
Mercats
� Blanes, Cadaqués, Olot, Riu-
dellots de la Selva, Santa Colo-
ma de Farners i Torroella de
Montgrí.

Concerts
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.30. Sala TZVR. Concert a
càrrec de Voodoo Glow Skulls i
Benzine.

Pessebres
BLANES
� Pessebre monumental al pas-
seig de Dintre. Fins al 5 de ge-
ner.
SANT GREGORI
� Tradicional pessebre a Can
Roseta, d’11.00 a 13.00 i de
16.00 a 18.00. Fins al 2 de fe-
brer.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� Pessebre de Josep Mir al Mu-
seu de la Mediterrània. Fins al 3
de febrer.

Festes
SERINYÀ
� Festa major. 16.00. Pavelló
municipal. Animació infantil. Tot
seguit, xocolatada per a tothom.

Infantils
PALAMÓS
� 17.00. Biblioteca Lluís Barceló
i Bou. Grup infantil de lectura
fàcil. Cada dilluns.

Teatre
GIRONA
� 20.00. Sala La Planeta. III
Torneig de Dramatúrgia Catala-
na. Gran final, Paco Mir contra
Jordi Oriol. Dins el Festival
Temporada Alta.

Conferències
GIRONA
� 18.00 a 19.30. Facultat de lle-
tres de la UdG. Occitània, qu’es
aquò?.
� 19.00. Centre cultural La Mer-
cè. El biblista Joan Ferrer, pro-
fessor de filologia i degà de la
Facultat de Lletres de la UdG
ofereix una aproximació a la Bí-
blia com a un dels grans llibres
de la literatura universal de tots
els temps. Dins les activitats
obertes de l’Aula d’Escriptura.
� 19.00. Escola municipal d’Hu-
manitats. El periodista Xevi Pla-
nas conversa amb el Dr. Ramon
Brugada, cardiòleg gironí de re-
nom internacional.

Jornades
CAMPRODON
� Jornada tècnica Ens mengem
la Vall: La trumfa de la Vall de
Camprodon, a la sala d’actes de
l’ajuntament. 18.00. Presentació
de la jornada, a càrrec de Joan
Casas Capdevila, cap de l’Ofici-
na Comarcal del Ripollès del
DAAM.
� 18.15. Exposició de les activi-
tats realitzades, a càrrec de Ro-
sa Gibert Moliner, directora de
l’Escola doctor Robert de Cam-
prodon; Josep Pastoret Sau,
president de la Cooperativa Ra-
madera de Molló i productor de
Trumfes de la Vall de Campro-
don; i Jordi Vila Badosa, presi-
dent de l’Associació Cultural i
Gastronòmica Cuines de la Vall
de Camprodon.
� 18.45. Visualització del vídeo-
resum del desenvolupament del
projecte, durant el curs 2011-
2012.
� 19.15. Taula rodona moderada
per Joan Casas Capdevila, cap
de l’Oficina Comarcal del Ripo-
llès del DAAM.
� 20.00. Cloenda de la jornada,
a càrrec de Joan Casas Capde-
vila, cap de l’Oficina Comarcal
del Ripollès del DAAM.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 10.00 a 13.00. Auditori del
Museu de la Mediterrània. Jor-
nada tècnica sobre La nova PAC
2014-2020. Normativa sobre
venda de proximitat.

Gastronomia
CALONGE - SANT ANTONI -
PALAMÓS - VALL-LLOBREGA
� Jornades gastronòmiques Me-
nú de l’Escamarlà. Restaurants
participants: Costa Brava, Gui-
llermo, Kubansky, Refugi de
Pescadors, Simon (Calonge-

Sant Antoni); Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, La Salinera,
Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs (Palamós); i Can Sidro
(Vall-llobrega). Fins al 22 de de-
sembre.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Campanya gastronòmica de
l’uriç. Fins al dimarts 31 de de-
sembre.
SANTA CRISTINA D'ARO
� Cuina del bolet i la caça. Res-
taurants participants: Can Sure-
da, Taverna de l’Empordà i res-
taurant Les Panolles. Fins al 8
de desembre.

Tertúlies
PALAMÓS
� 20.00. Biblioteca Lluís Barce-
ló i Bou. Tertúlia literària, Men-
tre agonitzo, de William Faulk-
ner.

Inauguracions
SALT
� 19.00. Casa de Cultura Les
Bernardes. Inauguració de foto-
grafies de circ, de Conxi Mo-
lons.

Presentacions
FIGUERES
� 20.15. La Cate. Presentació
del calendari solidari del GEES
2014. L’acte anirà a càrrec de
Pere Comellas, objector al ser-
vei militar i primer insubmís
empresonat, i Gabriela Serra,
antimilitraista, membre d’Entre-
pobles, Centre d’Estudis per la
Pau JM Delàs i Fundació per la
Pau entre d’altres.
GIRONA
� 20.00. Llibreria 22. Presenta-
ció del llibre Els països de Talla-
mart, de Joan Carles Martí Ca-
sanovas.

Solidaritat
LA JONQUERA
� Recollida solidària de joguines
de tot tipus i per a totes les
edats (de 0 a 12 anys). Punts de
recollida: Creu Roja, Can Lapor-
ta, Ajuntament i escola J. Pe-
ñuelas del Río. Fins al 10 de de-
sembre.

Diversos
GIRONA
� 19.00. Sala d’actes de l’Hotel
d’Entitats. Acte d’homenatge a
Maria Cobarsí i Corretger amb
la intervenció de Maria Dolors
Reig, presidenta d’Amics de la
UNESCO de Girona; Francesc
Cayuela, president de la Confra-
ria dels Dolors; i Narcís Sureda
Daunís qui glosarà la personali-
tat de Maria Cobarsí. Tot seguit,
projecció de l’audiovisual Giro-
na, Processons i Flors.
PALAMÓS
� 18.00. Biblioteca Lluís Barceló
i Bou. Grup de lectura fàcil per
a adults. Cada dilluns.
PLATJA D'ARO
� 15.30 a 16.30. Biblioteca Mer-
cè Rodoreda. Conversa en an-
glès, els dilluns. Cal inscripció
prèvia.

Visites
GIRONA
� Durant el dia. Visita guiada a
la Casa Masó. Cal reserva prè-
via al telèfon 972 413 989.
SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a
19.00. Visita guiada al centre
d’interpretació del mite del
Comte Arnau.
SANTA CRISTINA D'ARO
� 11.00 a 12.30 i de 15.00 a
17.30. Visita als diorames de
Solius. Dins les Jornades Euro-
pees de Patrimoni. Més infor-
mació a/e: ajuntament@santa-
cristina.net.

Cap de setmana
PALS
� 23a Marxa dels Arrossars.
Sortida diumenge, des del pave-
lló poliesportiu amb bicicleta, a
les 08.30 i a peu, a les 09.00.
Més informació i inscripcions a
l’Oficina de Turisme al telèfon
972 63 73 80.
VILABERTRAN
� No saps què fer els diumen-
ges? Visita guiada a Sant Pere
de Rodes i Santa Elena, a les
12.00. Cada segon diumenge de
mes. Més informació i reserves
al telèfon 972 51 03 47.

La banda californiana de ska-punk Voodoo Glow
Skulls està celebrant el seu 25è aniversari amb una
gira europea que avui arriba a la sala TZVR de Sant
Feliu de Guíxols (21.30 h), on els teloners seran els
blanencs Benzine. Voodoo Glow Skulls centrarà bo-
na part del concert en el disc Firme (1995), que
Epitaph va publicar en anglès i en espanyol.

