembre.
-A la galeria Inside Art, pintura d’Isabel Alonso.
Fins al 27 de novembre.
-A l’hotel Travé «Un pa, un ou, un bigoti... i un
Dalí», de Paquita Dorca.
Fins al 30 de novembre.
-Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, exposició de les fotografies delConcurs de Fotografia del Patrimoni de l’Alt Empordà, del 15 al 30
novembre.
-A la sala André Pinadell «Àfrica portes endins»,
a partir del 15 de novembre.
GIRONA
-A la sala d’exposicions de La Punxa, exposicó d’Elias Toro, a càrrec del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de
Girona. Obert de dilluns a dissabte de 6 de la
tarda a 9 del vespre. Del 5 al 27 de novembre.
-A les 8 del vespre, al Davinciart (c/Perill, 3),
exposició d’olis. Exposició oberta fins a l’11
de novembre.
-Al Centre Cultural de la Caixa de Girona (C/
Ciutadans, 19) exposició «Porta oberta al
Dreamtime», art aborigen contemporani
d’Austràlia. Horari exposició, de dilluns a
divendres: d’11 del matí a 1 del migdia i de
2/4 de 6 a 9 de la nit. Dissabtes: d’11 del matí
a 2 del migdia i de 2/4 de 6 de la tarda a 9 de
la nit. Festius: d’11 del matí a 2 del migdia.
Del 24 de setembre al 14 de novembre.
-Al Museu d’Art (Pj. de la Catedral, 12)
«Projecció de l’obra de Marcel Martí», del 17
de juliol al 14 de novembre.
-Al museu d’Art (Pj. de la Catedral,12)
«Harmonia dimensional» Carandell. Del 2
d’octubre de 2004 al 9 de gener de 2005.
-A la sala d’exposicions del Museu d’Història
de la Ciutat (placeta Institut Vell exposició
«Montserrat Llonch, la força tranquil·la.» Del
29 d’octubre de 2004 al 9 de gener de 2005.
-A la sala Girona de la Fundació «la Caixa»,
exposició «Viatge al món de les ombres. El
Ramayana de Tulsidas». Del 24 de novembre
al 30 de gener de 2005.
PALAFRUGELL
- Fundació Josep Pla. Exposició permanent Josep Pla (1897-1981).
- Visites guiades a l’exposició. Informació: 972
30 55 77.
- A la Casa Albertí exposició de Josep Albertí.
Permanent.
-A la Fundació Josep Pla, exposició temporal «Salvador Dalí, Josep Pla. Coincidències».
Fins al 28 de novembre
-A la Fundació Vila Casas, Can Mario. Plaça
de Can Mario s/n. Mostra de Rodolfo
Candelaria «Blues». Horari: Dissabtes d’11
del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la
tarda, a 2/4 de 9 del vespre. Diumenges d’11
a 2 del migdia. L’exposició es farà en dues
parts. La primera, del 16 d’octubre al 12 de
desembre. Del 15 de desembre al 30 de gener
l’exposició romandrà tancada per canvis. La
segona part de la mostra es podrà veure del
5 de febrer fins al 29 de maig de 2005.
-A l’Espai d’Art Contemporani Can Mario-Fundació Vila Casas. Col·lecció permanent. Exposicions temporals del 15 d’octubre al 12 de desembre, «Alcorisa», exposició fotogràfica individual de l’artista Santos Montes i exposició
de pintura de Rodolfo Candelaria.
-A la Fundació Josep Pla, exposició Salvador
Dalí, Josep Pla. Coincidències. Fins al 28 de novembre.
-A la Bòbila Vella, 17è concurs–exposició d’ornitologia del Baix Empordà. Fins al 14 de novembre. Organitza: Associació Ornitològica del
Baix Empordà.
RIBES DE FRESER
- A la sala d’exposicions del Casal Municipal
de Cultura, exposició fotogràfica «Els Pirineus
i la fotografia», homenatge a Juli Soler i Santaló en el 90è aniversari de la seva mort.
-A la sala d’exposicions del Casal de Cultura,
exposició «Josep Danés i Torras (1891-1955)».
Horari: feiners de 7 a 9 de la tarda/Caps de setmana i festius de 12 a 2 del matí i de 7 a 9 de la
tarda.
RIPOLL
- A la sala Eudald Graells de Ripoll, exposició
de fotografies sobre l’explotació infantil a Amèrica Central. Autor de les fotografies: Antonio
Rosa. Horari de visita, de dilluns a dissabte de
6 a 8 de la tarda i els diumenges de 12 del matí
a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Del dia 1 al
15 de novembre de 2004.

