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SERVEIS

Agenda i Cartellera
Mercats


Calella de la Costa, empuriabrava, girona, Palafolls, ribes
de Freser, ripoll, sant Feliu de
Pallerols, sant Miquel de Fluvià, Vic. santa Coloma de Farners, Vilafant.

Quines
girOna
Santa Eugènia  a partir de
les 6 de la tarda, al pavelló municipal d’esports de santa eugènia
de girona, gran Quina.
CasteLLÓ d’eMPÚries
C.B Mifas Esplais  a partir de
les 9 de la nit a la sala municipal
de Castelló d’empúries, gran quina del C.b.Mifas esplais.
garrigÀs
Centre Cívic  a partir de les
10 de la nit al Centre Cívic de
garrigàs, gran quina popular
amb premis per tothom.
sant JULiÀ de raMis
Quina  a partir de 2/4 d’11
de la nit al Centre Cívic de sant
Julià de ramis, gran Quina de
nadal organitzada pel C.e sant
Julià - Futbol sala. Hi haurà paneres, pernils, embotits de pagès, televisors, electrodomèstics, dVd’s portàtils i moltes
sorpreses.refrigeri gratuït per a
tots els participants.

Música
girOna
Sunset Jazz Club  a partir de
les 11 de la nit al sunset Jazz
Club de girona, concert de Lluís
Coloma trio. el gran mestre del
piano de blues i boogie de casa
nostra torna al sunset com
cada temporada. els qui ja l'heu
vist actuar al club, sabeu que
els seus concerts son explosius, plens d'energia i complicitat amb el public. els qui encara
no els coneixeu, no perdeu l'oportunitat de gaudir d'aquest
trio! Preu entrada: 7€
saLt
Concert benèfic  a les 9 de
la nit a l’església de sant Cugat.
concert de reis amb el grup de
caramelles de sant Miquel de
Campmajor, la coral tramuntana i la coral tribana. en benefici
de Càritas salt.

Taller
rOses
El Vaixell de Roses  a 2/4
de 12 del matí a l’espai Cultural
La Ciutadella, taller familiar «el
vaixell de roses». Un joc de
taula gegant i un vaixell per
fer-hi proves. Preu: 3 €, menors
de 5 anys: gratuït.

Pista de gel
girOna
Pista de gel  Fins demà
diumenge 8 de gener de, pista de gel al Palau de Fires de
girona. L’horari d’obertura de
l’espai és de 11 del matí a
2/4 de 10 de la nit.
OLOt
Plaça Major  Fins al 8 de gener, a la plaça Major, en torns de

matí i tarda. Horari de la pista: de
les 11 del matí a les 2 del migdia
i de les 4 de la tarda a les 12 de
la nit. Organitza: Club Patinatge
artístic d’Olot. Preu 6 €.

DESTAQUEM

Centre Cívic Onyar Fins al
proper 31 de gener el Centre Cívic Onyar acull una mostra dels
treballs presentats en el concurs de fotografia solidària.

PaLaFrUgeLL
La Bòbila  Fins al 8 de gener,
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. al
voltant de la pista: activitats infantils, tallers, espectacles, concerts i els serveis de bar, creperia, xurreria i caramels. a la plaça
de Can Mario diverses atraccions
infantils instal·lades.

Pastorets
FigUeres
Teatre Municipal El Jardí  a
partir de les 6 de la tarda al teatre Municipal el Jardí de Figueres, «el primer nadal dels Pastors». Un any més, l'associació
els Pastorets de Figueres porta
a escena el clàssic de Mossèn
rossend Fortunet, apte per a
tota la família. Venda d’entrades: des de 2 hores abans de l’inici de l`espectacle a taquilla).

girOna
Teatre Municipal  a partir de
2/4 de 6 de la tarda al teatre
Municipal de girona, «els Pastorets», un espectacle musical
de nadal, que es representa
per 31a temporada, ininterrompudament a la ciutat de girona.
a càrrec del grup Proscenium.
Preu de l’entrada: 7 / 11 €

Exposicions
girOna
Museu d’Història de la Ciutat  Fins al proper 12 de febrer de 2012 es pot visitar
l’exposició «grup Praxis 75.
Una guerrilla comunicativa».
Horari de visita: de dimarts a
diumenges i festius de 10 a
14 h i de 17 a 19 h. tancat els
dies 25 i 26 de desembre i els
dilluns no festius.

saLt
La Mirona  a 2/4 d’11 de la
nit a la sala 2 de La Mirona de
salt, concert a càrrec de les formacions Objetivo tu cama (salt,
rock) i Mute (Figueres, metal).
en el marc del Collita 2011 Mostra de grups guanyadors de
concursos musicals de les comarques gironines. Preu de
l’entrada: 5 €

Pub Es Toc  Fins al 13 de gener es pot visitar al Pub es toc
(trv. de la Creu, 6), l’exposició
«animals». aquesta mostra
col·lectiva recull un conjunt de
fotografies en que els animals
en son, o be la part principal o
bé un element decisiu en el resultat. entrada lliure.

