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LA BISBAL D'EMPORDÀ

SANT FELIU DE GUÍXOLS

왘 21.00.

왘 12.00.

Pavelló firal de la Bisbal d’Empordà. Dia Internacional de la Dona Treballadora, Dona jove, dóna art. Dansa, teatre,
moda, disseny, pintura... expressions artístiques de les dones més joves de la Bisbal. I
música amb dj Drac Music.

OLOT
왘 19.00.

Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat (IMPC).
En motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora, lectura
del manifest, a càrrec de Fina
Soler, regidora de Promoció
Econòmica de l’ajuntament
d’Olot. A continuació, projecció
del documental Empresàries,
dones emprenedores en el món
rural, seguit d’un col·loqui i taula rodona, a càrrec de Pepita
Cordonet, Carme Puigdemont i
Mireia Tresserras.

PALAFRUGELL
왘 Dia

Internacional de la Dona.
10.00 a 14.00. TMP. Taula informativa i tallers de risoteràpia,
defensa personal i emocions.
왘 17.30. Can Genís. Taller de
còctels saludables.
왘 18.00. Biblioteca pública. Taller Del mar a la biblio, a càrrec
del Museu de la Tècnica de
l’Empordà.
왘 18.30. Can Genís. Presentació
del fons de noms de dones pels
carrers de Palafrugell.
왘 19.00. Can Genís. Exhibició de
funky i entrega de premis del
concurs de fotografia jove 13
Progrés.
왘 19.30. Can Genís. Sessió de
teatre-fòrum, amb la representació de l’obra Tretze, a càrrec
de la Cia. Kilalia.

PALAMÓS
왘 Actes

commemoratius del Dia
Internacional de la Dona, a la
sala polivalent de la biblioteca
municipal Lluís Barceló i Bou
de Palamós. 15.30 a 17.00. Taller de mandales i de henna.
왘 17.00. Sopar de pedres, berenar compartit.
왘 18.00. Taller de risoteràpia.
왘 18.30. Actuació dels Pallassos
Solidaris.
왘 19.30. Taller de gimnàstica de
relaxació.

PLATJA D'ARO
왘 15.30.

Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d’Aro. Conversa
en francès.

PORQUERES
왘 21.00.

Can Carreras. Tradicional sopar d’intercanvi de plats,
en el marc del Dia Internacional
de les Dones. A continuació, hi
haurà una exhibició de hip hop.

✝

Josep Viñas
Blay

del 9 de març,
fo@aaamg.org

Teatre Auditori Municipal. Celebració de la diada de la
policia local de Sant Feliu de
Guíxols.
왘 18.00. Casa Irla. Taula rodona
amb el títol La feina amb veu de
dona, cinc experiències professionals del barri del Puig.
왘 Dia Internacional de les Dones. 16.00. Mirador del passeig
Irla. Inauguració del mirador
Les Remendadores, a càrrec de
l’alcalde, Carles Motas, i de la
regidora d’Igualtat, Magdalena
Lupiáñez. Presentació de la
cançó Les remendadores, a càrrec del cantautor Sé.
왘 19.30. Comiat de l’acte als safarejos del Puig, on es llegirà un
manifest i es farà el llançament
de fanals ecològics.

AMER
왘 Museu

Etnològic. Resseguint
el traç, de Lluís Bosch i Plana.
Fins al 10 d’abril.

BANYOLES
왘 Biblioteca

comarcal. Montserrat Abelló, exposició documental per conèixer la vida i l’obra
de la poetessa i traductora. Fins
al 16 de març.
왘 Biblioteca comarcal. Parlen
les dones, fotografies de les
protagonistes del calendari per
a la Igualtat 2011. Fins al 16 de
març.

BLANES
왘 Biblioteca

GIRONA
왘 12.30.

Banys Àrabs. Conèixer
la història dels Banys Àrabs.
Del 8 de gener fins al 18 de juny
(excepte els dies 1, 8, 15 de
maig).

