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GIRONA

MERCATS

grups respectius i per animar a les dones a participar tant en afers polítics com religiosos.

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

OLOT
-A les 8 del vespre, a l’Orfeó, conferència amb
el títol «Salut mental i immigració.»
-A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes de l’Hospici, conferència amb el títol «Fundació Territori i aisatge: un nou model de gestió del territori».

DONACIONS DE SANG
VIDRERES
-De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, al Centre Cívic (Av. Costa Brava, 272).

MÚSICA
BANYOLES
-A les 10 de la nit, al Teatre Municipal de Banyoles, Quartet de Flamenc de David Cortés.
GIRONA
-A 2/4 de 8 del vespre, el Patronat de Catequística presenta, dins del Cicle Joves Intèrprets, un concert de flauta travessera i de bec,
a càrrec dels alumnes de l’Escola de música La
Flauta Màgica.
-A 2/4 de 8 del vespre, a la Casa de cultura,
Trompeta i piano: concert comentat a càrrec
de Mireia Farrés i Mercè Hervada.
-A les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, concert de Tomas
-A les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, concert de Thomas Mcintosh, dins el cicle Hammerklavier.
-A 2/4 de 10 de la nit, al pavelló de Fontajau,
concert de El Canto del Loco.
-A la nit, al Ruta 66, Dj Bailable i Dj Capo.
-A les 12 de la nit, a la Sala del Cel, concert amb
The Youngsters.
OLOT
-A les 11 de la nit, al bar Núria, concert de La
Bandera Bra i Dirty Club
RIUDARENES
-A les 10 de la nit, a la sala Vietnam, Porretas i
The Cold Within.
SALT
-A la nit, a La Mirona, Cris Juanico i Dj Mount
de l’eau.
SANT CLIMENT DE SESCEBES
-A les 11 de la nit, al bar La Societat, concert
amb el quartet de Jazz Clics.

TEATRE
GIRONA
-A les 10 de la nit, al Teatre de Sant Domènec,
«La controversia de Valladolid». Preu: 14-16
euros.

DANSA
CELRÀ
-A les 5 de la tarda, a l’Escola Municipal de Dansa, mostra a càrec dels alumnes de l’EMDC.
GIRONA
-A 2/4 d’11 de la nit, a la sala La Planeta, «Límits», de la companyia Impàs.

PROJECCIONS
OLOT
-A 1/4 d’11 de la nit, als Cinemes Olot, projecció de «Codigo 46».
SANT FELIU DE GUÍXOLS
-A 2/4 de 10 de la nit, a la Casa Irla, cicle de cinema de ciència ficció I: societats futuristes
amb «La màquina del temps (The time machine)».

CONFERÈNCIES
CELRÀ
-A 2/4 de 10 de la nit, al Centre Cultural La Fàbrica, debat sobre la sisena hora a Celrà.
GIRONA
-A les 6 de la tarda, a la Facultat de Lletres de
la UdG, conferència sobre el Pnesaments Contemporanis, amb Xavier Batalla. En diferents
sessions, s’analitzarà alguns dels moviments
o fenòmens contemporanis que tenen més influència en la pol´tica i la societat actual, com
els neoconsservadors, el multiculturalisme, l’ecologisme i el terrorisme nihilista.
-A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic Sant Narcís, xerrada amb el títol «Dones d’arreu del
món»
-A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Cívic Pla de
Palau-Sant Pau, tertúlia sobre els objectius dels

GIRONA

A partir de 2/4 de 10 de la nit,
al pavelló de Fontajau, concert amb
El Canto del Loco.

PALAMÓS
-A les 8 del vespre, a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Gorga, xerrada a debat amb el
títol «Teleadictes versus telefòbics».
-A les 7 de l atarda, al Museu de la Pesca, conferència «La costa empordanesa: turisme i esceptiicisme», a càrrec de Joan Fererós, articulsita i professor
SANTA COLOMA DE FARNERS
-A les 8 del vespre, a la sala de jubilats, conferència sobre els dos anys de gestió del Govern Tripartit a la Selva interior, amb la primera Secretària del PSC gironí i Consellera de Salut, Marina Geli, acompanyada de la Delegada
de la Generalitat a Girona, Pia Bosch.