PaLaMÓs
Exposició Fins avui dissabte
es pot visitar a la sala d’exposicions de la biblioteca Municipal
de Palamós, l’exposició fotogràfica col·lectiva «Cine Club bahia». La mostra està organitzada per Cine Club bahia amb la
col.laboració de l’ajuntament
de Palamós i associació gironina d’entitats Fotogràfiques.

Museu del Cinema  Fins al
29 de gener de 2012, el Museu del Cinema de girona acull
l’exposició «estrelles en venda! Hollywood a la publicitat
americana (1930-70». anuncis apareguts en revistes nordamericanes entre els anys
1930 i 1970, procedents de la
Col·lecció roger biosca, que
il·lustren aquesta relació entre
el cinema i la publicitat.
Centre Cultural la Mercè 
Fins al proper 21 de gener es
pot visitar al Centre Cultural La
Mercè una exposició amb les fotos premiades al 24è Concurs
de Fotografia naturalista.
Fundació Fita Fins avui dissabte 7 de gener de 2012 es
pot visitar a la Fundació Fita de
girona, (Carrer Hortes, 22), l’ex-

Biblioteca  Fins avui dissabte 7 de gener de 2012 a la biblioteca Pública de banyoles, es
pot visitar l’exposició «racons
de banyoles», amb pintures
dels alumnes de belles arts del
Centre excursionista de banyoles.

Galeria d’Art  Fins al proper
diumenge dia 8 de gener de
2012 es pot visitar a la galeria
d’art de banyoles, l’exposició de
les obres dels socis de la secció
de fotografia del Centre excursionista de banyoles.
bLanes
Biblioteca Comarcal  Fins al
proper 9 de gener, exposició
amb fotografies i altres materials entorn a la història de l’esbart Joaquim ruyra.
breda
Els Forns  Fins al proper diumenge 8 de gener al Centre
Cultural els Forns de breda, exposició amb pintures de sílvia
Vilarrasa.
Museu Municipal  exposició
permanent de Josep aragay i
blanchart que acull el Museu
Municipal de breda. aragay va
néixer a barcelona el 1889 i va
morir a breda el 1973.

Centre Bonastruc ça Porta
Fins al proper 31 de gener

de 2012 es pot visitar al Centre bonastruc Ça Porta de girona, «Llums de Hanukkà» de
la col·lecció de Casale de Monferrato. Col·lecció de llums de
Hanukkà de la Fundació arte,
storia e Cultura ebraica (Casale Monferrato, itàlia).

banYOLes
Espai Eat Art  Fins al proper
28 de gener de 2012, l’espai
eat art de banyoles acull l’exposició «d’estómac de estómago», amb un conjunt d’obres realitzades per l’artista Manolo
sierra. es pot visitar de dimarts
a divendres de 2/4 de 5 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.

L’Altell  Fins al 3 de febrer de
2012 a la galeria l’altell de banyoles, es pot visitar l’exposició
«Àlbum 2011», amb fotografies de Quim Curbet.

Pessebres
bÀsCara
Riba del Fluvià  a partir de
les 7 de la tarda a la riba del
riu Fluvià, representació del
pessebre vivent de bàscara.

posició «rebrec», una mostra
de les obres més recents de l’artista domènech Fita. entrada
lliure.

besCanÓ
Pastorets  a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit al teatre de
bescanó, representació de «els
Pastorets». enguany, arriben
amb text nou, nova escenografia, nou vestuari. Us assegurem
que els tornaran a representar
amb molta alegria i sobretot
molta i·lusió...
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CadaQUÉs
Galeria Marges-U  Fins al
proper 26 de febrer la galeria
d’art Marges-U de Cadaqués
acull l’exposició d’hivern dels artistes a. sánchez, Carme Miquel, J. Portilla, g. Carbó berthold i nobuko Kihira.
FigUeres
Fotografia  al Museu de l’empordà es pot visitar l’exposició
«nova avantguarda. Fotografia
catalana dels anys 50 i 60». exposició que traça un recorregut
per la fotografia catalana dels
anys 50 i 60 a través de les
obres de nou dels autors més
representatius del període esmentat, entre els que hi trobem
noms com els de Francesc Català-roca, Xavier Miserachs, Oriol
Maspons o Leopoldo Pomés.
Les fotografies que formen part
de l'exposició procedeixen de la
Col·lecció de la Fundació Foto
Colectania, entitat que ha produït aquesta mostra comissariada per Pepe Font de Mora. es
pot visitar fins al 15 de gener.
HOstaLriC
Restaurant 4 vents  Fins al
proper 28 de gener de 2012,
el restaruant 4 vents d’Hostalric acull l’exposició «Obra
nova/Made in Hostalric», amb
pintures i escultures mòbils de
steven Forster.

