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Calella de la Costa, Empuriabra-
va, Girona, Palafolls, Ribes de
Freser, Ripoll, Sant Feliu de Pa-
llerols, Sant Miquel de Fluvià,
Vic. Santa Cristina d'Aro, Santa
Coloma de Farners, Vilafant.

CASSÀ DE LA SELVA
Representació A les 5 de la
tarda a la sala del centre recrea-
tiu representació de «Kaixes» de
la companyia Com Sona.

GIRONA
Representació A les 9 de la nit
a la sala la Planeta representació
de l’obra «Mos Maiorum (El cos-
tum dels avantpassats)».

LLERS
Representació A les 9 de la
nit al centre recreatiu represen-
tació de «Sempre està bé el que
fa l’àvia» amb els petits come-
diants de Llers.

Representació A les 10 de la
nit al centre recreatiu represen-
tació de l’obra «Ell i ella» amb el
grup Els Comediants de Llers.

OLOT
Representació  A les 8 del ves-
pre al Teatre Principal represen-
tació de l’obra  teatral «Hazte
banquero».

Representació  A les 8 del ves-
pre a l’Orfeó Popular Olotí repre-
sentació de l’obra «L’estranya pa-
rella». Marta Puig dirigeix aquest
muntatge de la companyia La Ju-
guesca.

SALT
Representació  A les 9 de la
nit al Teatre representació de
«You say tomato» de Joan Negrié i
Anna Moliner.

SANT PERE PESCADOR
Representació A les 9 de la
nit al centre cívic representació
de «Una vella coneguda olor»
de Josep Maria Benet i Jornet a
càrrec de l’Elenc Santperenc.

SANTA CRISTINA D’ARO
Representació  A les 9 de la
nit a l’Espai Ridaura represen-
tació de l’obra «Les Rois Fai-
néants».

BANYOLES
Concert A les 9 de la nit a l’Au-
ditori de l’Ateneu concert de jazz
de Christian Scott.

FIGUERES
Concert  A les 7 de la tarda a
l’espai cultural de la Cate con-
cert de Sam.

GIRONA
Concert  A les 11 de la nit al
Sunset Jazz Club concert de
Guillem Arnedo Band & Celeste
Alias.

PALAMÓS
Concert  A 2/4 de 5 de la tar-
da, al teatre la Gorga, XXII Mos-
tra de Corals infantils i juvenils
de Palamós. 

Cantata  A 2/4 de 6 de la tar-
da, al Teatre la Gorga, cantata
«Què seré jo quan sigui gran?».

TORROELLA DE MONTGRÍ
Concert A les 9 del vespre, a
l’auditori teatre Baix Ter, con-

cert de Barcelona Gipsy Balkan
Ochestra.

VILAMALLA
Concert A les 6 de la tarda al
centre cívic de Sant Vicens con-
cert de primavera dels alumnes
del centre d’estudis Pep Ventu-
ra.

CELRÀ
Maçoneria A 2/4 de 6 de la tar-
da a la sala polivalent de l’Ateneu
conferència «La maçoneria als
nostres dies» a càrrec d’Antoni
Carreras i Genís Morillas i «Perso-
natges històrics maçons» a càrrec
d’Antoni Bou i posteriorment,
col.loqui obert.

OLOT
Cicle  A les 6 de la tarda a la
sala d’actes de l’Hospici conferèn-
cia «Fluvià aigües amunt. Una vi-
sió literària del tram alt del riu» a
càrrec de Domènec Moli, escrip-
tor dins del cicle dedicat al riu
Fluvià.

GIRONA
Festival Strenes A les 9 de la
nit al Teatre Municipal concert
del cantant Paco Ibáñez, que
presentarà en directe «A galo-
par en tiempos de indomínia a
escala planetaria». Un recital
sobre l’amor, la pau i la lliber-
tat. Preu: entre 15 € i 28 €
- A les 10 de la nit al Museu
d’Art concert de Pavvla. Amb un
sol disc al mercat «Creatures»,
aquesta cantant acumula un
grapat d’elogis i ja ha començat
a donar molt a parlar. 

Festival de Literatura MOT  
A les 6 de la tarda a l’Auditori
de la biblioteca Carles Rahola
de Girona conversa entre el
 novel·lista Mathias Énard, l’es-
criptor Joan-Daniel Bezsonoff i
el poeta Salem Zenia.
- A les 8 del vespre a l’Auditori
de la biblioteca Carles Rahola
conversa entre l’escriptor cubà
Leonardo Padura i l’historiador
Daniel Rodríguez.
- A les 10 de la nit tertúlia i es-
pectacle de cloenda amb el mú-
sic i poeta Jaume Coll Mariné,
l’etnomusicòleg Jaume Ayats i
l’escriptor Jordi Lara.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Festival Mirades A les 11 del
matí al claustre de l’Hospital
inauguració del Festival Mira-
des de Fotografia.
- A les 5 de la tarda inauguració
de les exposicions al centre cí-
vic d’Ullà.
- A 2/4 de 7 de la tarda inaugu-
ració de les exposicions a l’EMD
de L’Estartit.