INFANTILS
PALAFRUGELL
-A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Pública, ens
pintem les cares, taller infantil.
PLATJA D’ARO
-A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Mercè
Rodoreda, elaboració de màscares i complements per a disfresses. Adreçat a infants de 4
a 12 anys.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
-A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública
Viader i Margarit, l’hora del conte amb «Contes de Carnaval»

CARNAVAL
OLOT
-El dissabte 4 de març de 2006, a les 5 de la
tarda des del’avinguda Santa Coloma fins a la
plaça Clarà, se celebrarà la Gran Rua de Carnaval. Les bases per poder participar-hi, són:
S’hi podran inscriure comparses i carrosses.
Les carrosses no tindran límit de mida.
La inscripció es farà personalment a l’oficina del Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot. Serà totalment gratuïta i estarà oberta fins
al dimecres dia 1 de març, a les 7 de la tarda.
En el moment d’inscriure’s, s’hauran de donar
aquestes dades: nom de la comparsa o carrossa, nombre dels integrants i nom d’un responsable d’ordre durant la desfilada de la comparsa o carrossa.
Cada carrossa haurà de tenir coberta l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle. En
el moment de fer la inscripció s’haurà de presentar una còpia de l’assegurança vigent.
Tots el participants hauran de passar pels terrenys de l’estació, que serà el lloc de concentració. Allà hauran de confirmar l’assistència i
retirar el número que s’ha d’exhibir a la Rua.
En aquest moment l’organització es reserva el
dret de suspendre la desfilada d’aquella carrossa o comparsa que serveixi de difusió de
plataformes reivindicatives.
Si una carrossa porta comparsa, es podrà inscriure per cada una de les dues modalitats que
opten a premi. Cas que ambdues estiguin entre les tres primeres classificades de cada grup,
només es tindrà en compte la que tingui el premi de més quantia, ja que cap dels inscrits no
podrà optar a més d’un premi.
El Jurat, si ho considera oportú, en podrà declarar de deserts.
Es recomana que cada comparsa o carrossa
porti la música pròpia. Cal tenir en compte la
potència perquè es pugui sentir clarament. El
Jurat ho valorarà molt a l’hora d’emetre el veredicte.
Durant la Xatonada del diumenge a la Plaça
Catalunya, es farà públic el veredicte del Jurat
i hi haurà el lliurament de premis.
Els premis van des dels 600 als 1.200 euros
per les Carrosses. De 200 als 600 euros per a
les Comparses.
CASTELL-PLATJA D’ARO
-L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb la
col·laboració del Club d’Arts Fotogràfiques Vall
d’Aro, convoquen el III Concurs de Fotografia
de Carnaval en motiu del Carnaval 2006 de
Platja d’Aro, que tindrà lloc del 18 de febrer al
4 de març de 2006 amb l’esperit de promocionar i fomentar actes relacionats amb el Carnaval, així com les arts fotogràfiques.
El termini d’admissió de les obres és el dia

29 de març a les 7 de la tarda a l’Oficina de
Turisme de Platja d’Aro (Verdaguer, 4, 17250
Platja d’Aro).
Per a més informació: Oficina de Turisme de
Platja d’Aro o els telèfons: 972817179 o correu electrònic: turisme@platjadaro.com.

JORNADES
GIRONA
-El Departament de psicologia UNED de Girona organitza per els dies 25 de febrer i 4, 11 i
18 de març les Jornades sobre Patologies Psicològiques que tindran lloc al Centre Associat
UNED (c/St. Josep, 14). Per inscriure’s: Secretaria UNED Girona. Del 8 al 24 de febrer. El
preu de la matrícula és de 106 euros.

EXPOSICIONS

Fins al 26 de juny.