els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim al
FAX 972 202 005 o bé a a/e fets.diaridegirona@epi.es

La JOnQUera
Fotografia  Fins al 26 de febrer de 2012, estarà exposada
al hall del Museu Memorial de
l’exili l’obra «Poema global»
de toni giró. aquest treball artístic s’inclou dins la secció
«art i memòria» del MUMe.
OLOt
Claustres de l’Hospici  Fins
al 31 de gener es pot visitar
als Claustres de l’Hospici, l’exposició «Olot tM». amb obres
de evi benítez i ernest sala,
dos joves dibuixants de còmic
garrotxins, amb una carrera incipient com a il·lustradors i dibuixants de còmic, desenvolupada sobretot a barcelona.
Espai Bar 6T7  Olot Fotografia ha organitzat a l’espai 6t7
del carrer dels sastres, 35 d’Olot una exposició fotogràfica
de Júlia nogué batallé amb el
títol «arbres». es podrà visitar
fins al proper 25 de febrer.
Espai Zer01  Fins al 28 de
febrer, l’espai d’art Zer01 acull
la mostra «rumors sobre una
exposició». Una exposició que
mostra com la mirada de cada
persona és una interpretació
de la història i com les restes
del passat són contínuament
interpretades individualment i
col·lectivament.
rOses
La Ciutadella  Fins al proper
16 de gener de 2012, es pot
visitar «bambi. insert coin»,
dins el cicle «Votre place au
soleil». entrada lliure.
 Fins al 19 de febrer es podrà visitar «duran al Paradís»,
exposició de pintures a càrrec
de Miquel duran i Joan Paradís.
PaLaFrUgeLL
Periodisme i compromís 
Fins al 22 de gener de 2012 a
la Fundació Pla, es pot visitar a
l’ombra de Josep Pla. Cinc escriptors - periodistes gironins
de la república. L’exposició
centra la seva atenció en el rescat del periodisme literari i autoreferencial d’algunes figures
representatives de les comarques gironines.
tOrrOeLLa de MOntgrÍ
Patrimoni  al Museu de la
Mediterrània, s’hi pot visitar la
mostra «Les illes Medes, Mediterrània viva». La mostra proposa als visitants un viatge de
sensacions que al llarg d’un recorregut per les medes va
mostrant els valors naturals de
les illes. el viatge que s’inicia
allà on trenca l’aigua de mar i
acaba al fons marí ens anirà
descobrint diferents parts de
la reserva marina a partir que
ens anem endinsant en la profunditat marina. es podrà visitar a l’espai Montgrí, fins al
proper mes de juny de 2012.

Cursos
girOna
Cinema  Curs de cinema Women make movies: dones cineastes, al Museu del Cinema de
girona, els dissabtes, de 2/4
d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia, a partir del 21 de gener. Més informació i inscripcions, al telèfon 972 412 777.
besCanÓ
Fotografia digital  Curs de
fotografia digital, a la biblioteca, els dimarts, a partir del 10
de gener, de 8 del vespre a les
10 de la nit. Per més informació, us podeu dirigir a l'ajunta-

ment de bescanó.
CaMPdeVÀnOL
Aromateràpia  el proper
dissabte 21 de gener, de 10 a
2/4 de 12 del matí. Més informació, al centre cívic La Confiança, telèfon 972 73 00 19

pot visitar la mostra de pessebres a la sala Marsala de Calonge. Horari d’obertura: d’11
h a 13 h i de 17 h a 20 h. del
25 de desembre al 6 de gener
obert cada dia. La resta de
dies obert.

CassÀ de La seLVa
Sardanes  Curset de sardanes, els dissabtes, de 2/4 de
12 del matí a 1 del migdia, a
l'escola Puig d'arques, a partir
del 21 de gener. Més informació, al telèfon 618 51 92 34.

riPOLL
Pessebres  Fins el 8 de gener
exposició del pessebre monumental a la sala Marià Font.
Obert divendres i dissabtes de 6
de la tarda a les 8 del vespre i els
diumenges i festius de 12 del
migdia a 2 de la tarda i de 6 de la
tarda a 8 del vespre.

