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CCOO demana al govern
que pressioni Torraspapel

Pimec Girona
presenta el
nou servei
Catemprèn

a El secretari general del sindicat a Catalunya insisteix que la Generalitat ha de tenir un “paper
actiu” en el cas a Joan Carles Gallego sosté que l’empresa fa una deslocalització “pura i dura”

GIRONA

Ure Comas

Es presenta
la jornada de
salut laboral

GIRONA

El secretari general de
CCOO a Catalunya, Joan
Carles Gallego, va exigir
ahir al govern català “un
paper actiu” en el cas de
Torraspapel, durant una
visita a Girona. “Creiem
que la Generalitat, en un
conflicte d’aquestes característiques, amb impacte
territorial, té un paper actiu”, indicava Gallego, que
hi insistia: “La Generalitat
és un tribunal laboral a Catalunya i també és govern
de Catalunya a tots els
efectes i, per tant, ha d’exigir a les empreses els seus
compromisos, la seva responsabilitat social amb les
persones i el territori”, hi
va afegir.
El sindicat demana una
intervenció política en un
cas que afecta no només
134 treballadors, sinó
també, hi afegeix, un territori. “Torraspapel ha estat
una empresa que ha obtingut enormes beneficis al
llarg dels anys i aquests beneficis han estat a costa
del treball de les persones,
però també a costa de l’en-

—————————————————————————————————

El secretari general de CCOO
a Catalunya va assistir ahir a
la jornada de salut laboral
que el sindicat va fer a Girona
i que va reunir nombrosos delegats per tractar les condicions de treball als centres.
Així, es van posar dos exemples de bones pràctiques en
aquest àmbit, que es duen a
terme a la UdG i a la farmacèutica Esteve, i també es va
anunciar la posada en marxa
d’una enquesta en línia sobre
la vigilància de la salut en les
empreses per tenir informació sobre la situació a les empreses catalanes.
La reunió de delegats de CCOO a Girona per tractar de salut laboral ■ MANEL LLADÓ

La frase

—————————————————————————————————

“L’empresa opta
per la via de la
deslocalització
pura i dura ”
Joan Carles Gallego
SECRETARI GENERAL DE CCOO A
CATALUNYA

torn i fin i tot d’elements
mediambientals d’aquest
entorn”, manifestava el
secretari general de
CCOO, que demanava que
l’empresa assumeixi la seva responsabilitat.
El sindicat entén que
l’empresa no ha de tancar i
que és viable, “que hi ha
producte, que hi ha mer-

cat, però el que cal és una
estratègia empresarial diferent”, hi afegia Gallego,
que recordava que l’empresa no ha invertit els últims anys en aquesta planta i que ara opta per la deslocalització.
“Possiblement, durant molts anys,
els beneficis de Sarrià de
Ter s’han invertit en un al-

tre lloc; si s’haguessin reinvertit aquí, avui estaríem parlant d’una planta
productiva, amb unes condicions diferents i amb
unes formes organitzatives i beneficis diferents”,
afirmava Gallego, que
creu que aquest no és un
afer que “es pugui ventilar
en un o dos dies”. ■

Redacció

Pimec Girona va presentar ahir Catemprèn, un
servei de suport a la comunicació empresarial en català, a través del qual la patronal desenvolupa tasques d’acompanyament i
assessorament a les pimes
i els autònoms en l’àmbit
de la comunicació i les noves tecnologies, facilita
tots els recursos de la comunicació en català i reconeix aquelles iniciatives
empresarials que tenen
com a principal producte o
servei la llengua i la cultura catalanes. Pere Cornellà, president de Pimec Girona, va assenyalar que la
patronal “està compromesa amb el català des de fa
molts anys, incentivant el
seu ús a les pimes”. “Entenem que quan una empresa fa un ús de les llengües
amb propietat està comunicant millor i, a més, està
mostrant un saber fer
molt important, internament i externament”. De
la seva banda, Antoni Baulida, delegat territorial del
Departament de Cultura a
Girona, es va felicitar per
la col·laboració establerta
entre Pimec i el Departament de Cultura en l’àmbit de Catalunya i, especialment, de Girona. ■

Jornades sobre
bioconstrució a Ecosí
a La fira se celebrarà

del 30 de maig a l’1 de
juny al Palau de Fires
de Girona

Imma Bosch

118054-1090587V

GIRONA

La 9a edició de la fira Ecosí, que se celebrarà del 30
de maig a l’1 de juny al Palau de Fires de Girona, incorporarà com a novetat
unes jornades tècniques
dedicades a la bioconstrucció. En les jornades hi
participaran alguns dels
experts
europeus
d’aquest àmbit i es complementaran amb diferents propostes relacionades amb l’hàbitat soste-

nible. Ecosí té com a objectiu tornar a ser el referent de la cultura ecològica a Girona.
La bioconstrucció va
ser un dels eixos centrals
de les trobades que es van
celebrar en la darrera edició d’Ecosí. D’aquella trobada, en va sortir el compromís de crear unes jornades tècniques que aprofundissin en la relació entre l’entorn, l’arquitectura i les persones. Aquestes
jornades se celebraran en
el marc de l’Ecosí i es complementaran amb diferents propostes relacionades amb la bioconstrucció.
Les Jornades Tècniques d’Hàbitat Sostenible

es faran el dia 31 i hi participarà d’Oldrich Hozman,
arquitecte txec expert en
arquitectura
holística,
que integra l’arquitectura
orgànica el fengshui,
l’ecologia i la geomància.
En les jornades es faran
les ponències Arquitectura i consciència, Arquitectura i hàbitat sostenible i Els reptes del paisatgisme i la ciutat verda.
Les activitats dedicades a l’hàbitat sostenible a
Ecosí es complementaran
amb un taller d’introducció a la construcció amb
palla, xerrades, més tallers, exposicions i una de
les àgores que es farà en el
marc de la fira se centrarà
en aquesta temàtica. ■
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L’agenda

www.elpuntavui.cat/agenda
왘 21.00.

Mercats
왘 La

Bisbal d’Empordà, Celrà, les
Planes d’Hostoles, Platja d’Aro,
el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d’en
Bas i Sils.

Balls
CABANELLES
왘 22.00.

Local polivalent. Sopar i
música flamenc amb Ramon y
Los Chicos.

CAMPLLONG
왘 21.30.

Centre social. Classes
de country, nivells ultra-debutants, debutants i iniciats.

GIRONA
왘A

la nit. Sala de Ball. Actuació
del grup Genion’s.

Moma Six Cafè. Sopar
musical amb l’actuació dels músics Miquel Sala, harmònica; Aniol Sala, guitarra, i Pedro Martínez, baix.
왘 21.00. Sala Montsalvatge. Concert A solas, a càrrec del grup
Estopa.
왘 23.30. Lola Cafè. Actuació del
grup Con 2 Kajones.

PALAMÓS
왘 20.00

PLATJA D'ARO

Parador d’Aiguablava.
Sopar concert amb l’actuació de
Chino & The Big Bet.

BLANES
왘 22.00.

Capella de l’Esperança.
Concert de guitarra a càrrec de
Pau Figueres. Dins la programació del XXIII Cicle Música a l’Esperança.

BREDA
왘 23.00.

Bar La Bassa. Actuació
de Pere Jou de Quart Primera.
Dins la programació de l’Hora
del Pati.

CADAQUÉS
왘 22.00.

왘 Al

vespre. Sallés Hotel Cala del
Pi. Lírica culinària, cicle gastronòmic i musical Sopant amb Verdi, amb l’actuació de Carmen
Rodríguez, soprano; Jordi Vázquez, tenor; Ulises Ordúñez, baríton; Gina Reyner, mezzosoprano; Claudio Suzin, piano, i Domènech Surroca, violoncel.

SALT
왘 22.30.

La Mirona. Wild Shots
Jaagermeister presenta Mucho.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 23.30.

La Goleta. Concert de
música d’autor a càrrec de la
banda d’en Joan Sordé.

TORROELLA DE MONTGRÍ
왘 23.30.

La Sala. Concert a càrrec d’Acousters i Planetarium.
Dins el Festival Torroella a Escena.

Restaurant Can Shelabi. Concert a càrrec dels Chivochivato.

Dansa

CALDES DE MALAVELLA

BANYOLES

왘 21.30.

Cotton Club de l’Hotel
parador Vichy Catalan. Sopar
concert amb l’actuació de Sabina Witt.

GIRONA
왘 20.00.

134405-1089928®

Auditori Viader de la
Casa de Cultura. Les Síxters presenten el seu espectacle Elèctiques.

Una imatge promocional del seu nou disc ■ IBAI ACEVEDO

Els Amics de les
Arts, avui a la festa
major de Vilablareix
Els Amics de les Arts oferiran avui a Vilablareix el
primer concert a les comarques gironines de la gira
de presentació del disc Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure, que tindrà lloc al pavelló municipal dins la programació de la festa major (23 h, 20 i
24 euros). També hi actuarà The Johnny Killer Jones Band i punxarà Dj Animal.

왘 21.00.

Auditori de l’Ateneu. Espectacle de dansa Anwar, d’Aïda
Jordà. Actuacions de Cia. Ànima, Pop-Up Duo, Little Box,
Giorgia DC, Cia. Aunia, Cia. Alhazar, Montse Llavoré i Cia., Ballet
oriental Ítaca, Maa Al Hayat, Cia.
Acana Gypsy Glam, Zenda, Edudi Ghazal, Cia. Yalla, Aïda Jordà,
Horus (Portugal).

Festes

MAIÀ DE MONTCAL I
DOSQUERS

BOLVIR

왘 Festa

왘 Festa

major de Sant Isidre.
22.00. Local social. Espectacle
teatral Políticament incorrecte, a
càrrec de La Inestable Ceretana
del Teatre.

CANTADA D’HAVANERES
del 16 al 18 de maig
Hora

PORQUERES
왘 Festa

Població

Comarca

Província

Adreça

Grup d’havaneres

16 maig 19.00

BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

Plaça Font Castellana

16 maig 23.00

MOLLERUSSA

PLA D’URGELL

Lleida

Teatre L’Amistat

17 maig 11.00

PALAMÓS

BAIX EMPORDÀ

Girona

Mercat Municipal

17 maig 18.00

BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

Plaça Francesc Layret

17 maig 22.00

BLANES

SELVA

Girona

Càmping El Pinar

17 maig 22.00

GIRONA

GIRONÈS

Girona

Barri Eixample

VORAMAR

18 maig 11.00

PALAMÓS

BAIX EMPORDÀ

Girona

Moll de Pesca

NORAI

18 maig 18.00

ARENYS DE MAR

MARESME

Barcelona

Teatre Principal

18 maig 19.30

BLANES

SELVA

Girona

Antic pavelló d’esports

VORAMAR

18 maig 21.00

CORNELLÀ DE LLOBR.

BAIX LLOBREGAT Barcelona

Sant Jeroni

PORT VELL

18 maig 22.00

TERRASSA

VALLÈS OCCIDENTAL Barcelona

Rambla Sant Nebridi

SON DE L’HAVANA
NORAI
NORAI
AMICS DE COLLSEROLA
VALLPARADÍS

LA VELLA LOLA

116737-1062549w

Data

del Roser i sant Isidre.
18.30. Repic de campanes.
왘 20.00. Casal. 1r Festival de dj’s
locals.

142430-1090739w

왘 21.00.

major. 19.30. Cercavila a
càrrec de la Bufant Fort Street
Band de Girona, des de la plaça
de la Pau fins arribar a la plaça
del Perelló.
왘 20.30. Pregó de festa major a
càrrec de Dani Oliveras.
왘 22.00. Sala d’actes de l’Ajuntament. La companyia L’Olla dels
Maiquiets presenta l’obra Flors i
capolls.
왘 22.00. Sala polivalent del pavelló. Comiat del pubillatge i proclamació dels nous hereu, pubilla, hereuet i pubilleta.
왘 23.00. Pavelló poliesportiu.
Birrablareix, amb The Johnny Killer Jones Band. I a continuació,
actuació del grup Els Amics de
les Arts i, per acabar, Animals Dj.

L’Alternativa bar musical. Nit de reggae i dancehall,
amb l’actuació de Little Pepe +
Kharloss Selectah + Benjamini.
왘 22.00. Plaça Major. Actuació
del grup Brunzit. Dins la programació del Daró Folk.

왘A

BEGUR

왘 Festa

왘 22.00.

QUART

Concerts

VILABLAREIX

LA BISBAL D'EMPORDÀ

a 4.30. Nau dels 50 m.
Festival de música Saber Fest
2014.

la tarda. Llar de jubilats. Ball
berenar amb l’actuació de Pep i
M. José.

vic. Pregó a càrrec de Lluïsa Ferrer i Ramió. A continuació, focs
artificials amb Gàrgoles de Foc.
왘 23.00. Zona esportiva municipal. Concert a càrrec dels grups
Iepi, Orquestra Di-Versiones i
Rock Kills.

VALLPARADÍS

864907-1089548®

major. 21.00. Centre cí-

Fires
GIRONA
왘 Girona,

Temps de flors, 59a exposició de flors, monuments, patis i jardins. A partir de les 10.00,
pel centre de Girona, alumnes
de l’escola Les Alzines repartiran
unes flors de paper amb missatges de felicitat.
왘 16.00 a 18.00. Visita lliure al
Monestir de Sant Daniel.
왘 17.15. Des del centre cívic i pels
entorns. Sortida en família:
Anem a conèixer les plantes medicinals i culinàries del nostre
entorn.
왘 18.00. Espai dels Amics del
Museu d’Art. Mirant l’espai vital,
a càrrec de Montse Seró Miró.
왘 19.00. Claustre de la Diputació.
actuació de l’Orquestra de guitarres.
왘 19.00. Hotel d’Entitats. Descobrint Bach a través de l’escriptura. Flors de Bach. Activitat conduïda per Concha Pérez.
왘 19.00. Plaça Independència.
Concert a cappella del grup La
Cava dels Sons, amb L’Òpera del
Captaire, un espectacle multidisciplinar que combina música
vocal teatre i titelles per a
adults.
왘 20.00. Casa de Cultura. Concert a cappella a càrrec de Les
Sixters, amb el seu muntatge
Eclèctiques.
왘 Exposicions (fins al 18 de
maig):
왘 Masó: arquitectura pública durant La Mancomunitat, a Casa
Masó.
왘 Plenament pures. Les dones
jueves i els banys rituals, al Museu d’Història dels Jueus.
왘 Girona i la sardana, al Museu
d’Història.
왘 Can Ninetes es vesteix de color, al centre cívic Santa Eugènia.
왘 Fotografies del concurs fotogràfic de Temps de flors 2013, a
Expocambra.
왘 C&D. Una poètica de l’espai.
Cal·ligrafia i dibuix, a l’ADAC.
왘 El jardí del Verd, a l’Escola
Verd.
왘 Espai Fever-Tree, al Jardí de la
Infància.
왘 El jardí de les paraules oblidades, a la Llibreria Les Voltes.
왘 Muntatge floral i performance
Fashion.cat, al carrer Ballesteries.
왘 Trobada d’Urban Sketchers, al
centre cívic del Barri Vell.

왘 Bestioles,

a la botiga Zeppelin,
un món de jocs.
왘 18a edició Mostrar’t: Animaxio.cat, a l’Estació Espai Jove.
왘 El pas del temps no esborra la
vida, fotografies de David Masferrer Tomàs, a la cisterna de
Torre Gironella.
왘 Aquarel·les d’Alfons Jiménez, a
l’Arxiu Històric de Girona.
왘 Cap capullo, tot flors, col·lecció
pictòrica de Nani Navarro, al Museu d’Història dels Jueus.

GIRONA
왘 Fira de les cures, Ens movem
per la teva salut, de 10.00 a
18.00, al passatge Emili Blanch.
Tallers, exposició, activitats infantils, videoformació...

Infantils
ANGLÈS
왘 18.00.

Plaça Catalunya. Pallassos Sense Fronteres. Actuació
de Tortell Poltrona.

GIRONA
왘 17.00. Jardins

de davant l’escola Annexa - Joan Puigbert. Festa
de primavera a la Socioteca,
amb contacontes teatralitzat.

PALAU-SAVERDERA
왘 15.15.

Centre cívic. Dia de la
mainada. Actuació de pallassos
amb País de Xauxa. Tot seguit,
xocolatada. Dins la XV Setmana
Cultural.

SALT
왘 18.00.

Espai Gironès. Espectacle d’òpera infantil La vaca que
canta, a càrrec de la Cia. Poca
Cosa. Dins l’Espaid’Art, 2n Festival d’arts en viu de l’Espai Gironès.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 17.30. Biblioteca

pública Octavi
Viader i Margarit. Activitat infantil per compartir lectures, contes
explicats i llibres en general.
왘 18.30. Biblioteca pública Octavi Viader i Margarit. Jornada lúdica que combina lectura i taller.
Les aventures d’Ulisses, i taller
de maquillatge.

VILOBÍ D'ONYAR
왘 17.00.

Biblioteca municipal
Can Roscada. Contes musicats.

Teatre
GIRONA
왘 20.30.

Centre cívic Barri Vell
Mercadal. Més enllà de l’Escenari presenta Van Gogh, amb Martí
Peraferrer.

SALT
왘 20.30.

Teatre de Salt. Representació de la comèdia La retrobada, de Lluís Torner i Callicó, a
càrrec del grup de teatre La Cuca de Llum, de l’Espai Caixa.

Poesia
LLORET DE MAR
왘 20.00.

Club Marina Casinet.
Recital poètic de l’obra de Miquel Martí i Pol.

SANT JOAN LES FONTS
왘 17.00.

Prat de Can Miquelet.
Lectura de poemes dedicats al
poble en motiu de la festivitat
del Sant Joan les Flors. Jocs florals de l’escola El Castanyer.

Conferències
OLOT
왘 19.00.

Casal Marià. Sessió del
cicle de xerrades Els grans interrogants de la ciència. Avui, Quina
ha estat l’evolució demogràfica
dels diferents països del món en
els últims 60 anys? Una resposta
estadística, a càrrec de Pedro F.
Delicado Useros, matemàtic i
doctor en Economia.
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L’agenda
왘 19.00.

Orfeó. Xerrada sobre el
nou paper de la dona a partir de
la I Guerra Mundial, a càrrec de
Mary Nash, catedràtica d’història contemporània de la Universitat de Barcelona.

SANT PERE PESCADOR
왘 19.30.

Casal del jubilat La Rectoria. Xerrada sobre L’estat del
benestar i el futur de les pensions en una Catalunya independent, a càrrec de Pere Gabarra,
membre del Cercle Català de
Negocis i de la Sectorial dels Jubilats d’ANC.

SARRIÀ DE TER
왘 21.30.

Cafeteria El Coro. Conferència del cicle Dels segadors
als vigatans. La fi de l’estat català, a càrrec de l’historiador sarrianenc Ramon Riera. Dins els
actes de commemoració del
Trincentenari 1714-2014.

Jornades
SALT
왘 Jornada

de formació El col·lectiu Sikh de Salt, de 10.30 a 14.00,
a l’aula de formació dela Coma
Cros. Ponències:
왘 La comunitat panjabi, a càrrec
d’Anna Farjas.
왘 La comunitat Sikh de Salt, a
càrrec de Jaspal Singh, principal
portaveu de la comunitat Sikh
de Salt.

Gastronomia
BEGUR
왘 16a

Campanya gastronòmica
del peix de roca. Restaurants:
Casa Juanita, Costa Brava, Fonda Caner, Galena - Mas Comangau, Garreta, Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua
Blava, Hotel Clàssic, Hotel Eetu,
Hotel El Convent, Hotel Mas Ses
Vinyes, Hotel Sa Punta, Parador
d’Aiguablava, Sa Caleta, Toc al
Mar i Vintage Hotel. Fins al 9 de
juny.

CALONGE-SANT
ANTONI-VALL-LLOBREGA-P
ALAMÓS
왘 Jornades

Menú de la gamba.
Restaurants participants: Costa
Brava, Guillermo, Kubansky, Refugi de Pescadors, Simon, Tra-

www.elpuntavui.cat/agenda

Albons: Carme Colls (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 618 795 001. Dr. Francesc Martí, 24. Anglès:
Franch Serra (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 420 051. Indústria, 39-41. Arbúcies: Navarro Maldonado (de nou del matí a nou del vespre Localitzades):
972 860 906. Camprodon, 22. 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. Besalú: Gratacós (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 972 591 273. Ganganell, 44. La Bisbal d'Empordà: Isabel Cortés (de vuit del
vespre a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 643
677. Jaume II, 14. Piera (de nou del matí a vuit del vespre
Localitzades): 972 643 400. Av. Les Voltes, 1. Blanes: Guillem (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 351 150. Av. Pavos, 30. Bordils:
De Puig (de nou del matí a vuit del vespre Localitzades):
972 490 012. Ctra. Palamós, 90. Breda: J. Recort Vila (de
nou del matí a nou del vespre Localitzades): 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. Frederic 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: Puig (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 730 029.
Major, 12. 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:
Camps Font (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 450 209. Marinada, 40 4-B. Celrà: Dellonder (de
nou del matí a vuit 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: Colomer (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 620
553 580. Av. Ave Maria, 3. 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. Figueres: Riera (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972

guinyol, de Calonge - Sant Antoni; Can Sidro, de Vall-llobrega;
Bell Port, Hotel Àncora, Hotel
Trias, La Salinera, L’Ona, MarBonic, Maria de Cadaqués, Mas
dels Arcs, Vaixell Rest.-Pasajes
Costa Brava, de Palamós. Fins al
20 de juliol.

LLANÇÀ-EL PORT DE LA
SELVA-PORTBOU-COLERA
왘 Jornades

de l’Escamarlà i el
peix de Cap de Creus. Restau-

501 763. Ample, 28. Flaçà: Pagès (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 671 030 914. Plaça Estació, 2. Girona:
Altarriba (d'un quart de deu del matí a deu de la nit): 972
200 191. Rambla Llibertat, 18. Giralt (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.): 972 483 898. Ctra. de França, 42 (St.
Ponç). Juanola (de dos quarts de dues del migdia a dos
quarts de cinc de la tarda): 972 204 193. Av. St. Joan Bosco,
23. La Jonquera: Escutia (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 554 014. Major, 87. Llagostera: Saurí Masgrau (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 639 644 426. Consellers, 28. Llanars: Pérez (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 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: C. Cabañas Rodríguez (de dos quarts de nou del matí
a deu de la nit): 972 365 798. Av. Amèrica, 27 (Fanals). 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'Església, 16. Olot: Montanyà-Dou (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.): 972 260 839. Av. Santa Coloma, 1. Palafrugell: J.
Suñer (de nou del matí a una del migdia i de cinc de la tarda a nou del matí del dia seg.): 972 300 692. Cavallers, 48.
Noguer (de dos quarts de dues del migdia a cinc de la tarda): 972 301 766. Ctra. Torroella, 50. Palamós: Baviera (de
nou del matí a deu de la nit): 972 314 170. Major, 1. Clares
(de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 314 841.
President Macià, 62. Massaneda (de nou del matí a dos
quarts de nou del vespre): 972 314 587. Av. Llibertat, 99.
Peralada: Llanta (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 616 176 930. Dr. Clos, 3. El Port de la Selva: Sala (de
dos quarts de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a dos quarts de deu del matí del dia seg.) Localitzades):
686 515 094. Mar, 8. Portbou: Llanta (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.)
Localitzades): 972 390 145. Mar, 8. 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: Cofan (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

rants participants: Can Narra,
can Quim, El Vaixell, Els Pescadors, Gri-Mar, Lara, Tresvents, de
Llança; Bellavista, Ca la Paquita,
Els Pins, Ca l’Herminda, Cal Mariner, El Cafè de la Marina, El Celler, La Tina, Sol i Sombra, L’Àncora, L’Escata, Monterrey, de
Port de la Selva; Passatges, de
Portbou; Can Llisa, El Jovent, La
Gambina, Totsompops, de Colera. Fins al 29 de juny.

de Freser: Ramis (de dos quarts de deu del matí a dos
quarts de nou del vespre Localitzades): 663 150 839. Major,
24. Ripoll: Maria Dolors Riu (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 700 140. Pl. Gran, 24. Roses: Roig
(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del
matí del dia seg.): 972 152 396. Avgda. Ginjolers, 109-111.
Salt: Peya (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
441 001. Pla de Salt, 15. Sant Antoni de Calonge: 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 Localitzades): 619 500 298. Olot, 13.
Sant Feliu de Guíxols: Valls (de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.): 972 322 830. J. Maragall, 10. Valls Gironès (de
nou del matí a deu de la nit): 972 320 192. Major, 33. Sant
Hilari Sacalm: Muntal Brugués (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 869 049. Busquets i Punset, 43.
Sant Joan de les Abadesses: Camprubí (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 722 226. Ramon d'Urg,
56. 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 de Ramis:
Brunsó (de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i
de dos quarts de cinc de la tarda a nou del vespre Localitzades): 629 387 515. Ctra. Antiga de Banyoles, 22. 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: Pujolràs (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): 972 843 624.
C/Francesc Moragas, 31. Serinyà: Pagès Molas (de nou del
matí a deu de la nit Localitzades): 619 601 460. Nou, 48.
Tossa de Mar: Arbussé (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 972 340 388. Laguardia, 19. Vidreres: Adzet
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 875
666. Josep Pla, 84 baixos. Vilablareix: Serrà (de nou del
matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del
vespre Localitzades): 629 206 353. Ctra. Santa Coloma, 90.
Vilamalla: Pi Herrero (de vuit del matí a nou del vespre Localitzades): 678 728 494. Borrassà, 5. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí a dues del migdia i de quatre de la
tarda a nou del vespre Localitzades): 972 473 008. Onyar,
2. Vulpellac: Gispert (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 972 642 287. Carme Carles, 16.

LLORET DE MAR

167505-1083351®

ACTES

◗ Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica
L’Escala. El diumenge 18 de
maig, a partir de les 10 h i durant tot el matí, festa del comerç just i la banca ètica a la
platja. Organització: Oxfam
Intermón

Què en pensen els partits polítics que es presenten a les eleccions europees sobre la MAT, els
transgènics o les ILP. I sobre el tractat de lliure
comerç que s’està negociant entre la Unió Europea i els EUA. Les entitats pregunten als partits
en un acte obert a tota la ciutadania, en un debat
conduït pel periodista Dani Chicano. El proper dijous, a les 19 h, al Centre Cultural La Mercè de Girona. Organització: Xarxa pels Drets Socials de Girona

◗ Música i teatre a benefici de
Càritas-Salt
Salt. Actuació del cantant Jordi Garanger acompanyat pels
músics Pere Millet i Àngel Comalada i, tot seguit, representació de la comèdia “La retrobada” a càrrec del quadre
escènic La Cuca de Llum.
L’entrada serà gratuïta, però
es recolliran donatius voluntaris per a Càritas-Salt. Serà
avui divendres, a les 19.30 h,
al Teatre de Salt. Organització: Càritas Salt
◗ Representació benèfica
d’“El gat amb botes”
Salt. La Coral Rossinyol i Alimara representarà l’obra musical “El gat amb botes”. Tota

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 4a

edició de la ruta gastronòmica Ganxotapes Primavera.
Fins el 25 de maig.

Taules rodones
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
왘 20.00.

Capella de Santa Clara.
Taula rodona sobre Carles Fages
de Climent i Josep Pla, amb Mariàngela Vilallonga, directora de
la Càtedra de Patrimoni Literari
Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent; Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla;
Narcís Garolera, professor de la
UPF; Jordi Pla i Joan Ferrerós, filòlegs i responsables de l’edició
de l’obra de Fages de Climent, i
Adrià Pujol, escriptor.

Inauguracions
FIGUERES
왘 20.15.

Galeria El Claustre. Inauguració i vernissatge de l’exposició d’Elena Montull. La presentació anirà a càrrec de Mar
Casas, periodista i directora de
la revista D’Estil.

Presentacions
FIGUERES
왘 20.00.

Jornades de la Cuina de
l’Arròs de l’Art. Fins al 30 de
maig.

Friends, Don Eduardo, Sa CovaHotel NM Suites, El Remei, La Tisana, Hotel Planamar, Ivan. Fins
al 31 de maig.

PALAMÓS

RIPOLLÈS

왘 XIV

왘 Campanya

gastronòmica De
nit + que tapes. Fins al 29 maig.

PLATJA D'ARO
왘 Jornades

gastronòmiques Menú d’Art. Restaurants participants:
Picazzo,
Alexandra,

왘 Temporada

del poltre de muntanya del Ripollès. Restaurants:
El Pont 9, Can Peric, de Camprodon; Les Planes, i Can Jordi,
d’Espinavell; Fonda Xesc, de
Gombrèn; Hotel El Grèvol, de
Llanars; Hotel Calitxó i El Costa-

APUNTS DE SOLIDARITAT

Les entitats pregunten
als partits

bona, de Molló; Els Caçadors,
Hotel Prats, Can Sart i Catalunya
Park, de Ribes; Solana del Ter,
Crocus, La Taverneta, Snack
Raimon, de Ripoll; Els Roures,
Racó d’en Cisco, de Sant Pau
Segúries; Can Jepet, Can Tiranda i Pirineu, de Setcases; Fonda
Rigà, de Tregurà, i Ca l’Anna, de
Ventolà. Fins al 25 de maig.

www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies

Farmàcies de torn

la recaptació d’aquesta funció
anirà destinada a CàritasSalt. Aquest diumenge, 18 de
maig, a les 18 h, al Teatre de
Salt. Organització: Coral Rossinyol i Alimara
◗ V Cicle de Cinema Llatinoamericà a Cadaqués
Cadaqués. Aquest any, el cicle se centra en la cinematografia colombiana contemporània. Durant quatre dies,
es projectaran 9 pel·lícules,
cadascuna amb presentació i
amb debats posteriors entre
els assistents i les diferents
personalitats convidades, ja
que l’objectiu principal d’aquest esdeveniment és la
conscienciació social a través
del cinema. L’entrada serà,
com sempre, gratuïta. El cicle
comença avui divendres i
continuarà els dies 17, 18 i
24 de maig, al Teatre Art i
Joia. Organització: Amics del
Cicle de Cinema Llatinoamericà a Cadaqués. Podeu consultar la programació a:
www.ciclecinemallatinoa-

GIRONA
왘 19.00.

Aula C de la Casa de
Cultura. Presentació dels llibres
Cuentos encadenados i Que fue
de Rafael, d’Àngels Garrido Luna.

Més informació a www.solidaries.org

mericacadaques.blogspot.c
om
◗ Xerrada “Quin peix mengem?”
Banyoles. Xerrada sobre la
campanya SOS Peix a càrrec
de l’ANG i l’Iaeden, al Museu
Darder, a par tir de les
19.30 h. Organització: Limnos

FORMACIÓ

Sala Brossa-Fregoli del
Museu del Joguet. Presentació
del llibre L’epigrafia medieval
dels comptats gironins. El comptat de Besalú, d’Antoni Cobos i
Joaquim Tremoleda.
왘 20.15. Seu provisional del Casino Menestral. L’escriptor JoanLluís Lluís presentarà el seu llibre Les cròniques del Déu coix.

◗ Jornada de formació “El
col·lectiu sikh de Salt”
Salt. Formació amb l’objectiu
de posar a l’abast dels diferents tècnics i professionals i
també d’associacions i ciutadania en general, coneixements i metodologies que els
ajudin en la seva feina i les
seves relacions quotidianes.
La jornada consta de dues
parts: una sobre la comunitat
panjabi, a càrrec d’Anna Farjas, i una segona sobre la comunitat sikh de Salt, a càrrec
de Jaspal Singh. La jornada
és oberta a professionals i la
ciutadania interessada, gratuïta i amb places limitades.

Avui divendres, a partir de les
10.30 h, a l’Aula de Formació
de la Coma Cros. Organització: Fundación Atenea, Associació Vincle

EXPOSICIÓ

◗ (Silencis) Figueres sota les
bombes 1938-1939
Figueres. Al Museu de l’Empordà, exposició que recull el
testimoni vital i fotogràfic de
les persones que van patir i
viure en primera persona els
bombardejos que van sacsejar la ciutat de l’Alt Empordà.
La mostra, amb fotografies
actuals d’aquests testimonis,
sorgeix de la iniciativa del
fotògraf Jordi Puig, l’historiador Enric Pujol, el periodista
Gerard Bagué i el Grup d’Empordanesos i Empordaneses
per la Solidaritat i està organitzada pel Museu de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Figueres i la col·laboració del
MUME, el Setmanari de l’Alt
Empordà, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Les entitats que treballen en l’àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Espai de Solidaritat. c. Mestre Francesc Civil, 3, baixos. 17005 Girona. Tel. 972 219 916. Correu electrònic: comunicacio@solidaritat.org
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L’agenda

www.elpuntavui.cat/agenda

왘 20.00.

Casa de Cultura. Presentació del treball de recerca
Les campanes del Gironès, de
Blai Ciurana i Abellí, a càrrec de
Merche Ginés, professora de
ciències socials de l’Institut
Montilivi de Girona.

a 20.30. Bar de la biblioteca. Banc del temps: converses
en anglès organitzat per grups
segons el nivell, a càrrec de la filòloga Anna Thomas. Cada divendres.
왘 20.30. Ermita de les Alegries.
V Nit de les Flors.

BESCANÓ
왘 17.00. Casal

d’avis. Quina.

CADAQUÉS

PALAFRUGELL
왘 20.00.

Sala d’actes TMP. Presentació del llibre Decidir. Un exercici de legitimitat democràtica,
de Damià del Clot i J. M. Noales.
왘 20.00. Museu del Suro. Presentació del llibre (S)avis. Lluny
del silenci i de la queixa, de Josep Puigbó, amb Martí Sabrià i
Deulofeu i Teresa Juvé.

왘V

Cicle de cinema llatinoamericà, al Teatre Art i Joia. 20.00.
Presentació del cicle a càrrec de
l’equip organitzador, Gino Coppa
i Ivan Prudkin.
왘 20.15. Projecció de la pel·lícula
La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera. Debat.

PALAMÓS
왘 20.00.

Museu de la Pesca.
Show cooking de cuina marinera
amb degustació dels plats,
acompanyat de vi D. O. Empordà. Cada divendres i dissabte.
Cal inscripció prèvia al telèfon
972 600 424.

CASSÀ DE LA SELVA

PLATJA D'ARO

왘 17.00.

PALAMÓS
왘 19.00.

Museu de la Pesca. Presentació de Ruixims de sang i de
sal, de J. Tomàs Margalef.

PLATJA D'ARO
왘 20.00.

Centre l’Avenir Fanalenc. Presentació del darrer número de la revista Gavarres.

ROSES
왘 20.00.

Biblioteca. Presentació
del llibre Servir Catalunya: Artur
Mas. L’home, el polític, el pensador, de Teresa Pous.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 19.00.

Biblioteca pública Octavi Viader i Margarit. Presentació
del llibre El despertar de les ovelles, de Cristina Stup i Adrià Vilella, a càrrec de Tono Álvarez-Solís, periodista i venerable mestre
de la maçoneria, i de Fèlix Brunet, escriptor, artista i mag.

Espai Jove L’Escorxador.
Tarda jove.

왘 III

Platja d’Art. Un total de tretze artistes exposen la seva obra
pictòrica en els aparadors de 26
establiments. Artistes: Núria Bolivar (Marfranc Dona); Pepi Felip
(Òptic d’Aro); Núria Gómez Martín (Òptica Eclipse de sol); Rafel
d’Olot (Aparthotel Comtat Sant
Jordi); Emilia Lloret (Marfranc
Boulevar); Marc Pujol (Núria
Franch); Imma Masó (Parafarmacia Vida Sana); Maria Tàpia
(D’Art Kids i Perfumeria Minda);
Alba Roqueta (Marfranc Home);
Soledad Jofre Cano (Estanc
s’Agaró), Nati Ramon (Estanc La
Cava i Botiga Chesco); Anna
Castelló Grasa (Golf d’Aro i
Amuletto); Lourdes Rosés Amat
(Magatzems Vall i Centre d’Estètica Essencial). Fins al 31 de
maig.
왘 20.00. Espai juvenil El Cercle.
Taller juvenil de tast de vins
(monovarietals). Cal inscripció
prèvia.

FIGUERES
왘 20.30.

La Cate. Projecció del
documental Llavors de llibertat.
Cala i la generació oblidada, que
ressegueix la història de l’independentisme a partir de la figura
de Josep de Calassanç Serra,
Cala.

GIRONA
왘 11è

Gran Campionat de Puzles
2014 pel 24 de maig. Per a més
informació
i
inscripcions:
www.zeppelindreams.com i al
facebook. Inscripció prèvia obligatòria.

LES PRESES
왘 20.00.

Espai Jove. Sessió de
Càpsules per països. Converses
entre joves que han treballat a
l’estranger. Avui, Alemanya.

LLOFRIU

Donació de sang

왘 19.00.

Centre cultural BassaRocas. Homenatge a la gent
gran i lliurament de guardons
Homenot de Llofriu 2014.

SANT PERE PESCADOR
왘 18.00 a

왘 19.30

memòria dels oficis antics, digitalització de fotos per reconstruir la història viva del país. Fins
al 30 de juny.

21.00. El Casal.

ROSES
왘 22.00.

XIII Passejada Dòlmens
a la llum de la lluna. Davant la
Ciutadella, sortida amb el tren
Roses Exprés fins al Turó de
l’Home. I tornada a les 00.00,
des del Mas Marés.

LLORET DE MAR

Diversos

왘 09.30.

BANYOLES
왘 Durant

el dia. Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany. Fem

Davant la biblioteca.
Banc del temps: caminar per
Lloret i els seus voltants. Cada
divendres i dissabte.

SANT PERE PESCADOR
왘 16.00

a 20.00. Escola Llagut.
La cuina, espai per compartir experiències.

SERINYÀ
왘 19.30.

Can Xerric. Club de lectura, amb el llibre Ulls d’aigua,
amb la presència del seu autor,
Josep Navarro Santaeulàlia.

왘 Sortida

etnobotànica al Parc
Natural, L’olivar en recuperació,
per diumenge. Més informació i
inscripcions, al Parc Natural, telèfon 972 751 701.

Cap de setmana
BATET DE LA SERRA
왘 XXX

Caminada, per diumenge.
Se sortirà entre 7.00 i 8.00 dels
paratges de Can Frontana. Inscripcions, a partir de les 6.30.
Més informació, al telèfon 669
023 087 o a www.batetdelaserra.com.

SANT CLIMENT SESCEBES
왘 Sortida

per conèixer les vinyes
de Can Torres i per col·laborar al
manteniment de la fauna silvestre, per diumenge. Trobada, a les
9.30, a la plaça arbrada del costat de la carretera. Places limitades. Més informació, a l’Iaeden,
telèfon 972 67 05 31.

BESCANÓ

Visites

왘 Marxa

GIRONA
왘 10.30

a 17.30. Visita guiada a la
Casa Masó, de dimarts a dissabtes. Diumenges i dilluns, només
per a grups. Cal reserva prèvia al
telèfon 972 413 989 o a info@rafaelmaso.org.
왘 12.00. Call Endins, visites guiades a les sales del Museu
d’Història dels Jueus. Més informació i reserves al telèfon 972
21 67 61 o a/e: callgirona@ajgirona.cat.

PALAMÓS
왘 16.30

i 17.00. Museu de la Pesca. Visita guiada a la subhasta
del Peix. Cada divendres.
왘 17.30. Museu de la Pesca. Visita guiada a l’Espai del Peix amb
tastet. Inscripció prèvia al telèfon 972 600 424.

ROSES
왘 17.00.

Port. Visita guiada al
port de pesca. Reserves a l’Oficina de Turisme, telèfon 972 25 73
31.
왘 19.00. Des de l’Oficina de Turisme. Inici de la visita guiada al
refugi antiaeri de la plaça de la
Pau.

SANTA CRISTINA D'ARO
왘 11.00

a 12.30 i de 15.00 a 17.30.
Monestir de Solius. Visita als
diorames de Solius. Més informació a/e: ajuntament@santacristina.net.

popular del Volcà de la
Crosa, per diumenge. Inscripcions, de 8.00 a 9.00, a l’Àrea de
les Guilloteres (ctra. GI-533 km
9,4).

SUSQUEDA
왘 VI

Marxa del Puig Rodó, per
diumenge. Se sortirà a les 8.00,
de la plaça del Firal. Informació a
www.collamarxaires.net.

Susqueda Camina, per diumenge. Se sortirà a les 7.30 del
Santuari del Coll. Més informació al telèfon 972 19 01 88
(d’11.00 a 14.00) o a ajuntament@susqueda.cat.

EL PORT DE LA SELVA

TAMARIU

왘 Sortida

왘 Neteja

CORÇÀ
왘 XVI

Navega i camina de
Llançà al far de s’Arenella, per diumenge. Més informació, al Parc
Natural de Cap de Creus, telèfon
972 19 31 91. Inscripcions, a reserves@skkayak.com o als telèfons 627 433 332 o 972 12 11 12.

del litoral de Tamariu,
per diumenge, amb caiac o a
peu. Se sortirà a les 9.00, del
passeig del Mar. Cal reserva prèvia al telèfon 972 62 00 31.

TORROELLA DE MONTGRÍ
왘 Camí

d’Empúries a Girona, 6è
tram, per diumenge. De Cruïlles
a Millars. Se sortirà a les 10.00,
de la plaça del Lledoner.

LA JONQUERA
왘 Marxa

dels dòlmens, per diumenge, a les 9.00. Recorreguts:
marxa, 12 km, i cursa, 20 km.
Inscripcions anticipades, fins al
dia 15, a Can Laporta, Fotografia
Falgués i Plataforma Finixer, o el
mateix dia de la cursa. Organitza: Centre Excursionista Jonquerenc.
왘 XXX Alberada, travessa El Portús - Portbou, pels dies 17 i 18.
Informació i reserves, al telèfon
627 33 95 79.

Cursets i tallers
CUINA
왘 Torrent.

Taller de confitures de
fruites i verdures d’estiu (albercoc - pebrot), pel dissabte 7 de
juny. Més informació, al Museu
de la Confitura, telèfon 972 30
47 44.

LITERATURA

L'ESTARTIT

왘 Palamós.

Curs d’escriptura:
Aprèn a narrar amb estil, a càrrec d’Assum Guardiola. Els dijous, 5, 12, 19 i 25 de juny, de
18.30 a 20.30, a la Llibreria Uppali. Més informació al telèfon
972 31 94 67.

왘 Descobrint

ecosistemes litorals, caminada des del port fins
a la gola del Ter, per dissabte.
Més informació i inscripcions, al
Parc Natural, telèfon 972 751
701.

El joc

LOTERÍA NACIONAL

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 15 DE MAIG DEL 2014
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS

NÚMEROS

2
EUROS

NÚMEROS

3
EUROS

NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries
dels números premiats, classificats per la seva xifra final

39
14

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS

NÚMEROS

5
EUROS

NÚMEROS

6
EUROS

NÚMEROS

7
EUROS

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS

9
EUROS

NÚMEROS

EUROS

01000 ........ 300
01010 ........ 360
01020 ........ 300
01030 ........ 300
01040 ........ 300
01050 ........ 300
01060 ........ 300
01070 ........ 450
01080 ........ 300
01090 ........ 300

01001 ........ 300
01011 ........ 300
01021 ........ 300
01031 ........ 300
01041 ........ 300
01051 ........ 300
01061 ........ 300
01071 ........ 300
01081 ........ 300
01091 ........ 300

01002 ........ 300
01012 ........ 300
01022 ........ 300
01032 ........ 300
01042 ........ 300
01052 ........ 300
01062 ........ 300
01072 ........ 300
01082 ........ 300
01092 ........ 300

01003 ........ 300
01013 ........ 300
01023 ........ 300
01033 ........ 300
01043 ........ 300
01053 ........ 300
01063 ........ 300
01073 ........ 300
01083 ........ 300
01093 ........ 300

01004 ........ 330
01014 ........ 330
01024 .......8.130
01034 ........ 330
01044 ........ 330
01054 ........ 330
01064 ........ 390
01074 ........ 330
01084 ........ 330
01094 ........ 330

01005 ........ 330
01015 ........ 330
01025 .....300.000
01035 ........ 330
01045 ........ 330
01055 ........ 330
01065 ........ 330
01075 ........ 330
01085 ........ 330
01095 ........ 330

01006 ........ 300
01016 ........ 300
01026 .......8.100
01036 ........ 300
01046 ........ 300
01056 ........ 300
01066 ........ 300
01076 ........ 300
01086 ........ 300
01096 ........ 300

01007 ........ 300
01017 ........ 300
01027 ........ 300
01037 ........ 300
01047 ........ 300
01057 ........ 300
01067 ........ 300
01077 ........ 300
01087 ........ 300
01097 ........ 300

01008 ........ 300
01018 ........ 300
01028 ........ 300
01038 ........ 300
01048 ........ 300
01058 ........ 300
01068 ........ 300
01078 ........ 300
01088 ........ 300
01098 ........ 300

01009 ........ 330
01019 ........ 330
01029 ........ 330
01039 ........ 330
01049 ........ 330
01059 ........ 330
01069 ........ 330
01079 ........ 330
01089 ........ 330
01099 ........ 390

80600 ........ 300
80610 ........ 510
80620 ........ 300
80630 ........ 300
80640 ........ 300
80650 ........ 300
80660 ........ 300
80670 ........ 300
80680 ........ 300
80690 ........ 300

80601 ........ 300
80611 ........ 300
80621 ........ 300
80631 ........ 300
80641 ........ 300
80651 ........ 300
80661 ........ 300
80671 ........ 300
80681 ........ 300
80691 ........ 300

80602 ........ 300
80612 ........ 300
80622 ........ 300
80632 ........ 300
80642 ........ 300
80652 ........ 300
80662 ........ 300
80672 ........ 300
80682 ........ 300
80692 ........ 300

80603 ........ 300
80613 ........ 300
80623 ........ 300
80633 ........ 300
80643 ........ 300
80653 ........ 300
80663 ........ 300
80673 ........ 300
80683 ........ 300
80693 ........ 300

80604 ........ 330
80614 ........ 330
80624 ........ 330
80634 ........ 330
80644 .......4.695
80654 ........ 330
80664 ........ 390
80674 ........ 330
80684 ........ 330
80694 ........ 330

80605 ........ 330
80615 ........ 330
80625 ........ 480
80635 ........ 330
80645 ......60.030
80655 ........ 330
80665 ........ 330
80675 ........ 330
80685 ........ 330
80695 ........ 330

80606 ........ 300
80616 ........ 300
80626 ........ 300
80636 ........ 300
80646 .......4.665
80656 ........ 300
80666 ........ 300
80676 ........ 300
80686 ........ 300
80696 ........ 300

80607 ........ 300
80617 ........ 300
80627 ........ 300
80637 ........ 300
80647 ........ 300
80657 ........ 300
80667 ........ 300
80677 ........ 300
80687 ........ 300
80697 ........ 300

80608 ........ 300
80618 ........ 300
80628 ........ 300
80638 ........ 300
80648 ........ 300
80658 ........ 300
80668 ........ 300
80678 ........ 300
80688 ........ 300
80698 ........ 300

80609 ........ 330
80619 ........ 330
80629 ........ 330
80639 ........ 330
80649 ........ 330
80659 ........ 330
80669 ........ 330
80679 ........ 330
80689 ........ 330
80699 ........ 390

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

1025 .......1.230
025........ 480
25 ........ 180
5......... 30

0096 ........ 750

0348 ........ 750
9328 ........ 750

389........ 180
929........ 180
99 ......... 90
9......... 30

0450 ........ 750
070........ 150
610........ 210
830........ 150
10 ......... 60

871........ 150

402........ 150
572........ 150

353........ 150
973........ 150

954........ 180
64 .........90
4.........30

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.127.000 DÈCIMS PREMIATS
PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 €

PREMI ESPECIAL
1.170.000 €

Núm. 01025
PRIMER PREMI

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

4a

3a

1.200.000 €
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 DE MAIG DEL 2014

L’agenda
Exposicions
BANYOLES
왘 Biblioteca Pública. Animals i
animalons del nostre entorn.
Fins al 31 de maig.
왘 Museu Darder. El món de les
papallones, de Joan Condal. Fins
a l’1 de juny.

BEUDA
왘 Ajuntament.

Accés a dos països per descobrir, Myanmar i
Cambotja, fotografies de Margarita Pujol Smit. Fins al 6 de juliol.

BLANES
왘 Biblioteca

comarcal. Els nous
blanencs. Joves i immigració,
amb textos i fotografies d’Aitor
Roger. Fins al 16 de maig.
왘 Sala García-Tornel. Diferents
èpoques, pintures de Jordi Pirretas Puig. Fins al 18 de maig.

BREDA
왘 Centre

cultural Els Forns. 24
mostra dibuix i pintura, dels
alumnes de Glòria Busquets.
Fins a l’1 de juny.

CARTELLÀ
왘 Can

Roseta. Especial Primavera, de Remei Mulleras. Fins al 31
de maig.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES
왘 Ecomuseu-Farinera. Mirades.
Aprendre a mirar el llenguatge
de l’art. Fins al 3 d’agost.
왘 Ecomuseu-Farinera. Paisatge
latent. Closes, cortals i cortalers.
Fins al 5 d’octubre.

FIGUERES
왘 Centre

cívic Creu de la Mà.
Sensualitat i transformació, la
força dels sentits retrobats, pintura d’Esther Martínez Blanqué.
Fins al 16 de maig.
왘 Fundació Clerch i Nicolau.
Tastets de pintura del taller d’en
Jepi. Fins al 18 de maig.

www.elpuntavui.cat/serveis/agenda
왘 Galeria

d’art Ventós. Nits, de
l’artista Wäwä. Fins al 31 de
maig.
왘 Museu de l’Empordà. (Silencis) Figueres sota les bombes,
1938-1939. Fins al 14 de setembre.
왘 Museu del Joguet de Catalunya. Exposició temporal Joguets
del Museu de Dénia. Fins al 13 de
juliol.

FORTIÀ
왘 Espai

Mas d’en Dorra. Diàlegs
París-Nova York ’60-’80, un fragment de la col·lecció privada de
Jean Paul Najar. Fins al 15 de juny.

GIRONA
왘 Bòlit_La Rambla. Sala Fidel
Aguilar. Filtres Appart, dels artistes Manel Bayo, Bussoga (Irina Grosu i Josep Motas), Pau
Faus, Mar Serinyà i David Ymbermon. Fins al 31 d’agost.
왘 Cafè Llibreria Context. Instints, il·lustracions de Nirvana Jiménez. Fins al 25 de maig.
왘 Caixa Fòrum. Accés directe a
l’obra de Robert Therrien. Fins al
31 d’agost.
왘 Caixa Fòrum. Finestres al
món. Fins al 31 d’agost.
왘 Caixa Fòrum. Momias egipcias. El secreto de la vida eterna.
Fins al 31 d’agost.
왘 Casa de Cultura. Francesc
Vayreda: de l’impressionisme al
noucentisme. Fins al 31 de maig.
왘 Casa Pastors. Color latent,
mostra l’obra de 70 artistes gironins. Fins al 14 de setembre.
왘 Centre cultural La Mercè.
Matèria viva. Escultura en fusta,
d’Ester Pedescoll, Jordi Torras i
Beth Fornas. Fins al 16 de maig.
왘 Col·legi de Periodistes de
Catalunya. El Papus: quan l’humor podia ser delicte. Fins a fi-

nals de maig.
왘 El Cercle. metAMORfosis, d’Alconhector. Fins a finals de juny.
왘 Espai d’Art i Sala Miquel
Martí i Pol - Fundació Valvi.
D’aigua, pintures de Glòria Cortina, i Camins, fotografia de Rafel
Bosch. Fins al 7 de juny.
왘 Espai del Museu d’Art de Girona. El Museu convidat 6: Museu de la Música de Barcelona.
Fins al 7 de setembre.
왘 Galeria d’Art El Claustre, c.
Nou, 10. Col·lectiva de Fons
d’Art.
왘 Galeria d’Art El Claustre. Paisatge, patis i jardins, pintures de
Carlos Morago, Fins al 17 de
maig.
왘 Girona Innovació. Pas a pas.
Fins al 23 de maig.
왘 Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, al monestir de
Sant Pere de Galligants. Deltebre
I. La història d’un naufragi. Fins
al 22 de juny.
왘 Museu d’Art de Girona. Aquarel·les en flor. Les flors del pintor
Ramon Reig. Fins al 29 de juny.
왘 Museu d’Art. El Museu convidat: Museu de la Música (L’Auditori de Barcelona). Fins al 7 de
setembre.
왘 Museu del Cinema. La dimensió poc coneguda. Pioners del cinema. Fins a l’1 de juny.
왘 Museu d’Historia de Girona.
La faràndula de Girona. Fins al 31
de desembre.
왘 Museu d’Història dels Jueus.
Plenament pures. Les dones jueves i els banys rituals, de Peter
Seidel. Fins al 30 de setembre.
왘 Museu d’Història. Girona i la
sardana. El llegat històric de la
dansa i la seva presència a la ciutat. Fins al 28 de setembre.
왘 Pub Es Toc. Lluminàries, fotografies d’Aniol Resclosa. Fins al

31 de maig.
왘 Sala Domènec Fita. 80 anys
de Ràdio Girona. Fins al 30 de
maig.
왘 Sala La Cova de la demarcació de Girona del COAC. Projectes barraca d’horta. Fins al 25 de
maig.
왘 Sala Pati - Centre Cultural La
Mercè. Companys de viatge, de
Joy Birkinnshaw. Fins al 6 de juny.
왘 Zeppelin. Un món de jocs.
Bestioles, de Tano Pisano, Marina Vergés Negra i Blandine Pellet. Fins al 23 de maig.
왘 Museu del Cinema Una dimensió poc coneguda: Pioneres
del cinema. Fins a l’1 de juny.

L'ESCALA
왘 Llibreria

Vitel·la. Exposició de
pintures i dibuixos de Pep
Camps. Fins al 8 de juny.

LLAGOSTERA
왘 Local social La Caixa. Obres i
treballs de Norman Sànchez i
Esperança Boada. Dins el cicle
Joviart. Dissabtes, diumenges
i festius, fins al 25 de maig.

LLANÇÀ
왘 Plaça

Major i Torre Romànica. Exposició de fotografies del
documental Llançà, un viatge en
el temps. Els Ibers i els Romans a
Lancianus, de Màrius Gómez i
Joan Sorolla; i una part del vestuari i atrezzo confeccionat pel
documental, per Marie Gournay
i Mercè Marcó. Fins al 26 d’octubre.

OLOT
왘 Arxius Comarcal de la Garrotxa. Bèsties polítiques. Caricatures, de Jaume Bach. Fins al 27
de juny.
왘 Centre Excursionista. Santa
Bàrbara, aplecs, fotografies
d’Enric Serrano. Fins al 15 de ju-

ny.
왘 Galeria d’art 4 Cantons. La
força de la natura, d’Evelí Adam.
Fins al 12 de juny.
왘 Llibreria Drac. Tribute to Archigram, de Sílvia Armengol i
Xavier Moliner, d’Espai Androna.
Fins al 6 de juny.
왘 Museu dels Sants. Art perdut.
Espoli i salvaguarda del patrimoni. Fins al 24 de juny,
왘 Museu dels Volcans. La Garrotxa. Clima, geografia i paisatge.
Fins al 29 de juny.
왘 Sala Oberta del Museu de la
Garrotxa. Josep Traité, la figura
de l’artista. Fins al 29 de juny.
왘 Sala Oberta del Museu de la
Garrotxa. Prohibit jugar a pilota,
paisatge d’Albert Gusi. Fins al 24
de juny.

PALAFRUGELL
왘 Fundació

Josep Pla. Les ciutats europees de Josep Pla. Fins
al 18 de maig.
왘 Llibreria Mediterrània Espai
Fòrum. Un origen estelar, de
Munn(Blau). Fins al 30 de maig.
왘 Museu Can Mario. Kouros, de
Manuel Solà. Fins al 25 de maig.
왘 Museu del Suro. Exposició
permanent Cork in progress.

Maria Perpiñà Pujol. Va morir
ahir als 88 anys. Vivia a Blanes. Vídua
de Francesc Sagrera i deixa dos fills.
Exèquies, avui, a les 10 del matí, a la
parròquia de Santa Maria de Blanes.

Bordils
Joaquim Vicens Pinsach. Va
morir ahir als 67 anys. Vivia a Bordils.
Casat amb Nuri Jou Viola i deixa tres
fills. Exèquies, avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a la parròquia de Bordils.

Caldes de Malavella
Petra Rodríguez Rosales. Va
morir ahir als 78 anys. Vivia a Caldes

de Malavella. Vídua d’Alfonso Chaparro Guardia i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori
de Girona.
Nati Vendrell Torrent. Va morir ahir als 95 anys. Vivia a Caldes de
Malavella. Vídua de Pompeu Esteba
Xirgu. Exèquies, demà, a les 10 del
matí, a la parròquia de Caldes de Malavella.

Figueres
Dominique Thuloup Usage
Morien. Va morir abans-d’ahir als
68 anys a Llançà. Era natural de Dijon
i vivia a Perpinyà. Vídua d’Andre Morien i deixa dos fills. Incineració, de-

RIPOLL
왘 Biblioteca

Lambert Mata. Exposició d’Ivan Bertran. Fins al 31
de maig.

ROSES
왘 Biblioteca Jaume Vicens Vives. La renovació de l’escola pública. De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939). Fins al 24 de
maig.

SALT
왘 Biblioteca

Iu Bohigas. 15 anys
restaurant mobles, exposició de
mobles restaurats pels alumnes
de l’EMBA de Salt. Fins al 21 de
juny.
왘 Biblioteca Pública Iu Bohigas. Exposició de beceroles i altre material didàctic i pedagògic
dels segles XVIII i XIX, de Pep Vila. Fins al 17 de maig.
왘 Les Bernardes. Obra gràfica
d’Agustí Centelles. Fins al 27 de
juny.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 Casa

Irla. Exposició d’escultures Bloqueig, d’Arc’º Pujol. Fins
al 30 de juny.

PALAMÓS

SANT GREGORI

왘 Biblioteca

왘 Biblioteca

PERALADA

SANT JOAN DE LES
ABADESSES

Lluís Barceló i
Bou. El regne de Catalunya, cedida pel Memorial 1714 de Barcelona. Fins al 31 de maig.
왘 Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec. Alquimista de la
tinta, de Ramon Garrido Marqueño.

PLATJA D'ARO
왘 Biblioteca

Mercè Rodoreda.
1r Concurs de projectes fotogràfics, Educant la mirada. Dins les
1res Jornades Fotogràfiques de

Les necrològiques
Blanes

Platja d’Aro.
왘 Parc dels Estanys. Escultura
de gran format d’Emili Armengol. Fins al 24 de juny.

Martí i Pol. El Sindicat Remença de 1448. Memòria del món. Fins al 25 de maig.

왘 Espai art l’Abadia del Palau
de l’Abadia. L’esperit intangible,
pintura i poesia i Ombres d’ocell,
escultura ingràvida, del pintor
Gerard Sala. Fins al 24 de juny.

SANT PERE PESCADOR
왘 Casal cultural. Zen. Col·lectiu
Hidroquinona. Fins al 29 de
maig.

www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques
mà, a les 10 del matí, al crematori de
Funerària Vicens de Figueres.

Lloret de Mar
Montserrat Marquès Saurí.
Va morir ahir als 84 anys. Vivia a Lloret de Mar. Casada amb Josep Torra
Borrell i deixa tres fills. Exèquies, avui,
a les 5 de la tarda, a la parròquia de
Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
Ignacio Rodríguez Fernández. Va morir ahir als 48 anys. Era
natural de Talavera la Real i vivia a
Lloret de Mar. Casat amb Teresa Solis
Amador i deixa un fill. Exèquies, avui,
a les 5 de la tarda, a la parròquia de
Lloret de Mar.

Olot
Milagros Galan Duran. Va morir abans-d’ahir als 90 anys. Era natural de Peñarroya-Pueblonuevo i vivia
a Olot. Vídua de Victoriano Ruiz Aguilar i deixa tres fills. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, divendres, a
les 11 del matí, a la parròquia de Sant
Roc d’Olot.
Ángela González Romero. Va
morir abans-d’ahir als 91 anys. Era natural del Cañavate i vivia a Olot. Vídua
de Jesús Segovia Simarro i deixa tres
fills. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, divendres, a 3/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc
d’Olot.

Religiosa M. Teresa Planchart Garriga. Va morir ahir a
l’edat de 89 anys. Era natural de Mataró i vivia a Olot. La cerimònia exequial
se celebrarà, avui, divendres, a les 4
de la tarda, a l’església del Cor de Maria d’Olot.

Ripoll
Martí Ortigués Morelló. Va
morir ahir a l’edat de 76 anys. Era natural de les Llosses i vivia a Ripoll. Casat amb Dolors Sala Matabosch i deixa
una filla. La cerimònia exequial se celebrarà, avui, divendres, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església del monestir de Ripoll.

Sant Joan de les
Abadesses
Josep Bach Bosch. Va morir
abans-d’ahir als 91 anys. Era natural
de Vallfogona de Ripollès i vivia a Sant
Joan de les Abadesses. Vidu de Teresa
Buxeda Fajula i deixa dues filles. Exèquies, avui, a les 12 del migdia, al monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Maria Romero Romea. Va morir ahir als 84 anys. Era natural de Villafeliche i vivia a Sant Joan de les
Abadesses. Casada amb Jordi Rovira
Mercader i deixa tres fills. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a l’església
del monestir de Sant Joan de les Abadesses.

✝

Pregueu Déu per

Joaquim Vicens i Pinsach
Josep Tur i Badia
Els teus amics i amigues del grup municipal
Independents per Sant Gregori, que hem tingut la sort
de compartir amistat i projectes al teu costat,
et tindrem sempre present en els nostres cors.

Joaquim Vicens i Pinsach

Va morir el dia 15 de maig del 2014,
a l’edat de 67 anys.

‘En Quim’

A.C.S.

El Club Handbol Bordils s’uneix al dol de la família
per tan sentida pèrdua, i en especial al de la Nuri,
en Xevi i la Judit, en Jordi i la Cristina,
i la Sílvia i l’Enric.

La seva esposa, Nuri Jou; fills, Xevi i Judit, Jordi i Cristina,
Sílvia i Enric; néts, i tota la família participen a les seves amistats
i coneguts tan sentida pèrdua. La missa exequial se celebrarà
avui, divendres, dia 16, a 2/4 de 5 de la tarda,
a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
Sala de vetlla: Tanatori de Girona, ctra. de Sant Feliu, 36.

Bordils, 16 de maig del 2014

Bordils, 16 de maig del 2014

Lluïsa, Diana, Iris i altres familiars,
estem al vostre costat

Per a condols: www.memora.cat

premsa@platjadaro.com - 16/05/2014 10:01 - 192.168.2.67
Diari de Girona ■
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EL BAIX EMPORDÀ

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

L’oposició de Torroella
tanca la porta a fer un
supermercat al Mas Déu

Els regidors no
adscrits de Palamós
creen un partit
independent

 El govern adjudica finalment el contracte d’escombraries i neteja a

 El presentaran aquest diumenge a través

Urbaser, més d’un any després que finalitzés l’anterior amb FCC

d’un acte solidari de recollida d’aliments

MARC MARTÍ
DdG

PALAMÓS | C.T.B.

Els dos regidors no adscrits de
l’Ajuntament de Palamós, Dani
Reixach i Miquel Gubert, són les
cares a partir d’ara d’un nou partit que s’ha constituït al municipi,
Junts x Palamós i Sant Joan. El
partit, ha explicat Reixach, està
impulsat per les persones que a
principis d’abril van anunciar que
deixaven Esquerra Republicana
de Catalunya i per d’altres persones interessades en el projecte
que s’hi han afegit. Reixach ha
comentat que com a regidors i
cares visibles del partit funcionaran amb el nom de la nova formació, si bé legalment no poden
inscriure’s com a representants
seus a l’Ajuntament, on oﬁcialment seguiran sent edils no adscrits.
L’acte de presentació pública
serà aquest diumenge de les deu
del matí a les tres de la tarda a través d’una marató de dansa solidària que organitza la formació a
la platja Gran de la vila, l’objectiu
del qual és recullir aliments per donar-los al Centre d’Aliments de
Palamós.
Segons ha exposat la formació
en un comunicat, el nou partit
neix «amb un ideari fàcil, clar i entenedor: persones de Palamós i
Sant Joan i independentistes».
«Creiem que en un moment com
l’actual, on el país està immers en
un procés de no retorn cap a la in-

Dani Reixach.

dependència i, on la situació econòmica de la nostra població cada
vegada es veu més afectada per la
crisi ﬁnancera, cal fer un pas endavant, ferm i amb sentit comú.
Entenem que en situacions com
les actuals, la línia entre dretes i esquerres s’ha de diluir per prioritzar la justícia i la llibertat nacional»,
apunta el partit.
Reixach ha concretat que el
partit ja ha estat donat d’alta, però
que el seu futur dependrà de la
consulta sobra la independència
de Catalunya del 9 de novembre.
Aquesta data ha de determinar si
decideixen presentar-se a les municipals del 2015.
DdG

TORROELLA DE MONTGRÍ | C.TORRAMADÉ

L’oposició de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí (ERC, UPM,
Coet i el regidor no adscrit Francesc Ferrer) van tombar en el ple
d’ahir al vespre la modiﬁcació del
pla general urbanístic que havia de
permetre la implantació d’un supermercat al sector del Mas Déu.
Aquesta requaliﬁcació dels usos
anava lligada a la la venda d’una
vintena de parcel·les al promotor
del supermercat, de manera que
l’Ajuntament no comptarà amb
aquests ingressos, que pujaven
2,9 milions d’euros, la major part
dels quals s’havien de destinar a la
construcció d’una residència de
gent gran. Durant la tramitació
de la venda d’aquestes parcel·les,
els tres grups municipals de l’oposició ja hi havien mostrat el seu
recel pel que suposava de venda de
patrimoni municipal i d’obertura
d’un centre comercial. No obstant
això, la majoria que aleshores tenia el govern va tirar la venda i el
canvi d’usos endavant. L’entrada
de Ferrer, però, va deixar el govern
en minoria, cosa que es va fer patent ahir en aquest punt, en què va

 La Fundació Cuixart de Palafrugell ha acollit la gravació dels vídeos
produïts per dones de Palafrugell dins el projecte «Càpsules Visuals» de
l'Espai Dona i l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Aquest
projecte consisteix en la realització d'uns vídeos, aproximadament d’un minut
de durada, on les protagonistes expressen les seves valoracions o comentaris
sobre algun aspecte de la dona que vulguin visualitzar o ressaltar.

unir al seu vot als d’ERC, UPM i
Coet. L’alcalde, Jordi Cordon (CiU),
era conscient de la possibilitat
que l’oposició tombés el punt, un
dels projectes de mandat del seu
govern (de fet ja l’havia retirat de
l’ordre del dia del ple de l’abril perquè no tenia assegurat tirar-lo endavant). Ahir, va defensar que una
zona comercial ajudaria a dinamitzar el municipi i va aﬁrmar
que el projecte de la residència no

GiroPark, del grup Mifas, obté
la gestió de les zones blaves i
les verdes d’aparcament
PALAMÓS
DdG

Dones al projecte «Càpsules visuals»

Ferrer, al costat del grup de CiU, el dia que fou nomenat regidor.

GiroPark, centre especial de treball del grup Mifas, ha guanyat el
concurs públic per a la gestió de
zones blaves i verdes d’aparcament de Palamós. L’oferta tècnica
presentada per Giropark ha obtingut la millor puntuació, ha aﬁrmat Mifas. Una de les millores
tècniques que ofereix GiroPark, i
que és pionera en tot l’estat, és la
implementació de l’aplicació de
pagament per a mòbil, WHOOSH!,
a través d’una col·laboració amb
l’empresa Parkeon. Aquesta permet integrar la plataforma de gestió de les àrees d’estacionament regulat, GesBlue, creada i desenvolupada per GiroPark. Amb aquesta unió, Palamós serà el primer
municipi de tot l’estat que disposarà del sistema de pagament
WHOOSH!
Altres millores que GiroPark
aportarà a les zones blaves i verdes

del municipi són la instal·lació de
parquímetres amb devolució de
canvi, pilones de càrrega per a
vehicles elèctrics, pagament amb
targeta de crèdit, senyals d’informació ciutadana, campanya informativa mitjançant tríptics, web
de servei al ciutadà relacionada
amb les zones blaves i verdes, telèfon 902 d’atenció a l’usuari, entre altres.
Segons Mifas, les zones verdes
es posaran en funcionament abans
de l’estiu i permetrà donar un lloc
de treball com a vigilant a 10 treballadors amb discapacitat física
que es seleccionaran de la borsa de
treball de l’entitat. En concret, es
crearan 343 places de zona verda
als barris de Mas Guàrdies i Cases
noves, que funcionaran tot l’any de
vuit del matí a vuit del vespre. L’aparcament de l’Arbreda comptarà
amb 365 places també de zona verda, però només de juny a setembre. Pel que fa a la zona blava, es
farà el control de les 444 places.

s’atura malgrat aquest revés. El
que sí va aprovar el govern amb el
suport de Ferrer fou l’adjudicació
del contracte d’escombraries i neteja a l’empresa Urbaser. L’adjudicació arriba un any i tres mesos
després que expirés l’anterior contracte, i és que el concurs s’ha hagut de convocar en tres ocasions.
La moció contra la pilona del cap
de la Barra no va prosperar pel vot
de qualitat de l’alcalde

Platja d’Aro
edita una guia
d’orientació
acadèmica
PLATJA D’ARO | DdG

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
ha publicat la sisena edició de la
guia d’orientació acadèmica I Ara
Què? adreçada als joves del municipi, amb la voluntat d’orientar-los i assessorar-los respecte al
seu futur acadèmic, i motivar-los
vers la formació continuada i els
ensenyaments post obligatoris; i al
mateix temps desenvolupar i assolir habilitats i recursos que els
permetin superar barreres personals. Més enllà de la distribució
dels 200 exemplars impresos, també se’n fan diverses jornades de
presentació a l’Institut Ridaura de
Castell d’Aro a càrrec dels tècnics
de l’àrea de Joventut. També hi ha
versió en format digital al lloc web
municipal del ciutadà.
La guia s’estructura en diversos
capítols, que, de manera àgil i intuïtiva, expliquen les diverses possibilitats i opcions de futur acadèmic que tenen els joves.
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UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

Barcelona atorga la
Medalla d’Or al Mèrit
Esportiu a David Moner
UFEC

uFec

El ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, divendres passat per unanimitat, l’atorgament
de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de la ciutat al president de la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), David Moner. En
una glossa molt emocionant de
tots els grups polítics es va destacar tot el que Moner ha fet durant
tota una vida dedicada a l’esport català. David Moner és una persona
imprescindible per entendre l’esport
d’avui dia a Catalunya, especial-

ment des que el 1996 va ser escollit
president de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
Des del gener del 1997, quan va
prendre possessió, continua exercint
aquest càrrec en l’actualitat amb 68
federacions esportives integrades.
El seu compromís, la llarga trajectòria com a directiu, i les seves
idees i projectes han dut l’esport català al capdamunt, projectant internacionalment la capital catalana
i contribuint a la capitalitat esportiva de Barcelona. És per això que se
li ha concedit la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de Barcelona.
UFEC

TeNNIS TAuLA

Platja d’Aro va acollir, del 7 a l’11 de
maig passats, la 37a edició d l'Open
Internacional per a Joves, competició que organitza la Federació Catalana de Tennis Taula (FCTT), amb
una participació de 200 esportistes
de 23 països d'arreu del món. La prova és oﬁcial del circuit ITTF i puntuable per al rànquing mundial.
La selecció de Xina Taipei va tornar a ser una de les protagonistes, ja
que es va penjar les primeres medalles d'or de la competició. En categoria juvenil individual el guanyador va ser Liao Cheng-Ting,
mentre que en la prova femenina va
ser Chiu Ssu-Hua, també de Xina
Taipei.
Pel que fa a la competició per
equips, en categoria infantil femenina, Rússia es va imposar a Alemanya; i en juvenils el combinat Tapei-Rússia va derrotar Bèlgica. En infantil masculí, Hongria es va imposar a Rússia; i en juvenils el combinat Taipei-Ucraïna va pujar al primer
calaix del podi per davant de Turquia.
La prova infantil va ser la més disputada de la competició. En la prova masculina el triomf va ser per al
palista britànic Tom Jarvis, que va
derrotar el rus Ivonin clarament 31. Pel que fa a les noies, la ﬁnal la van
disputar les jugadores franceses
Gauthier i Mostafavi, amb la victò-

 El Torneig Padel Indoor Figueres categoria bronze de la Federació
Catalana de Pàdel va finalitzar, diumenge passat, amb la victòria final de
Merlos i Torrent en categoria masculina, després d’imposar-se als locals Curto
i Faxedas per un resultat de 6 a 4 i 7 a 5. Pel que fa a la categoria femenina
les guanyadores van ser Berta i Llobet, en superar Caselles i Clos per 4 a 6, 6
a 4 i 6 a 2.

UFEC

ria ﬁnal de la primera per 3-2 en un
partit emocionant. Cal destacar el
tercer lloc de la catalana Soﬁa Xuan
Zhang, que va ser capaç de derrotar
la brasilera Takahashi a quarts de ﬁnal però va cedir davant la francesa
Gauthier. En dobles, la parella alemanya Shulze-Meierhof es va imposar al doble turc Sahin-Yigenler
per 3-2, i en noies, les ruses Ivannikova-Kazantseva es van imposar a
les seves compatriotes Kolish i Taylakova per 3-2.
Els esportistes catalans seleccio-

En el passat Consell Plenari del
Consell Municipal de l’Esport de
Barcelona, celebrat el 8 de maig, la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, a través del seu director esportiu i de relacions institucional, Jordi Sans, va ser escollida en votació entre totes les persones que integren el Ple del Consell amb la Vicepresidència primera del Consell Municipal de
l’Esport de Barcelona.
La UFEC serà qui representarà
el Consell Municipal de l’Esport en

nats pel director tècnic de la FCTT,
Hubert Hustache, que van participar
en l'Open Internacional de Platja d'Aro 2014 van ser Alba Fernández, del
CTT Calella; Lidia Rico, del CTT Ripollet; Mariona Sáenz, del CTT Bàscara; Sara Ballester, del Club Falcons;
Jose Manuel Barroso, del CTT L'Hospitalet; i Claudia Caymel. Els entrenadors responsables del grup van ser
Miquel Arnau i Aitor Puig. Cal afegir
que Soﬁa Xuan Zhang, Nora Escartín i Joan Masip hi van participat amb
la selecció A espanyola.

AGENDA

La UFEC, vicepresidenta
primera del Consell
Municipal de l’Esport
uFec

Merlos i Torrent, vencedors a Figueres

Èxit participatiu de
l’Open Internacional
disputat a Platja d’Aro

 ESPORT ADAPTAT
cAMPIONAT TeRRITORIAL De GIRONA
De MARXA. SPecIAL OLYMPIcS
22/05/2014.
BANYOLES

UFEC

MOTONÀUTICA
cAMPIONAT De cATALuNYA PR-550 /
eNDuRANce
18/05/2014.
PALAMÓS
 ENTITATS EXCURSIONISTES
55A MARXA De ReGuLARITAT
PeR MuNTANYA
18/05/2014.
CAMPDEVÀNOL

el Consell de la Ciutat de Barcelona. En el mateix acte, també va ser
escollida la secretària de la UFEC
i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, com a representant de les federacions esportives dins el Consell Permanent.

 ATLETISME
4A JORNADA. cAMPIONAT
TeRRITORIAL De PROMOcIÓ
17/05/2014.
OLOT
CICLISME
cAMPIONAT De cATALuNYA
cRI 2014. cARReTeRA
17/05/2014.
OLOT
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Agenda i Cartellera
Mercats

tral Figuerenc presentació del
llibre «Les cròniques del Déu
Coix» de Joan Lluís-Lluís amb la
presència de l’autor.

DESTAQUEM



La Bisbal d'Empordà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, Pineda de Mar, Porqueres, Portbou, Port de la Selva, Salt, Sils.

Balls
GIRONA
Ball  A la nit a la Sala de Ball
de Girona, sessió amb l’actuació
musical de Genion’s.
Lindy Hop  Des de 2/4 d’11
de la nit al Centre Cívic de Sant
Narcís, ballades de Lindy Hop.
Sessió d’swing amb espai per
seure, com no, per ballar.
QUART
Ball  A les 6 de la tarda a la
llar de jubilats i pensionistes
ball amb Pep i Maria José.

Música
BLANES
Concert  A les 10 de la nit a
la capella de l’Esperança concert de Pau Figueres a la guitarra dins del cicle de concerts.
BREDA
Hora del Pati  A les 11 de la
nit al bar La Bassa de Breda,
concert a càrrec de Pere Jou de
Quart Primera. En el marc del
festival l'Hora del Pati.
GIRONA
Concert  A les 8 del vespre a
l’Auditori Josep Viader de la
Casa de Cultura concert de Les
Sixters, polifonies vocals, dins
del cicle de músiques d’arrel
tradicional.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Concert  A les 10 de la nit a
la plaça Major, concert i ball
amb el grup Brunzit. Dins la
programació del Daró Folk.
L’Alternativa  A partir de les
11 de la nit a l’Alternativa de
La Bisbal d’Emporda, nit de reggae i dancehall, amb l'actuació
de Little Pepe, qui presentarà
en directe el seu nou àlbum
d’estudi, Al sur de la luna. Completaran la vetllada Kharloss
Selectah i Benjamini. Entrada
lliure.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
La Goleta  A 2/4 de 12 de la
nit, concert a càrrec del cantautor Joan Sordé.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Concert  A 2/4 de 12 de la
nit a La Sala concert de Planetàrium i Acousters.

Presentació

GIRONA
Presentacions llibres  A les
7 de la tarda a l’Aula C de la
Casa de Cultura presentació
dels llibres «Cuentos encadenados» i «Que fue de Rafael»
d’Àngels Garrido.
PALAFRUGELL
Museu del Suro  A les 8 del
vespre a l’Auditori del Museu
del Suro, presentació del llibre
«(S)avis. Lluny del silenci i de la
queixa», de Josep Puigbó. A càrrec de Martí Sabrià i amb la
presència de l’escriptora i pedagoga Teresa Juvé.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Contes  A les 6 de la tarda a
la biblioteca Joan Vinyoli l’hora
del conte amb «Els contes de la
Bel amb Kamishbai».

GIRONA
Concert  A les 9 de la nit a la
sala Montsalvatge de l’Auditori
de Girona concert dels Estopa.
Els germans Muñoz presentaran el seu treball discogràfic «A
solas» en una de les actuacions més destacades de la
temporada. Preu: 38 | 38 | 28 €

Espai d’autors  A les 8 del
vespre a la biblioteca Joan Vinyoli cicle «Espai d’Autors» amb
«Dos taüts blancs i un de negre».

PORQUERES
Festa Major  A partir de les 9
de la nit al Centre cívic de Porqueres, pregó de Festa Major, a
càrrec de Lluïsa Ferrer i Ramió.
 Després del pregó, focs artificials amb les Gàrgoles de Foc.
 A partir de les 11 de la nit a
la Zona esportiva, concert a càrrec dels grups Iepi, Orquestra
Di-Versiones i Rock Kills.
VILABLAREIX
Festa Major  A 2/4 de 8 de
la tarda, cercavila popular a càrrec de la Bufant Fort Street
Band de Girona, que anirà des
de la plaça de la Pau fins arribar a la plaça del Perelló.
 A 2/4 de 9 del vespre, pregó
de festa major a càrrec de Dani
Oliveras.
 A les 10 de la nit a la sala polivalent del pavelló, comiat del
pubillatge i proclamació dels
nous hereu, pubilla, hereuet i
pubilleta.
 A les 10 de la nit a la sala
d'actes de l'Ajuntament, la
companyia L'Olla dels Maiquiets presenta l’espectacle teatral «Flors i capolls».
 A les 11 de la nit al pavelló
poliesportiu, festa Birrablareix,
amb The Johnny Killer Jones
Band. I a continuació, actuació
del grup Els Amics de les Arts i,
per acabar, Animals Dj.

GIRONA
Casa de Cultura  A les 8 del
vespre a la Casa de Cultura,
presentació del treball de recerca «Les campanes del Gironès» de Blai Ciurana i Abellí. Hi
intervindran: Merche Ginés,
professora de ciències socials
de l'Ins. Montilivi de Girona i directora del treball de recerca, i
l'autor del treball. Es projectaran imatges il·lustratives de
«Les campanes del Gironès».

VIDRERES
Cinefòrum  A 2/4 de 10 de
la nit al Teatre Casino la Unió
sessió del cinefòrum amb la
projecció de «Searching for sugar man».

Lletres

Espectacles

FIGUERES
Presentació llibre  A 1/4 de
9 del vespre al Casino Menes-

BANYOLES
Dansa  A les 9 de la nit a l’Ateneu espectacle de dansa

Costa Brava, Guillermo, Kubansky, Refugi de Pescadors,
Simon, Traguinyol, de Calonge
- Sant Antoni; Can Sidro, de
Vall-llobrega; Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, La Salinera, L'Ona, MarBonic, Maria de
Cadaqués, Mas dels Arcs, Vaixell Rest.-Pasajes Costa Brava,
de Palamós.

Conferències

CAMPRODON
Temporada del poltre de
muntanya  Els restaurants
del Ripollès celebren, fins al
25 de maig, la temporada
gastronómica del poltre de
muntanya del Ripollès. Amb la
participació dels restaurants: El
Pont 9 , Can Peric de Camprodon; Les Planes, i Can Jordi de
Espinavell; Fonda Xesc de
Gombrèn; Hotel el Grèvol de
Llanars; Hotel Calitxó i El Costabona, de Molló; Els Caçadors,
Hotel Prats, Can Sart i Catalunya Park, de Ribes de Freser;
Solana del Ter, Crocus, La Taverneta, Snack Raimon, de Ripoll; Els Roures, Racó d'en Cisco, de Sant Pau Segúries; Can
Jepet, Can Tiranda i Pirineu de
Setcases; Fonda Rigà de Tregurà i Ca l'Anna de Ventolà.

GIRONA
Grafologia  A les 7 de la tarda a l’Hotel d’Entitats conferència «Descobrint Bach a través
de l’escriptura» amb Concha
Pérez. A partir de l'anàlisi grafològica de l'escriptura d'Edward
Bach, s'aniran relacionant els
diferents aspectes de l'escriptura amb els trets de la personalitat, fet que ens aportarà
una nova mirada a la seva personalitat més enllà del que coneixem pel seu entorn social.

GIRONA
Reciclatge  A les 5 de la tarda als Químics Espai Jove inici
del taller «Què fem? Fem reciclatge i decoració» amb diferents sessions en la que s’ensenyarà com reciclar, restaurar
o reinventar qualsevol objecte.

BLANES

Festes

«Anwar» creat per Aïda Jordà i
que servirà per recaptar fons
per a la Fundació Estany.
GIRONA
Representació  A 2/4 de 9
de la nit al centre cívic Barri
Vell-Mercadal representació de
«Van Gogh» amb Martí Peraferrer.

Tallers

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Lectura  A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca pública Octavi
Viader activitat familiar per
compartir lectures i contes amb
«Les aventures d’Ulisses» i
posteriorment taller de maquillatge per a nens i nenes.

Presentació llibre  A les 8
del vespre a la biblioteca comarcal presentació del llibre
«Quan en dèiem xampany» de
Rafel Nadal amb la presència
del mateix autor.

Cuina  A les 7 de la tarda al
centre cívic del barri de Sant
Narcís inici del taller monogràfic sobre cuina de km 0 i menjar
ecològic.

Marxes
GIRONA
City Trail  A 2/4 de 9 de la
nit des de la Ronda Ferran
Puig, davant de la botiga Bikila,
City Trail. Aquest activitat consisteix en sortir a còrrer per la
ciutat de Girona tot donant a
conèixer els seus racons i aprofitant allò que la ciutat ens presenta, (escales, rampes, baixades, parcs, senders...) i a la vegada gaudir dels racons mes
emblemàtics de la nostra ciutat.

GIRONA
Música  A les 8 del vespre a
l’Auditori de Girona, Les Síxters
presenten l’espectacle «Eclèctiques», proposta en la qual el
grup vocal a cappella repassen
alguns dels temes de sempre i
estrenen cançons originals
d'autors com Eduard Iniesta,
Jordi Molina, Xavi Molina i Glòria
Garcés, escrites i arranjades especialment per a l'ocasió. