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DILLUNS
7 DE DESEMBRE
sala la planeta

Al Cel: oratori a Jacint Verdaguer

MARC MARTÍ

avui a les 10 de la nit, i demà a les 7 de
la tarda, a la sala planeta de Girona hi tindrà lloc la representació Al Cel: oratori de
Jacint Verdaguer. els intèrprets ruben
ametllé, lurdes Barba, Jordi figueras
com a Jacint verdaguer, Xavier frau i sílvia ricart representaran aquesta obra per
donar a conèixer més a fons el poeta.
aquest oratori que ha escrit per al teatre
Xavier albertí contempla a través dels últims dies de vida del poeta, la seva última
nit, la realitat de verdaguer com a home i
com a poeta.

DIJOUS
10 DE DESEMBRE
DIUMENGE
13 DE DESEMBRE

Independència de Catalunya
El diumenge vinent tindrà lloc la gran onada de
referèndums que se celebrarà en diversos municipis
Unes 160 localitats de Catalunya es preparen per votar en els referèndums sobre la independència de Catalunya convocats per al 13 de desembre que tenen caràcter consultiu, però amb els quals es pretén calibrar el verdader suport que té aquesta opció actualment. La idea es planteja com un referèndum nacional que se celebrarà per fases en diversos municipis. Un total de 59 localitats de les comarques gironines participaran en el
referèndum de diumenge vinent. Aquest referèndum sobre la independència de Catalunya té lloc després de l'organitzat el 13 de setembre a la localitat catalana d'Arenys de
Munt, on el 96% dels votants es van declarar a favor de la independència. Les consultes,
no oﬁcials, estan organitzades per diverses associacions locals i recolzades per alguns
partits i sindicats, que no tenen caràcter vinculant. Tindran dret a vot els més grans de
16 anys que demostrin estar empadronats al municipi, incloent els residents estrangers,
tant comunitaris com extracomunitaris. L'horari de vot serà de 9 a 20 hores, encara que
en la majoria de municipis s'habilitaran oﬁcines de control de la comissió electoral dies
abans de la consulta en les quals els ciutadans ja podran començar a exercir
el seu vot de manera anticipada.

OLIVERAS
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

TOT EN CUINES
CORNELLÀ DEL TERRI
LES PRESES
ANGLÈS
QUART
FIGUERES

972 59 41 31
972 69 35 44 / 972 69 47 04
972 42 30 18
972 46 81 19
972 67 22 59
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presentaCiÓ lliBre

«Moments de Girona»
divendres vinent, a 2/4 de 8 del vespre, a
la sala miquel martí i pol de la fundació
valvi tindrà lloc la presentcaió del llibre
Moments de Girona de Joaquim nadal i
farreras.

temporada alta

«Trilogia della villeggiatura»
divendres vinent a les 9 del vespre, al tetare municipal, tindrà lloc l’obra de Carlo
Goldoni: Piccolo Teatro di Milano que ens
porta tres comèdies en una del dramaturg venecià Carlo Goldoni: Le smanie
per la villeggiatura ; Le avventure della villeggiatura ; i Il ritorno dalla villeggiatura.

DISSABTE
12 DE DESEMBRE

presentaCiÓ lliBre

«Perquè tu ets important!»

Referèndum

Catalunya; i narcís Genís, president de la
demarcació de Girona del CpC.

amb motiu de la celebració del dia internacional de les persones amb discapacitat l’institut Guttmann i el Grup mifas presentaran el llibre Perquè tu ets important! l’acte se celebrarà dijous vinent a
les 6 de la tarda a la nova seu del Grup
mifas.

DIVENDRES
11 DE DESEMBRE
premi ofiCi de periodista

Al gironí Narcís-Jordi Aragó
narcís-Jordi aragó rebrà el premi oﬁci
de periodista el divendres 11 de desembre, a dos quarts de vuit del vespre, en un
acte que se celebrarà al Centre Cultural
de Caixa Girona - fontana d'or, a Girona.
en la cerimònia, a més de l'homenatjat,
hi participaran rafael nadal, director d'El
Periódico de Catalunya; Josep Carles
rius, degà del Col·legi de periodistes de

sant feliu de pallerols

Fira de Santa Llúcia
dissabte vinent se celebra la ﬁra de santa
llúcia de sant feliu de pallerols, un dels
mercats de productes artesanals i tradicionals amb més història del país. durant
tot el dia, la fira de santa llúcia exposarà
bestiar, maquinària i artesania en parades de ﬁraires professionals. la ﬁra començarà a primera hora del matí amb la
pedalada popular i la cercavila. també hi
haurà firatast, una exhibició d’esports
rurals i una gran botifarrada popular.

DIUMENGE
13 DE DESEMBRE
maratÓ de tv3

Malalties minoritàries
diumenge vinent se celebrarà la marató
de tv3, dedicada enguany a les malalties
minoritàries, patologies bastant desconegudes, ﬁns i tot per als metges.