FigUeres
Fotografia digital  els dilluns de 8 del vespre a 2/4 de
10 de la nit o els dimarts, de
les 11 del matí a 2/4 d’1, a
partir del 9 de gener, al Casino
Menestral. Més informació i
inscripcions: 972 678 666.
La JOnQUera
Cuina  Cuina amb arrossos,
els dimecres 1, 8, 15 i 22 de
febrer. Més informació i inscripcions, a Can Laporta, telèfon 972 55 57 13.
PaLaFrUgeLL
Història de Catalunya  del
20 de gener al 16 de març, els
divendres de 3 a 5 de la tarda.
www.fundacioudg.org.
saLt
Cistelleria  Curs d'iniciació a
la cistelleria: Confecció d'una
panera amb la tècnica de cul
de creu, a càrrec de Mònica
guilera. Per dissabte 11 de febrer. Més informació: escola
Municipal de belles arts.
Fotografia  Curs d'iniciació
al llenguatge de la fotografia
en blanc i negre, a càrrec de
Martí artalejo, els dilluns, de
19 a 21, a partir del 9 de gener, a l'escola de belles arts.
Més informació al telèfon:
629 73 25 30.
Cal·ligrafia  Curs de cal·ligrafia: les minúscules romanes, a càrrec de Carles gonzález gonzález. a l'escola Municipal de belles arts, a partir
del 9 de gener, els dimarts, de
7 de la tarda a 9 de la nit. Per
a més informació podeu trucar
al 634 328 516.
Iniciació al gravat  Curs d'iniciació al gravat, a càrrec de
Finutcha Prats. es portarà a
terme a l'escola Municipal de
belles arts, a partir del 9 de
gener. Més informació al telèfon 616 051 770.
Iniciació al tapís  Curs monogràfic d'iniciació al tapís, a
càrrec de Maria Pilar Pérez. a
l'escola Municipal de belles
arts, a partir del 9 de gener,
els dijous, de 10 a 12 del matí
o de 6 de la tarda a 8 del vespre. informació: 972 219 863.
tOrrent
Melmelada  taller de melmelada de cítrics, per al dissabte 14 de gener. Més informació, al Museu de la Confitura, telèfon 972 30 47 44.
tOrrOeLLa de MOntgrÍ
Lightroom  taller de Lightroom per al proper 28 de gener, a la casa Pastors. Més informació i inscripcions al telèfon 676 04 28 74

Diversos
CaLOnge
Mostra de Pessebres  Fins
al 29 de gener de 2012, es

sant FeLiU de gUÍXOLs
Pessebres  Fins al proper diumenge dia 8 de gener al Monestir de sant Feliu de guíxols, exposició de pessebres i diorames.
sant gregOri
Pessebres  Fins al proper 5
de febrer d’11 a 1 del migdia i de
4 a 6 de la tarda es pot visitar el
pessebre de Can rosseta. Per a
grups superiors a 20 persones
cal concertar visita.

Convocatòries
girOna
II Premi d’Assaig Ferrater
Mora La Ferrater Mora Foundation (Pennsylvania, eUa) i la
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de girona convoquen el
ii Premi d’assaig Ferrater Mora.
el premi es concedirà al millor
assaig original inèdit, que versi
sobre qualsevol aspecte de l’obra de Ferrater Mora (filosofia,
literatura, articulisme, cinematografia). termini per presentar
les obres fins al proper 30 de
juny de 2012.
XVII Concurs Artístic i Literari  els amics de la Unesco
de girona convoquen el XVii
Concurs artístic i Literari. el
tema per aquest any és
«2012, any internacional de
l’energia sostenible per a tothom». el primer premi i els finalistes – fins a un màxim de
dos– de cada modalitat i nivell
que hi pot optar, rebran una
dotació específica de material
de part de les institucions i entitats col·laboradores.Cal presentar l’original i tres còpies,
en el cas d’article, Carta i narració, i només un original per a
la resta de modalitats, s’han
d’enviar a la seu social d’amics
de la Unesco de girona (c/ rutlla, 20-22 Hotel d’entitats.
17002 girona), afegint la fitxa
annexa en sobre a part. només
s’admetran treballs col·lectius
d’un màxim de tres persones i
cada concursant podrà presentar un màxim de 2 treballs de
cada modalitat. termini fins al
proper 27 de febrer de 2012.
PaLaFrUgeLL
V Concurs de Poesia Fundació Serra  La Fundació Jesús
serra, pertanyent al grup Catalana Occident, juntament amb
l'ajuntament de Palafrugell, ha
convocat la cinquena edició del
concurs de poesia Fundació Jesús serra. el termini d'admissió
de les obres es tancarà el 12
de març de 2012. La Fundació
Jesús serra premiarà als poetes guanyadors amb 7.000 euros en metàl·lic i dos ordinadors portàtils. els participants,
que concursaran en una de les
tres categories (de 10 a 13
anys, de 14 a 17 i a partir dels
18 anys), podran presentar
una obra com a màxim en català o en castellà, o bé dues si
s'escriuen en idiomes diferents. els poemes han de ser
originals i inèdits.

