Diari de Girona ■

50 DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE DE 2016

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.

Música
CASSÀ DE LA SELVA
Havaneres  Fira Sta. Tecla.
A les 9 del vespre, a la pl. de
la Coma, Havaneres a càrrec
de Port Bo.
GIRONA
Concert  A les 8 del vespre
a l’Auditori Josep Viader de la
Casa de Cultura concert de
Xavi Torres Trio.
Festival de Jazz  A les 8
del vespre a l’Auditori Viader
de la Casa de Cultura actuació
de Xavi Torres Trio.
PALAFRUGELL
Festival Jazz Costa Brava 
A 2/4 de 8 del vespre a l’Hotel
Llevant, còctel, tapes i concert.
PALOL DE REVARDIT
Concert  A les 10 de la nit
al local polivalent concert de
l’orquestra Selvatana amb un
especial de músiques cinematogràfiques.
PERALADA
Concert-Tribut  A les 9 de
la nit al castell de Peralada
concert Tribut The James
Brown Experience.

Teatre
CELRÀ
Representació  A 2/4 de 8
del vespre al terrat de la Fàbrica representació d’«Esbós
teatral per a quatre o jo».

Lletres
ANGLÈS
Contes  A les 6 de la tarda a
la biblioteca Joaquim Bauxell
l’hora del conte a càrrec de la
Reina del Silenci.
Anivesari L’Altell  A les 6
de la tarda sessió de contes
per commemorar els 25 anys
de la Llibreria l’Altell.
- A les 7 de la tarda pregó
amb els escriptors Josep Maria
Fonolleras, Miquel Aguirre i
Matthew Treee i després contes per adults amb Miquel Torrent Íngrid Calpe i Salvador
Duran.
BANYOLES
Club de lectura  A les 7 de
la tarda al Museu Darder club
de lectura amb l’autor de
«Dies de frontera» Vicenç Pagès.
L’Altell 25 anys  A les 6 de
la tarda, a L’Altell, Explica’m
un conte. A les 7 de la tarda,
vine i brindem per els 25
anys. Exposició fotogràfica:
Moments a l’Altell.
BLANES
Club de lectura  A les 5 de
la tarda a la biblioteca Jove
club de lectura juvenil amb el
comentari de l’obra «Ombres
a la foscor» d’Arturo Padilla
de Juan.
CALONGE
Presentació  A les 8 del

vespre al castell de Calonge
presentació de la Revista del
Baix Empordà dedicada a música i músics a càrrec de l’historiador i periodista, Albert Vilar. Després xerrada amb el títol «El poder de la música» a
càrrec d’Edgar Massegú, músic del grup Pulpopop i activista cultural.

DESTAQUEM

Fires

FIGUERES
Presentació llibre  A les 7
de la tarda al Nou Continental
presentació del llibre «Fresas
salvajes para Miss Freud» d’Elisabet Riera.
Presentació llibre  A 2/4
de 8 del vespre a la biblioteca
presentació del llibre «Las
sombras de la transición» de
Jaume Guillamet. La presentació anirà a càrrec de Joaquim
Nadal.
GIRONA
Club infantil de lectura  A
2/4 de 6 de la tarda a la bibioteca Ernest Lluch club infantil
de lectura.

GIRONA
Representació  A les 9 de
la nit a la sala La Planeta representació de l’obra teatral
«Llimacs» dins de la proposta
de teatre independent a càrrec dela companyia Selvàtica
Teatre i sota la direcció de
Cristina Cervià.

PALAFRUGELL
Presentació  A 2/4 de 8 del
vespre a la Fundació Josep
Pla, presentació del llibre Josep Pla i la civilització surera,
d’Annie Unland.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
L’hora del conte  A 2/4 de
6 de la tarda a la Biblioteca
Anna Nadal i Serra, l’hora del
conte, Faules de Ramon Llull,
a càrrec d’Assumpta Mercader.
ROSES
Lectura  A les 8 del vespre
a la biblioteca lectura de textos literaris amb vi del Celler
Empordàlia.
SILS
Contes  A 2/4 de 6 de la
tarda a la biblioteca sessió de
contes amb «Carbassa, carbasseta, carbassota».

PALAMÓS
Inauguració  A les 7 de la
tarda, al Museu de la Pesca
de Palamós, acte d’inauguració de l’exposició «Hugo Pratt
i Corto Maltés: itineraris
creuats». L’acte inclou una
conferència i visita guiada a
càrrec del comissari de l’exposició, Paco Linares.

Projeccions
GIRONA
Documental  A les 8 del
vespre al centre cívic de Sant
Narcís projecció del documental «Memòries de Sant Narcís».
OLOT
Filmoteca  A les 10 de la
nit als Cines Olot sessió de la
Filmoteca amb la projecció de
«Anomalisa» dirigida i escrita
per Charlie Kaufman i Duke
Johnson.
PALAFRUGELL
Pel·lícula  A les 10 de la nit
a Can Genís, projecció de la
pel·lícula «Pedalant per Noruega» amb Naila Jornet.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Audiovisual  A les 6 de la
tarda al centre cívic Tueda
presentació de l’audiovisual
«Fotografia vs Alzheimer» a
càrrec de Jordi Gallego, fotògraf guixolenc autodidacta i
dinamitzat per Anna Puig,
doctora en Psicologia de l’Associació EMAD Sant Feliu amb
motiu de la celebració de dia
mundial de l’Alzheimer.
Documental  A les 7 de la
tarda a la biblioteca Octavi
Viader i Margarit projecció del
documental «De la guerra al
exilio, destino Europa» dels
periodistes Carles Batista, periodista, Manuela Moreno,
membre de l’Associació Ganxona Refugiada, Gerard Som-

rius voluntari en camps de refugiats i col·laborador d’EREC
(Equip de rescat en Emergències de Catalunya) i Laura Serrano, Regidora d’Acció Social i
Habitatge.

SANT FELIU DE G.
Música  A les 9 de la nit a la
Casa Romagué (Casa Irla) de
Sant Feliu de Guíxols, concert
de Waltrapa & The Cashmakers, banda nascuda a Girona
el 2012, i que proposa un
blues texà amb gotes de rock
i altres gèneres. Gratuït.

BANYOLES
Exposició  Al Museu Darder
de Banyoles es pot visitar
fins el pròxim 11 de
desembre l’exposició de fotografies del XV Concurs de
Fotografia de la natura. «Els
insectes: animals amb sis potes». Amb les millors fotografies presentades en la nova
convocatòria del concurs.

CASSÀ DE LA SELVA
Fira de Santa Tecla  A partir de les 8 del vespre sopar
de tapes a la plaça de la Coma
amb el bar D’Tapes, el bar restaurant Centre Recreatiu, Bar
la Coma, la Pizzeria Dosmildotze, el Restaurant Mas Ros,
el Restaurant Bon Acull i la
cervesa Malapècora.
- A les 9 de la nit a la plaça de
la Coma havaneres amb el
grup Port Bo.
- A 2/4 d’11 de la nit Nit del
Cremat amb ballada de sardanes amb La Principal de Cassà
i tast del cremat típic de la
diada preparat per Joan Mias.
L’ESTARTIT
Fira Pirates i corsaris  De
les 5 de la tarda a les 9 de la
nit exposició Cresques, pirates il.limitats, un còmic poètic
de Joma.
- A prtir de les 5 mercat artesà.
- A 1/4 de 9 de la nit cercavila
per rebre els pirates.
- A les 9 de la nit espectacle
pirotècnic.
- A 2/4 de 10 de la nit cercavila d’invasió dels pirates.

Festes
BESALÚ
Festa Major  A les 12 del
migdia, Repic de campanes.
- A les 4 de la tarda, Obertura
de l’exposició L'Univers, de
Marga Ros. A la Casa Cambó.
L’exposició es podrà visitar
del 23 al 25 de 16 a 20h.
- A 2/4 de 5 de la tarda, Cercavila dels Gegants i Cap
Grossos de Besalú i els Gegants i Bestiari del barri
de Can Ring. Del Pavelló Municipal a la plaça Bisbe Miró.
- A les 5 de la tarda, Audició
de Sardanes a càrrec de la cobla La Principal de La Bisbal. A
la plaça de la Llibertat. A la
cinquena sardana s'estrenarà
la 21a sardana d'en Narcís Lagares «La Piqui».
- A 1/4 de 6 de la tarda, espectacle infantil a càrrec de
Pep Puigdemont. «Menja fesols». A la plaça Bisbe Miró.
- A les 7 de la tarda, concert
de festa major a càrrec de l’orquestra La Principal de La Bisbal. Al Pavelló Municipal.
- A les 8 del vespre, Mostra de
Dansa Clàssica & Jazz a càrrec
de les ballarines de L’Estela
Ballet. «Hi ha roba estesa».
A Cal Tronc.
- A les 9 de la nit, Sopar popular i de colles. A la plaça dels
Claustres.
- A les 11 de la nit, «Correvàs» pel poble. A la plaça dels
Claustres.
- A la 1 de la matinada, Actuació de L’orquestra Maribel. A
la plaça dels Claustres.
- A 3/4 de 3 de la matinada,
Blanca Ross. A la plaça dels
Claustres.
- A 1/4 de 5 de la matinada,
Soundtexx. A la plaça dels
Claustres.
- A les 6 del matí, Esmorzar. A
la plaça dels Claustres.
CANET D’ADRI
Festa Major  A 2/4 de 9 del
vespre, Al Pavelló municipal,
servei de Bar. (Entrepans calents, cafès i begudes)
- A les 10 de la nit, Represen-

Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

tació de l’obra de teatre «Cendra», una comèdia intimista a
càrrec del grup IncreiXendo
de Sant Gregori. Tot
seguit,«Sessió Dj Zidru».
LES PLANES D’HOSTOLES
Festa de la Santa Espina 
A les 6 de la tarda a la sala
municipal presentació de l’exposició «Dones que pinten»
amb quadres de Neus Arnau,
Montse Dabau, Pilar Planellas
i Margarita Grabalosa.
- A les 7 de la tarda pregó a la
plaça Catalunya a càrrec de
l’Orquestra Selvatana.
- A les 10 de la nit al pavelló
polivalent teatre amb l’obra
«Planeta i-Neptú» amb Peyu i
tot seguit disco mobil i karaoke amb premis.
PALOL DE REVARDIT
Festa major  A les 10 de la
nit, Concert de la Selvatana
especial Musiques Cimenatogràfiques, al local polivalent.
(Entrada: 6 € amb un refresc o
una copa de cava)
SANT JULIÀ DE RAMIS
Festa major  A 2/4 de 5 de
la tarda a la sortida de l’escola
Castellum i de l’escola bressol
batucada del Bram fins a la
plaça del pavelló.
- A les 6 de la tarda a la plaça
del pavelló berenar i espectacle infantil amb el màgic Raül.
- A les 9 de la nit a la plaça de
la Font caminada nocturna i
tot seguit mapping solidari a
la façana de l’Ajuntament a
favor de la Fundació Oncolliga
Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Festa major  A les 11 del
matí a l’Auditori espectacle infantil «La vaca que canta»
amb Va de Contes.
- A les 4 de la tarda a la plaça
Firal espectacle infantil.
- A les 5 de la tarda a l’escola
agrària forestal concurs acadèmia futbol La Selva.
- A les 6 de al tarda al pavelló
de la Nòria concert de festa
major amb La Flama de Farners.
- A 2/4 de 7 de la tarda a la
zona de barraques del parc de
Sant Salvador concert Lax’n’xics.
- A les 9 de la nit a la plaça
Farners sopar popular.
- A les 11 de la nit a les barraques del parc de Sant Salvador concerts amb Miquel Roig,
Lax’n Busto i Gatibu.
SILS
Festa major  Durant tot el
matí Mercat setmanal.
- A les 11 del matí, a la Sala
Cultural la Laguna Xocolatada
amb melindros.
- A 2/4 de 12 del migdia, a la
Sala Cultural la Laguna Espectacle de titelles amb els Monchis.
- A 2/4 de 6 de la tarda, a la
Biblioteca Municipal L’hora del
conte. Carbassa, carbasseta
carbassota, a càrrec de Dolors
Arqué.
- A les 6 de la tarda, a la rotonda del carrer Vidreres, Passejada canina per la Barceloneta.
- A1/4 de 8 del vespre, al Centre Cívic de Sils Obertura de
l’exposició dels treballs de
Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau Mitjà i de Síntesi de
l’alumnat de Sils.
- A 2/4 de 8 del vespre, davant de l’Ajuntament, Concert
dels Músics de Sils d’ahir i d’avui.
- A 2/4 de 9 del vespre, davant de l’Ajuntament, Pregó
de Festa Major a càrrec de
Quim Masferrer,del programa
de TV3 «El Foraster», Tot se-

guit Cercavila amb els gegants, cap grossos i bastoners
de les colles geganteres dels
pobles veïns i els bastoners i
capgrossos de Sils.
- A les 10 de la nit, al Pavelló
Municipal, Sopar de Festa Major. Tot seguit, espectacle
Amazing de la Maga Melanie,obert a tothom.
- A partir de 2/4 d’1 del migdia, a la pista coberta Festa
Va Parir Tour. Tot seguit Sessió DJ Luxury.

Jornades
GIRONA
Girona Nova Cultura  A les
10 del matí a l’institut Jaume
Vicens Vives taller Mindfulness per als alumnes de terder d’ESO.
- A les 12 del migdia al saló
de Descans del Teatre Municipal inauguració oficial.
- A la 1 del migdia al saló de
Descans del Teatre Municipal
conferència «Saber estar malalt» amb Victòria Camps.
- A les 6 de la tarda a la plaça
Josep Pla taller familiar de ioga.
- A les 7 de la tarda al Museu
d’Història dels Jueus conferència «La consciència a la
llum de la Càbala» amb Mario
Satz.
PALAMÓS
Muntanya i Natura  A les 8
del vespre, al Teatre la Gorga,
10es Jornades de muntanya i
natura amb la projecció d’un
audiovisual.

Gastronomia
BLANES
Quinzena gastronòmica de
la gamba  Fins el dia 30
de setembre quinzena gastronòmica de la gamba als
restaurants B&B, Cafè del
Mar, Cala Bona, Can Bruno,
Can Flores, Duvet, El Celler
Sant Antoni, La Llotja de Blanes, El Ventall, Inèdit, Juanma,
Kiku, La Gaviota, La Nou, Laia,
Las Salinas, Port Pesquer,
Racó Sa Palomera, Sa Nansa,
Santi, Sentits, Síbaris, Sol d’Or,
Va de Catas i Vineo.
CASSÀ DE LA SELVA
Tasta el raïm  Fins diumenge, jornades gastronòmiques
«Tasta el raïm». Hi participaran: Bar D’Tapes, Bar Font, Bar
la Coma, Bar l’Escuma, Restaurant Can Bargalló, Pastisseria
Nèctar, Pizzeria Dosmildotze,
Pizzeria Ca la Petita, Restaurant Bon Acull, Bar Vi Novell,
Restaurant Hotel Mas Ros,
Restaurant Centre Recreatiu,
Restaurant la Brasa Grillada.
GIRONA
Tapes  A les 6 de la tarda al
mercat municipal d’abastaments curs fàcil i monogràfic
de tapes.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Tast de vins  A 2/4 de 8
del vespre al FoodLab, tast de
vins inicial dirigit a majors de
18 anys sense experiència.

Inauguracions
BLANES
Exposició  A 2/4 de 7 de la
tarda a la Casa Saladrigas inaguració de l’exposició de la
quarta edició del BPF Photo
Festival.
FIGUERES
Exposició  A les 8 del ves-

pre al Cafè Delicatessen inauguració de l’exposició fotogràfica de Marc Sanyé «9 quilòmetres» que serà presentada
per Milton Sánchez, fundador
de l’ONG «Amb les teves
mans».
GIRONA
Exposició  A les 7 de la tarda al Bòlit-La Rambla sala Fidel Aguilar inauguració de
l’exposició «El sol, el magma».
PALAMÓS
Exposició  A les 7 de la tarda, al Museu de la Pesca, inauguració de l’exposició
«Hugo Pratt i Corto Maltés:
itineraris creuats». Conferència i visita guiada a càrrec del
comissari de l’exposició, Paco
Linares.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició  A les 8 del vespre a la capella de Sant Antoni inauguració de l’exposició
de pintura de Rosa Reyes i
Pere Oller.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  El Museu Arqueològic de Banyoles acull,
fins el pròxim 20 de novembre, l’exposició «Tira del
fil… del cotó més just», amb
24 fotografies del fotoperiodista Sean Hawkey que ha
treballat per mitjans prestigiosos com el New York Times, BBC, The Guardian, entre
d’altres. La mostra reivindica
formes de producció alternarnatives al model actual.
CADAQUÉS
Exposició  El Museu de Cadaqués acull, fins el 17 d’octubre, l´exposició «Dalí, Duchamp, Man Ray. Una partida
d´escacs», una mostra, comissariada per Pilar Parcerisas,
que explica els vincles
d´aquests tres grans artistes i
les seves influències.
CASSÀ DE LA SELVA
Exposicions  De 6 a 9 del
vespre, a la sala la Coma, exposició «Cassà, vila surera i
terra de músics» de la col·lecció de Xavier Romero.
- De 6 a 9 del vespre, a Can
Trinxeria, exposició «Somnis
de suro (Re)Visions artístiques des de la mirada irónica
de Claude Lambert».
- De 6 a 9 del vespre, a Can
Trinxeria, Exposició «La sureda essencial» fotografies de
Pitu Garcia Batle.
- A 2/4 de 7 de la tarda, a can
Trinxeria, Exposició «Gavarres, zona d’interès etnològic»
fotgrafies d’Ernest Costa.
GIRONA
Exposició  El Museu d’Art
acull fins l’1 de novembre
«Santiago Rusiñol en terres
gironines», una exposició que
presenta una selecció d’obres,
pintures, fotografies i textos
que testimonien la vinculació
de Santiago Rusiñol amb el
territori gironí, i ben especialment amb Girona ciutat.
OLOT
Exposició  El Museu dels
Sants acull, fins al 20 de novembre, l’exposició «Identitats impossibles. Gènere, desig i iconografia». L’Institut de
Cultura d’Olot i el Consorci
d’Acció Social volen parlar a
través de la mostra parlar de
la diversitat sexual i gènere a
través de la iconografia.