GIRONA
Art A les 10 del matí al Museu
d’Art de Girona visita comenta-
da «Descobrir el mestre Miquel
Blay» a càrrec de Tomàs Pons,
professor d’escultura de l’escola
municipal d’art i Pere Parra-
món, president dels Amics del
Museu d’Art.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Exposició i poesia A les 12
del migdia, al Palau de l’Abadia,
visita comentada a l’exposició
«Refugi d’ànima» de l’escultor
Camí i recital de poemes de Co-
loma Lleial i Màrius Sampere.

GIRONA
Fira del Llibre Infantil i Juve-
nil Al llarg del dia a la plaça
Catalunya celebració de la se-
gona Fira del Llibre Infantil i Ju-
venil de la Llibreria Les Voltes
on els editors hi presentaran el
seu catàleg i novetats.
- A les 11 del matí actuació i
contes amb Lia Bertran.
- A les 12 del migdia actuació ju-
sical.
- A les 5 de la tarda contes amb
Pepa Contes.
- A les 5 de la tarda Carles Sala
Vila signarà exemplars del seu
llibre «Em pica el nas de la veï-
na»,
- A 2/4 de 7 de la tarda actuació
musical.

RIPOLL
Fira de les 40 hores Al llarg
del dia al passeig de Sant Joan,
passeig del mestre Guich, pla-
ces de l’Escorxador, la Lira, Sant
Eudald, Gran, Clavé, Tomàs Ra-
guer, Llibertat, carrer Jacint
Verdaguer i passeig del Ter fira
multisectorial.

VILAFANT
Fira del conill A les 11 del
matí a la Sala cuina canalla.
- A les 5 de la tarda a la sala po-
livalent conferències d’Unió de
Pagesos sobre la situació del
sector i la promoció del conill
amb Josep Guasch i Raquel Sán-
chez.
- A les 6 de la tarda a a Sala
showcooking amb l’àvia Remei i
tot seguit conferència sobre l’ús
dels antibiòtics a la cunicultura.

PORQUERES
Exposició A les 8 del vespre,
al centre cívic, inauguració de
l’exposició de pintures «El nucli.
La família», de Zlatko Dzinovic.

GIRONA
Escriptura A 2/4 d’11 del matí
a la biblioteca Carles Rahola ta-
ller d’escriptura.

Cinema A partir de 2/4 d’11
del matí al Museu del Cinema
taller sobre cinema de terror.

Geometria A les 6 de la tarda
al Caixaforum taller «Petites
històries de geometria».

ROSES
Infantil A les 12 del migdia a
Ca l’Anita taller infantil creatiu
amb Esther de Sa Botigueta.

GIRONA
Infantil A les 12 del migdia a
la Casa de Cultura espectacle
infantil «On he deixat les claus»
amb Martina Escoda dins de la
programació del festival de
poesia de Girona.

BESALÚ
Festa del Mil·lenari de la Ve-
racreu A les 6 de la tarda a la
sala Gòtica de la Cúria Reial
conferència amb el títol «El bis-
bat de Besalú i la lluita per l’he-
gemonia a Catalunya (segles X-

XI) amb el doctor Josep Maria
Salrach, catedràtic d’Història
Medieval.

GIRONA
Festes de la primavera A les 7
de la tarda a la plaça Celestina
Vigneaux música i ball lindy hop
amb «The explosive swing» dins
de la programació de les festes de
la primavera de l’associació de
veïns del Pla de Palau-Sant Pau.

CALDES DE MALAVELLA
Presentació llibre A les 12 del
migdia a la biblioteca Francesc
Ferrer i Guàrdia presentació del
llibre «El tresor perdut de Paka-
motu» amb Anna Genover.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Presentació A les 6 de la tar-
da al convent de Santa Clara
presentació de la «Guia de ra-
pinyaires de Catalunya» d’Àlex
Ollé i Fran Tabalon amb la par-
ticipació de Jordi Sargatal.
FIGUERES
Presentació A les 7 de la tarda
a Llibres Low Cost presentació de
«A Farishta» de Marc Pastor.

GIRONA
Contes A 2/4 de 12 del migdia a
la biblioteca Salvador Allende
l’hora del conte amb «Petits con-
tes cantats per xics!».

Lectura A 2/4 de 12 del migdia
a la biblioteca Ernest Lluch labo-
ratori de lectura amb el títol «Na-
turalistes» amb Marta Roig.

Recital poètic A les 6 de la tar-
da al Museu d’Art de Girona reci-
tal poètic «Els primers freds» a
càrrec de Joan Margarit amb mo-
tiu de l’exposició «Miquel Blay».

LA JONQUERA
Aniversari de la biblioteca A
partir de les 7 de la tarda festa
d’aniversari de la biblioteca
municipal.

OLOT
Presentació llibres A 2/4 de
8 del vespre a Can Trincheria
presentació  dels llibres «Amic i
amat: tres homes de Déu en
diàleg, Déu, el mal i el meu càn-
cer» i «Xirinacs, el profetisme
radical i noviolent», de Lluís
Busquets i Grabulosa. A més de
l’autor, intervindran Josep Ber-
ga, regidor de cultura;  Mn Pere
Domènech, rector S. Esteve;
Narcís Munsó, president dels
ALG; Josep Puigbó, periodista;
Josep Ramon Masllorens i Josep
Casellas, rapsode.