Primera Jornada de Mobilitat
segura i sostenible

SALT
-A la Casa de Cultura les Bernardes, exposició
de pintura de Josep Argüés Navarro. Horari: de
dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia
i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Dissabtes de 10
del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del
vespre. Del 3 de novembre al 30 de novembre.
-A la Casa de Cultura les Bernardes, exposició
de caricatures «Any Salvador Dalí. El meu homenatge en Caricatura» de Raül Vidal.
Horari: feiners de 10 a 1 del matí i de 4 de la tarda a 10 de la nit/dissabtes de 10 a 1 del matí i
de 4 a 8 de la tarda/festius tancat.
-Exposició de pintura de Laura Reixach, amb
el títol «Miscel·lània», a la Fundació Valvi, Espai d’Art (Jaume I, 42 baixos).
Horaris: de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 3/4 de 9 del vespre. Dissabtes de 2/4 de
12 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 6 de la tarda a 3/4 de 9 del vespre. Festius tancat.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
- Exposició del llegat Josep Albertí a la Casa Albertí.
Permanent
Informació visites: 972 82 15 75.
- Exposició d’artistes locals i pintura catalana a
la galeria d’art Art Empordà.
Permanent.
-Al pati de l’Ajuntament, exposició de pintura
de Xavier Ruscalleda.
Horari: de dilluns a diumenge d’11 del matí a
1 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Fins al 21 de novembre.
-Al pati de l’Ajuntament, exposició de fotografia i art digital de Jordi Ferrando i de pintura i
art digital d’Àngel Pérez.
Horari: de dilluns a diumenge d’11 del matí a
1 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Del 22 de novembre a 5 de desembre.
-Al pati de l’Ajuntament, exposició de pintura
d’Ana Smàgina.
Horari: de dilluns a diumenge d’11 del matí a 1
del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Fins al 21 de novembre.
-Al Museu d’Història de la Ciutat (monestir)
Centenari del Museu d’Història «Fem parlar els
objectes de la nostra comunitat».
Horari del museu i exposicions: de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Dissabtes: 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. Diumenges i festius: de 10
del matí a 1 del migdia.
Entrada gratuïta.
Del 8 de novembre de 2004 fns al 15 de gener
de 2005.
-Al Museu d’Història de la Joguina, exposició
de pintura d’Antoni Pineda.
Horari: de dimarts a divendres de 10 del matí a
1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, dissabte de
10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda
i diumenges i festius, d’11 del matí a 2 del migdia. Dilluns tancat.
Fins al 14 de novembre.
-Al Museu d’Història de la Joguina, exposició
de pintura d’Anna Solà.
Horari: de dimarts a divendres de 10 del matí a
1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, dissabte de
10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda
i diumenges i festius, d’11 del matí a 2 del migdia. Dilluns tancat.
Del 16 al 28 de novembre.
-Al Museu d’Història de la Joguina, exposició
de Nadal d’Autòmats.
Horari: de dimarts a divendres de 10 del matí a
1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, dissabte de
10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda
i diumenges i festius, d’11 del matí a 2 del migdia. Dilluns tancat.
Del 29 de novembre de 2004 al 9 de gener de
2005.
-A la galeria d’Art Carmen Tatché, exposició de
pintura de les obres de Luis Trullenque «Variaciones». De dilluns a diumenge de 5 a 9 de la
tarda.
Fins al 15 de novembre.

DIVERSOS
LA BISBAL DE L’EMPORDÀ
-PRIMERA JORNADA DE MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE. Al Consell Comarcal del
Baix Empordà. Programa:
A 2/4 de 10 del matí, inauguració de la jornada.
De 10 a 3/4 d’11 del matí, Presentació de la
Llei de Mobilitat i la seva aplicació en el territori.
De 3/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, presentació
de l’Estat actual del transport públic a la
comarca del Baix Empordà: l’experiència del
bus nocturn.
De 12 a 3/4 d’1 del matí, Accidentalitat i
actuacions des del camp policial i Acció educativa i formativa.
De 3/4 de 2 del matí a 2/4 de 3 del migdia,
Turisme actiu al Baix Empordà.
A 1/4 de 3 torn de preguntes i cloenda de la
jornada.
BORDILS
-De 10 del matí a 6 de la tarda, al Casal de