BESALÚ
-A l’Espai Cultural Cúria Reial, exposició fotogràfica «3.000 K» de Martí Artalejo.
Horari: de dimarts a diumenge de 10 del matí
a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre.
Fins el 26 de febrer.
BLANES
-A la Galeria L’Arcada, exposició de pintrua
d’Anna Agustí.
Fins el 9 de març.
CADAQUÉS
-Al Museu de Cadaqués, exposició L’ull invisible d’Enrique Sabater.
Horari: de dilluns a diumenge de 10 del matí a
8 del vespre.
-A la Sala Llarga de la Societat L’amistat, exposició de fotografies Visions de Cadaqués per
l’Associació gironina d’Entitats fotogràfiques.
CALELLA DE PALAFRUGELL
-Al Jardí Botànic de Caixa de Girona–Cap Roig,
exposició L’univers d’Amadeo Gabino.
CALONGE
-A la Sala Fontova, exposició «Dones. Cent
anys d’imatges. Els fons de l’Arxiu d’Imatges
Emili Massanas i Burcet».
Horari: Dissabtes i diumenges d’11 del matí a
1 del migdia.
Del 10 al 28 de febrer
CASSÀ DE LA SELVA
-A la Sala la Coma, exposició de quadres i escultures de Carme Freixa.
Horari: feiners de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Dissabte d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de
la tarda a 8 del vespre. Diumenge d’11 del matí
a 2 del migdia.
Fins el 27 de febrer.
L’ESCALA
- Exposició de motos i cotxes d’època i joguines a la Col·lecció-Museu Vicenç Folgado.
Permanent.
FIGUERES
-Al Museu del Joguet de Catalunya, exposició
dels premis d’arquitectura de les comarques
de Girona.
Fins el dia 5 de març.
GIRONA
-Al Café de la Devesa, exposició «Sueños y
realidades» obres de l’artista Elena Bravo Muñoz.
-Al Centre Cultural La Mercè, exposició
«Constructors de somnis» a cura de Tmàs
Josep Pons Cortés.
Horari de dilluns a divendres: de 4 de la tarda a 9 del vespre. Dissabtes de 10 del matí a
2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Fins el dia 5 de març de 2006.
-A la Sala d’Exposicions La Punxa, «L’alternança dels oposats», de Carmen de la Calzada.
Horari: de dilluns a dissabte de 6 a 9 del vespre.
Del 10 de febrer fins al 4 de març.
-A la Fundació Espais, exposició col·lectiva
«Paisatge després del parricidi», amb la participació d’artistes com Iñaki Álvarez, Atsuko
Arai, Juan Pablo Ballester, Vicens Casassas,
Charela Díaz, Bárbara Gutiérrez, Ignasi Lòpez,
Momu&No Es i Job Ramos.
Del 10 de febrer fins al 25 de març
LLORET DE MAR
-A l’Espai Marina, exposició d’olis i dibuixos
Joan Garcia.
Horari: a diari de 10 del matí a 1 del migdia i de
4 de la tarda a 8 del vespre.
Dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia.
Diumenges i festius tancat.
Fins el dia 24 de febrer.

A 2/4 de 8 del vespre, al centre cívic
Sant Narcís xerrada amb el títol
«Dones d’arreu del món».

