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Diari de Girona

Agenda i Cartellera
Mercats
La Bisbal d’Empordà, les Planes
d’Hostoles, Platja d’Aro, Pineda
de Mar, Porqueres, Portbou,
Port de la Selva, Salt, Sils.

Lletres
CALONGE
Contes A 2/4 de 6 de la tarda,
a la biblioteca Pere Caner, sessió
de l’Hora del Conte amb «Invencibles».
GIRONA
Presentació A les 7 de la tarda, a la Llibreria Empúries, presentació del llibre «Para una
nueva cultura política» d’Aniceto
Masferrer, autor i coordinador
catedràtic d’Història del Dret de
la Universitat de València. L’acte
serà presentat per Mercè Darnaculleta, professora Titular de
Dret de la UdG i membre de la
Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya.
Presentació A 2/4 de 8 de la
tarda a la Casa de Cultura, presentació del llibre «La independència i els seus enemics», de
Marc Gafarot. A càrrec de l’autor
i de l’historiador Jordi Bohigas.
PALAFRUGELL
Contes A 2/4 de 6 de la tarda,
a la sala polivalent de la biblioteca, sessió de l’Hora del Conte
amb «La Martina va al Cau» de
Guillem Terribas a càrrec del
mateix autor.
PALAMÓS
Presentació A les 7 de la tarda, a la biblioteca Lluís Barceló i
Bou, presentació dels llibres
«Amor crònic», poemari i «Diamants negres», relats d’Anna
Llensa. A càrrec de Pep Panosa i
Rosa Culell, amb acompanyament musical i recital.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Presentació A les 7 de la tarda a la Casa Irla, «Nihil Obstat»,
recital i presentació dels llibres
de poemes d’Anna Pantinat «Qui
no s’anomena», de Pirònama
d’Argos «Gesto innato, síntesi
d’una recerca sísmica» i d’Ester
Xargay, «Desintegrar-se».

Projeccions
ROSES
Documental A 2/4 de 12 del
migdia i a 2/4 de 8 de la tarda,
al Teatre Municipal de Roses,
projecció del documental «Els
deixebles de Marcel Duchamp»
de Josep Pérez.

Conferències
CALONGE
Vi de pagès A les 8 del vespre,
a la sala Fontova, presentació
del programa del Cap de Setmana del Vi de pagès amb la conferència «Varietats tradicionals de
fruiters i raïms als peus de les
Gavarres» a càrrec de Marco
Sangiorgio i Manel Comas.

tarda al Centre Cívic de Sant
Narcís, taula rodona «Altres maneres de viure i treballar als barris». Conversa-presentació per
a conèixer i difondre iniciatives
pensades en clau de transformació de barri, ja sigui des del
consum, la mobilitat, la participació col·lectiva en processos
comuns o des de l’urbanisme,
amb l’objectiu de cultivar barris
amb un model més social i sostenible. Organitza: Fem La Volta.

AVUI DESTAQUEM

vespre a l’Auditori de l’Espai Ter,
representació de «Casa de nines, 20 anys després». Un muntatge dirigit per Sílvia Munt i
protagonitzat per Emma Vilarasau i Ramon Madaula. Temporada Alta. Preu: 20 € / 36 €

Dansa

Divulgació A les 7 de la tarda
a l’Aula A de la Casa de Cultura,
conferència «La otorrinolarongología en la historia del arte» a
càrrec del Dr. Francisco Campo.
Organitza: Secció de Jubilats del
Col·legi de Metges de Girona.
OLOT
Química A les 7 de la tarda al
Casal Marià, conferència «Quin
és l’origen de la taula periòdica
dels elements?» a càrrec d’Agustí Nieto-Galán. Coincidint amb
l’Any Internacional de la Taula
Periòdica dels Elements Químics, el catedràtic d’Història de
la Ciència presenta els orígens
històrics d’una de les principals
icones de la cultura científica
del nostre present.

Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu agenda@ddg.cat

Girona

Israel Galván balla Manuel de
Falla al Teatre Municipal
 A les 9 de la nit al Teatre Municipal de Girona, Israel Galván presenta Amor brujo, de Manuel de Falla, en el marc del festival Temporada Alta. Un dels bailaores més reconeguts del flamenc actual
transforma en dansa una de les peces més importants de la història
de la música espanyola. Preu: entre 25 € i 40 €

PALAMÓS
Converses A partir de les 7 de
la tarda, al restaurant Can Blau,
dins del cicle «Converses de taverna» es parlarà de «Peixateries de Palamós».

SALT
Representació A 2/4 de 9 del
vespre al Teatre de Salt, representació «Jo, dona. A Lili Elbe»
de Marta Carrasco. Després de
«Perra de nadie», el seu comiat
com a ballarina de solos, la coreògrafa Marta Carrasco, guardonada amb el Premi Nacional
de Dansa de Catalunya l’any
2005, ret el seu particular homenatge a Elbe amb un muntatge que barreja dansa i teatre.
Una peça que se centra en l’instant que ho va canviar tot: el
primer cop que Lili Elbe es va
vestir de dona. Preu: 26 €

Infantil
PORQUERES
Jocs A les 5 de la tarda, a la
biblioteca Carles Fontserè, sessió de Bibliojocs, jocs de taula
moderns per gaudir en família.
A càrrec de Lúdic 3.

Tallers

PLATJA D’ARO
Remeis casolans A 2/4 de 6
de la tarda, al centre cívic Vicenç Bou, dins del cicle Punt de
Trobada de la ent Gran, xerrada
«Prevenció i cura en l’època dels
refredats» a càrrec de Loli González Ridao.

LA JONQUERA
Emocions en família A 2/4 de
6 de la tarda, a la biblioteca Can
Bosch dela Trinxeria, taller
d’emocions en família «El monstre dels petons» a càrrec de Laia
Bedós Bonaterra.

SANT ANTONI DE CALONGE
Herbes A les 7 de la tarda, al
Palau Firal, xerrada «Preparar
l’hivern amb herbes remeieres».

Música

Festivals

GIRONA
Concert A les 8 del vespre, a
la Casa de Cultura, concert «Violoncels oblidats del segle XVIII»
amb Clàudia Romaní i Amat
Santacana. Preu: 3 €

CASSÀ DE LA SELVA
Càntut A les 11 de la nit al Bar
Centre Recreatiu, Pirates de la
sal i Randellaires.
- Fins el 22 de novembre, a Can
Trincheria, es pot visitar l’exposició «Joan Amades, la memòria
d’un poble».

Salt

«Europa Bull», de Jordi Oriol,
arriba al Temporada Alta
 A 2/4 de 9 del vespre, a El Canal, representació de l’obra Europa
Bull, de Jordi Oriol i la Cia. Indi Gest. Un espectacle poètic, elegant i
ple d’humor sobre les pors dels europeus, desemparats després de
pensar durant molt de temps que havien trobat un refugi de les
tempestes de l’economia i de les guerres nacionals. Preu: 25 €

Fires
BANYOLES
Sant Martirià Des d’avui i fins
diumenge, Banyoles torna a celebrar un any més una de les fires més esperades del municipi i
que ha esdevingut també un
punt de trobada comarcal del
sector ramader i agricultor del
territori. La Fira de Sant Martirià oferirà més d’una vintena de
propostes orientades a totes les
edats i estarà situada un any
més a diversos escenaris del
parc de la Draga. Com és habitual, els cavalls tornaran a ser
les grans estrelles de la fira.

Teatre

FIGUERES
Dalí A 2/4 de 8 de la tarda a la
Cúpula del Teatre-Museu Dalí de
Figueres, conferència sobre la
figura i obra de l’arquitecte Emilio Pérez Piñero, autorde la Cúpula del Teatre-Museu Dalí.