El grup californià
Voodoo Glow
Skulls, a la TZVR

Voodoo Glow Skulls ■ JOELLE ANDRES

EL PUNT AVUI
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Agullana: Pinadell Giralt (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 535 237. Plaça Josep Serra, 1. Aiguaviva: Sendra (de
nou del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou
del vespre Localitzades): 649 094 369. Circumval·lació, 3.
Alp: Selva (de nou del matí a deu de la nit Localitzades):
972 890 201. Pl. Santa Creu, s/n. Amer: Bassó Alcalde (de
nou del matí a vuit del vespre Localitzades): 972 430 316.
Avgda. de la Selva, 63. Anglès: Bonmatí (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 420 889. La Verneda, 53.
Arbúcies: Solé (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 860 444. Segimon Folgueroles,45. Banyoles:
Omedes (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a
nou del matí del dia seg.): 972 570 146. Mercadal, 16. La
Bisbal d'Empordà: Goñi (de nou del vespre a nou del matí
del dia seg.) Localitzades): 972 640 151. Josep Irla, 14. Piera
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 643
400. Av. Les Voltes, 1. Blanes: Altimir (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 334 403. Av. Vila Madrid, 17. Bordils: De Puig (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 972 490 012. Ctra.
Palamós, 90. Cadaqués: Colomer (de nou del matí a deu de
la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localit-
zades): 972 258 932. Ctra. Port Lligat, s/n. Caldes de Mal-
avella: Folch (de nou del matí a deu de la nit Localitzades):
Sta. Maria, 28. Camallera: Tarradas (de nou del matí a nou
del vespre Localitzades): 972 794 010. Lluís Fàbrega, 4. Ca-
mós: Frigolé Oliver (de nou del matí a deu de la nit Localit-
zades): 609 070 014. Ctra. Camós, 55. Campdevànol: Cuy
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 730
651. Avgda. Estació, 7. Camprodon: Pujol Suriñach (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 606 797 830. Va-
lència, 44. La Canya: Abel (de nou del matí a dues del mig-
dia i de quatre de la tarda a nou del vespre Localitzades):
646 408 364. Carretera d'Olot, 21. Cassà de la Selva: Bale-
ri (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.) Localitzades): 972 461 159. Marina,
113. Castelló d'Empúries: Mario Alsina (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 250 027. C/ Santa Clara,
43. Castell-Platja d'Aro: Almazán (de nou del matí a deu
de la nit): 972 826 452. Avgda. Castell d'Aro, 14. Montserrat
Sala (de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 817
564. Av. Costa Brava, 2. Celrà: Dellonder (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 667 558 161. Aumet, 48. Cole-
ra: Revilla (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 389 212. Mar,

78. L'Escala: Planas (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972
771 473. Av. de Riells, 18. Figueres: Rigall Carré (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 502 689. Avinguda Marignane, 26. Flaçà: Pagès
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 671 030
914. Plaça Estació, 2. Girona: Canal Bellvehi (d'un quart de
deu del matí a deu de la nit): 972 212 139. M. Caldes de
Montbui, 53 (Palau). Garriga (d'un quart de deu del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a un quart de deu del matí
del dia seg.): 972 207 154. Caterina Albert, 5. Hostalric: Tu-
sell Massachs (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 864 155. Major, 59. La Jonquera: Escutia (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 972 554 014. Major, 87. Llagostera:
Simon Bosch (de dos quarts de nou del matí a deu de la nit
Localitzades): 656 832 335. Avinguda del Gironés, 8. Llan-
çà: Hortalà (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 381 496.
Castellar, 8. Lloret de Mar: Immaculada Espinet (de dos
quarts de nou del matí a deu de la nit): 972 365 047. c/ del
Carme, 46. Maçanet de la Selva: Mazó (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 857 120. Fira, 33. Navata:
Mas de Xaxars (de vuit del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 565 097. Ctra. Olot, 40. Olot: Bonmatí (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 260 085. Av. Reis Catòlics, 15. Palafrugell: Do-
menech (d'una del migdia a cinc de la tarda): 972 308 415.
Avgda. Generalitat, 34 (La Sauleda). J. Suñer (de nou del
matí a una del migdia i de cinc de la tarda a nou del matí
del dia seg.): 972 300 692. Cavallers, 48. Palamós: Baviera
(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del
matí del dia seg.): 972 314 170. Major, 1. Massaneda (de nou
del matí a dos quarts de nou del vespre): 972 314 587. Av.
Llibertat, 99. Parlavà: Mir (de nou del matí a deu de la nit
Localitzades): 972 769 129. Matabou, 4. Peralada: Llanta
(de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 616 176 930.
Dr. Clos, 3. El Port de la Selva: Sala (de dos quarts de deu
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a dos quarts de
deu del matí del dia seg.) Localitzades): 686 515 094. Mar,
8. Portbou: Llanta (de nou del matí a deu de la nit i de deu
de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 390
145. Mar, 8. Puigcerdà: Cofan (de nou del matí a vuit del
vespre Localitzades): 972 880 160. Alfons I, 16. Muntané
(de vuit del vespre a nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 972 880 163. Escoles Pies, 8. Ribes de Freser: Ramis

(de dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del ves-
pre Localitzades): 663 150 839. Major, 24. Ripoll: Prujà (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.) Localitzades): 972 700 261. Pl. St. Eudald, 2.
Roses: Roig (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 152 396. Avgda. Ginjo-
lers, 109-111. Salt: Ordis (de dos quarts de deu del matí a
deu de la nit i deu de la nit a dos quarts de deu del matí del
dia seg.): 972 237 704. Passeig Països Catalans, 65. Sant
Antoni de Calonge: Urquizu (de nou del matí a nou del ves-
pre Localitzades): 972 661 693. Avda. Catalunya (Sant An-
toni). Sant Feliu de Guíxols: Valls (de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 322 830. J. Maragall, 10. Valls Gi-
ronès (de nou del matí a deu de la nit): 972 320 192. Major,
33. Sant Feliu de Pallerols: Gratacós Pagès (de nou del
matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del
vespre Localitzades): 972 444 132. De l'Horta, 5. Sant Hilari
Sacalm: Broto (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 646 593 929. Raventós, 1. Sant Joan de les Abades-
ses: Sunyer (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 720 154.
Pere Rovira, 14. Sant Jordi Desvalls: Pla-Giribert (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 686 312 866. Baix,
5. Sant Julià de Ramis: Brunsó (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 629 387 515. Ctra. Antiga de Banyoles,
22. Sant Pere Pescador: Poch-Sabater, C.B. (de nou del
matí a deu de la nit Localitzades): 667 459 698. Del Mar,
25. Santa Coloma de Farners: A. SUREDA (de dos quarts
de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit a dos
quarts de deu del matí del dia seg.) Localitzades): 620 170
017. CRTA. DE SILS, 1. Santa Cristina d'Aro: Fuentes (de
nou del matí a dos quarts de nou del vespre Localitzades):
972 837 214. La Teulera, 29-31. Torroella de Montgrí: Yo-
landa Sánchez (de nou del matí a dos quarts de dues del
migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 972 761 903. pg. de Catalunya, 8
baixos. Tortellà: Guixeras (de nou del matí a nou del ves-
pre Localitzades): 972 287 102. Plaça del Mercat, 5. Tossa
de Mar: Castelló Cugat (de nou del matí a deu de la nit Lo-
calitzades): 972 341 303. Ferran Agulló, 12. Verges: Josep
Vilabrú (de nou del matí a vuit del vespre Localitzades):
972 780 034. c/ Major, núm. 4. Vidreres: Moré (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 850 575. Catalu-
nya, 48. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí a dues
del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre Localit-
zades): 972 473 008. Onyar, 2.