OLOT
-A la galeria de Ramon Vila, exposició de pintures de Ramon Vila i Bonet Subiràs.
Permanent.
-A la nova sala d’art d’Olot, exposició fotogràfica de Pep Sau a la Sala Esbossarts.
-A la Sala d’Exposicions de la delegació del
Col·legi d’Arquietectes, exposició «Dieuzaide
Romànic Dieuzaide, amb fotografies de Jean
Dieuzaide.
Horari: Feiners 9 a 2 i de 4 a 6 i divendres de 9
a 2/4 de 3 de la tarda. Dissabtes de 6 a 9 del
vespre i diumenges d’11 a 2 del migdia.
Del 10 de febrer al 2 d’abril.
PALAFRUGELL
- Fundació Josep Pla. Exposició permanent Josep Pla (1897-1981).
Per a les visites guiades a aquesta exposició cal
informar-se al telèfon següent: 972 30 55 77.
- A la Casa Albertí, exposició permanent de Josep Albertí.
-A la Fundació Josep Pla, exposició temporal
«El temps que fuig».
Horari: de dilluns a divendres de 10 del matí a
2/4 d’1 del migdia i de 4 del migdia a 8 del vespre.
Els dimecres fins a les 5 de la tarda.
Fins el 24 de febrer.
PALAMÓS
- Al Museu de la Pesca (moll pesquer s/n).
Exposició permanent.
Horari: de 10 del matí al 2 del migdia i de les 4
de la tarda fins a les 7 del vespre.
PORQUERES
-Al Restaurant Can Ginebereda, exposició Retrocartrons.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
- Exposició permanent del llegat Josep Albertí
a la Casa Albertí. Per a les visites guiades cal informar-se al telèfon: 972 82 15 75.
-Exposició d’artistes locals i pintura catalana a
la galeria d’art Art Empordà.
Permanent.
-A l’Ajuntament, exposició col·lectiva d’artistes
locals.
Horari: de dilluns a diumenge d’11 del matí a 2
del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.
Entrada gratuïta.
Fins el 19 de febrer.
-Al Monestir, exposició «Els barris mariners de
la costa catalana».
Horari:de dimarts a dissambte, de 10 del matí
a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Diumenges de 10 del matí a 1 del migdia. Dilluns tancat.
Fins el 19 de febrer.
SANT JAUME DE LLIERCA
- A la sala d’exposicions de l’Ajuntament, exposició «De gravats, 10 anys de concurs internacional Premi el Caliu d’Olot».
Horari, De dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda.
Del 13 al 28 de febrer.
TORROELLA DE MONTGRÍ
-Al Claustre de l’Hospital (c/Hospital, 2) exposició fotogràfica de Lluís Serrat amb el títol «Natura».
Horari: tots els dies de 10 del matí a 8 del vespre.
Fins el dia 28 de febrer.
-A Can Quintana, exposició «Anna Frank, una
història vigent».
Fins el 26 de febrer.
TOSSA DE MAR
-Al Museu Municipal, exposició «Tossa vista
per F. Català-Roca».
Fins el 30 d’abril.

VISITES GUIADES
SANTA CRISTINA D’ARO
-Els diumenges i festius a les 12, visita guiada
a La Casa Màgica Col·lecció Xevi. Fins al 31 de
maig de 2006.

DIVERSOS
ROSES
-A les 8 de la tarda, a l’espai Z de la Biblioteca,
Contes per a adults: «Com fer d’un mateix un
perfecte miserable!», a càrrec de Carles Alcoy.
Organitza: Ajuntament de Roses.
VILAFANT
-A les 12 del migdia, es posarà la primera pedra del Centre Ocupacional i de Recursos Pere
Llonch. L’acte serà presidit per la Consellera de
Benestar i Família de la Generalitat, Anna Simó,
acompanyada del president de Mifas, Pere Tubert i l’alcalde de Vilafant, Paulí Fernàndez.