PALAFRUGELL
Presentació llibre  A les 7 de
la tarda, a la Llibreria Medite-
rrània, presentació del llibre
«Dalirium Sonic» de Karles
 Torra.

ROSES
Presentació llibre  A 2/4 de 8
del vespre a Ca l’Anita presenta-
ció del llibre «Els pecats
d’Amets» de l’escriptor local Es-
teve Sala.

GIRONA
Banc del Temps  De les 10 del
matí a les 8 del vespre al centre
cívic de Santa Eugènia jornada
del banc del temps amb el lema
«Altres sistemes són possibles».

TORROELLA DE MONTGRÍ
Trobades de Música  A les 7
de la tarda, a la Plaça de la Vila,

dins dels actes de la XIIa edició
de Trobades de Música Medite-
rrània «Un mar d’exili», concert
de música palestina amb NaVil.
- A partir de les 10 del vespre, a
l’Espai Ter, actuació de BGKO
Barcelona Gipsy Balkan Orches-
tra.

VILABERTRAN
Jornades Empordà A les 10
del matí al Monestir de Santa
Maria jornada de debat amb el
títol «L’ús del patrimoni cultural
a debat» amb  Josep Capellà,
assessor gestió pública del Tu-
risme; Eduard Carbonell, cate-
dràtic en història de l’art espe-
cialitzat en patrimoni cultural i
museologia; Marina Miquel, cap
de l'Àrea de Gestió de Monu-
ments de la Generalitat de Ca-
talunya; Joan Carles Mora, regi-
dor de Turisme i Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de
Llançà i Silvia Musquera, arqui-
tecta i vocal de cultura del
COAC demarcació de Girona.
Moderador: Santi Coll, periodis-
ta.
- Com a cloenda, visita guiada
al monestir a càrrec de Clara
Poch, llicenciada en Història de
l'Art i membre de les juntes de
l’Institut d’Estudis Empordane-
sos i Via Pirena.

GIRONA
Refugiats Durant tot el dia a
la plaça Constitució jornada so-
lidària amb les persones refu-
giades amb dinar, concerts i ac-
tivitats per a la mainada i cer-
cavila amb els caus de la ciutat.

GIRONA
Botiga al carrer Al llarg de la
jornada celebració de la botiga
al carrer a la plaça Marquès de
Camps i el carrer Santa Eugè-
nia.

GIRONA
Art contemporani A partir
de les 9 del matí a l’Auditori del
Col.legi d’Arquitectes seminari
«L’art contemporani, un esperó
per la transformació d’espais
abandonats al servei de la co-
munitat».

GIRONA
Parkinson A partir de les 9
del matí al punt de trobada de
la rambla de la Llibertat cele-
bració del dia internacional del
Parkinson amb una taula infor-
mativa i també cantada d’hava-
neres.

Ballada De les 10 del matí a
la 1 del migdia a la plaça Salva-
dor Espriu de Girona ballada de
lindy hop a càrrec de l’associa-
ció cultural jazz de Girona en
motiu de la campanya contra el
càncer.

CAPMANY
Marxa entre vinyes A partir
de les 9 del matí primera marxa
popular entre vinyes des de la
cooperativa El Parral dins del
festival Vívid.
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 

de correu fets.diaridegirona@epi.es

AVUI DESTAQUEM

FESTIVAL STRENES

Girona

Blaumut estrenen nou disc 
dins del seu festival predilecte
 Blaumut torna un any més al festival Strenes, l’esdeveniment
que en pocs anys ha vist en directe el seu meteòric ascens com a
banda de referència del pop-folk català. Avui, a les 9 de la nit a la
Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, presentaran en viu i
per primera vegada el seu esperat tercera llarga durada, del
qual encara no s’ha donat a conèixer el títol.

ANIOL RESCLOSA

Girona

Sánchez Piñol, Maria Carme Roca
i Patrícia Gabancho al «Ver-MOT»
 A les 12 del migdia, a la plaça l’Assumpció,  el periodista i
novel·lista  Martí Gironell presentarà alguns dels llibres de ficció i de
no ficció que aquests darrers temps han posat en relleu l’any 1714 i
els fets històrics. En aquest VerMot hi participaran Albert Sánchez
Piñol, Maria Carme Roca i Patrícia Gabancho, tots ells autors de no-
vel·les sobre aquest any. En el marc del Festival MOT.

Arbúcies

Les jornades de recreació
històrica culminen amb el combat
 Arbúcies reviurà aquest cap de setmana els fets ocorreguts du-
rant els primers mesos de l’any 1714 en el marc de la Guerra de Suc-
cessió. Durant aquests dos dies se celebren la jornada de recreació
històrica amb la celebració de l’anomenat Combat d’Arbúcies.  Escu-
dellers de Castellterçol dissabte al vespre oferiran una escudella per
a 400 persones.