Farmàcies de torn www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
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MAÇANET SELVA - TOSSA UE                                  2-1
MAÇANET SELVA.Arroyo, Molas, Mollfulleda, Guerra, Osu-
na, Llanos, Rivas, Gutiérrez (Coma), Garrido, Delgado (Gironès)
i Martínez (Pou). TOSSA UE. Corominas, Crous, Baye, Torres,
Garcia, Sanabria, Soto (Soliguer), Serrano (Meléndez), Marcos,
Mosquera (Sánchez) i Nadal.  GOLS. 1-0, m.11, Rivas; 1-1,
m.45, Serrano; 2-1, m.67, Martínez. ÀRBITRE. Jaume Quin-
tana Leria. 

La primera part del partit entre el Maçanet i el Tossa
UE va acabar amb empat. A la represa, el Maçanet va
aconseguir el segon gol al minut 67, i va ser el defi-
nitiu. DdG

BESCANÓ B - FARNERS                                              2-2
BESCANÓ B.Sergi, Nil, Steven (Genís), Alberto, Hugas, Bru-
gada, Alonso, Martínez (Iván), Ruben, Jandro i Gerard Rubio. 
FARNERS. Bas, Ferran, Jordi, Edu, David, Bosch (Martín), Rue-
da, Bardalet, Gerard (Dalmau), Víctor i Manel (Solà, Guillem). 
GOLS. O-1, m.19, Bardalet; 1-1, m.25, Hugas; 2-1, m.55, Ru-
ben; 2-2, m.59, Martín. ÀRBITRE.Rimbau Guillaumes. 
Partit amb constants alternatives en el marcador,
que va acabar amb dos gols per banda. El Bescanó B
va poder salvar un punt gràcies a la seva seguretat
en defensa. A partir del 2-2, va donar la impressió
que tots dos equips es conformaven amb l’empat. JO-
SEP LLUIS PONCE

ARO - SILENC                                                                     3-1
 ARO. Auladell, Roman, Llinàs, El Fechtali, Sitjes, E. Amat, J.
Amat (Sanz), Rebbouha (Anguita), Hernández (Gómez), Khou-
ri i Puig. SILENC.Manjón, Taberner (Puig), Planiol, Tarrès, Ait,
Cimbrón, Fernández (Albó), Garcia, Illa (El Hilali), Salieu i Álva-
rez. GOLS. 0-1, m.22, Salieu; 1-1, m.33, Roman; 2-1, m.63, J.
Amat; 3-1, m.89, Roman. ÀRBITRE. Jose Castro Garvi. 
Victòria de l’Aro merescuda, tot i que va haver de pa-
tir per aconseguir-la. El Silenc es va avançar en el mar-
cador i l’Aro va tenir dificultats per empatar ja que els
visitants estaven ben tancats al darrere. L’equip lo-
cal va sortir amb força a la segona part, però es va
quedar amb deu homes al camp a partir del minut 69
per l’expulsió de Puig per doble groga. Amb el 2-1, el
Silenc va voler anar a buscar l’empat i en una contra
l’Aro va sentenciar. DdG

BLANES - QUATRE VENTS                                         2-3
BLANES.Carbó, Seco, Oliver, Santana, Páez, Stanciu, Rodrí-
guez, Rueda, Mariages (Camiña), Cámara (Extremera) i Monte-
agudo (Ortiz). QUATRE VENTS.Blázquez, Galan (Cruz), Sáez,
González, Florido, Maliti, Jiménez (Balleste), Vivas (Lozano), Gar-
cia (Bravo), Ros i Mohammed (Gallardo). GOLS. 0-1, m.15, Ji-
ménez; 1-1, m.52, Páez; 1-2, m.67, Mohammed; 2-2, m.78, Or-
tiz; 2-3, m.90, Ros. ÀRBITRE. Jose Luis Santiago Company. 
El Blanes va acabar perdent el derbi contra el Quatre
Vents, tot i que va lluitar fins al final. Va ser un par-
tit molt vistós, en què tots dos equips van fer un bon
joc. El Blanes, que és cuer a la classificació, va millo-
rant a cada jornada, tot i que no acaba d’aconseguir
la victòria. DdG

CRISTINENC - TORDERA                                             1-2
 CRISTINENC. Garvin (Márquez), Córdoba (Sabally), Pardo
(Sevillano), Ajenjo, Sala, Ruiz, Sánchez, Bouana (Gómez), Quer,

Gerez i Adroher. TORDERA. Grimal, Martín, Muñoz, (M. Gar-
cia), Jofre (D. Garcia), Martínez, Diallo (Chafino), Bueno (Valls),
A. Fernández, J.A. Fernández, Galera i Cabrera (Vega). GOLS.
0-1, m.2, J.A. Martínez (p); 0-2, m.6, Diallo; 1-2, m.29, Sala. ÀR-
BITRE.Marc Reixach Horno. 
El Cristinenc no va poder fer res per superar el líder i
va acabar perdent el seu tercer partit consecutiu. Per
la seva banda, el Tordera porta quatre victòries se-
guides.  DdG

CA LA GUIDÓ - UNIÓ GIRONA                                  2-6
CA LA GUIDÓ.Enríquez, Nasui, Arroyo (Barrero), Plaza, Ga-
llego, Borrego, Gálvez (Arévalo), Pérez (Cantero), Romero, Cer-
dan (Majó) i Aparicio. UNIÓ GIRONA. Gasca, Marquès, Ma-
durell, Santo-Domingo, Padrós, Muñoz, Enseñat, Cherino (Me-
néndez), López, Puig i Bibanko. GOLS. 0-1, m.20, Santo-Do-
mingo; 0-2, m.51, en pròpia porta; 1-2, m.70, Cerdan; 1-3, m.74,
Cherino; 1-4, m.77, Santo-Domingo; 1-5, m.83, López; 1-6,
m.85, Menéndez; 2-6, m.88, Aparicio. ÀRBITRE. Àlex Már-
quez Flores. 

El Ca la Guidó va encaixar el primer gol al minut 20
de partit i no va saber reaccionar. Mentre la Unió Gi-
rona va jugar molt ben situat al camp, l’equip local ho
va fer sense intensitat. El Ca la Guidó va jugar amb
nervis i precipitació. DdG

CELLERA - VILARTAGUES                                          1-2
 CELLERA. Isach, Sallès, O. Fonseca, Rodríguez (Ribas), Me-
ziane, C. Fonseca, Jou, Sánchez, Ahlal, Piñana (Casas) i Comià
(Torra). VILARTAGUES. Mundó, Domínguez, Zorrilla, J. Gue-
rrero, D. Guerrero, Gironès (Matias), Oubahou, Njai (Vidal), Mo-
radell (Garcia), Camps i Borrego (Castillo). GOLS. 0-1, m.30,
J. Guerrero; 0-2, m.85, J. Guerrero; 1-2, m.87, Sallès (p). ÀR-
BITRE.Gerard Del Val Malpica. 
La primera part va ser molt igualada, però el Vilarta-
gues es va avançar amb un jugada ben trenada. A la
segona, el Cellera va tenir algunes ocasions. L’equip
visitant va fer el segon en un contracop.  Tot i la bona
actitud, l’equip local només va aconseguir reduir l’a-
vantatge en el marcador gràcies a un penal. DdG

TOSSA CF - HOSTALRIC                                               0-1
TOSSA CF.Lorente, J. Gómez (J. Adame), Martínez (Reñaga),
Navarra, D. Adame, Sallès, Vila, Sajo (Moreno), Cantano (A. Gó-
mez), Velaz (Picaman) i Serra. HOSTALRIC. Pérez, Moya, Gó-
mez, Muñoz, Sauri, López, S. Rodríguez (S. Martínez), Cayuela
(Arias), D. Rodríguez (Navarro), D. Martínez (Pinos) i Pintu (K.
Rodríguez). GOLS. 0-1, m.52, D. Martínez. ÀRBITRE.Ge-
rard Brull Acerete. 

