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OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 20 euros

XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

Concert de piano
Lluís Grané (pianista)

LLOC: Monestir de Sant Pere de Camprodon
DIA I HORA: Diumenge 18 d’agost, a les 8 de la tarda

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada: 12 euros

GASTROMUSICAL 2013

Concert 

Quimi Portet
LLOC: Restaurant El Molí de l’Escala, 
al Camp dels Pilans, a l’Escala 
DIA I HORA: Dimecres 21 d’agost, a les 11 de la nit

OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 20 euros 

13È FESTIVAL DE MÚSICA DE SANT PERE DE RODES

Andreu Vilar
Quartet en trajecte

Jazz contemporani

LLOC: Espai Port del Port de la Selva
DIA I HORA: Divendres 16 d’agost, a les 10 del vespre

801175-1076470w

902 22 10 10

Cal trucar per fer la reserva Directament 
amb la targeta
de subscriptor

de dilluns a dijous de 8 a 3 del matí
i divendres de 8 a 2 del matí

www.clubdelsubscriptor.cat / club@elpuntavui.cat

902 22 10 10
DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI
EL CLUB

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada:
10 euros 

Pau Codina
Jean-Paul Pruna

Schubert, Brahms

LLOC: Conjunt Romànic de Santa
Maria de Vilabertran
DIA I HORA: Dissabte 24 d’agost,
a les 6 de la tarda 

SCHUBERTÍADA
VILABERTRAN 2013

Despeses d’enviament: 5 € 

SUBSCRIPTORS: ENVIAMENT GRATUÏT

LLIBRES

Ja pots reservar els dos llibres reials

9,95 € 9,95 €

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada: 25 euros 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE S’AGARÓ 2013

Homenatge a Wagner (200 Aniversari del seu naixement)
Copernicus Chamber Orchestra

Horst Sohm (director) - Shin Min-Ja (piano)
Obres de Wagner, Mozart, Schubert i Elgar

LLOC: Església de s’Agaró
DIA I HORA: Dissabte 17 d’agost, a les 8 de la tarda

OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 21 euros

CONCERTS CLÀSSICS L’ESCALA-EMPÚRIES 2013

Homenatge a Wagner (200 Aniversari del seu naixement)
Copernicus Chamber Orchestra
Horts Sohm (director) - Cha Seung-Hee (soprano)

Obres de Wagner, Schubert i Elgar

LLOC: Església de l’Escala
DIA I HORA: Dijous 15 d’agost, a les 10 del vespre

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada:
18 euros

Nit de Boleros II
Sons llatins

LLOC: Auditori del Centre Catòlic
de Blanes
DIA I HORA: Dimarts 20 d’agost,
a les 10 del vespre

BLANES GUITAR
FESTIVAL

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu: 8 euros
Cal reserva
prèvia al telèfon 972 305 557
info@fundaciojoseppla.cat

Josep Pla.
Cuina i paisatge

a Calella de
Palafrugell

LLOC DE TROBADA: Oficina de
Turisme de Calella de Palafrugell
DIA I HORA: Dijous 29 d’agost, a
les 6 de la tarda

VISITES GUIADES

El president dels Estats
Units, Barack Obama, fa
vacances, però l’adminis-
tració nord-americana no
s’atura en l’objectiu de re-
formar un sistema que,
en certes matèries, co-
mença a quedar obsolet.
Així, després de les refor-
mes en sanitat i immigra-
ció, la Casa Blanca afron-
ta ara canvis en el sistema
penitenciari per tal de re-
duir la gran població re-
clusa i descarregar les
presons nord-america-
nes, que operen de mitja-
na un 40% per damunt de
les seves capacitats.

El fiscal general dels
EUA, Eric Holder, va deta-
llar ahir que els delin-
qüents de baix nivell, acu-
sats per casos no violents
relacionats amb les dro-
gues, sense vincles amb
càrtels o altres organitza-
cions ja no seran senten-
ciats a penes obligatòries
severes. “Els acusats en
crims relacionats amb la
droga no rebran més sen-
tències draconianes”, va
afirmar Holder des de San

Francisco. “A partir d’ara,
les seves sentències seran
més coherents amb el
comportament indivi-
dual, en lloc de penes de
presó excessives més
apropiades per als crimi-
nals violents o els capos de
la droga”, hi va afegir el fis-
cal, que espera compensar
la reducció de les penes
amb programes de salut.

Així, l’administració
canviarà les normes fede-
rals que obliguen la justí-
cia a imposar llargues pe-
nes de presó a individus
que hagin violat la llei en
successos vinculats amb
drogues. Alhora, el depar-
tament de Justícia incre-
mentarà el programa d’ex-
carceraments prematurs
per als reclusos d’edat
avançada que no estiguin
complint sentències deri-

vades de crims violents.
“Tot i que els encarcera-
ments tenen un pes im-
portant en el sistema judi-
cial, els empresonaments
generalitzats en l’àmbit fe-
deral, estatal i local no són
efectius ni sostenibles”, va
considerar el fiscal gene-
ral dels EUA. “Hem de fer
front a la realitat, el siste-
ma està trencat”, hi va afe-
gir, en una conclusió que
l’administració Obama ha
reiterat en matèries com
ara sanitat i immigració.

La mesura, primer pas
d’un pla més ampli, servi-
rà per reduir els prop de
60.000 milions d’euros
que costa cada any el siste-
ma penitenciari nord-
americà i actualitzar unes
lleis que deriven de la guer-
ra contra les drogues de la
dècada dels vuitanta. ■

Els EUA reformen el
sistema judicial per
tenir menys reclusos
a Disminuiran les penes als traficants no violents a Es vol
rebaixar els 60.000 milions d’euros que costen les presons

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Una dona protesta mentre el fiscal general dels EUA explica la reforma ■ JUSTIN SULLIVAN / AFP

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Hem de fer front a la
realitat, el sistema
[penitenciari dels EUA]
està trencat”

Eric Holder
FISCAL GENERAL DELS EUA

47
per cent dels presos com-
pleixen sentències als EUA
per casos relacionats amb la
droga.

Dani
Triadó

Nova York
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La xifra



Mercats
� Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d’Empú-
ries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

Balls
L'ESCALA
� 21.30. Platja. Ball a la platja, a
càrrec de Pa d’Àngel.
PALAFRUGELL
� 20.00. Plaça Nova. Ball a càr-
rec de Sona Bé.
PALAMÓS
� 21.30. Bar musical Inagua, a
Port Marina. Ball country.

Concerts
BLANES
� 22.00. Auditori Centre Catòlic.
Concert de blues i cançó d’au-
tor a càrrec de Pi de la Serra.
Dins el Blanes Guitar Festival.
BOLVIR
� 22.00. Església de Santa Cecí-
lia. Concert de música clàssica
a càrrec de Daniel Claret.
CADAQUÉS
� 22.00. Portdoguer. Concert a
càrrec de La Madam Boogie.
CALELLA DE PALAFRUGELL
� 22.00. Jardins de Cap Roig.
Actuació de Katie Melua.
� 22.30. Jardins de l’Hotel La
Torre. Actuació del cantautor
Carles Pastor.
CALONGE
� 21.00. Plaça de la Doma. Mú-
sica a la fresca.
CAMALLERA
� 22.00. Plaça Feliu. Concert de
Cesk Freixas i Pau Alabajos.
Dins el V cicle Camallera Cançó
d’autor.
CASSÀ DE LA SELVA
� 22.15. Pati de Can Trinxeria.
Concert d’Albert Martínez. Dins
el cicle Solfejant.
FIGUERES
� 22.00. Plaça Josep Pla. Ac-
tuació de La Conya en Bicicleta,
amb Ja som akí.
L'ESTARTIT
� 22.00. Plaça Llevantina. Ac-
tuació de Jazz Legends Quintet.
Dins el Festival de Torroella.
LLÍVIA
� 22.00. Església. Actuació de
l’orquestra de cambra I Musici
di Vivaldi, amb Francesco Nico-
losi, piano; Jean-Louis Beauma-
dier, piccolo, i Glauco Bertag-
nin, violí principal.
RIPOLL
� 22.00. Claustre del Monestir.
Jazz a càrrec d’Andrea Motis &
Joan Chamorro, amb Ignasi Ter-
raza, piano, i Esteve Pi, bateria.
Dins el XXXIV Festival interna-
cional de música de Ripoll.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 22.30. Teatre Auditori. Vicky
Peña canta Kurt Weill. Dins el
13è Festival de la Porta Ferrada.
TOSSA DE MAR
� 22.00. Far de Tossa. Actuació
de Joana Harris&Bertil Wynn-
bergen.

Festes
DARNIUS
� Festa Major. Durant tot el dia.
Plaça Major. Inflables per a la
mainada.
� 22.00. Plaça Major. Cinema a
la fresca.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
� Festa Major. 22.00. Plaça del
Castell. Concert a càrrec de
Sanjays.
LES LLOSSES
� Festa major de Matamala.
23.00. Festa del jovent, amb ac-
tuació del grup Brams. A conti-
nuació, sessió del Dj Adrià Orte-
ga i performance.
PALAFRUGELL
� 18.00. Visita guiada a la Torre
de Can Mario, Descobrint el di-
pòsit modernista de Can Mario.
Cal inscripció prèvia.
ROSES
� Festa Major. 17.00. Port pes-
quer. Visita guiada al port pes-
quer i la subhasta de peix. Re-
serves al telèfon 972 25 73 31.
� 19.00. Plaça de Catalunya. Es-
pectacle infantil La Perleta co-
neix el circ.
� 20.00. Recinte firal (antic
càmping Bahía). Fires i barra-
ques.
� 22.00. Espai Cultural la Ciuta-
della. Una nit d’històries, visita
nocturna en francès.
� 23.00. Recinte firal (antic
càmping Bahía). Concert a càr-
rec del grup The Bazaga’s.
TOR
� Festa Major. 12.00. Església
de Sant Climent. Missa solem-
ne.
� 19.00. Plaça. Sardanes. A la
mitja part, pregó a càrrec de
Joan Surroca. Tot seguit, inau-
guració de la plaça del safareig.
� 00.00. Plaça. Ball de festa
major amb el grup Xarop del
Nit.

Infantils
L'ESCALA
� 19.00. Plaça Catalunya. Es-
pectacle infantil amb jocs ge-
gants.
PALAMÓS
� 10.00 a 13.00. Museu de la
Pesca. Petits xefs a l’Espai del
Peix, tallers de cuina per a no-
ies i noies de 8 a 14 anys. Ins-
cripcions al telèfon 972 600
424.
� 10.30 a 13.30. Àrea Activa de
la Platja Gran. Tallers infantils.
� 18.00. Àrea Activa de la platja
Gran. Guerra de xeringues de
colors amb Fefe.
PLATJA D'ARO
� 11.00 a 17.00. Platja Gran (Ri-
daura). Mini Club Infantil, ludo-
teca. Per a infantis de 3 a 12
anys.
SANTA COLOMA DE
FARNERS
� 10.00. IES Santa Coloma de
Farners. Patis oberts, diferents
activitats esportives adreçades
als nens i nenes a partir de 6
anys.

Sardanes
AMER
� 22.00. Plaça de la Vila. 32è
Aplec nocturn de la sardana,
amb les cobles Osona i Ciutat
de Girona.
L'ESTARTIT
� 20.00. Plaça de l’església. Au-
dició de sardanes amb la cobla
Vila de la Jonquera.
LLAFRANC
� 19.00. Ballada de sardanes
amb La Flama de Farners.

Conferències
CAMPRODON
� 19.00. Sala d’actes de l’Ajun-
tament. Xerrada Històrica del
càncer: mites i realitat, a càrrec
de Mariano Monzó.

Presentacions
CADAQUÉS
� 19.00. Museu. Presentació de
la revista Alberes i tertúlia so-
bre els jocs d’abans, amb Joan
Figueras, alcalde de Cadaqués;
Joan Manuel Tajadura, historia-
dor local; i Àngel Madrià, direc-
tor editorial.
CAMALLERA
� 19.00. Casa de Cultura. Pre-
sentació de l’Anuari Mèdia.cat -
Els silencis mediàtics del 2012.
Dins el V cicle Camallera Cançó
d’autor, República de les parau-
les d’estiu.

Donació de sang
PALAMÓS
� 17.30 a 21.30. Unitat mòbil al
passeig del Mar.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
� 17.30 a 21.00. Ajuntament.