Bordils, Iniciació a la Micologia. Audiovisuals.
Duració projecció 30 minuts, introducció
autor, 15 minuts.
GIRONA
-SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA.
De 5 a 8 de la tarda, a la plaça Miquel Santaló,
Joc de l’Oca. Activitat destinada a tots els
infants i joves. Organitza: Mifas.
A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Sant Narcís,
presentació del projecte: Camina Segura
Escolars a càrrec de Paco Molinero, psicòleg.
Organtiza Ajuntament de Girona, BACC i
Mou-te en Bici.
PALAFRUGELL
-A les 6 de la tarda al Club de Jubilats Sant
Jordi: celebració de la festivitat de Sant Martí,
teatre i animació a càrrec del grup de teatre
Migjorn del Club Sant Jordi. Entrada gratuïta
i oberta a tothom.
-A les 8 del vespre a l’esglèsia de Sant Martí,
missa solemne en honor de Sant Martí, presidida per Monsenyor Carles Soler, bisbe de
Girona. Acompanyament a càrrec de la Coral
Mestre Sirés, amb la interpretació dels Goigs
en honor de Sant Martí i de la sardana Sant
Martí, obres del mestre Ricard Viladesau.
ROSES
-De 6 a 7 de la tarda, Vine a la biblioteca a
conèixer la dansa. Exhibició de salsa a càrrec
de l’escola de dansa Mónica Lucena.
SANTA PAU
-A les 12 del migdia, missa a l’ermita de Sant
Martí.

CASINOS
LLORET DE MAR
- Dels Esports, 1 17310 Lloret de Mar
(Girona). Telèfon 972 36 61 16. Fax 972 36
31 06.
www.casinos-catalunya.com/lloret.
Com arribar-hi: vehicle propi. Autopista A-7
Barcelona-la Jonquera, sortida 9. Autopista
A-19, sortida Palafolls. Eix Transversal, sortida Santa Coloma de Farners.
Gastronomia:
Restaurant Dafne: servei diari de 9 del vespre
a 2 de la matinada.
Brasserie l’Àngel: servei diari fins a les 4 de la
matinada.
Snack bar: servei fins a les 4 de la matinada.
Games & Music: obert tots els dies des de les
12 de la nit fins a 2/4 de 5 de la matinada.
Jocs: ruleta francesa i americana, black-Jack,
la Boule, pòquer sense descartar, pòquer
sintètic, punt blanc i màquines d’atzar.
Pàrquing gratuït. Imprescindible el DNI, el
carnet de conduir o el passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.
Només majors de 18 anys.
PERALADA
-Casino Castell de Peralada. Del Castell s/n
17491 Peralada (Girona). Telèfon: 972 53 81
25. Fax: 972 53 80 87.
www.casino-peralada.com
Horari: galeria de màquines d’atzar Tipus C:
de 2 del migdia a 4 de la matinada (de dilluns
a dijous)/de les 2 del migdia a les 5 de la matinada (divendres, dissabtes i vigilies de festius)/ de la 1 del migdia a les 4 de la matinada (diumenges i festius)
Sala principal de joc: de les 8 del vespre a 4
de la matinada (de dilluns a dijous)/ de les 8
del vespre a les 5 de la matinada (divendres i
vigílies de festius)/ de les 7 de la tarda a les 5
de la matinada (dissabte)/ de les 7 de la tarda
a 4 de la matinada (diumenges i festius).
Com arribar-hi: vehicle propi: autopista A-7,
Barcelona-la Jonquera, sortida 4, direcció
Peralada-Portbou.
Gastronomia: restaurant Castell de Peralada:
servei diari de les 9 del vespre fins a la mitjanit. Snack-bar: menú especial diari a partir de
les 9 del vespre. Restaurant El Mirador del
Castell: nou espai per als dinars i sopars en
grup.
Jocs: ruleta francesa i americana, black-jack,
la boule, pòquer sense descartar, punt-banc i
màquines d’atzar.
Aquesta setmana: menú Dalinià: sopars gastroestètics del surrealisme de Salvador Dalí.
Obert totes les nits, excepte dilluns i dimarts.
Places limitades. Informació i reserves al 972
53 81 25.
Museu del Castell de Peralada: actualment
Exposició de Dalí a la Biblioteca del Castell.
Visites guiades a partir del 16 de setembre.
Matins, a les 10, a les 11 i a les 12. Tardes a
2/4 de 5, a a 2/4 de 6, i a 2/4 de 7 de la tarda.
Tancat els diumenges i festius a la tarda i els
dilluns tot el dia.
Imprescindible el DNI, el carnet de conduir o
el passaport. Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.
Només majors de 18 anys.