Una escena de ‘Parsifal’ al Liceu ■ ROBERT RAMOS

‘Parsifal’, en directe
des del Gran Teatre
del Liceu, a Girona

Cap de setmana
BANYOLES
왘 Tradicional

caminada del Dia
Internacional de les Dones, des
del Puig de Sant Martirià al turó
de Can Morgat. Sortida, a les
9.30, del pavelló de la Draga de
Banyoles.

El Teatre Municipal de Girona oferirà avui la retransmissió en directe des del Liceu de l’òpera Parsifal, de Wagner (19h; 5 hores i 15 minuts, amb entreactes), dirigida per Michael Boder i Claus Guth.
L’entrada és gratuïta, però cal recollir les entrades
en horari de venda anticipada. Els Amics de l’Òpera
de Girona faran la presentació de l’obra (18.30).

BORDILS
왘 Excursió

a Puig d’Esquers, per
diumenge. Se sortirà a les 7.00,
de la plaça Onze de Setembre,
davant l’ajuntament. Més informació, a atleticbordils.blogspot.com.

CELRÀ
왘 1a

Duatló de les Gavarres, per
diumenge. Més informació, a
http://duatlogavarres.blogspot.com/

quing del pavelló, i inici del passeig, a les 9.30.

GIRONA

QUERALBS

왘 Sortida

왘 Cursa

de la Lluna (ascensió
nocturna al Puigmal), per dissabte, 19 de març. Sortida a les
19.30 des de l’estació esquí Vall
de Núria. Paral·lelament es realitza una passejada guiada, per
seguir la cursa. Per a més informació www.cec.cat o http://cursalluna.cec.cat

ROSES
왘 Per

conèixer l’Albera. Excursió
a la vall de Colera. Sortida diumenge 20 de març, a les 9 del
matí, a la platja de Colera. Més
informació i inscripcions al telèfon 972 50 50 98
왘 Per conèixer l’Albera. Excursió
a La vall- Roc de Santa Eulàlia.

✝
Josep Viñas i Blay

Va morir a Girona el dia 7 de
març del 2011 als 48 anys.
A.C.S.
La seva família participa a les
seves amistats i coneguts tan
sentida pèrdua. La cerimònia
en sufragi de la seva ànima
se celebrarà demà dimecres,
a les 3 de la tarda, a l’església
parroquial de Sant Narcís.

Girona, 8 de març del 2011

in-

Exposicions

Visites guiades

al Garraf, pel dissabte
19, organitzada pels Amics de la
Unesco. Visita al Museu del Ferrocarril i al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Se
sortirà a les 8.00, de l’estació
d’autobusos de Girona. Les inscripcions s’han de fer abans del
dissabte 12, al telèfon 972 41 22
58.
왘 Sortida Una atípica ruta per la
muralla, per diumenge. Trobada
a les 11.00, al Museu d’Història
de la Ciutat. Inscripció prèvia al
telèfon 972 22 22 29.
왘 Trobada de clàssics contemporanis a Fontajau, per dissabte. Trobada, a les 9.00, al pàr-

a

A.C.S.

Grup MIFAS i els companys de Giroassist s’uneixen
al dol de la família per aquesta trista pèrdua.

Girona, 8 de març del 2011
Per a condols: www.memora.cat
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Sortida diumenge 17 d’abril, a
les 9 del matí, des de l’aparcament de la vall. Més informació
i inscripcions al telèfon 972 50
50 98
왘 Ruta amb la Motxilla Megalítica, per dissabte, a les 10.00.
Per a més informació i reserves,
podeu trucar al número de telèfon 972 15 14 66.

TOSSA DE MAR
왘 IV

Cimitombada, caminada
popular, per diumenge. Inscripcions, a les 7.30, a la platja
Gran, sector Àncora. Se sortirà
a les 8.00.

VILAJUÏGA
왘 Visita

i tast als cellers Espelt,
divendres 11 de març. Punt de
trobada al mateix celler 10 minuts abans. Inscripcions abans

comarcal. Recreació històrica de la V Legió Macedònica. Fins al 31 de març.
왘 Galeria d’Art l’Arcada. Exposició de pintures de Didier Lourenço. Fins al 10 de març.
왘 Galeria d’Art l’Arcada. Pintures de Josefina Ripoll.