CASINOS
LLORET DE MAR
- Dels Esports, 1 17310 Lloret de Mar (Girona).
Telèfon 972 36 61 16. Fax 972 36 31 06.
www.casino-lloret.com
Horari: Sala Americana (Màquines d’atzar): De
12 del matí a 3 del migdia (de diumenge a dijous) i de 12 del matí a 4 de la matinada (divendres, dissabtes i vigilia de festius).
Com arribar-hi: Vehicle propi. Autopista A-7
Barcelona-La Jonquera, sortida 9. Autopista A19, sortida Palafolls. Eix Transversal, sortida
Santa Coloma de Farners.
Gastronomia:
Restaurant Dafne: Restaurant d’alta gastronomia dirigit pel xef Francesc López Joaquina.
Aquesta setmana: Vingui a celebrar Sant Valentí. El Restaurant Dafne ha preparat un menú
especial pel dissabte 11 de febrer i el dimarts
14 de febrer. Obert d’1 del migdia a 4 de la tarda i de 2/4 de 9 del vespre fins a les 11 de la nit.
Informació i reserves: 972 36 61 16.
Sala de joc: Temporalment fora de servei per
reformes.
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
Del Castell, s/n -17491 Peralada (Girona). Tel.
972 53 81 25 Fax 972 53 80 87.
www.casino-peralada.com
Horari: Sala Americana (Màquines d’atzar): De
14 h. a 04 h. (de dilluns a dijous) / De 14 h. a
05 h. (divendres, dissabtes i visperes de festius) / De 13 h. a 04 h. (diumenges i festius) i
de 14 h. a 05 h. (el 1r dijous de cada mes). /
Sala Principal (Taules de joc): De 20 h. a 04 h.
(de dilluns a dijous) / De 20 h. a 05 h. (divendres i visperes de festius) / De 19 h. a 05 h. (dissabtes) / De 19 h. a 04 h. (diumenges i festius)
i de 20 h. a 05 h. (el 1r dijous de cada mes).
Com arribar: Amb vehicle propi: Autopista AP7, Barcelona-La Jonquera, sortida 4, direcció
Peralada-Portbou.
Gastronomia:
Restaurant Castell de Peralada: Servei de dimecres a diumenge, de 21 h. a mitjanit.
Snack-Bar: Diàriament Carta especial a partir
de les 21 h.
Restaurant el Mirador del Castell: Espai par a
dinars i sopars en grup.
Jocs: Ruleta Francesa y Americana, Black-Jack,
La Boule, Póker sin Descarte, Punt-Banc y Màquines d’atzar.
Aquesta setmana:
Nits esotèriques: Les nits dels divendres i dissatbes, totes les respostes al Consultori de Tarot de Myriam. Vingui aquest febrer, a disfrutar d’una vetllada còsmica i astrològica. Informació i reserves: 972 53 81 25.
Menú de bogeria: Variacions entorn als menjars del Quixot. Preu: 45 € + IVA. Informació i
reserves: 972 53 81 25.
Museu del Castell de Peralada: Visites guiades. Matins: 10, 11 y 12 h. / Tardes: 16.30, 17.30
y 18.30 h. Tanct els diumenges i festius a la tarda i dilluns tot el dia. Visiti la única i original
col·lecció de 1.001 exemplars de Quixots de la
Biblioteca del Castell.
Demani informació de les superofertes dels Dijous del Castell de Peralada.
Imprescindible DNI, permís de conduir o passaport. Només passaport per als ciutadans que
no partanyen a la Unió Europea.
Només majors de 18 anys.
CASINO TARRAGONA
-Passeig de les Palmeres s/n-13003 Tarragona. Tel. 977 789 000- Fax 977 789 001.
www.casino-tarragona.com
Nou horari:
Sala Americana (màquines d’atzar): de les 11
del matí a les 4 de la matinada. Sala Principal
(Taules de joc): de les 5 de la tarda a les 4 de la
matinada.
Com arribar:
Vehicle propi: Autopista AP-7, Barcelona-Tarragona/València, sortida 33 direcció Tarragona ciutat. Places d’aparcament públic a la zona.
Gastonomia:
Restauració: disponibilitat dels restaurants de
l’Hotel Husa Imperial Tarraco.
Snak-Bar Diana: Servei diari a la sala principal
de Casino.
Bar Nostrum: Diariament carta especial a la sala
americana del casino.
Jocs:
Ruleta francesa i Americana, Black-Jack, Mini
Punto-Banco, Póker sense descartar i màquines d’atzar. Modalitats de pòker: Texas Hold’em
i Omaha.
Imprescindible DNI, permis de conduir o passaport. Només passaport per als ciutadans que
no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys.
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