RIPOLL
Representació A les 9 del
vespre, al Teatre Comtal, representació de «Un fill dels nostres
temps» a càrrec d’Íntims.

GIRONA
Taula rodona A les 7 de la

TORROELLA DE MONTGRÍ
Representació A 2/4 de 9 del

Concert A les 11 de la nit al
Yeah Girona, Mazoni presenta el
seu darrer treball «Desig Imbècil». Preu: 10 € / 12 €
Concert A les 9 de la nit a la
Sala de Cambra de l’Auditori de
Girona, concert a càrrec de Dom
la Nena. L’artista brasilera afincada a París, Dom la Nena arriba per primera vegada a l’Auditori de Girona a presentar el seu
tercer treball, «Tempo», després
dels seus aclamats àlbums «Ela»
i «Soyo». Preu: 18 €
Concert A 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, Joan Dausà tanca
la gira de presentació del seu
darrer treball, titulat «Ara som
gegants», dins la programació
del festival Temporada Alta. Entrades exhaurides.

Girona

«Finlàndia crea» s’exposa fins
avui al Centre Cultural La Mercè
 El Centre Cultural La Mercè acull, fins avui divendres, l’exposició
col·lectiva Finlàndia crea, que mostra el treball de quinze artistes
acuradament seleccionats, diversos pel que fa a edats, tècniques
emprades i temes, per oferir una visió polièdrica del treball que s’està fent en el panorama de l’art contemporani finlandès.

Instal·lació Cabosanroque invoca Jacint Verdaguer amb «Dimonis», una nova instal·lació sonora on han participat Niño de
Elche, Rocío Molina i Enric Casasses i que es pot visitar, dins
el Temporada Alta, al Saló de
Descans del Teatre Municipal de
Girona. Horaris: 17.45 h, 18.30
h, 19.15 h, 20.00 h. Preu: 5 €
Concert A partir de les 10 de
la nit a la sala Platea de Girona,
concert del cantautor Enric
Montefusco, en el marc del cicle

Concerts de Tardor.

Visites
ROSES
Port A partir de les 5 de la
tarda, visita guiada al port de
pesca i la llotja.

Festes
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major A 2/4 de 10 de la
nit correbars a la Plaça de la
Vila, amb la Batukada Tramuntakada.
- A partir de la 1 de la matinada,
festa Catau!

Misses
GIRONA
Ofici A les 8 del vespre, a la
Basílica de Sant Feliu, Mémora
Serveis Funeraris organitza la
celebració de la VI Missa Funeral en memòria de totes les persones que ens han deixat durant
l’any. Amb el Bisbe de Girona,
Francesc Pardo i Artigas.

Jornada
SALT
40 anys de Mifas A partir de
les 10 del matí a l’Auditori de la
Factoria Cultural Coma Cros de
Salt, jornada «Mifas, una història de 40 anys».
- A 1/4 d’11 del matí, conferència
«L’evolució de la societat i de les
persones amb discapacitat» a
càrrec d’Antoni Puigvert i Romaguera, periodista i escriptor.
- A 3/4 d’11 del matí, conferència
«Caure està permès, però aixecar-se és obligatori» a càrrec
d’Albert Llovera Massana, esportista andorrà que competeix
en el campionat del món de
ral·lis.
- A 2/4 d’1 del migdia, taula rodona «Una mirada al passat i visió de futur», moderada per Jordi Xargayó, director de Diari de
Girona. Hi partipen:
- Carles Campuzano i Canadès,
exdiputat al Congrés (19962019) i al Parlament de Catalunya (1992-1995). Actualment és
director de DINCAT
- Joaquim Nadal i Farreras, exalcalde de Girona, exconseller de
Territori i Sostenibilitat i catedràtic d’Història Contemporània
de la UdG.
- Anna Simó Castelló, tècnica de
normalització lingüistica al CNL
Barcelona, exconsellera de Benestar i Família i presidenta del
Consell Escolar de Catalunya.
- A 2/4 de 2 del migdia, cloenda
a càrrec d’Albert Carbonell, President del Grup MIFAS.