BREDA
왘 Biblioteca

municipal. Canvi
climàtic a la comarca de la Selva. Biodiversitat en les zones
humides. Fins al 10 de març.

CAMPDEVÀNOL
왘 Sala

polivalent del centre cívic. La dona treballadora del s.
XX. Fins al 31 de març.

CASSÀ DE LA SELVA
왘 Biblioteca Municipal. 40 anys
amb l’Ot!. Fins al 12 de març.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES
왘 Ajuntament.

Càtars i trobadors. Occitània i Catalunya. Renaixença i futur. Fins l’11 de setembre.
왘 El Cortalet del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà.
L’encís de la natura, de Sergi
Ricart. Fins al 29 d’abril.

FIGUERES
왘 Cafè

Hotel París. Col·lecció de
pintures i fotografies de diferents artistes, presentades per
l’Associació cultural Projecte
Desat’Art de Figueres.
왘 Consell Comarcal i Teatre
municipal El Jardí. Empordoneses, exposició col·lectiva multidisciplinar. També es podrà
veure a la biblioteca i a diferents comerços de la ciutat.
Fins al 31 de març.
왘 Galeria d’Art El Claustre. Exposició a càrrec de Koyama.
Fins al 20 de març.
왘 Sala oberta del Museu del Joguet de Catalunya. Pascual Maragall mira, a càrrec de Caro
García. Fins al 13 de març.

GIRONA
왘 Bòlit.

Centre d’Art Contemporani. Temor i desig de ser devorats. Fins al 25 d’abril.
왘 Casa de Cultura. Exposició
Pagesos, home i paisatge al
Baix Ter, de Jordi Gamero i Velocitat V=e/t, d’Ivó Vinuesa.
Fins al 2 d’abril.
왘 Centre cívic Sant Narcís. Conexió interior, a càrrec d’Encarna Sánchez. Fins al 13 de març.
왘 Centre Cultural La Mercè. Espais interiors. Fins al 18 de
març.
왘 Centre Cultural La Mercè. Tabularasa, de Marc Padrosa. Fins
al 26 de març.
왘 Claustre
de la Diputació.
ONGD de les comarques gironines. Fins al 22 de març.
왘 Es Toc. Racons de Girona, fotografies de Xavier Alejo. Fins al
20 de març.
왘 Fundació Fita. Exposició fotogràfica de Joaquim Puigvert.
Fins al 19 de març.
왘 Fundació Valvi. Les illes no
existeixen d’Ester Baulida i Àlex
Nogué. Fins al 12 de març.
왘 Galeria d’Art, El Claustre. En
recordança. Homenatge als pintors que ens han deixat. Fins al
12 de març.
왘 L’Estació Espai Jove. Fotografies d’Oriol Inglés.
왘 Llibreria de la Generalitat. Exposició Per Istanbul amb Pamuk. Fins al 12 de març.
왘 Local dels Amics del Museu
d’Art. Pintures de Delphine Labedan. Tot el març.
왘 Museu d’Art de Girona, Auditori Josep Irla de la Generalitat
de Catalunya i Saló de Plens de
la Diputació de Girona. Ramon
Martí Alsina. el gran dia de Girona. Anatomia d’un quadre.
Fins el 29 de maig.
왘 Museu d’Art. Jacob rep la túnica ensangonada del seu fill
Josep de Pelegrí Clavé.
왘 Museu d’història dels Jueus.
El Càntic dels Càntics olis
d’Hortencia Nuñez Ladevéze.
Fins al 6 de maig.
왘 Restaurant Vinil. Exposició fotogràfica Black Music Festival’10, de David Julià. Fins al 9
de març.
왘 Sala Domènec Fita de la Casa
de Cultura. Dos carrers, una
plaça. Fins al 31 de març.

LA JONQUERA
왘 Museu

Memorial de l’Exili. Art
i memòria. Propostes artístiques contemporànies. Projecció
del documental Francesc Abad,
Rotspanien (2005-2006). Fins
al 27 de març.