Diversos
CALONGE-SANT ANTONI
� 08.15 a 09.00. Espigó de
l’Amistat. Gimnàstica suau.
� 9.00 a 11.00. Platja de Torre
Valentina. Massatges a la platja
amb oli de coco.
� 9.15 a 10.15. Espigó de l’Amis-
tat. Aeròbic platja.
� 9.30. Platja de Torre Valenti-
na. Gimnàstica terapèutica.
� 19.00 a 20.30. Passeig de
Sant Antoni. Fashion: ungles.
� 19.00. Teatre Mundet de Sant
Antoni. Curs de bachata.
� 20.00 a 21.00. Espigó de
l’Amistat. Classe de ioga a la
platja.
� 22.00. Espigó del Mig. Cine-
ma a la platja, amb la projecció
de la pel·lícula Brava.
GIRONA
� 16.00 a 19.30. Piscina munici-
pal de la Devesa. Bibliopiscina.
� 17.00 a 20.00. Plaça de Santa
Eugènia. Biblioplaça.
LA JONQUERA
� Projecció del documental de
Marta Marín-Dòmine 1930-1942.
Mémoire juive du quartier Ma-
rolles-Midi Bruxelles, al Museu
Memorial de l’Exili. Dins el pro-
grama d’activitats temporals Art
i memòria. Propostes artísti-
ques contemporànies.
� 10.30 a 11.30. Plaça Catalu-
nya. Dinamització del parc urbà
de salut.
L'ESCALA
� 10.00. Des de la plaça de
l’Univers. Inici de la ruta El petit
príncep, d’Antoine de Saint Ex-
upéry.
� 10.00. Plaça de l’Univers, plat-
ja de Riells. Pilates a la platja.

LLANARS
� 22.00. Sala de festes. Cinema
a la fresca.
LLÍVIA
� 22.00. Plaça Major. Monòleg
Sensacions profundes, a càrrec
de Nando Massaneda.
PALAMÓS
� 09.30 a 10.30. Àrea Activa de
la Platja Gran. Gimnàstica suau.
� 10.00. Platja Morro del Vedell.
Descobreix el mar fent snór-
quel. Més informació al telèfon
972 27 72 00.
� Des del Museu de la Pesca.
Embarca’t a Palamós amb El
Rafael, excursions i rutes mari-
nes. A les 10.30, excursió amb
vela llatina; a les 16.30, La cos-
ta de Castell i les illes Formi-
gues; i a les 19.15 (excepte dis-
sabtes), La ruta del corsari Bar-
ba-roja. Més informació i ins-
cripcions al Museu de la Pesca
al telèfon 972 600 424.
� 20.15. Museu de la Pesca.
Show cooking, la cuina d’Ibers i
Romans. Cal inscripció prèvia al
telèfon 972 600 424.
PUIGCERDÀ
� 1a Cursa Dream Runners, una
cursa solidària de salut mater-
no-infantil a Woldiya (Etiòpia).
Sortida dijous 15 d’agost, a les
09.30. Inscripcions a www.tmti-
ming.com i per a més informa-
ció a www.dreamrunners.org.
RIBES DE FRESER
� Astrofesta estel·lar al càmping
Vall de Ribes.
SETCASES
� 22.00. Sala dels Estudis. Ob-
servació de les llàgrimes de
Sant Llorenç.
TOSSA DE MAR
� 10.00. Platja Gran. Tai chi.

Visites
CAMPRODON
� 17.00. Visita guiada Les dues
viles de Camprodon. Punt de
trobada: plaça del Carme. Infor-
mació, al 972 72 13 17.
EL PORT DE LA SELVA
� 20.00. Monestir de Sant Pere
de Rodes. Visites teatralitzades
Serafí, el pelegrí que no troba el
camí. Reserva prèvia al telèfon
972 38 75 59 o al 972 19 42 38.
GIRONA
� 10.00 a 14.00. Museu d’Histò-
ria dels Jueus. Visita guiada La
nostra història, la nostra ciutat.
Reserves al 972 21 67 61.
� 12.00. Museu d’Història dels
Jueus. Visita guiada Call endins.
Reserves al 972 21 67 61.
� 22.00. Museu d’Història de
Girona. Visites dramatitzades
Coneix la història de Girona. Gi-
rona en guerra. Més informació
al telèfon 972 222 229.
L'ESCALA
� Visita guiada al Maram i cre-
uer Mare Nostrum. Reserva prè-
via al telèfon 972 77 16 66.
LLORET DE MAR
� 17.00 a 19.00. Visites guiades
a l’ermita de Santa Cristina.
� 18.00. Casa del Mar. Visita gu-
iada Descobreix el Patrimoni
Natural dels Jardins de Santa
Clotilde.
PALAMÓS
� 16.30, 17.00 i 17.30. Museu de
la Pesca. Visita guiada a la sub-
hasta del peix. Cal inscripció
prèvia al 972 60 04 24.
� 18.00. Museu de la Pesca. Vi-
sita guiada a l’Espai del Peix
amb tastet. Cal inscripció prèvia
al 972 60 04 24.
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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. Anglès: Bonmatí (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 420 889. La Verneda, 53.
Arbúcies: Navarro Maldonado (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 860 906. Camprodon, 22. L'Ar-
mentera: Falguera Sacrest (de nou del matí a deu de la nit
Localitzades): 629 632 206. Plaça Catalunya, 11. Banyoles:
Núria Balló (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 576 308. De la Llibertat,
70-74. Bàscara: Pagès (de nou del matí a nou del vespre
Localitzades): 972 560 793. Avgda. Alt Empordà, 28. Begur:
Peya (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.) Localit-
zades): 972 623 760. Forgas, 11. La Bisbal d'Empordà: Goñi
(de nou del vespre a nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 972 640 151. Josep Irla, 14. Piera (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 643 400. Av. Les Voltes,
1. Blanes: Sureda-Casamor (de nou del matí a deu de la nit
i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 330 069.
Psg. de Dintre, 3. Bordils: De Puig (de nou del matí a nou
del vespre Localitzades): 972 490 012. Ctra. Palamós, 90.
Breda: J. Recort Vila (de nou del matí a nou del vespre Lo-
calitzades): 972 870 040. Psg. de les Escoles, 2. Cadaqués:
Moradell (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a
nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 258 751. Frede-
ric Rahola, 9. Caldes de Malavella: Casanovas (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.) Localitzades): 972 470 096.
Vall-llobera, 17. Campdevànol: Cuy (de nou del matí a nou
del vespre Localitzades): 972 730 651. Avgda. Estació, 7.
Cassà de la Selva: Frigola (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 460 018. Major, 1. Castelló d'Empúries: Mario Alsina
(de nou del matí a 00:00 i de 00:00 a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 250 027. C/ Santa Clara, 43. Cas-
tell-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. Cervià de
Ter: Isern (de nou del matí a nou del vespre Localitzades):
972 496 014. Av. Catalunya, 46. Colera: 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. L'Estartit: Alaball (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): 972 750 524. Av. Grècia, 14. Figue-
res: Perxas (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 500 871. Rambla, 36.
Flaçà: Pagès (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 671 030 914. Plaça Estació, 2. Fontcoberta: N. Ruhí
Brunsó (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 638
061 839. Ctra. Banyoles, 14. Girona: Boada (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.): 972 206 615. Vilarroja, 177. Cor-
retger-Ruhi (d'un quart de deu del matí a deu de la nit):
972 205 979. Pujada Creu de Palau, 5 (Químics). La Jonque-
ra: 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. Ma-
jor, 87. Llagostera: Saurí Masgrau (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a dos quarts de nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 639 644 426. Consellers, 28. Lla-
nars: Pérez (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 130 417. Catalunya, 25. Llançà: Figa (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 121 023. Salmeron, 5. Lloret de
Mar: Fàbregas (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.):
972 362 206. Av. Vidreres, 123 A. Maçanet de Cabrenys:
Casas (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a
nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 544 015. Pl. de
la Vila, 11. Maçanet de la Selva: Riera (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 858 071. Passeig de l'Es-
glésia, 16. Montagut: Cornelles (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 687 088. Font, 6. Navata: Mas de
Xaxars (de vuit del matí a nou del vespre Localitzades): 972
565 097. Ctra. Olot, 40. Olot: Puigvert (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 260 283. Plaça Major, 1. Palafrugell: Domenech (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.): 972 308 415. Avgda. Generalitat, 34 (La Saule-
da). Mendieta (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 302 770.
Pere Pascuet, 37 (Llafranc). Palamós: Àlvarez (de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 315 831. Xaloc, 25. Ba-
viera (de nou del matí a deu de la nit): 972 314 170. Major,
1. Massaneda (de nou del matí a dos quarts de nou del ves-
pre): 972 314 587. Av. Llibertat, 99. Parlavà: Mir (de nou
del matí a deu de la nit Localitzades): 972 769 129. Mata-
bou, 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.) Localit-
zades): 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. Prullans: Sistaré
(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del
matí del dia seg.): 973 511 158. Del Puig, 1. Puigcerdà: Co-
fan (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.) Localitzades): 972 880 160. Alfons I,
16. Ribes de Freser: Ramis (de dos quarts de deu del matí
a dos quarts de nou del vespre Localitzades): 663 150 839.
Major, 24. Ripoll: Caballeria (de nou del matí a deu de la nit
i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 703 936. Berenguer el Vell, 5. Roses: Vázquez (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.): 972 254 959. Pep Ventura, 23-25. Salt: Muñoz (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.): 972 243 412. Pa-
ïsos Catalans,145. Sant Antoni de Calonge: Roca (de nou
del vespre a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972
651 634. Josep Mundet, 33. Urquizu (de nou del matí a nou
del vespre Localitzades): 972 661 693. Avda. Catalunya
(Sant Antoni). Sant Esteve d'en Bas: Sacrest (de nou del
matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del
vespre): 619 500 298. Olot, 13. Sant Feliu de Guíxols: Si-
mon (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 322 960. València, 37. Sant Hila-
ri Sacalm: Broto (de nou del matí a nou del vespre Localit-
zades): 646 593 929. Raventós, 1. Sant Joan de les Aba-
desses: 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 Joan les Fonts: Arumí (de nou
del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del
vespre Localitzades): 678 720 890. Ctra. d'Olot, 47. Sant
Julià del Llor i Bonmatí: Medina Bonora (de nou del matí a
vuit del vespre Localitzades): 972 422 231. Sant Ramon, 4.
Santa Coloma de Farners: Amiel (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): 972 840 082. Pare Ro-
dés, 50. Santa Cristina d'Aro: Fuentes (de nou del matí a
dos quarts de nou del vespre Localitzades): 972 837 214. La
Teulera, 29-31. Sarrià de Ter: Estudis (de nou del matí a
dos quarts de dues del migdia i de dos quarts de cinc de la
tarda a vuit del vespre Localitzades): 696 812 286. Major,
56. Juanola (de dos quarts de dues del migdia a dos quarts
de cinc de la tarda): 972 204 193. Av. St. Joan Bosco, 23.
Sils: Teresa Auladell (de nou del matí a nou del vespre Lo-
calitzades): 972 168 068. C/Major, 9. Tossa de Mar: Caste-
lló Cugat (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a
nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 341 303. Fer-
ran Agulló, 12. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí a
dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre Lo-
calitzades): 972 473 008. Onyar, 2.

Farmàcies de torn www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
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L’estatal de piragüis-
me, a Banyoles. Dis-
sabte i diumenge es
disputarà a l’estany de
Banyoles el campionat
d’Espanya de marató
en piragüisme, una
competició que servirà
de selectiu per confi-
gurar l’equip estatal
per a les categories jú-
nior, sènior i sub-23
que prendrà part en el
campionat del món de
l’especialitat el mes
que ve a Copenha-
guen. ■ EL 9

Comença el XIV
Obert Miquel Mas. La
catorzena edició de
l’obert internacional
de Figueres d’escacs
Miquel Mas va comen-
çar diumenge al cas-
tell de Sant Ferran,
amb 96 participants
entre els grups A i B,
dels quals n’hi ha 15
amb títol internacio-
nal. La prova, que re-
partirà més de 5.000
euros en premis, es
disputarà en 9 rondes
fins diumenge. ■ EL 9

Kilian Jornet, fora
del podi. Kilian Jornet
va ser quart en la Sier-
re-Zinal, una cursa de
muntanya de 31 quilò-
metres que complia el
seu 40è aniversari.
Jornet es troba en ple-
na preparació per a la
següent prova de la
copa del món, i no te-
nia previst disputar la
victòria. La sorpresa
va ser que quedés fora
del podi. ■ EL 9

16a Travessia Ne-
dant de Platja d’Aro.
El Club Natació Riem-
bau organitza l’1 de se-
tembre la setzena edi-
ció de la Travessia Ne-
dant de Platja d’Aro,
amb una distància de
1.900 metres amb
sortida de la platja de
Racó de s’Agaró i arri-
bada a la platja sa
Conca. ■ EL 9

Albert Corominas, a
Banyoles ■ EL 9

“No tenim cap idea prefi-
xada ni tenim pressa. La
propera temporada jugarà
en l’equip júnior i s’entre-
narà amb les sèniors. I
veurem com se’n surt,” ex-
plica el director esportiu
de l’Uni Girona, Pere Puig.

Parla de la pivot de Bla-

nes Iho López (1m89,
1997), una de les sensa-
cions en el campionat
d’Europa sub-16 que ha
proclamat campiona, una
vegada més, Espanya –és
el tercer títol seguit, vuit
en els últims deu anys–. La
jugadora és nascuda acci-
dentalment a Madrid i re-
sident a Blanes des que te-
nia set mesos i, després de

formar-se en les categori-
es inferiors del club selva-
tà, és a l’Uni des del juny de
l’any passat i des d’alesho-
res viu a Salt tutelada per
la família Morente. Amb
l’equip cadet gironí, i al
costat d’una molt bona
promoció de primer any,
López va classificar-se per
a la final a quatre dels esta-
tals, fet que no passava des

de l’època del Santa Eugè-
nia. Aleshores i durant el
torneig, excel·lint i multi-
plicant-se en les tasques
defensives i en el rebot. En
l’europeu ha estat la quar-
ta millor en rebots (11,1) i
la tercera en taps (1,9). ■

Iho López fa soroll

Bàsquet. La pivot de l’Uni, que aquest any s’entrenarà amb el primer
equip, és de les més destacades en l’or espanyol de l’europeu sub-16

J. Plà Comas
GIRONA

Punts ................................................................  6,1
Rebots ............................................................  11,1
Rebots ofensius......................................... 5,4
Recuperacions ............................................. 1,7
Taps...................................................................  1,9
Faltes ...............................................................  1,9
Minuts...........................................................  29,3
Partits..................................................................  9

López ■ FIBAEUROPE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En xifres

L’Handbol Bordils va en-
gegar ahir la pretempora-
da amb una primera presa
de contacte al Pavelló
Blanc-i-verd, que aquest
curs serà per primera ve-
gada escenari de partits de
la Divisió d’Honor Plata,
els dos primers dels quals
seran contra el Chapela i el
Torrelavega, el 21 i 28 de
setembre. És clar que,
abans, el Bordils tornarà a
rebre per segon any seguit
el Barça en la semifinal de
la Supercopa de Catalu-
nya, aquest dijous, a les
vuit del vespre. Un autèn-

tic esdeveniment esportiu
i social perquè serà el pri-
mer partit que jugui el
campió de l’Asobal i sub-
campió d’Europa, que par-
teix com a principal favo-
rit a guanyar tots els títols

que disputi aquesta tem-
porada després de les in-
corporacions de Karaba-
tic i Lazarov, que s’unei-
xen a la constel·lació d’es-
trelles de què ja disposava
el conjunt blaugrana, amb

figures com ara Rutenka,
Saric, Sterbic i el palafru-
gellenc Albert Rocas.

Júniors en dinàmica
Gerard Farrarrons, Ro-
bert Hospital, Albert Ma-

só, Dalmau Huix, Albert
Carreras, Marçal Teixi-
dor, Marc Palol i Joan Con-
gost són la nòmina de vuit
jugadors de l’equip júnior
que tindrà a la seva dispo-
sició Pau Campos perquè
vagin apareixent en el pri-
mer equip, a més de treba-
llar en la dinàmica de la
primera plantilla. La nor-
mativa de la Federació
permet que els jugadors
nascuts després del 1991
puguin pujar tants cops
com sigui necessari, però
només permet deu partits
als jugadors del filial amb
fitxa sènior –el Bordils té
el seu segon equip a la Lli-
ga Catalana. ■

El Bordils ja ha començat el
camí de la divisió de plata

Handbol. Primer entrenament dels blanc-i-verds, amb els ulls posats en el primer any a la
segona categoria de l’handbol estatal, i la visita, dijous, del millor equip d’Europa: el Barça

Borja Sánchez
BORDILS

Plantilla
Jordi González..................................... Porter
Joan Comas........................................... Porter
Esteve Ferrer ..................................... Central
Joan Vilanova.................................... Central
David Masmiquel ................................. Pivot
Jordi Masó ................................................ Pivot
Oriol Márquez......................................... Pivot
Marc Canyigueral .................Lateral dret
Martí Vila....................................Lateral dret
David Masó.....................Lateral esquerre
Eduard Nonó .................Lateral esquerre
Marc Combis.............................Extrem dret
Àlex Marco.................................Extrem dret
Ignasi Moreno ............. Extrem esquerre
Marc Prat........................ Extrem esquerre
Francesc Reixach ...... Extrem esquerre

Cos tècnic
Pau Campos...............................Entrenador
Xavier Salvador.................2n i prep. físic
Esther Cassú...................... Fisioterapeuta
Sisu Combis........................................ Delegat
Joan Senent ....................................... Delegat
Claudi París..........................................‘Coach’

A més de la semifinal de la
Supercopa catalana, dijous
a les vuit del vespre, el Bor-
dils jugarà al Blanc-i-verd
un amistós amb l’altre
equip català de la Lliga Aso-
bal, el Granollers. Serà
d’aquí una setmana (el dia
20) a l’Olímpic de la capital

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Handbol Bordils

La plantilla del Boridls, ahir, en la primera sessió d’entrenament de la pretemporada ■ LLUÍS SERRAT

vallesana. L’equip de Pau
Campos té previstos tres
partits més de preparació,
tots a Bordils, contra
equips de Primera Estatal:
el 3 de setembre, rebrà el
Banyoles; el 5, La Salle
Montcada, i el dia abans de
la Diada, el 10 de setembre,

en el Memorial Narcís Aliu,
La Roca. L’Handbol Bordils
debuta a la Divisió d’Honor
Plata el 14 de setembre a
Vigo contra l’Academia Oc-
tavio, que finalment no ju-
garà a l’Asobal com s’havia
previst el dia que es va sor-
tejar el calendari de la lliga.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Definida la pretemporada, amb els dos Asobal



Arbeca (Les Garrigues) ..................................................................................................... Dia 17. II Guitart Festival. Tel. 973 14.26 58. www.ccgarrigues.com
Arenys de Mar (Maresme)..........................................................................Dies 7/07 i 2,9,16/08. Festival de jazz. Tel. 93 792 41 88. www.arenysdemar.cat
Arenys de Mar (Maresme)...................................... Dies 10, 17, 24 i 31. Festival de música del Maresme. Tel. 93 754 05 00. www.festivalmusicamaresme.cat
Benicàssim (La Plana Lata) ........................................................................Dies 17-24. Festival Rototom 2013. Tel. 96 430 09 62. www.rototomsunsplash.com
Berga (Berguedà).................................................................Dia 15. La Ritirata. Festival de Música Antiga dels Pirineus. Tel. 93 821 43 33. www.ajberga.cat
Bolvir (Cerdanya) .................................................................................................. Dia 7, 14, 21 28. Festival de Jazz. Tel. 972 89 50 01. www.ddgi.cat/bolvir
Cadaqués (Alt Empordà)..............................................................Dies 3-18/08. Festival de Música de Cadaqués. Tel. 972 25 82 00. www.festivalcadaques.cat
Calella de Palafrugell (Baix Empordà) ........................................Dies 20/07-16/08. Festival Jardins de Cap Roig. Tel. 972 61 31 00. www.caproigfestival.com
Camprodon (Ripollès) ..............................Dia 9,14,17,18. Festival de Música de la Vall de Camprodon. Tel. 972 74 00 05. www.vallcamprodon.cat/festival/htm
Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) ...................................................... Dies 12-7/30/08. Nits de Jazz a Platja d'Aro. Tel. 972 81 72 84. www.platjadaro.cat
Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) .........................Dies 14 i 21/07 i 16/08. Festival de Guitarra Girona Costa Brava. Tel. 972 81 72 84. www.platjadaro.cat
Darnius (Alt Empordà) .................................................................................................... Dies 16-18. Darnius Fest 2013. Tel. 972 53 50 15. www.darnius.org
Eïvissa (Eïvissa) ..........................................................................................................................Dies 14-17. Eïvissa Jazz Festival. . media@ibiza.travel
Erill la Vall (Alta Ribagorça) ......................................................Dia 15. Dijous a la fresca-Campanya Música Tradicional. Tel. 973 69 40 00. www.vallboi.com
Escala, l' (Alt Empordà).......................................................................... Dies 22/06-23/08. Festival Portalblau 2013. Tel. 972 77 06 03. www.portalblau.cat
Fontanals de Cerdanya (La Cerdanya).......................................Dia 17. Festivals musicals: La Baga de Cerdanya. Tel. 972 89 01 96. www.webspobles.ddgi.cat
Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter (Ripollès) .... Dia 17. Festival de Música de la Vall de Camprodon. Tel. 972-74 00 05. www.valldecamprodon.org
Llívia (La Cerdanya) ................................................................ Dia 8, 10, 13, 16, 18, 21. Festival de Música Vila de Llívia. Tel. 972 89 60 11. www.llivia.org
Palamós (Baix Empordà) .................................................................................................... Dia 14. Mostra d'havaneres. Tel. 972 60 23 30. www.palamos.org
Peralada (Alt Empordà) .............................................................. Dies 13/07-19/08. Festival Castell de Peralada. Tel. 972 53 80 06. www.festivalperalada.org
Perpinyà (Rosselló) ............................................. Dies 18/07-22. Festival international de musique et arts de la rue. Tel. 04 68 66 30 30. www.perpinya.com
Planoles (Ripollès) ...................................................................................................Dia 3, 18 31. Concerts a Planoles. Tel. 972 73 60 00. www.planoles.cat
Pollença (Mallorca) ...........................................................................................Dies 3-24. Festival de Pollença. Tel. 971 534 012. www.festivalpollenca.com
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ............................................Dies 19-17/08. Festival Int. de la Porta Ferrada. Tel. 972 32 73 61. www.portaferrada.com
Sant Pere de Rodes (Alt Empordà).......................Dia 4,7,11, 14,18,21,25,28. Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Tel. 972 38 75 59. www.mhcat.net
Sant Pere Pescador (Alt Empordà).......................................................................Dia 10, 18, 24. Festival de música. Tel. 972 52 05 35. www.ca.santpere.cat
Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) ...................................Dies 17-25. XVII Festival Internacional de música. Tel. 972 83 52 93. www.forumssantacristina.org
Setcases (Ripollès)....................................................................... Dia 18. Festival de música de la Vall de Camprodon. Tel. 972 13 60 89. www.setcases.cat
Solsona (Solsonès) ......... Dies 7-19. Festival de música de l'acadèmia internacional de música de solsona (Festival AIMS). Tel. 626 64 50 02. www.aims.cat
Tarragona (Tarragonès) ....................................................................................................... Dia 16. XIV Festival aMT. Tel. 977 29 61 00. www.tarragona.cat
Vendrell, el (Baix Penedès) .......................................................... Dies 13/07-24/08. Festival Int. Música Pau Casals. Tel. 977 68 34 68. www.paucasals.org
Vilabertran (Alt Empordà) ..........................................................Dies 16/8-7/9. Schubertíada a Vilabertan. Tel. 972 50 59 02. www.schubertiadavilabertran.cat

FIRES I MOSTRES
Altafulla (Tarragonès) ........................................................................................................ Dies 15-18. Fira d'artesans. Tel. 977 65 00 08. www.altafulla.cat
Ampolla, l' (Baix Ebre).............................................................................................................. Dia 18. Fira Fora Stock. Tel. 977 59 30 07. www.ampolla.org

Asp (Vinalopó Mitjà) ...................................................................................................................Dies 14 i 15. Fira de tapes. Tel. 966 91 99 00. www.aspe.es
Banyoles (Pla de l’Estany) ......................................................................................................Dia 16. Fira del Cop d'Ull. Tel. 972 57 00 50. www.banyoles.cat
Cadaqués (Alt Empordà)............................................................................................... Dia 17. Fira arts i artesania. Tel. 972 25 82 00. www.visitcadaques.org
Cervera (La Segarra) ............................................................................................. Dia 18. Mercat Forastoc d'estiu. Tel. 973 53 00 25. www.cerverapaeria.cat
Collbató (Baix Llobregat) ....................................................................................................Dia 18. Mercat de la tradició. Tel. 93 777 01 00. www.collbato.cat
Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) .......................................................Dia 17. Fira d'artistes i artesans de la Vall d'Àneu. Tel. 973 62 63 45. www.esterrianeu.cat
Llanars (Ripollès) ........................................................................................Dia 15. Gran Mercat artesà d'Agost. Tel. 972 74 03 61. www.webspobles.ddgi.cat
Llançà (Alt Empordà)............... Dies 17-18. Mostra Internacional de vins amb concentració de vehicles clàssics i esportius. Tel. 972 38 01 81. www.llanca.net
Lloret de Mar (Selva).................................................................................................. Dia 16. Fira de productes artesans. Tel. 972 364 735. www.lloret.org
Manacor (Mallorca) .........................................................................................Dies 8-15. Fira Nocturna de Son Macià. Tel. 971 84 91 17. www.manacor.org
Mercadal, es (Menorca) ................................................Dies 10-15/08. Fira de brocanters, Arts i Col·leccionisme. Tel. 971 37 50 02. www.aj-esmercadal.org
Palafrugell (Baix Empordà) ..................................................................................................Dies 17 i 18. Fira rebaixa. Tel. 972 61 31 00. www.palafrugell.net
Pals (Baix Empordà) ........................................................Dies 15-17. Fira de Vins i Caves de Catalunya i tast de Formatges. Tel. 972 63 73 80. www.pals.cat
Peralada (Alt Empordà) ..................................................Dies 14-18. Fira medieval "Na Mercadera" productes artesans. Tel. 972 53 88 40. www.peralada.org
Puigcerdà (Cerdanya)........................................................................................................ Dies 15-17. Mercat Pagès. Tel. 972 88 06 50. www.puigcerda.cat
Ripoll (Ripollès)............................................. Dia 18. Mermà. Mercat d'intercanvi i compravenda d'articles de segona mà. Tel. 972 71 41 42. www.ripoll.cat
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ......................................................................... Dia 18. Gran Fira d'Artesans. Tel. 972 82 06 46. www.portaferrada.com
Sant Pol de Mar (Maresme) ...............................................................................................Dies 16-18. Fira alternativa. Tel. 93 760 04 51. www.santpol.cat
Tàrrega (Urgell, l’) ........................................................................................Dia 17. Mercat de les Antiguitats i les Arts. Tel. 973 311 608. www.tarrega.cat
Xàtiva (La Costera) .............................................................................................................................. Dies 14-20. Fira d'Agost. . www.portaldexativa.es

DIVERSOS
Alcora (Alcalatén) ..............................................................................................................Dies 12-18. Setmana Cultural. Tel. 96 403 30 99. www.alcora.es
Ampolla, l' (Baix Ebre)..............................................Dia 15. Travessia Nedant del Port del Fangar al Pont de l'Ampolla. Tel. 977 59 30 07. www.ampolla.org
Borredà (Berguedà)....................................................................................................Dia 17. La baixada d'Andròmines. Tel. 93 823 91 51. www.borreda.net
Capafonts (Baix Camp) .................................................................................................Dies 12-14. Setmana cultural. Tel. 977 86 80 49. www.capafonts.com
Catllar, el (Tarragonès)........................................................................................................Dia 17. Bicicletada popular. Tel. 977 65 31 01. www.elcatllar.cat
Llanars (Ripollès) ...................................................................................................Dies 11-17. Setmana Blava. Tel. 972 74 03 61. www.webspobles.ddgi.cat
Llavorsí (Pallars Sobirà) ............................................... Dia 18. Fira de l'ovella i concurs de gossos d'atura del Pallars. Tel. 973 13 02 01. www.llavorsi.ddl.net
Salitja (Vilobí d'Onyar) (Selva)......................................................................................Dia 15. Concurs de Cançó. Tel. 972 47 30 26. www.vilobidonyar.com
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)................... Dia 3,10,17,24. Sopars medievals del Comte Arnau. Tel. 972 72 01 00. www.santjoandelesabadesses.com
Sant Llorenç de Montgai (Noguera, la)......................................................Dia 17. Visites a la Roca dels Bous. Tel. 973 42 00 68. www.larocadelsbous.uab.cat
Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) ............................................................Dia 14. Festival de màgia. Nit d'il·lusió. Tel. 972 83 52 93. www.santacristina.net
Setcases (Ripollès)................................................................................................................... Dia 14. Fira del dibuix. Tel. 972 13 60 89. www.setcases.cat
Silla (Horta, l’) ........................................................................................................................ Dies 8-14. Setmana taurina. Tel. 96 120 01 16. www.silla.es
Tarragona (Tarragonès) ....................................................................................................... Dies 14-15. Nit de Maria. Tel. 977 29 61 00. www.tarragona.cat

Llàgrimes de Sant Llorenç
Setcases (Ripollès)
Observació d’estrelles. Avui.
Des de fa diversos anys, Setcases organitza l’ob-
servació d’aquesta pluja d’estrelles, un fenomen
que es repeteix cada any. www.setcases.cat

Vivaldi
Llívia (Cerdanya)
Festival de Música de la Vila de Llívia. Fins
al 21 d’agost.
El festival arriba al seu tercer con-
cert, que anirà a càrrec de l’orques-
tra de cambra I Musici di Vivaldi,
que interpretarà peces d’aquest au-
tor a l’església parroquial de Llívia i
a partir de les 10 del vespre. Les
entrades oscil·len entre els 30 i els
35 euros. www.llivia.org

Patrimoni
Cervera (Segarra)
Visita nocturna. Avui i el dia
20.
La Paeria de Cervera or-
ganitza aquestes rutes
nocturnes, a partir de
les 10 del vespre a la
plaça Major, per tal de
conèixer el patrimoni lo-
cal. Avui, la passió i la
seva representació, de
forta tradició local.
www.cerverapaeria.cat

‘Gospel’
Navarcles (Bages)
Festa major. Fins al
dia 15.
És una festa ma-
jor amb tot tipus
d’activitats i avui
ofereix un concert
de gospel del
grup Jambalaya.
www.navarcles.cat

Cinema
El Bruc (Anoia)
Festa major. Fins al dia 16.
‘Les aventures de Tadeo Jones’ és el film
triat per projectar avui a les 6 de la tarda a
la sala d’actes de Can Cases. www.bruc.cat
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El deute viu dels municipis gi-
ronins amb les entitats financeres
va tornar a créixer el 2012 i es va si-
tuar en uns 799 euros per habitant,
un lleuger increment respecte a les
dades del 2011, quan la xifra a les
comarques gironines se situava
en uns 795. Segons les dades de
l’informe del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques, hi
ha dos municipis gironins entre el
llistat dels ajuntaments amb més
deute per habitant de l’Estat es-
panyol. En un rànquing que en-
capçala Monasterio de la Sierra

(Burgos), hi figuren en 16è lloc
Vallfogona del Ripollès, que va
tancar el 2012 amb un deute per
habitant de 4.244,50 euros; i Par-
dines en 20è lloc, on la xifra se si-
tuava en els 3.676,35 euros.

Dins de la demarcació, aques-
tes dues poblacions lideren una
llista en la qual les segueixen Cas-
tell-Platja d’Aro (2.340,96 eu-
ros/habitant), Besalú (2.321,31) i
Vilamaniscle (2.040,53). De fet,
Castell-Platja d’Aro és la primera
població de la llista amb més de
10.000 habitants. D’aquests mu-
nicipis grans, el següent és Caste-

lló d’Empúries, amb 1.511,96 eu-
ros per habitant de deute; i Ca-
longe amb 1.391,48.

Pel que fa a les capitals de co-
marca, la primera és Ripoll, que
quan va tancar l’exercici del 2012
tenia un deute viu de 1.156,52 eu-
ros per habitant, seguit de la Bis-
bal d’Empordà, amb 923,78, i Fi-
gueres, amb 829,16. Dins d’aquesta
llista de 221 municipis, Girona es
troba en el 88è lloc, amb el deute
viu més elevat de la província
(54.260.413), que dividit pels
97.198 habitants dóna un deute de
558,25 euros per habitant.

En el cas dels municipis petits,
un projecte encallat o unes ajudes
que no s’hagin cobrat poden dis-
parar la xifra del deute. És el cas de
la població que liderava la llista en
tancar l’exercici del 2012, Vallfo-
gona del Ripollès. Segons expli-
cava la seva alcaldessa, Carme
Freixa,  a finals de l’any passat l’A-
juntament tenia pendents de co-
brament uns ajuts de la Generali-
tat emmarcats dins del Pla d’Obres,
fet que havia provocat que no
s’hagués pogut liquidar el deute un
any després d’haver finalitzat els
treballs per fer la coberta de la pis-

ta polivalent del municipi. Tal com
va exposar Freixa, durant aquest
primer semestre de 2013 ja s’han
cobrat aquestes ajudes que han
permès reduir considerablement
el deute del municipi.

Segons les dades de l’informe
del Ministeri d’Hisenda, hi ha 37
municipis que no registren cap ti-
pus de deute amb les entitats fi-
nanceres. Tot i això, dins del ma-
teix informe no s’especifica quines
són les poblacions en les qual no
figura cap endeutament perquè no
han presentat els comptes davant
del Ministeri.

GIRONA | ROBERT VAN EECKHOUT

Dos gironins entre els 20 més endeutats
Vallfogona i Pardines van tancar el 2012 a la part alta de la llista de municipis de l’Estat amb més deute per habitant

MUNICIPI DEUTE/HAB. DEUTE VIU HABITANTS
Vallfogona de Ripollès 4.244,50 946.524 223
Pardines 3.676,35 566.158 154
Castell-Platja d'Aro 2.340,96 24.643.275 10.527
Besalú 2.321,31 5.633.813 2.427
Vilamaniscle 2.040,53 359.134 176
Bolvir 2.000,00 800.000 400
Camprodon 1.921,86 4.739.307 2.466
Tossa de Mar 1.758,48     10.466.474 5.952 
Sant Joan les Fonts 1.755,41 5.053.828 2.879
Gombrèn 1.711,42 357.686 209
El Port de la Selva 1.676,56 1.695.000 1.011
Crespià 1.673,89 445.255 266
Boadella i les Escaules 1.664,58 426.133 256
Anglès 1.590,37 9.095.324 5.719
Castellfollit de la Roca 1.572,23 1.570.661 999
Mollet de Peralada 1.567,80 282.204 180
Castelló d'Empúries 1.511,96     17.832.043 11.794
La Selva de Mar 1.422,48 288.763 203 
Vilajuïga 1.416,34 1.667.036 1.177
Sant Hilari Sacalm 1.400,22 8.055.455 5.753
Calonge 1.391,48 15.099.000 10.851
Colera 1.354,61 777.545 574
Ogassa 1.331,98 329.000 247
Riudarenes 1.315,98 2.868.847 2.180
Sant Martí de Llémena 1.274,57 759.643 596
Peralada 1.224,36 2.311.587 1.888
Saus, Camallera i Llampaies 1.181,69 953.622 807
Queralbs 1.176,12 209.350 178
Santa Cristina d'Aro 1.175,73 6.003.254 5.106
Torroella de Montgrí 1.161,04     13.345.000 11.494
Sant Jordi Desvalls 1.159,88 815.399 703
Begur 1.158,97 4.892.000 4.221
Ripoll 1.156,52     12.610.675 10.904
Blanes 1.155,15     45.957.753 39.785
Cadaqués 1.121,62 3.291.966 2.935
Roses 1.120,85 22.300.364 19.896
L’Escala 1.117,24 11.740.000 10.508
Bàscara 1.111,57 1.076.000 968
Portbou 1.061,85 1.376.164 1.296
Vilanant 1.011,06 380.157 376
Siurana 997,83 169.631 170
Setcases 997,76 186.582 187
Vila-sacra 975,45 654.529 671
Vilamacolum 967,64 279.648 289
Arbúcies 960,10 6.472.002 6.741
Vilablareix 941,90 2.286.000 2.427
Palau-saverdera 938,72 1.390.251 1.481
Llançà 933,19 4.763.937 5.105
Sant Gregori 929,82 3.108.397 3.343
La Bisbal d'Empordà 923,78 9.865.001 10.679
Garriguella 918,80 803.035 874
Lloret de Mar 913,01 7.284.397 40.837
Forallac 910,52 1.567.000 1.721
Cassà de la Selva 909,12 9.022.986 9.925
Planoles 899,35 277.000 308
Palamós 883,23 15.733.036 17.813
Salt 871,40     26.269.087 30.146
Maçanet de Cabrenys 854,39 631.391 739
Figueres 840,62     38.048.220 45.262
Agullana 829,16 711.421 858
Ribes de Freser 811,93 1.554.036 1.914
Esponellà 807,17 360.000 446
Olot 798,37 26.995.229 33.813
Bescanó 783,24 3.685.148 4.705
Maçanet de la Selva 779,65 5.593.988 7.175
Sant Llorenç de la Muga 768,09 190.487 248
Santa Coloma de Farners 751,59 9.355.734 12.448
Llers 740,81 884.521 1.194
Puigcerdà 738,96 6.618.909 8.957
Sant Feliu de Pallerols 727,77 989.765 1.360
Cornellà del Terri 727,37 1.641.679 2.257
Pals 719,36 2.009.164 2.793
Banyoles 711,08 13.753.010 19.341
Cantallops 709,71 236.333 333
Riudellots de la Selva 695,85 1.417.439 2.037

MUNICIPI DEUTE/HAB. DEUTE VIU HABITANTS
Sant Joan de les Abadesses 688,66 2.388.960 3.469
Molló 680,00 238.000 350
Toses 651,61 101.000 155
Campllong 628,57 330.000 525
Riells i Viabrea 607,86 2.419.271 3.980
Alp 601,72 1.050.000 1.745
Sant Pere Pescador 599,60 1.295.734 2.161
Llívia 592,07 1.000.000 1.689
Sarrià de Ter 581,71 2.786.412 4.790
Llanars 580,52 310.000 534
Sant Feliu de Guíxols 578,94 12.714.000 21.961
Breda 569,67 2.145.951 3.767
Girona 558,25 54.260.413 97.198
Viladasens 552,55 114.930 208
Torroella de Fluvià 551,14 388.000 704
La Jonquera 550,11 1.762.000 3.203
Vall-llobrega 548,20 495.571 904
Cruïlles, Monells i St Sadurní 545,89 684.000 1.253
Bordils 540,01 938.000 1.737
Les Planes d'Hostoles 518,58 882.112 1.701
Sant Julià del Llor i Bonmatí 518,49 645.000 1.244
Albons 507,63 362.444 714
Biure 506,82 126.197 249
La Vall d'en Bas 502,90 1.474.000 2.931
Hostalric 502,24 2.018.001 4.018
Vilabertran 499,45 455.000 911
Serra de Daró 490,38 102.000 208
La Cellera de Ter 485,78 1.003.617 2.066
Pau 474,04 283.000 597
Porqueres 468,94 2.106.000 4.491
Fontcoberta 465,30 639.792 1.375
Verges 458,51 547.000 1.193
El Far d'Empordà 450,45 250.000 555
Ordis 447,57 175.000 391
Vilademuls 446,15 348.000 780
Sant Miquel de Campmajor 443,48 102.000 230
Canet d'Adri 439,10 274.000 624
Sant Miquel de Fluvià 437,18 341.000 780
Rabós 425,99 87.753 206
Sant Climent Sescebes 424,65 241.204 568
Sant Mori 423,47 83.000 196
Jafre 418,57 177.891 425
Santa Pau 418,15 670.716 1.604
Campdevànol 416,55 1.445.000 3.469
Sant Julià de Ramis 414,06 1.435.561 3.467
Ventalló 411,46 335.748 816
Palafrugell 406,04 9.290.284 22.880
Caldes de Malavella 397,55 2.811.104 7.071
Vilafant 392,35 2.166.962 5.523
Amer 382,52 871.000 2.277
Corçà 380,77 487.000 1.279
Pedret i Marzà 380,43 70.000 184
Foixà 379,42 118.000 311
Viladrau 375,34 408.000 1.087
Sant Aniol de Finestres 367,52 129.000 351
Espolla 365,80 154.000 421
Sales de Llierca 354,17 51.000 144
Ger 344,02 165.472 481
Osor 343,68 155.000 451
Riudaura 337,90 148.000 438
Madremanya 330,83 88.000 266
Sils 307,59 1.753.883 5.702
Vidreres 301,60 2.332.000 7.732
Llagostera 288,34 2.352.000 8.157
Tortellà 282,63 224.126 793
Riumors 281,75 71.000 252
Montagut i Oix 269,94 264.000 978
Isòvol 263,00 86.000 327
Vilopriu 262,67 57.000 217
Parlavà 256,48 99.000 386
Sant Jaume de Llierca 256,27 194.000 757
Viladamat 246,12 111.000 451
Sant Ferriol 243,24 54.000 222
Ullà 243,01 252.000 1.037
Serinyà 229,06 257.000 1.122

MUNICIPI DEUTE/HAB. DEUTE VIU HABITANTS

Regencós 205,94 60.751 295
Celrà 204,45 1.004.686 4.914
Pont de Molins 204,29 109.910 538
Capmany 200,63 127.000 633
Quart 193,82 630.874 3.255
Sant Feliu de Buixalleu 192,89 152.000 788
La Tallada d'Empordà 189,54 87.000 459
Cistella 181,49 51.000 281
Cabanes 180,39 167.939 931
Avinyonet de Puigventós 176,63 269.000 1.523
Vidrà 166,51 27.141 163
Argelaguer 162,38 69.009 425
Vilallonga de Ter 158,80 74.000 466
Navata 158,69 199.000 1.254
Pontós 150,86 35.000 232
Vilobí d'Onyar 150,40 459.159 3.053
Ultramort 149,04 31.000 208
Maià de Montcal 148,98 66.000 443
Fortià 148,75 101.000 679
Llosses, Les 133,93 30.000 224
Sant Joan de Mollet 129,40 67.548 522
Fornells de la Selva 128,82 315.491 2.449
Aiguaviva 126,67 98.042 774
Llambilles 123,42 88.000 713
La Pera 116,82 50.000 428
Camós 104,87 71.000 677
Terrades 102,89 32.000 311
Bellcaire d'Empordà 84,72 56.000 661
Sant Martí Vell 60,15 16.000 266
Espinelves 44,78 9.000 201
Flaçà 36,62 39.000 1.065
Mont-ras 33,55 61.000 1.818
Cervià de Ter 32,01 29.000 906
Sant Pau de Segúries 8,89 6.000 675
Albanyà 0 0 153
L’Armentera 0 0 860
La Vajol 0 0 93
Beuda 0 0 170
Borrassà 0 0 714
Brunyola 0 0 397
Cabanelles 0 0 244
Campelles 0 0 136
Colomers 0 0 205
Darnius 0 0 532
Das 0 0 222
Fontanals de Cerdanya 0 0 472
Fontanilles 0 0 156
Garrigàs 0 0 382
Garrigoles 0 0 167
Gualta 0 0 362
Guils de Cerdanya 0 0 558
Juià 0 0 347
Lladó 0 0 736
Meranges 0 0 91
Masarac 0 0 293
Massanes 0 0 711
Mieres 0 0 333
Palau de Santa Eulàlia 0 0 100
Palau-sator 0 0 294
Palol de Revardit 0 0 478
Les Preses 0 0 1.752
Rupià 0 0 248
Sant Andreu Salou 0 0 159
Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 348
Susqueda 0 0 105
Torrent 0 0 193
Ullastret 0 0 287
Urús 0 0 201
La Vall de Bianya 0 0 1.335
Vilaür 0 0 142
Vilamalla 0 0 1.101
TOTAL MUNICIPIS 608.772.000 761.627
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Breus

L’actual regidora de Cultura de
Camprodon, Sònia Riñé (PSC) ha
anunciat a Televisió del Ripollès
que deixarà el càrrec el mes vinent.
Riñé deixa la plaça de regidora per
motius laborals i personals. Ara, la
previsió és que sigui substituïda
per Xavier Guitart, el qual era el nú-
mero 7 de la llista del PSC. La di-
missió de Riñé s’afegirà a la de Jo-
sep Anton Rovelló (CiU).

CAMPRODON I DdG

Una regidora de
Camprodon dimitirà

POLÍTICA MUNICIPAL

L’Assemblea del Procés Consti-
tuent a la Garrotxa, diumenge a la
tarda, va fer un acte públic a la Pla-
ça Major d’Olot. Arcadi Oliveras i
Teresa Forcades (impulsors de
l’Assemblea) ja van fer un acte
públic al mateix lloc a la primave-
ra.

L’acte de diumenge va ser per
enfortir l’assemblea a la comarca,
on ja té uns 500 adherits.

OLOT | DdG

L’Assemblea del Procés
Constituent a Olot

POLÍTICA

Clara Casanova (regidora d’Olot
per ERC) va felicitar l’àrea de Ser-
veis Generals per la reparació dels
guals situats davant de l’Escola
Petit Plançó. Això no obstant, Ca-
sanova va recordar que «si bé està
fet, han tardat 2 anys». 

Va respondre Josep Gelis (Ser-
veis Generals per CiU) que va atri-
buir la reparació a un pla d’ocu-
pació.

OLOT| DdG

ERC d’Olot celebra la
reparació de guals

URBANISME 

La regidora, Júlia Sala (PPC) va
demanar perquè no tallen la ges-
pa dels espais verds del Polígon del
pla de Baix. 

Josep Gelis (regidor de Serveis
Generals per CiU) va respondre
que la construcció d’una rasa per
connectar l’escorxador amb la de-
puradora ho ha impedit. Va anun-
ciar que la tallaran aviat, quan ta-
pin l’excavació.

OLOT | DdG

Vol que tallin la gespa
d’un polígon d’Olot

PPC 

Josep Guix, portaveu del PSC a
Olot, va felicitar l’alcalde pel fet
d’organitzar la primera reunió del
patronat del nou hospital dins del
nou recinte, ja acabat. Va resaltar
l’aspecte reivindicatiu de la re-
unió. Va anunciar que no accep-
tarà un hospital mal acabat.

El PSC reclama el nou
Hospital de la Garrotxa

Dos mil tres-cents senglars van
ser abatuts per les colles de caça-
dors que cacen dins dels límits del
Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa. Segons ha explicat
Xavier Puig (director del Parc) a Rà-
dio Olot, el nombre de senglars va
ser aconseguit en 597 batudes
efectuades en el decurs de la pas-
sada temporada de caça.  El màxim
responsable del Parc ha valorat les
xifres d’històriques i ha considerat
que són insuperables. Ha argu-
mentat aquestes deduccions del fet
que les colles han sortit a caçar
quasi cada dissabte i diumenge i
dies festius i, sempre, han acon-
seguit com a mínim endur-se a
casa entre 3 i 4 animals. 

El nombre d’animals caçats per
batuda, en l’opinió del director
del Parc,  representa el màxim de
pressió que els caçadors poden
efectuar sobre la població de sen-
glars.  El conjunt de porcs senglars

que viuen dins del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa és
inconcret. Per tal, de saber-ho el
Parc treballa en un estudi destinat
a saber el nombre d’animals i els
efectes de la cacera. De moment,
se sap que la població tendeix a l’al-
ça. 

Prop dels nuclis urbans
Una altra de les coses que tant ca-
çadors, com gent que habitual-
ment acudeix als boscos, han de-
tectat és que els senglars abando-
nen els racons més amagats i allu-
nyats de les persones. Així, les
restes d’excrements, de rebolcades
en  el fang i fins i tot de banys en els
rierols ben proveïts d’aigua per
les pluges de primavera i estiu
han estat visibles prop dels nuclis
urbans. 

Des del Parc, aconsellen no do-
nar-los menjar i evitar els encre-
uaments amb els porcs domèstics,
perquè els efectes d’aquestes pràc-

tiques són l’origen d’un augment
desemesurat de senglars.

El cada vegada més elevat grau
d’atreviment dels senglars fa que
el animals s’endinsin en els camps
de blat de moro i destrueixin el
moresc espigat. La previsió era
que les espigues sortissin a finals
de juliol. Això no obstant, les plu-
ges van retardar-ne la sortia i s’es-
pera per ara, quan la sortida de les
flors del moresc coincidirà amb el
període de més calor.

La cruesa clima fa que els pa-
gesos reguin els camps i els sen-
glars hi entren en busca de frescor
i per menjar-se les espigues. Entre
una cosa i l’altra provoquen grans
destrosses, amb les conseqüents
pèrdues econòmiques i morals. En

veure el seu esforç destruït, els
pagesos es desanimen. 

Una solució, segons fonts de la
Unió de Pagesos, seria permetre fer
batudes durant tot l’any. De fet,
Medi Ambient, en diverses oca-
sions ha allargat les temporades de
caça i ha permès, de manera ex-
cepcional, batudes nocturnes. 

Apart de la caça, s’han dut a ter-
me accions per evitar l’entrada
dels senglars als camps de blat de
moro. La més comuna ha estat tan-
car els camps amb filferros (en
ocasions electrificats), però els
senglars són especialistes en ras-
car el terra, per la qual cosa fan un
forat i passen. Una altra ha consistit
en l’ús de repelents que s’ha de-
mostrat més efectiva, perquè els

senglars s’han desplaçat a d’al-
tres llocs. 

La pressió dels senglars ha pro-
vocat la creacó de plans d’acció els
quals participen pagesos, caça-
dors, Agents Rurals i tècnics de
Medi Ambient. Això no obstant la
progressió dels porcs senglars i
l’augment del costum d’apropar-se
a cultius i zones habitades aug-
menta. 

El resultat de l’augment dels
senglars ja va tenir una conse-
qüència a la passada tardor, quan
pagesos de la Garrotxa, Pla de
l’Estany i de l’Alt Empordà van
assenyalar que no sembrarien ni
blatdemoro ni girasol perquè tot i
necessitar-lo, ja estaven cansats
que els animals els xafin la feina.

OLOT | DdG

Maten 2.300
senglars al Parc
de la Garrotxa en
només un any

Els pagesos consideren insuficients els
efectes de la cacera, perquè els porcs els
continuen fent malbé els cultius de moresc



Un caçador arrossega un senglar abatut en una cacera efectuada la temporada passada.
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10.00 h.
«Bibliofesta» Taller d’Scrap. Biblioteca
Mercè Rodoreda. Elaboració d’un «Mini
Àlbum». A càrrec de Sònia Rodríguez.
Adreçat a adults.
Inscripcions prèvies a la biblioteca (8 eu-
ros).

17.00 h. 
«Bibliofesta» Campionat de Sudoku. Ex-
teriors de l’ajuntament. Inscripcions prè-
vies a la biblioteca.

17.30 - 19.30 h.
«Bibliofesta» 1a Trobada de col·leccio-
nistes i intercanvi de punts de llibre. Ex-
teriors de l’ajuntament.

19.00 h.
Visita teatralitzada · Vil·la romana de Pla
de Palol. Oficina de Turisme (punt de

trobada). Cia. La Minuscula. Per a tots
els públics.

20.00 h.
«Bibliofesta» Presentació literària.
Planta baixa de l’ajuntament. «Introduc-
ció a la història de Catalunya. Una nova
perspectiva» de Carles Camps, Joan Ca-
valler, Armand Sanmamed, de la Funda-
ció d’Estudis Històrics de Catalunya.

Tot seguit, lliurament de premis.
2n Premi de Recerca Local Jordi Comas.

23.00 h.
Concert · La Salseta del Poble Sec. Plaça
del Mil·lenari. Servei de bar.

12.00 h.
Missa solemne. Església de Santa Maria.

17.00 - 00.00  h.
Festa de les AMPA. Plaça dels Estanys.
Inflables, taller de circ i festa de l’escu-
ma. Obert a tothom.

19.00 h.
Consagració de l’Altar Major.  Església de
Santa Maria. Actuació de la Coral de San-
ta Cristina. 60è Aniversari de la funda-
ció de l’església.

20.00 h.
Audició de Sardanes · La Principal de
Banyoles. Plaça Major.

20.00 h.
Rua infantil i animació. Passeig Marítim.

21.00 h. 
Concert · Concurs Aromúsica 2013. Con-
curs musical de grups novells. Plaça del
Mil·lenari. Premi de gravació d’una ma-
queta en un estudi professional. Elecció
del grup guanyador a partir del vot del
públic i el jurat. Servei de bar.
www.arojoves.cat

18.30 h.
Espectacle infantil · País de Cotó. Plaça
Major.

21.30 h.
10è Festival de Guitarra de Girona ·
Adam Levin. Església Parroquial de San-
ta Maria.
www.festivalguitarragirona.com

23.00 h.
16è Festival Nits de Jazz · The America
Spiritual Ensemble. Platja Gran (Cavall
Bernat).
www.nitsdejazz.com

23.00 h.
Concert · Miquel del Roig (mestre del po-
purri non-stop). Plaça del Mil·lenari. Ser-
vei de bar.

23.00 h.
Festival Desemboca 2013. Concert ·
Guadalupe Plata (blues) + Suzy & Los
Quattro (rock’n’roll). Plaça Els Estanys.
Servei de bar.
www.arocinema.com

08.30 h.
Torneig de petanca. Centre Cívic Vicenç

Bou (inscripcions). Participació en obert
i gratuït. Organitza: Associació Petanca
Platja d’Aro.

09.00 - 20.00 h. 
Torneig de Futbol Platja. Platja Gran
(Riuet). Inscripcions: torneigfutbolp-
da@gmail.com

19.00 h.
Taller infantil · Grup de Natura Sterna.
Plaça Major.

22.30 h.
Festival Desemboca 2013. Concert · Los
Mambo Jambo (so «jambofònic») + Sal-
vaje Montoya (rock’n’roll) + Fuckin Bo-
llocks (garatge). Plaça dels Estanys. Ser-
vei de bar.
www.arocinema.com

09.00 - 20.00 h.
Torneig de Futbol Platja. Platja Gran

(Riuet). Inscripcions: torneigfutbolp-
da@gmail.com

20.00 h.
Concert  de Festa Major · Cobla Orques-
tra Els Montgrins. Plaça del Mil·lenari.
Servei de bar.

23.00 h.
Ball de Festa Major · Cobla Orquestra Els
Montgrins. Plaça del Mil·lenari. Servei de
bar.

22.30 h.
Festival Desemboca 2013. Concert ·
Please Wait (post-rock hardcore) + Cas-
parvon (rock alternatiu) + Straigth On
(pop-punk). Plaça dels Estanys. Servei
de bar.
www.arocinema.com

Del 29 de juliol al 21 d’agost
Exposició Concurs de Cartells. Festa Ma-
jor de Platja d’Aro 2013. Biblioteca Mer-
cè Rodoreda. Alumnes de l’Escola Supe-
rior d’Art i Disseny d’Olot. 

Del 14 al 18 d’agost
2n Concurs Instagram – Guanya un iPad
Mini (16 GB Wi-Fi + 3G). Tema: Castell
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (en qualse-
vol de les seves vessants). Màxim 3
imatges per persona . Adreçat a majors
de 18 anys.
hashtg #fmpda2013.
Bases de participació:
www.platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com

Oficina de Turisme
de Platja d’Aro
T. 972 817 179
turisme@platjadaro.com
www.platjadaro.com
ciutadà.platjadaro.com
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Platja d’Aro celebra del 14 al 18 d’a-
gost la seva Festa Major 2013 amb
l’esperit d’oferir un ampli con-
junt d’activitats per a totes les
edats. La gratuïtat i l’aire lliure
com a escenari de gairebé totes les
propostes són els seus trets ca-
racterístics. La música, l’esport,
la cultura i les noves tecnologies
seran les protagonistes. La prin-
cipal novetat és la nova imatge grà-
fica de la Festa Major, de Cristina
Subirachs, guanyadora del con-
curs de cartells convocat pel con-
sistori entre els alumnes de l’es-
cola Superior d’Art i Disseny d’O-
lot.

enguany també se celebra el 2n
Concurs de fotografia per insta-
gram. La convocatòria està ober-
ta a majors de 18 anys que poden
presentar propostes durant els
cinc dies de la festa, i té com a tema
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Aga-
ró en qualsevol de les seves ves-
sants, amb un màxim de 3 imatges
per persones. Per optar a guany-
ar el primer i únic premi, un iPad
Mini 16 GB Wi-Fi+3G, cal publicar-
les al hashtag #fmpda2013. 

el primer dia de la festa,  di-
mecres 14 d’agost de celebra el Bi-
bliofesta! amb un conjunt d’acti-
vitats organitzades per la Biblio-
teca Mercè Rodoreda amb un ta-
ller d’scrap, campionat de sudoku,
trobada de col·leccionistes i in-
tercanvi de punts de llibre, una
presentació literària, i el lliura-
ment de premis del 2n Premi Jor-
di Comas de Recerca Local.

Música
Les activitats musicals de la festa
s’inicien amb l’actuació de la Sal-
seta del Poble Sec (dimecres14 d’a-
gost), i continuen amb l’actuació
dels grups novells finalistes del 3r
Concurs Aromúsica: Failovers,
Aruna, Charlie Brownjah, Ask The
Dust, i el impasible Jack K- (dijous
15 d’agost), Miquel del Roig, i The
American Spiritual ensemble –

en el marc de les Nits de Jazz- (di-
vendres16 d’agost), i el concert i
ball amb la Cobla-Orquestra els
Montgrins (diumenge 18 d’agost).
Com a novetat, aquest any s’ha
convocat la primera edició del
Festival d’estiu Desemboca, una
proposta d’activitats a l’entorn les
darreres tendències culturals-
col·leccionisme, concerts i cine-
ma- de forma gratuïta i a l’aire lliu-
re, organitzat per l’Associació Aro-
cinema, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

els concerts Desemboca se ce-
lebraran a la plaça dels estanys a
les 11 de la nit, i s’inicien amb el
rock de Suzy & los Quattro, i blu-
es dels Guadalupe Plata (diven-
dres 16 d’agost). Continuen amb
el garatge dels Fuckin’ Bollocks; la
barreja de rock'n'roll, cúmbia, ga-
ratge i punk de Salvaje Montoya;
i amb el so jambofònic basat en el
rock&roll, rhythm&blues, surf i
swing de Los Mambo Jambo (dis-
sabte 17 d’agost). i com a cloenda
serà el torn de les formacions més
properes amb les bandes emer-
gents Straight On (Platja d’Aro),
Casparvon (Palafrugell), i Please
Wait (Sant Feliu de Guíxols, di-
umenge 18 d’agost). 

Esports
Les activitats esportives es con-
creten amb el Torneig de Petanca
al Centre Cívic Vicenç Bou (dis-
sabte 17 d’agost); i el Torneig de
Futbol Platja a la Platja Gran-Riuet
(cap de setmana 17 i 18 d’agost).
Tota la família podrà gaudir de la
visita teatralitzada a la Vil·la ro-
mana de Pla de Palol amb l’a-
companyament de la Company-
ia La Minúscula (dimecres 14 d’a-
gost); de la Festa de les AMPA del
municipi, oberta a tothom, amb
inflables, taller de circ i festa de l’es-
cuma; i d’una rua infantil i ani-
mació al Passeig Marítim (dijous
15). A aixpo cal afegir  l’espectacle
de País de Cotó (divendres 16 d’a-
gost); i d’un taller amb el Grup de
Natura Sterna (dissabte 17).

DDG | PLATJA D’ARO

Cinc dies de festa amb
una trentena d’activitats
per a tots els públics

PÀG ESPECIALSFesta major de Platja d’Aro
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La Salseta del Poble Sec actua dimecres 14 a la plaça del Mil·lenari.

SALSETA.COM

Centre de Salut Dental

• Ortod�ncia • Implantologia 
• Pr�tesis  • Period�ncia 

• Odontopediatria • Endod�ncia

c/ Gaziel, 4 - Tel. 972 81 87 66 - 17250 PPLLAATTJJAA DD��AARROO �Girona�

UUss ddeessiittggeemm uunnaa BBoonnaa FFeessttaa MMaajjoorr
Tel. 972 66 24 11 - 652 92 34 57    PLATJA D'ARO

INSTAL·LACIONSJ. DILMÉ
LLUM • AIGUA • CALEFACCIÓ • GAS
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DRU
@drudibruixa

«Cap Roig (i el seu públic) dempeus amb Albert Pla.
Ja em puc morir.»

TONI VIDAL SASTRE
@tonividalsastre

«Esperant els ànecs #Roses
pic.twitter.com/QOWWPrrMrx»

NICOLÁS TOMÁS
@nicolastomas

«Els pixapins es divideixen entre els qui estiuegen
a Llafranc, Cadaqués i rodalies i els qui se'n van a

Menorca. No hi ha tercera via.»

MARC SANS BUSCAS
@MarcSans95

«Direcció Palamós amb moltes ganes de platja!»

JOFRE BARDAGÍ
@jofrebardagi

«Cami de Begur ‘a darlo todo’ amb @glaucs_oficial!
@ AP-7 http://instagram.com/p/cy6Q8MqX0g/»

PRESSER
@Roadpresser

«Moltes gràcies a tot el personal del @PortaFerrada,
ha estat un plaer immens treballar i compartir amb

@drexlerjorge aquesta nit màgica!»

AL TWITTER

Begur homenatjarà aquest cap
de setmana la bailaora Carmen
Amaya, que va morir al municipi
el 19 de novembre de 1963. I ho
farà amb l’espectacle Juerga Gita-
na, una mostra del flamenc més
autèntic que comptarà amb figu-
res com Pilar Montoya, «La Fa-
raona», filla del mestre Farruco, i
la Chana -que ja està retirada dels
escenaris- com a artista convida-
da. Segons la coordinadora de
l’espectacle, Isabel Ruiz de Villa,
l’objctiu és que diferents artistes del
món gitano homenatgin Amaya
«recordant-la però cadascú amb el
seu sentiment i la seva pròpia pet-
jada». 

L’espectacle, que es podrà veu-
re divendres i dissabte a dos quarts
d’onze de la nit,  comptarà amb al-
tres bailaores flamencs com el Ba-
rulli, Maria Moreno, El Lolo i Pi-
lingui, mentre que al cant actuaran
el Zambullo, el Fabi i Manuel Tañé.
A la guitarra, d’altra banda, es po-
drà escoltar a Roman Vicenti, el
Perla.  

«Carmen Amaya va ballar d’u-
na manera molt especial, ja que va
ser la primera en talonejar tant; te-
nia una intensitat i una força sal-
vatges», explica Ruiz de Villa. I és
que la vida d’Amaya no va ser pre-
cisament senzilla: nascuda al So-
morrostro de Barcelona, des de
ben joveneta va lluitar per treure la
seva família de la pobresa. L’èxit,
però, li arribaria a Amèrica, on va
triomfar als teatres d’Argentina,
Uruguai, Brasil, Mèxic i els Estats
Units. Després, en tornar a Euro-
pa, triomfaria a París, però hauria
de lluitar contra una malaltia renal
que, al final de la seva carrera, li
comportaria dificultats a l’hora
de ballar.  

Juerga Gitana vol fer reviure

l’esperit d’Amaya: «Hem volgut
crear un espectacle vital, igual
que el ball ho era per a Carmen»,
assenyala. L’objectiu, assenyala,
no és fer un espectacle biogràfic,
sinó aprofundir en l’essència del
flamenc i, sobretot, en el món de
la dona dins de la societat gitana.
«La nostra juerga és també un

cant, d’essència lliure, al sentir gi-
tano», afegeix la coordinadora de
l’espectacle, tot garantint que «erà
una cosa molt especial, apte per a
avis, pares i néts».  Els artistes
porten aproximadament sis mesos
preparant l’espectacle i confien
que, arrel de l’actuació a Begur, el
podran dur a més escenaris. 

GIRONA | LAURA FANALS 

Un espectacle flamenc
recordarà la «bailaora»
Carmen Amaya a Begur 

A «Juerga Gitana», Pilar Montoya, la «Chana» i altres figures
homenatjaran l’artista, que va morir fa cinquanta anys al municipi 


La «bailaora» Carmen Amaya. 

DIARI DE GIRONA

Carmen Amaya se sentia molt
vinculada a Begur, on va adquirir el
Mas Pinc i va passar-hi llargues tem-
porades al final de la seva vida. De
fet, el darrer cop que va ballar en pú-
blic va ser a l’esplanada de la fàbrica
Forgas, amb l’objectiu de recaptar
diners per a la il·luminació del cas-
tell. En motiu dels cent anys del seu
naixement i els 50 de la seva mort,
l’homenatge que li prepara l’Ajunta-
ment de Begur inclou la mostra fo-
togràfica Carmen Amaya i Begur,

que es pot veure a la sala d’exposi-
cions de les Escoles Velles cada tar-
da, de sis a nou, fins a finals de més.
D’altra banda, també s’han progra-
mat les visites guiades titulades El
Begur de Carmen Amaya, que se ce-
lebraran el 23 d’agost a dos quarts
de vuit del vespre i el 2 de setembre
a les onze del matí. Les visites reco-
rreran alguns dels llocs més emble-
màtics per a la bailaora,  com ara
casa seva, al Mas Pinc, o la plaça For-
ga, on va ballar per últim cop. Final-
ment, l’1 de novembre, al Cinema-
casino, es projectarà la pel·lícula Los
Tarantos, protagonitzada per Amaya
i Antonio Gades.DdG BEGUR



Una exposició i dues
visites guiades 

ACTES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT 

UN CENTENAR DE PERSONES
van assistir a la Nit Solidària Cala del
Pi - Pere Quera Joiers, que va recaptar
5.000 euros pel Banc dels Aliments de
les Comarques de Girona. La gala,
amenitzada amb un quintet de cambra
de la Giorquestra, va oferir un coctel
gastronòmic a càrrec del xef del
restaurant Rosa dels Vents, Enric
Herce, va reunir personalitats del món
empresarial i social com el vicecònsol
de l’ambaixada russa, Sergey Zenkov. 



Cent comensals a
la Nit Solidària Cala
del Pi-Pere Quera

DIARI DE GIRONA
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Cultura i Societat
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ

TELEvISIó «Spartacus:
Venganza» pròximament 
Després de l’èxit que va suposar «Spartacus:
Sangre y Arena» per a Cuatro, la cadena promo-
ciona la segona temporada.  53

CORREU ELECTRòNIC cultura.diaridegirona@epi.es

LLETRES Nou homenatge a la
figura de Salvador Espriu
El Teatre Amateur de Catalunya s’afegeix a la commemoració del cente-
nari del naixement de l’escriptor català. 46

El fotògraf Oriol Maspons, inte-
grant del grup de renovació estè-
tica i intel·lectual de la Gauche
Divine barcelonina i testimoni,
amb la seva càmera, de l'atmosfe-
ra dels anys seixanta i setanta, en-
tre aquests indrets s'inclouen pa-
ratges gironins, va morir ahir a Bar-
celona als 84 anys d'edat, segons va
informar la seva família. Maspons
estava ingressat des de fa diversos
dies a la Clínica Platón de Barce-
lona, on ja s'havia comunicat als
seus familiars que la seva situació
era irreversible en agreujar-se di-
verses molèsties que patia. Àlex
Maspons, fill del fotògraf, va de-
clarar que «l'home se'n va, la seva
obra queda» i va informar que es
realitzarà un acte al setembre per
recordar el seu pare.

El Museu Nacional d'Art de Ca-
talunya ha anunciat avui una re-
trospectiva sobre l'obra del fotò-
graf, segurament el 2015, exposi-
ció que forma part d'un projecte
que s'ha estat negociant en els úl-
tims mesos, algunes vegades amb
la presència del propi Maspons.
També contempla el MNAC la in-
corporació a la col·lecció del mu-
seu d'una part substancial de les
cinc mil fotografies de Maspons di-
positades al museu públic el 2011.
El director del MNAC, Pepe Serra,
va ressaltar que «ara és més el

moment de donar el condol a la fa-
mília i el museu ja li està agraït tota
la vida per la col·laboració que ha
fet, que és extraordinària».

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, després
de lamentar la mort de Maspons i
expressar el condol a família i
amics del fotògraf, es va referir a
Oriol Maspons i Casades (1928-
2013) com «un dels més grans de
la fotografia catalana».

El lligam de Maspons i Girona 
La Sala Girona de La Caixa va ex-
posar l'hivern de 1995 una sel·lec-
ció de seixanta fotografies d'Oriol
Maspons, realitzades entre els
anys 50 i mitjans dels 70. En la pre-
sentació de la mostra, David Ba-
sells va definir Maspons com un
«fotògraf participatiu», i és que
Maspons va afrontar el seu ofici no
com un turista provisional que
retratava intants de vida des d'una
barrera, sinó com un actor més de
l'escena que es va allunyant mica
en mica per poder-ne fer una crí-
tica.  La Fontana d'Or de Girona
també va acollir l'hivern de 2002,
l'exposició Gauche divine, una
mostra fotogràfica de Xavier Mi-
serachs, Oriol Maspons i Colita so-
bre aquest col·lectiu, i la seva pre-
sència  destacada, sobretot en in-
drets com Cadaqués, Llofriu, Be-
gur i Platja d'Aro. 

BARCELONA | EFE/DdG

Dol pel fotògraf Oriol Maspons 
Els seus 84 anys i la seva càmera van ser testimonis de l’atmosfera dels anys seixanta i setenta Membre de la

«gauche divine», grup de renovació estètica i intel·lectual, marcant un punt d’inflexió en la cultura i societat del país


ANIOL RESCLOSA / MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

LA MIRADA DE MASPONS
Fotografies realitzades pel

fotògraf Oriol Maspons (a la
imatge) els anys que va

fotografiar els estius de la
Costa Brava. Guàrdies Civils
al relliscós pendent. Cadaqués,
Costa Brava, 1962. Escena

quotidiana. Cadaqués, Costa
Brava, 1966. 
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Besalú, Caldes de Malave-
lla, Campdevànol, Castelló
d'Empúries, Girona, Hostalric,
Lloret de Mar, Palamós, Pals i
Verges.

CASSÀ DE LA SELVA
Concert A 1/4 d’11 al pati de
Can Trincheria actuació d’Albert
Martínez més artistes convi-
dats.

L’ESTARTIT
Concert A les 10 de la nit a
la plaça Llevantina actuació de
Jazz Legends Quintet en motiu
del festival de música de Torro-
ella.

RIPOLL
Festival de Música A les 10
de la nit al claustre del Mones-
tir concert de jazz a la fresca
amb Andrea Mottis i Joan Cha-
morro.

SANT FELIU DE GUIXOLS
Porta Ferrada A 2/4 d’11 de
la nit al Teatre Auditori Vicky
Peña canta Kurt Weil al llarg del
Kurt dins del festiavl Porta Fe-
rrada.

TOSSA DE MAR
Concert A les 10 de la nit al
Far nit d’indie hop amb Joana
Harri & Bertil Wynn Bergen.

SALT
Informativa A 2/4 de 5 de la
tarda al centre de la gent gran
conferència informativa sobre
la situació del mosquit tigre a la
demarcació de Girona i accions
pel seu control a càrrec d’E-
duard Marquès i Ernest Pous,
tècnics del servei de control de
mosquits.

DARNIUS
Festa Major Durant tot el
dia a la Plaça Major del munici-
pi, inflables per a la mainada.

A les 10 de la nit a la Plaça
Major, cinema  a la fresca.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Festa Major A partir de les
10 de la nit a la Plaça del Cas-
tell de La Bisbal d’Empordà,
concert a càrrec de Sanjays.

ROSES
Festa Major A les 5 de la
tarda al port pesquer visita
guiada i subhasta del peix.

A les 7 de la tarda a la plaça
Catalunya espectacle infantil
«La Perleta coneix el circ» a cà-
rrec de la companyia La Perleta
i els Mitjons.

A les 8 del vespre al recinte
firal a l’antic càmping Bahia fi-
res i barraques.

A les 11 de la nit al recinte fi-
ral concert del grup The Baza-
ga’s.

GIRONA
Jocs de taula Calor? Avorri-
ment? Vols canviar el teu estiu?
Vine a les tardes juganeres de
l'Espai Marfà! Trepidants tira-
des de daus que decidiran el tu
destí, riure sense fre, apassio-

nants mons per descobrir... Et
descobrirem un nou univers: el
dels jocs de taula! T'hi atrevei-
xes? De 2/4 de 6 de la tarda a
les 8 del vespre, els dimarts 13,
20 i 27 d'agost. Organitza: Lu-
dus Mundi. Activitat gratuïta.

PLATJA D’ARO
Club infantil De les 11 del
matí a les 5 de la tarda a la
platja gran mini club infantil
amb ludoteca per a nens i ne-
nes de 3 a 12 anys.

PALAMÓS
Taller de Nusos Els dime-
cres d’estiu. el Museu de la Pes-
ca organitza tallers de nusos
mariners, a bord de les barques
del peix. Una oportunitat per
aprendre a fer els nusos més
pràctics en un taller pedagògic
a bord d'una barca de pesca tra-
dicional. Preu: 4€/2€

GIRONA
Museu d’Història dels
Jueus Les diferents llen-
gües han estat emprades pel
poble jueu en diferents mo-
ments i entorns, però també
amb finalitats diferents. Per
això, l'exposició Les llengües
del judaisme, que es pot visi-
tar fins al proper 30 de se-
tembre al Museu d’Història
dels Jueus (C/ Força, 8), arren-
ca dels temps més antics del
Poble d'Israel i presenta l'he-
breu com a llengua de la Bí-
blia; i arriba fins al món ac-
tual, on l'hebreu és una la
llengua oficial d'un dels es-
tats creats al segle XX.

Museu d’Història El Mu-
seu d’Història de Girona acull
fins al proper mes de no-
vembre, Josep Maria Corre-
dor. De casa a Europa. La
mostra ret homenatge, en el
centenari del seu naixement,
a un dels assagistes més im-
portants en llengua catalana
del segle XX i un dels autors
catalans més traduïts. Corre-
dor va ser figura clau de l'exili
català, al costat de Pompeu
Fabra, Carles Riba i, sobretot,
Pau Casals, de qui fou amic i
secretari personal i de qui pu-
blicà el llibre Converses amb
Pau Casals, traduït i publicat
en catorze països diferents. 

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.

Museu d’Art Amb motiu
del centenari del naixement
de Salvador Espriu, el Museu
d'Art ha organitzat una petita
mostra basada en el poema
que Espriu va dedicar al pintor
Josep Beulas (Santa Coloma
de Farners, 1921) l'any 1982.
Escoltant la pintura de Josep
Beulas evoca la faceta més
espiritual i mística d'aquest

artista tot inspirant-se en els
paisatges que integren una
gran part de la seva obra pic-
tòrica. Es podrà visitar fins al
proper 22 de setembre.

Faràndula El Museu d’Histò-
ria de Girona acull l’exposició
Faràndula. 500 anys d’imatge-
ria festiva de Girona. El temps
transcorregut des de l'aparició
del primer gegant a Girona i la
diversitat de la imatgeria festi-
va que ha hi ha hagut es desco-
neix entre la població. Podem
documentar la faràndula a par-
tir del segle XVI, sempre dins
d'un àmbit festiu, en celebra-
cions de caràcter públic, tant ci-
vils com religioses. Els ele-
ments que componen aquesta
imatgeria són els gegants, els
capgrossos, àligues, dracs, mu-
lasses, lleons i cavallets. Oberta
fins al 29 de setembre.

Bòlit El Bòlit de la Rambla
acull fins al proper 29 de
setembre l’exposició Give me
three days. El resultat d’un
experiment en el qual cinc ar-
tistes s’han ficat en la pell
d’un turista per conèixer la nit
gironina de dalt a baix. Els au-
tors d'aquests cinc itineraris
són artistes professionals que
es van allotjar a la ciutat du-
rant tres dies, gràcies a la
col·laboració dels hotels, amb
l'objectiu de definir, armats
només amb una tauleta (ta-
blet, iPad...) uns trajectes de-
cididament no convencionals,
alguns dels quals encara con-
serven el punt de caramel de
tot el procés innovador.

FIGUERES
Museu Empordà La Casa
Empordà de Figueres acull, fins
al proper 1 de setembre les
exposicions Viatge extra-ordi-
nari i Galactic Tour, de Marcel
Dalmau; i Casi todo Picasso,
de Rogelio López Cuenca. 

Biblioteca La Biblioteca Fa-
ges de Climent de Figueres
acull aquest agost l'exposició
Puta postguerra.   El pintor
Francesc Vicenç Nogueroles
(Gandia, 1965), en un gest de
generositat, s’ha arriscat a rea-
litzar una interpretació per mit-
jà dels pinzells de l’obra de l'es-
criptor Josep Piera. El resultat és
l’exposició que es podrà veure
fins el proper 31 d’agost a la Bi-
blioteca Fages de Climent..

LA JONQUERA
Museu Memorial de l’Exili

El MUME presenta una
nova proposta a l’espai Bio-
grafies d'exiliats, amb docu-
ments de Josep Vilalta i Maria
Florensa, dos mestres exiliats
a França. En aquest espai
s’exposen, de manera alterna
i temporal, diversos exemples
de persones o famílies exilia-
des que han cedit documen-
tació o objectes que testimo-
nien la diversitat i la comple-
xitat de l'exili republicà. Per a
més informació consulteu el
web:www.museuexili.cat

L’ESCALA
Hostal Empúries L’art del
pintor Manolo Sierra s’instal·la
aquest estiu a l’Hostal Empú-
ries de l’Escala. Amb l’esposi-
ció La Vida Dentro ens convi-
da a endinsar-nos en un món
d’objectes tocats per la llum,
on el blanc es multiplica en
una infinitat de tons i mati-
sos, de la mà sincera del seu
creador. El pintor ens mostra
una selecció d’obres recents i
alguna d’anys anteriors que
posa en relació amb les ac-
tuals. Lluny de pretendre
buscar un fil conductor, sí que

hi ha un denominador comú:
la llum en un espai interior. Es
podrà visitar del 6 de juliol
al 16 de setembre.

OLOT
Casa de Pagès El fotògraf
Pep Sau va col·laborar en el
llibre les cases que no criden.
La casa del pagès al Parc Na-
tural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa (2012), d'RCR
Aranda Pigem Vilalta Arqui-
tectes, fotografiant la qua-
rentena d'edificacions rurals
que s'hi analitzen. Aquesta
exposició recull una selecció
de les imatges incolses en el
llibre i d'altres d'inèditesque,
per manca d'espai, no s'hi van
poder incorporar. Es pot visi-
tar a l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa, fins al novembre. 

PALAFRUGELL
Museu del Suro El Museu
del Suro de Palafrugell acull,
fins al proper 29 de setem-
bre, l’exposició Mur_murs de
l’Empordà. Aquesta mostra es-
devé un apassionant diàleg
multidisciplinar a partir de la
pintura de Cyril Torres i els
textos de Gerard Prohias que,
des de la diferència, reflexio-
nen sobre el territori i la iden-
titat. La mostra reflecteix un
Empordà polièdric que va més
enllà dels tòpics i de la «cultu-
ra d’aparador» de la comarca.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Col·lecció Thyssen L'espai
Carmen Thyssen de Sant Feliu
de Guíxols aplega, fins al pro-
per mes d’octubre, obres d'ar-
tistes internacionals com Sisley,
Kandinsky i Hopper i de pintors
catalans com Amat o Martí i Al-
sina en la segona exposició
temporal de l’espai. 

Biblioteca Octavi Viader La
Biblioteca Octavi Viader i Mar-
garit de Sant Feliu de Guíxols
acull fins al proper 31 d’a-
gost l’exposició fotogràfica Lle-
giu l’estiu!, una selecció de
quinze de les fotografies pre-
sentades al concurs que va or-
ganitzar la mateixa biblioteca
durant l’estiu passat. El concurs,
amb la lectura com a protago-
nista, es va convocar amb l’ob-
jectiu de fomentar l’hàbit lector,
la participació ciutadana i l’ús
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació. Les fo-
tografies presentades podien
ser fetes en qualsevol lloc i
qualsevol moment però havien
de mostrar una o més persones
en actitud de llegir.

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 del nostre
país. Es pot visitar fins al 14
de gener de 2014.

Exposició El Museu Palau
Solterra de Torroella de Montgrí
acull fins al proper 8 de se-
tembre, l’exposició Montse Fai-
xat. Mirades d’Escena. El resul-

tat d'una feina de més de 30
anys, principalment a l’entorn
de l'actriu catalana Núria Es-
pert. Testimonis en escena. 

VERGES
Camí del Cau l’Espai Mas
Massot acull una mostra d’es-
cultura, pintura i fotografia,
amb obres de Carlo Buergii i
Pilar Aldana. Es podrà visitar
fins al 15 d’octubre al Mas
Massot (C/ Verdes a Jafre, km
1), al municipi de Verges. 

GIRONA
Museu Història dels Jueus

Durant tot l'any, de dimarts
a divendres de 10 del matí a 2
del migdia; tardes de dimecres
de 4 a 6 de la tarda. Durada: 1
hora. Visita per a centres edu-
catius i associacions culturals.
Recorregut didàctic pel Museu
per conèixer l'evolució històri-
ca del call i la comunitat jueva
de Girona. Cal reserva prèvia.
Organitza: Patronat Call de Gi-
rona www.girona.cat/call Con-
tacte: Museu d'Història dels
Jueus. Tel 972 21 67 61 / 
callgirona@ajgirona.cat

Call Endins Recorregut per
les sales del Museu d'Història
del Jueus, que consisteix en
explicar els aspectes de la
vida quotidiana, festes, rituals
i moments importants del cicle
de la vida dels jueus i les jue-
ves que van viure a la nostra
ciutat i a Catalunya durant l'e-
dat mitjana. Durant l'explicació
es coneixeran elements con-
crets de les vides de personat-
ges de la comunitat hebraica
que van viure a la Girona me-
dieval. Com a elements de su-
port de la narració, s'utilitza-
ran els textos dels panells i els
fulls de sala del museu. Les
peces de les vitrines, fotogra-
fies dels panells, maquetes i
els diferents audiovisuals ser-
viran d'exemple visual pel dis-
curs que s'està explicant. Dies:
de dimarts a dissabte a les 12
del migdia al Museu d'Història
dels Jueus. Informació i re-
serva: callgirona@ajgirona.cat
o al telèfon 972 21 67 61.

BLANES
Visites infantils al port
Els dissabtes d’agost, a les 7
de la tarda, visites guiades in-
fantils al Port de Blanes. El
preu d’aquesta activitat és de
3€. Reserves anticipades a les
oficines de turisme. Contacte
telefònic: 972 330348

Visites nocturnes Els di-
vendres i els dissabtes dels
mesos d’estiu, visites guiades
nocturnes per municipi de Bla-
nes. Es porten a terme a les 9
de la nit, amb sortida des de la
Oficina de Turisme de Blanes
(Pl. Catalunya). El preu d’a-
questa sortida per persona és
de 3,5€. Informació i reserves
al telèfon: 972 330348.

CALDES DE MALAVELLA
Visites turístiques El mu-
nicipi de Caldes de Malavella
ofereix tots els diumenges
d’estiu, a les 11 del matí, una
visita guiada per descobrir al-
guns dels racons més sorpre-
nents i part de la història del
poble. Preu: 3€ Podeu reservar
prèviament a l’Oficina de Turis-
me de Caldes de Malavella, des
d’on sortiran les visites. Info:
www.caldesdemalavella.cat

PALAMÓS
Visita guiada al poblat íber
del Castell Cada dimarts

d’estiu, a 2/4 de 7 de la tarda,
visita guiada per conèixer el
poblat iber de Castell. Una visi-
ta per descobrir un dels parat-
ges més bells de la Costa Brava
i la història del poblat en època
dels ibers, fins al seu abandó
en època romana. Us heu d’in-
formar al Museu de la Pesca.
Telèfon 972 600 424.

Subhasta del Peix De di-
lluns a divendres, pots fer la Vi-
sita guiada a la subhasta del
peix que organitza el Museu de
la Pesca. A través d'uns audio-
visuals, plafons expositius i l'a-
companyament en tot moment
d'un guia, t'expliquen en direc-
te el funcionament de la sub-
hasta i l'origen de les espècies
que s'hi veuen, les embarca-
cions que les capturen, els cala-
dors on treballen els pescadors
i com s'organitzen entorn a la
confraria. Visites diàries a les
16:30h, a les 17:00h i 17:30h.
El preu de la visita és de 1’5 €.
Us heu d’adreçar al Museu de la
Pesca. Telèfon 972 600 424 

RIPOLL
Monestir Visita guiada al
Monestir de Ripoll i Centre
d'Interpretació del Monestir.
Es portarà a a terme els diu-
menges 7, 14, 21 i 28 de juliol
a partir de les 11 del matí. El
Punt de Trobada serà el Cen-
tre d’Interpretació del Mones-
tir - Oficina de Turisme. Per a
més informació i reserves,
contacteu amb l’oficina de Te-
rra de Comtes i Abats. Núme-
ro de telèfon: 972 70 45 56

RIPOLL
Col·lectiva La Sala Abat Sen-
just de Ripoll acull l’exposició
Allumar, del col·lectiu d’artistes
El Safareig.rec. La mostra inte-
gra peces de Maite Amarita,
Anna Borrut, Dolo Navas, Da-
niela Peñalva i Micha Rusch. Es
podrà visitar fins el 25 d’a-
gost, de 12 a 2 del migdia (dis-
sabtes i diumenges) i de 6 de la
tarda a 8 del vespre (dimecres,
dijous i divendres).   

ROSES
La Ciutadella Durant el mes
d’agost, cada dia a l’Espai Cul-
tural la Ciutadella de Roses,
Passejades d’història. Visita
guiada. 18h (francès) / 19h
(castellà) i 20h (català, excepte
divendres). Preu: 5€, menors
de 7 anys gratuïta. Per a més
informació, podeu trucar al nú-
mero de telèfon 972 151466.

Nit d’Aventures i Vaixells
Tots els dilluns d’aquest mes
d’agost, a les 9 de la nit, visita
guiada nocturna Nits d’Aven-
tures i Vaixells, al Castell de la
Trinitat. Visita guiada noctur-
na i copa de cava. Preu: 10 €,
menors 7 anys. Gratuït.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Torroella i l’Estartit amb en-
cant Un estiu més el Museu
de la Mediterrània presenta
una programació de visites
guiades per gaudir de l’estiu i
del territori d’una manera re-
frescant i curiosa. Aquest any
es proposen un total de cinc
visites guiades variades aptes
per a tota la família i per a tota
la gent que vol conèixer més i
millor casa nostra. Es propo-
sen 5 passejades comentades
per a persones curioses que
permetran descobrir als visi-
tants el ric patrimoni cultural i
natural del municipi durant els
mesos de juliol i agost. Per a
més informació i/o reserves
per aquesta activitat, podeu
escriure un correu electrònic a
la direcció de correu info@mu-
seudelamediterrania.cat
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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

CALELLA
Festival de Cap Roig A les
10 de la nit als Jardins de Cap
Roig, concert a càrrec de Katie
Melua. Amb una proposta que
combina el pop més elegant
amb tocs de folk i jazz, la can-
tant georgiana de naixement i
britànica de nacionalitat, des-
plegarà a Cap Roig un ventall
de virtuts que l’han convertit
en artista del moment.

AMER
32è Aplec Nocturn de la Sar-
dana A partir de les 10 de la
nit a la Plaça de la Vila d’Amer,
es portarà a terme la 32a edi-
ció de l’Aplec Nocturn de la Sar-
dana. Enguany la vetllada
comptarà amb la participació de
les cobles Osona i Ciutat de Gi-
rona. Organitza l’aplec: Agrupa-
ció Sardanista d’Amer.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Porta Ferrada A 2/4 d’11
de la nit al Teatre Auditori Nar-
cís Masferrer, Vicky Peña canta
a Kurt Weill. L'actriu catalana
ens apropa a aquest composi-
tor i a la vegada ens mostra un
apunt sobre la convulsa època
que li va tocar viure: la primera
meitat del segle XX. Cançons
fosques i punyents, però ple-
nes d'emoció i sensibilitat.
Preu: 25 / 18 euros

CADAQUÉS
Festival A les 10 de la nit al
Portdoguer, concert de La Ma-
dam Boogie. Un projecte inspi-
rat en la figura imaginària d’una
diva del jazz i que ens farà re-
trocedir als feliços anys 20 i a
l’època del Vodevil. Gratuït.
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