L’Hostalric només va aconseguir guanyar per la mí-
nima al camp d’unTossa CF que es situa a la zona de
perill del grup 16. DdG

PALAFOLLS - SANT ANTONI                         AJORNAT
El partit entre el Palafolls i el Sant Antoni es va ajor-
nar per impagament de l’equip visitant a la Federa-
ció. Segons la normativa, a la tercera setmana que
un equip no  paga, se li imposa una multa i no s’en-
via cap àrbitre al partit. Dimecres, el Comitè decidirà
si es donen els tres punts al Palafolls. Com que el Sant
Antoni ha pagat el seu deute, tot i que fora de ter-
mini, seguirà a la competició amb normalitat. DdG

TERCERA CATALANAGRUP 17

TERCERA CATALANAGRUP 15 TERCERA CATALANAGRUP 16

BOSC DE TOSCA - LES PRESES       0-0
 BOSC DE TOSCA. Torras, Padrosa, Fortet,
March (Sumareh), Travesas (Prada), Vila, Masias
(Amargant), Páez, Aulinas (Nogareda), Delgado,
Sala. LES PRESES.Clavaguera, S., Gordillo, Al-
bert Badosa (Berga), Jordà, Díaz (Coromina), Mar-
torell (Reixach), Capdevila, Clavaguera, P., Pa-
checo (Sala), Lucas, Antoni Badosa. ÀRBITRE.
Naoufal El Ouazghari. 

Partit molt travat pels dos equips, típic
d’un derbi, disputat i amb un joc intens i
vistós. La nota discordant, però, va ser la
fluixa i polèmica actuació arbitral. Pel
que es va veure en el terreny de joc, el
més just hagués estat una victòria local
per la mínima. DdG

ARBÚCIES - SANT ROC OLOT          2-1
 ARBÚCIES. Gómez, Sala (Carballal), Almen-
dros, Recarens, Mare, Espel, Testart, Medina, Ra-
mon, Cabrero, Callis. SANT ROC OLOT. Arjo-
na, Espinar, Puigdemont, Dambala (Espin, K.),
Molina, Cano (Espin, N.), Singateh, Alcobet (Mar-
cè), Ramírez (Ruiz), Laarbi (Carrillo), Reig. 
GOLS. 1-0, m. 1, Almendros; 2-0, m. 4, Testart;
2-1, m. 90, Molina. ÀRBITRE.Arnau Massana
Martin. 

Tot i ser un duel molt disputat, l’Arbúcies
va dominar el partit, oferint un bon joc i
fent-se amb una preuada victòria des-

prés de quatre jornades consecutives
sense obtenir-la. El Sant Roc Olot, que
es va veure sorprès i superat pels dols
gols matiners dels locals, va ser lluitar
fins el final. DdG

BANYOLES B - VILOBÍ                         4-5
 BANYOLES B. Estany, Capdevila, Planas
(Peña), López (Rubio), Fauro,Trayter, Rodríguez
(Esteba), Ceesay (Juanola), Grifeu, Sillah, Portas
(Coll). VILOBÍ.Cuéllar (Noguera), Casteyó, N.,
Garcia (Gómez), Trigo, Casteyó, R., Agulló (Mu-
ñoz), C., Alsina, Restrudis, Julià (Grau), Oliveras,
Touray (González). GOLS. 0-1, m. 2, Agulló; 0-
2, m. 7, Casteyó, N.; 1-2, m. 14, Trayter; 1-3, m.
23, Cuellar; 1-4, m. 42, Restrudis; 1-5, m. 51, Cú-
ellar; 2-5, m. 57, López; 3-5, m. 69, Juanola; 4-5,
m. 85, Coll. ÀRBITRE. Josep Torrent Font. 
Malgrat el canvi de tècnic, el Banyoles
va caure derrotat per un Vilobí molt en-
certat, en un partit on els gols van arri-
bar a un ritme trepidant. Amb un 1-5 en
el marcador, els visitants es van relaxar
i van deixar que els locals s’apropessin
més del compte. JOSEP LLUÍS PONCE

FORNELLS - SANTA PAU                  3-1
 FORNELLS. Ayala, Miralpeix, Canaleta, Fa-
rreras, Vera, Auguet, Roa, Mora (Besalú), Seriñà
(Saptelei), Roca, Sant (Farrarons).  SANTA

PAU.Grabulosa (Pi), Platero, Abderrahman, Ca-
sas, A. (Capdevila), Zafra, Vizern, Solé, Comas,
Orellana (Pujolar), Fernández (Casas, O.), Martí.
GOLS. 1-0, m. 17, Roca; 2-0, m. 23, Seriñà; 2-
1, m. 83, Zafra; 3-1, m. 89, Vera. ÀRBITRE.Mo-
hamend Lemhani Hammadi. 

El millor partit del Fornells en el que
duem de lliga. L’equip va sortir al camp
amb molta empenta, arribant constant-
ment a la porteria visitant i oferint un
fútbol més que atractiu. A la represa,
amb els canvis del Santa Pau, el duel es
va anivellar. Els visitants eren qui mare-
javen més la pilota i creaven més perill.
Malgrat això, en un contraatac arribava
el 3-1 definitiu. PERE RIBAS

ST. J. LLIERCA - C. MALAVELLA       5-1
SANT JAUME DE LLIERCA.Collelldevall, Mar-
tínez, Puigbert (Vila), Arrabal, Plana, Reixach (Le-
gaz), Luque, Reixach, Falguera (Portas), Masó
(Sebastián), Picart. CALDES MALAVELLA. To-
val, Puig, Rubio (Llorens), Córdoba, Carbó (Ara-
na), Moreno (Boadas), Martínez, Amador (San-
tiago), Bartomeu, Rodríguez (Pérez), Xicres. 
GOLS. 1-0, m. 9, Reixach, N.; 2-0, m. 10,  Reixach,
P.; 3-0, m. 16, Amador; 3-1, m. 28, Amador; 4-1,
m. 67, Arrabal; 5-1, m. 85, Portas. ÀRBITRE.
Sergio Cabanelas Alcaide. 

Gran partit del Sant Jaume de Llierca, que

no va trobar rival en un Caldes Malave-
lla fluix, i que va tenir encarrilat el duel
amb un 3-0 en el 16’, en el que va ser
una intensa primera part. A la represa,
els visitants, tot i haver reduit distàncies,
van encaixar dos gols més. DdG

TORTELLÀ - LES PLANES                  4-1
TORTELLÀ.Díaz, Agustí, Teixidó, J.,Mohamed,
Moner (Capdevila), Teixidó, S. (Cànoves, A.), Quin-
tana, Ramió, Baldeh, Bajaha, Cànoves, P. LES
PLANES. Grabulosa, Noguer, Guix, Soler, Boix,
Abubacarr, Damont (Amat), Krubally, López, Sala,
Figueras. GOLS. 1-0, m. 4, Mohamed; 2-0, m.
12, Bajaha; 2-1, m. 45, López; 3-1, m. 48, Bal-
deh; 4-1, m. 68, Capdevila. ÀRBITRE. Jordi Ma-
nel Macaya Valdivia. 