Gastronomia
GARROTXA
Mostra Gastronòmica de la
Garrotxa  Fins al 24 de novembre diversos establiments
de La Garrotxa ofereixen una
Mostra Gastronòmica local. Restaurants: La Cuina del Mercat,
La Moixina, La Quinta Justa, Les
Cols, Hostal dels Ossos, L’Hostalet, Fonda Barris, La Curenya,
Mas El Siubès, Can Morera, Ca la
Matilde, Sant Miquel, L’Arcada
de Fares, Cal Sastre i Can Xel.
PALAMÓS
Menú de l’Escamarlà Fins el
22 de desembre diversos esta-

bliments de Calonge, Palamós,
Sant Antoni i Vall-Llobrega ofereixen el Menú de l’Escamarlà.
Restaurants participats: a Palamós: Bell Port, Hotel Àncora,
Hotel Trias, Mar Bonic, Maria de
Cadaqués, Mas dels Arcs i L’Arcada; a Calonge i Sant Antoni:
Costa Brava, Guillermu, Refugi
de Pescadors i Simón; i a VallLlobrega: Can Sidro.
PLATJA D’ARO
Cuina del Bolet  Primera edició de la renovada campanya
gastronòmica de tardor La Cuina del Bolet en nou restaurants
Platja d’Aro, fins al 8 de desembre, que recupera l’esperit
d’una de les primeres iniciatives
gastronòmiques al municipi ara
fa més d’una dècada. En la nova
proposta els establiments incorporen en les seves cartes nou
plats de manera temporal amb
els bolets com a protagonistes.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles acull, fins el 5 de
gener, l’exposició «Girones», de
Pere Soler. L’exposició, produïda
pel Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies, presenta 25 fotografies de gran format a partir del treball del reconegut fotògraf Pere Soler i el pilor Andreu Pujades, que durant els darrers anys han sobrevolat els
cels de les terres gironines per
obtenir impactants imatges, que
ens presenten la gran diversitat
d epaisatges de la nostra terra.
Exposició  El Museu Darder
de Banyoles acull, de forma
permanent, l’Espai d’Interpretació de l’Estany, un equipament
museístic de nova generació,
equipat amb les tecnologies
més modernes i amb un discurs
expositiu innovador. Una mirada
al passat, al present i al futur de
les ciències naturals.
BLANES
Exposició  El vestibul de la
Biblioteca de Blanes acull, fins
el pròxim 23 de novembre,
l’exposició «50 anys de Margarida Xirgu: l’actriu i la dona».
CELRÀ
Exposició L’Espai Cultural Rizoma acull, fins el pròxim 23
de novembre, l’exposició «Dues
molars de Mamut» d’Irene Solà.
El projecte d’Irene Solà (Malla,
1990) és el resultat d’un encàrrec específic fruit de la col·laboració amb l’Associació Binari
d’Olot: pensar en una proposta
que es pogués desplegar en format expositiu.
FIGUERES
Exposició  La sala del Refectori i el Claustre dels Caputxins
de Figueres acull, fins el pròxim 16 de desembre, l’exposició «Obres seleccionades i premiades dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019». Aquesta mostra vol
donar a conèixer l’arquitectura
realitzada durant el 2018.
Exposició  El Museu del Joguet de Catalunya acull, fins el
pròxim 24 de novembre, l’exposició «L’arte è vita, la vita è
transformazione». En aquesta
exposició es mostra una selecció
dels materials sobre Leopold
Frègoli (Roma 1867- Viareggio
1936) aplegats pel poeta Joan
Brossa durant tota la seva vida,
junt amb altres inèdits procedents de col·leccions particulars
i del fons del Museu del Joguet.