Victòria clara dels locals en un duel ga-
rrotxí amb uns planencs molt tocats per
les baixes. Una gran arrencada de partit
del Tortellà va situar el 2-0 al marcador.
Tot i reduir distàncies, els visitants mai
van entrar en el partit i els de casa, més
intensos i amb més ganes per assolir els
tres punts, van sentenciar a la represa
amb dos gols més. ORIOL BOIX

PORQUERES - CASSÀ                         0-3
PORQUERES.Casas, Amagat, Franch (Roca),
Ezzaouia, Amorchouh, Jiménez (Poch), Colomer,

Reig, Jordi (Laball), Gali, Palmada (Fernández). 
CASSÀ. Javier, Gauchia (Susso), Ruiz, Arxer, Tro-
yano (Rodríguez), Akaba (Otero), Juwara (Mu-
ñoz), Martí, Salguero (Moreno), Vidal, Rabasse-
das. GOLS. 0-1, m. 28, Arxer; 0-2, m. 57, Ote-
ro; 0-3, m. 62, Troyano. ÀRBITRE.Antoni Ga-
llardo Brossa. 

El Porqueres va plantar cara al Cassà du-
rant bona part dels quaranta-cinc pri-
mers minuts del partit, i ambdós van dis-
posar d’ocasions. Però, i demostrant per-
què és l’actual líder de la lliga, els visi-
tants van acabar mostrant la seva su-
periorat. DdG

MAIÀ - SANT GREGORI                       1-0
 MAIÀ. Casamitjana, Brugué, Llao, Vila (Co-
mamala), Diarra, Ontiveros (Solavera), Olivet
(Pontes), Reig, Comas, Malagelada (Botella), Ro-
mero.  SANT GREGORI. Donat, Alarcon, Ro-
virola, Armengol, Comamala, Puncernau (Casals,
Font), Luis, Perelló (Garcia, P.), Carbó (Agustí),
Roca, Garcia, A.  GOLS. 1-0, m. 89, Berjaga.
ÀRBITRE. Jose Antonio Berjaga.

Primera part equilibrada, amb domini al-
ternat i sense ocasions. A la represa, el
Sant Gregori va tenir més presència
ofensiva, però sense acabar de concre-
tar. En el 89’, el Maià marcava i s’enduia
una treballada victòria. DdG

VILABERTRAN - MONELLS                                     3-2
VILABERTRAN. Gou, El Harche, Panareda, Murga, Freire,
Francesc Vidal, Carles Vidal (Martinez), Marco, Morata (Sala-
zar), Pericet i Mallol (Pages). MONELLS.Noé (Madeo), Ga-
sull (Muñoz), Matas, Romagosa, Bardera, Olive, Vila, Davesa
(Ramirez), Harti (Gimeno), Gironella i Aguilar. GOL.0-1, m.44,
Davesa; 1-1, m.46, El Harche; 2-1, m.47, Morata; 2-2, m.56,
Bardera; 3-2, m.56, Bardera. ÀRBITRE. Ivan Artacho Ce-
brian.

La igualtat dels dos equips es va traduir en un es-
pectucular i emocionant intercanvi de gols que es
va emportar l’equip local. Els gols de El Harche i de
Morata tot just començant la segona part van do-
nar a l’equip l’empenta que necessitava per fer-se
amb el partit. Amb aquest resultat, el Vilabertran
s’allunya 4 punts de la zona de descens. DdG

VILADAMAT - VILAJUIGA                             AJORNAT
El partit va ser suspés per problemes entre el Vila-
juiga i la federació. El Dimecres el Comité prendra la
decisió de si es concedeix els tres punts al Vilajuiga
o si es jugarà un altre dia el partit. DdG

BEGUR - LLANÇA                                                           2-2
BEGUR. Policarp, Borras, Perez (Caballero), Villarejo, Oriol
(Perez), Savalls, Heredia (Hue), Ventura, Chlouchi (Sullastres),
Ochan (Ortega) i Jofra. LLANÇÀ.Houbban, Granollers, San-
tiago, Cavall (Olivet), Marin (Escudero), Pérez, Enric Gimenez,
Albarran, Rodriguez (Soltero), Moñino i Albert Giménez. GOL.
1-0, m.5, Oriol; 1-1, m.39, Moñino; 2-1, m.68, Ortega; 2-2, m.78,
Marín. ÀRBITRE.David Ramos Morata.
El Begur es manté en tercera posició amb 26 punts
amb només 2 punts de diferència respecte el sisé
classificat. El Llançà va plantar cara durant els 90
minuts i els locals no van poder emportar-se els tres
punts. El partit va ser protagonitzat per la bona ac-
tuació arbitral, tot i el gran nombre de targetes per
ambdós equips. SERITO

ESPLAIS - CABANES                                                   2-2
ESPLAIS. Turro, Ibarra, Ezquerra, Iñaki, Gabi (Selloum), Ca-
sadevall (Aguilera), Kondi (Palagos), Montoro (Robledillo), Pa-
llisera, Camacho, i Alvarez. CABANES.Blanco, Rubio, Arjo-
na, Rodriguez, Bahri, Gonzalez (Recalvo), El Ouariachi, Jime-
nez (Mateos), Llombart, Portero (Ganga) i Mielgo.GOL.0-1,
m.25, Portero; 1-1, m.29, Arjona (p.p.); 1-2, m.61, González (p);
2-2, m.87, Fernandez. ÀRBITRE.Ricard Navarro Juncà.
El Cabanes va aconseguir emportar-se un punt del
segon classificat al municipal de Castelló d’Empú-
ries. Gràcies als seus dos gols del partit Enrique Gon-
zález es coloca com a màxim golejador. DdG

ROSES - AGULLANA                                                    3-1
ROSES.Toyos, Llopis, Sala, Sastre, Fuentes, Velez (Fages),
Eduard Sastre, Jawara (Pau Duñach), Caballero (Joan Duñach),
Rosell (Alvarez) i Raño. AGULLANA.Sergi Garcia, Flor, Bal-
de (Niabaly), Diaz, Arnau Garcia, Brian Juan, Manuel Jesus Gar-
cia, Costa, Amigo, Temlali (Idir) i Vidal. GOL.0-1, m.44, Gar-
cia; 2-1, m.67, Alvarez; 3-1, m.80, Fages. ÀRBITRE.Andrés
Ignacio Marquez Mora.

El Roses segueix en el seu camí cap a Segona i acon-
segueix la seva sisena victòria de la temporada. La

primera part va ser dels visitants i el Roses no va
aprofitar un parell de xuts a fora pals, però amb  a la
mitja part el Roses va treure a Fages de la banque-
ta i fer dos gols que van assentar la victòria. DdG

MONT-RAS - EMPURIABRAVA                             0-1
MONT-RAS. Ortega (Rueda), Carretero (Camacho), Rivera,
Gisbert (Perez), Rodríguez, Jordan, Caballero, Sanchez, Ortiz,
Puig i Navarro. EMPURIABRAVA.El Amrani , Soria, Rome-
ro, Monir Jelleun, Hossni Jelleun, Chaabouchi, Garcia, Torres,
Balboa (Ferrer), Jabbi (Alforcea) i Belarbi (Sennouni). GOL.
0-1, m.64, Sennouni.ÀRBITRE.Diego Zapata Sanchez.
Partit polèmic i molt disputat al municipal de Mont-
Ras. L’equip local va tenir posibilitats però una po-
lèmica jugada anulada per fora de joc els va privar
la seva oportunitat d’empatar l’enfrontament. L’Em-
puriabrava trenca la seva mala ratxa de 5 partits
sense guanyar. JOAN ANTONI

S. MIQUEL DE FLUVIA- MARCA DE L’HAM     1-2
SANT MIQUEL FLUVIA.Fernandez (Gabarri), Perez, Mateo,
Cordon, López, Garcia, Steven José Cantero (Balde), Ibañez, Go-
mez, Sanchez (Madrenas) i Kevin Cantero. MARCA HAM.
Rodríguez, Rabanal, Cabello (Almansa), Gonzalez (Campane-
ro), Bais, Macarro, Rodriguez, Mukwa, Muñoz (Rojo), Hernan-
dez (Gisbert) i Balde. GOL. 0-1, m.9, González; 0-2, m.18,
González; 1-2, m.68, López (p). ÀRBITRE. Josep Riera Prat.
El Sant Miquel segueix sense sortir de la ùltima po-
sició, ja que només acumula 3 empats. Les errades
defensives de l’equip local a la primera part van re-
sultar en els dos gols de Gonzalez a la primera part.
A falta de mitja hora Bais va ser expulsat i al temps
afegit també ho ser Mukwa. El gol de penal de Ser-
gio no va servir per remuntar. ANGEL POSES

PALAFRUGELL - BORRASSA                                 3-1
PALAFRUGELL. Jano, Escrivano (Cordoba), Cenizo, Jilali, Ji-
menez (Bassou), Contreras (Karroum), Martínez, Chami, Peru-
jo, Corredor i Sanchez.  BORRASSÀ.Pomes, Vilaplana, Her-
nandez (Ballart), Quirante, Bendicho, Escalona, Amadou (Man-
zano), Carbonell (Cordoba), Jordan, Coto (Manzano) i Serra (San-
chez).  GOL.1-0,m.48 Chami; 1-1,m.55 Jordan; 2-1,m.70, Pe-
rujo; 3-1, m.75,Chami.ÀRBITRE.Andres Castanyer Guino.
El Borrassa va caure al municipal Josep Plà per dos
gols. A la segona part el joc es va desenvolupar amb
més fluidesa. Tot i haver-hi una dotzena de grogues
cap jugador no va ser expulsat. Amb aquesta victò-
ria el Palafrugell es posa a 7 punts del descens. DdG

NAVATA - BISBALENC                                               1-3
NAVATA.Miquel (Fernandez), Alegri (Muñoz), Tello (Seller),
Invernizzi, Rigall (Balde), Planas, Blanco, Janashvili, Cantenys,
Garcia i Mañach. BISBALENC. Viella, Porqueras (Samura),
Ramirez, Marc Soler, Barceló, Viadé, Roc Soler, Illa (Taher), Ma-
rian, Sors i Santos.GOL.1-0, m.6, Blanco; 1-1, m.17, Sors; 1-
2, m.64, Soler; 1-3, m.77, Soler. ÀRBITRE.Daniel Meumann
Sanz.

El Navata va veure com el Bisbalenc s'emportava els
tres punts fent ben poca cosa. Tres arribades molt
ben finalitzades, dues d'elles per part d'un Soler molt
inspirat ofensivament, van desfer l'empat a un que
hi havia al descans.  Vilament. DdG
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Blanes, Cadaqués, Olot,
Santa Coloma de Farners,
 Torroella de Montgrí.

GIRONA
Record a Maria Cobarsí A
les 7 de la tarda a la seu de
l’Associació Amics de la Unesco
homenatge a Maria Cobarsí,
una de les impulsores i ànimes
de l’exposició de flors de Giro-
na. L'acte tindrà dues parts. Du-
rant la primera Narcís Sureda
farà una glossa de Maria Cobar-
sí i del seu paper dins Girona,
Temps de Flors. A la 2a part es
projectarà l'audiovisual «Girona,
Processons i Flors» d'Amics de
la Unesco de Girona. 

GIRONA
Laboral A les 9 del matí al
servei municipal d’ocupació de
l’Ajuntament de Girona taller de
feina activa per realitzar l’alta
al portal que porta el mateix
nom i que serveix per aprendre
a cercar ofertes de feina i resol-
dre dubtes sobre el seu funcio-
nament.

Taller de Nadal De les 10
del matí a les 8 del vespre a
l’Hotel AC Palau de Bellavista
jornada dedicada al món de les
manualitats, labors i artesania
en el camp de l’scrap, ceràmica,
joieria i punt entre d’altres es-
pecialitats.

Laboral A partir de les 7 de
la tarda a l’Estació Espai Jove
taller sobre treballar a l’estran-
ger per a les persones interes-
sades en buscar i trobar una
feina a Europa. En aquesta ses-
sió es tractarà la confecció d’un
curriculum i les cartes de pre-
sentació.

Poesia A les 8 del vespre a
l’Estació Espai Jove taller sobre
la poesia llatinoamericana de la
mà del poeta xilè resident a Gi-
rona i editor de Llop Ferotge,
Jorge Morales.

GIRONA
Club de lectura en anglès
A 2/4 de 9 de la nit a la biblio-
teca Ernest Lluch club de lectu-
ra en anglès «The Catcher in
the rye» de J. D. Salinger.

Presentació A les 8 del ves-
pre a la Llibreria 22, presenta-
ció del llibre Els països del Talla-
mar, de Joan-Carles Martí i Ca-
sanova. L’acte comptarà amb
les intervencions de Jaume Pi-
qué i Núria Martí Constans. 

SERINYÀ
Festa Major A les 4 de la
tarda al pavelló municipal ani-
mació infantil i tot seguit xoco-
latada per a tothom.

GIRONA
Creativitat A partir de les 4
de la tarda al parc científic i tec-
nològic de la Universitat de Gi-

rona seminari de creativitat i
empresa.

GIRONA
Cicle A les 8 del vespre i a
2/4 d’11 de la nit al Cinema
Truffaut projecció de la pel.lícu-
la «Crim perfecte» dins del ci-
cle dedicat al director Alfred
Hitchcock.

GIRONA
Òpera comentada A les 7
de la tarda al Caixafòrum confe-
rència «La Valquíria, primera
part» a càrrec del periodista i
escriptor Marcel Gorgori dins
del cicle Òpera comentada.

LA JONQUERA
Recollida joguines Recolli-
da solidària de joguines de tot
tipus i per a totes les edats, de
zero a 12 anys. Punts de recolli-
da Creu Roja, Can Laporta,
Ajuntament i l’escola J. Peñue-
las del Rio.

TORROELLA DE MONTGRÍ
La nova PAC De les 10 del
matí a la 1 del migdia a l’Audi-
tori del Museu de la Mediterrà-
nia jornada tècnica sobre la
nova PAC (reforma agrària) i la
normativa de venda de proximi-
tat.

GIRONA
Llengua A 2/4 de 7 de la
tarda a l’espai Santa Caterina
inauguració de l’exposició «El
català, llengua d’Europa». 

SALT
Fotografia A les 7 de la tar-
da a la Casa de Cultura Les Ber-
nardes inauguració de la l’expo-
sició de fotografies de circ de la
fotògrafa col.laboradora de Dia-
ri de Girona, Conxi Molons.

CALONGE
Jornades gastronòmiques
Fins el proper 22 de desembre
jornades gastronòmiques del
menú de l’escamarlà amb els
restaurants Costa Brava, Gui-
llermo, Kubansky, Refugi del
Pescador, Simon (Calonge-Sant
Antoni); Bell Port, Hotel Àncora,
Hotel Trias, La Salinera, Maria
de Cadaqués i Mas dels Arcs
(Palamós); i Can Sidro (Vall-llo-
brega).

SANTA CRISTINA D’ARO
Cuina del bolet i la caça
Fins el proper 8 de desembre
campanya de la cuina del bolet
i la caça als restaurants Can Su-
reda, Taverna de l’Empordà i
Les Panolles.

GIRONA
Taller d’escriptura En el
marc del cicle Aprenem Escrip-
tura creativa, a través dels
nostres autors, el proper 5

de desembre, a 2/4 de 7 de
la tarda es portarà a terme a
l’Abacus de Girona un taller
teòric i pràctic Qui explica la
història? El narrador i el punt
de vista. Per a més informació
i inscripcions visiteu el web:
www.abacus.coop/activitats

Taller Interpretació L’ac-
triu Marta Angelat impartirà
un taller avançat d’interpreta-
ció, organitzat per l’Associació
Gironina de Teatre. Es durà a
terme del 9 al 13 de desem-
bre, de 10 del matí a 3 de la
tarda a les instal·lacions del
Centre de formació teatral El
Galliner a la Casa de Cultura
de Girona. El preu per inscriu-
re’s és de 180 euros (100 eu-
ros per als socis de l’AGT,
AADPC i APPC). Cal fer arribar
el CV a les oficines d’El Galli-
ner al telèfon 972 205 884 o
a elgalliner@elgalliner.cat
abans del 29 de novembre. 

CORÇÀ
Taller i Tast de Cuina de Na-
dal El dissabte 14 de des-
embre tindrà lloc a la Sala Poli-
valent de Corçà, un taller i tast
de cuina de nadal, a càrrec de
Agar (Assessorament Alimen-
tari). El preu de la inscripció és
de 12 euros. i podeu demanar
més informació a través del
correu sitraeducacioambien-
tal@gmail.com o al telèfon
mòvil 690092464.

GIRONA
Bòlit L’espai Bòlit Sant Ni-
colau presenta l’exposició
Reel-Unreel de Francis Alÿs
comissariada per Carme Sais.
Una videoprojecció que reco-
rre la ciutat afganesa de Ka-
bul, una mirada documental
de descoberta de la ciutat i
de denúncia de l’aniquilació
cultural. La pel·lícula retrata i
documenta la realitat d’una
ciutat castigada per la guerra
i n’evidencia la situació de
pobresa així com la barbàrie
de la destrucció del patrimoni
per part de l’integrisme. Fins
al 4 de gener de 2014.

Caixa Fòrum El Caixa Fò-
rum fins al 26 de gener, Els
objectes parlen. La mostra
reuneix una selecció de pintu-
res i objectes de les escoles
principals del Prado dins d’un
marc cronològic que va des
del segle XVI fins a finals del
XIX. Horari: De dilluns a dis-
sabte, de 10 del matí a 8 del
vespre. Diumenges i festius,
d’11 del matí a 2 del migdia.

El Cercle El Cafè Bar El Cer-
cle (C/ Ciudatans, 8) acull una
exposició fotogràfica amb
imatges de la colla castellera
Els Marrecs de Salt. Els re-
trats mostren els millors mo-
ments dels últims 2 anys de
la colla, captant tota l’emoció,
l’alegria i els nervis que com-
porten cada un dels reptes.
Les fografies han estat realit-
zades per Jocelyne Belliard,
Pere Massaguer, Jordi Marti-
noy i Joan Antoni Simon. 

Museu del Cinema Fins al
26 de gener de 2014, el
Museu del Cinema de Girona
acull l’exposició Cinema Im-
près: Art i publicitat en paper
(1895-1980). Es tracta d’una
mostra que reivindica ara
aquest patrimoni cinemato-
gràfic que, al costat del cel·lu-
loide, va permetre difondre el
setè art arreu del món. Més
de 280 cartells, fotografies de
rodatges, programes de mà,

postals i fins i tot cromos om-
plen la sala d'exposicions
temporals i repassen un estil
de publicitar pel·lícules que
les noves tecnologies han
arraconat. Entrada lliure.

BESALÚ
Museu Miniatures El Mu-
seu Miniatures i Microminiatu-
res  de Besalú (Prat de Sant
Pere, 15), acull fins al 7 de ge-
ner del 2014 l’exposició Viat-
ge a l’infinit. Homenatge a Bep
Marquès. Es tracta del resultat
de l’aplec de micro-obres artísti-
ques, creades a partir d’infinitat
d’estils i tècniques, que transi-
ten per les sales del museu i
demostren fins a quin punt po-
den provocar, en la nostra ima-
ginació, sentiments tan contra-
dictoris com la inquietud i el
plaer, o bé mutiplicar aquests
sentiments i generar emocions
i reaccions diverses: la sublimi-
tat, la pau, la bellesa, la nostàl-
gia, el record, o la solidaritat.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Mostra Castellfollit de la
Roca acull la mostra itinerant
Formes de correspondència,
de Jordi Martoranno. La pro-
posta pictòrica que presenta
Martoranno ofereix una refle-
xió sobre la vinculació de la
humanitat amb el cosmos i
sobre com aquesta intercon-
nexió afecta la quotidianitat,
les actituds i les maneres de
sentir, de percebre i de viure
que té l’individu. Es podrà vi-
sitar fins al 2 de desembre,
de dimarts a diumenge, de
10 del matí a 2/4 de 2 del
migdia, i de 3 a 7 de la tarda.

LA JONQUERA
Museu Memorial de l’Exili

L’Espai Hall del MUME de la
Jonquera, acull fins al 8 de
gener de 2014, l’exposicó
La Línia P al descobert, amb
fotografies de Guillem Vidal.
Les fotografies que compo-
nen aquesta petita mostra
desvelen allò que en altres
llocs queda camuflat pel bosc
i oblidat per la memòrica. Els
búnquers d’un projecte faraò-
nic que els focs que van afec-
tar l’Empordà, el 2012, van
deixar al descobert. 

El MUME acull, fins al 2 de
febrer de 2014, l’exposició
Fragments. A partir d’Els emi-
grats, de W. G. Sebald. Anna
Soler Horta ha peregrinat per
alguns dels paisatges vincu-
lats als protagonistes del lli-
bre per fotografiar-ne els ca-
mins recorreguts. Les foto-
grafies conformen una mena
de registre d’absències que
es proposa aturar la desapari-
ció inevitable del passat. El
projecte, a més, posa en rela-
ció les imatges amb el text
d’Els emigrats, en un espai fí-
sic concebut per potenciar el
compromís de l’espectador
amb els materials exposats, a
fi que aquest pugui arribar a
conèixer potser els «frag-
ments de veritat» a què es
referia Walter Benjamin.

Can Laporta Dins del pro-
grama d’exposicions viatge-
res, organitzat per la Diputa-
ció de Girona, els porxos de
Can Laporta de La Jonquera
acullen, fins al proper 13 de
desembre, l’exposició Nàu-
frags, de Jordi Ubón.

OLOT 
Arxiu Comarcal de la Ga-
rrotxa La sala d’actes de
l’Arxiu Comarcal de la Garrot-
xa acull, fins al proper 15
de desembre, l’exposició Ex
machina. Arqueologia postin-

dustrial d’Olot. L’artista Quim
Domene Berga (Olot, 1948)
ha anat aplegant al llarg del
temps diversos objectes, do-
cuments i altres materials de
fàbriques de la ciutat desapa-
regudes. Alguns d’aquests,
trets del seu context original,
adquireixen l’estatus de peça
artística. 

PALAFRUGELL
Can Mario Jordi Gich (Pala-
frugell, 1975) presenta a Can
Mario una mostra amb el seu
treball escultòric més recent
que aplega al voltant d’una
desena d’obres. La figura feme-
nina és l’inspiradora de les for-
mes anguloses i corbes que do-
nen lloc a las obertures inespe-
rades de les seves estructures
metàl·liques. 

Antològica Manuel Solà
(Barcelona, 1950) presenta a
Can Mario, fins al 25 de maig
de 2014, una antològica que
aplega més de 50 obres, entre
escultures i pintures. Si bé du-
rant la primera etapa l’artista se
sent atret per la disciplina pictò-
rica, ben aviat inicia un camí en
solitari vers l’univers escultòric,
que ha donat a la seva obra una
dimensió simbòlica i d’experi-
mentació. A manera d’arqueò-
leg, Solà rastreja els diferents
estrats que conformen el seu
entorn quotidià, per a construir
artefactes de la memòria.

RIPOLL
Museu Etnogràfic Carme
Solé Vendrell, il·lustradora i
pintora, exposa, fins al pro-
per 2 de febrer de 2014 al
Museu Etnogràfic de Ripoll,
una selecció d’obres que s’a-
grupen sota el títol Blau Groc
Roig. Un conjunt d’il·lustra-
cions on els colors i les imat-
ges esdevenen impactants.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Caricatures Fins al 30 de
novembre al pati de l'Ajun-
tament, es podra gaudir de
l'exposició El món vist per
Narcís Masferrer: 169 perso-
natges on s'hi veuran carica-
tures d'artistes, mestres, mú-
sics, personatges populars i
d'altres. La gran majoria de
personatges són ganxons i
ganxones ben coneguts.

Museu d’Història En el
marc de la commemoració de
l’Any Albertí, el Museu d’His-
tòria de Sant Feliu de Guíxols
acull, fins al proper 5 de ge-
ner, l’exposició Josep Albertí,
el pintor enamorat de la vida.
Aquesta mostra està centrada
exclusivament en el paisatge
guixolenc que aquest artista
va captar amb tanta precisió.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Vicenç Bou i Geli El 2012
es complien 50 anys de la
mort del músic i compositor
torroellenc Vicenç Bou i Geli
(1885-1962) una de les per-
sonalitats, encara avui, més
populars en el món de la sar-
dana. Aquest fet va propiciar
engegar des del Museu de la
Mediterrània el projecte de re-
alització d’una exposició so-
bre Bou que donés una visió
actual sobre la transcendèn-
cia del músic que va triomfar
a totes les places de Catalun-
ya amb les seves sardanes i
que arribà fins al Paral·lel a
l’etapa de la seva màxima ex-
pansió. La mostra proposa un
viatge emocionant per desco-
brir una de les icones del pa-
trimoni musical. 

Museu Palau Solterra A

través d'un conjunt d'obres de
petit i gran format realitzades
en tècniques diferents, com
ara la fotografia, la manipula-
ció pictòrica o el fotomuntat-
ge, Jordi Cerdà (Barcelona,
1949) i Claude Jeanmart
(Soisy, 1937) presenten Ob-
servatori K., un treball entorn
la figura de Kafka i la seva es-
treta i vital relació amb Praga.

A través d'una trentena de
fotografies, Patricio Vélez
(Quito, 1945) ens introdueix
en l'univers  del cèlebre artis-
ta i arquitecte paisatgista de
projecció internacional, Ro-
berto Burle Marx (São Paulo,
1909 — Rio de Janeiro, 1994);
sota una «actitud» pictòrica,
el fotógrafo  traspassa la
quietud de l'objectiu per sub-
mergir-se en l'estudi de la
llum i les seves vessants.

GIRONA
V Premis Carles Rahola de
Comunicació Local La De-
marcació de Girona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
la Diputació de Girona obren la
convocatòria de la cinquena
edició dels Premis Carles Ra-
hola de Comunicació Local. Els
treballs  -que han d’haver es-
tat publicats, emesos o difo-
sos entre l’1 de desembre de
2012 i el 31 de desembre de
2013- es poden presentar
fins al 10 de gener de
2014, a la 1 del migdia. Els
treballs s’han de fer arribar, en
un sobre tancat, a la seu de la
Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, i poden ser presen-
tats pels mateixos autors o bé
per terceres persones amb
una proposta raonada.

OLOT
Premis Literaris Ciutat d’O-
lot L’Institut de Cultura de
la Ciutat d’Olot ha presentat
una nova convocatòria dels
Premis Literaris Ciutat d’Olot
amb tres categories: el Marian
Vayreda, per a obres de gène-
re narratiu; el Joan Teixidor de
Poesia, per a reculls d’haikus, i
el de Novel·la Juvenil, per a no-
vel·les destinades a joves de
13 a 16 anys. Es convoquen
tres categories: el XLVIII Premi
Marian Vayreda de Prosa Na-
rrativa, el XLVIII Premi Joan
Teixidor de Poesia, haikus en
línia i el XLV Premi de Novel·la
Juvenil. El termini finalitzarà
l’1 de març de 2014.

PLATJA D’ARO
2n Concurs «Captuframe»
de Fotografia Fins al 18 de
desembre està obert el termi-
ni per presentar les fotogra-
fies participants al 2n Captu-
frame, el concurs de fotografia
en homenatge al món del ci-
nema organitzat per l’Associa-
ció Arocinema i l’Ajuntament.  

TORROELLA DE MONTGRÍ
Beques Joan Torró i Cabra-
tosa El Museu de la Medite-
rrània i el Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter han convocat  la IX
edició de les Beques de recer-
ca Joan Torró i Cabratosa amb
l’objectiu d’afavorir la recerca
en el territori del massís del
Montgrí, la plana del Baix Ter i
les Medes. La dotació de cada
beca serà de 3.000 €. L’import
es farà efectiu en dues parts,
una primera de 1.000 € en el
moment de la concessió de la
beca i la resta una vegada
s’hagi entregat. El termini fi-
nalitza el 31 de gener. 
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Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a la direcció 

de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Conversa A les 7 de la tarda
al centre cultural de La Mercè
el periodista Xevi Planas con-
versarà amb Ramon Brugada,
cardiòleg gironí de renom inter-
nacioal dins del cicle «Espai de
Convesa».

BLANES
Exposició La Galeria l’Arca-
da de Blanes acull, fins al pro-
per 5 de desembre, l’exposi-
ció Del realisme a l’abstracció,
de Paco Ferrando. L’extraordi-
nari domini tècnic li permet a
l’artista reinventar la realitat
per millorar l’impacte visual de
qualsevol temàtica. Per a més
informació visiteu el web:
www.galerialarcada.com

GIRONA
Torneig Dramatúrgia A les
8 del vespre a La Planeta, Gran
Final  de la tercera edició del
Torneig de Dramatúrgia de
Temporada Alta. Dos textos de
quaranta minuts. Dos únics in-
tèrprets. Els millors actors. Tor-
na l’espectacle. Torna l'espec-
tacle. Torna l'emoció. Torna, un
any més, el torneig de drama-
túrgia. Preu de l’entrada:  2 €

OLOT
Sala Oberta Sota el títol
de Francesc Vayreda, de l’im-
pressionisme al noucentisme
a Catalunya, la Sala Oberta
(C/ Hospici, 8) d’Olot proposa
una immersió en la vida i
obra d’aquest pintor excep-
cional i en les inquietuds de
tota una generació d’artistes
catalans que van rebre l’in-
flux de l’impressionisme i de
Cézanne. Fins al 2014.
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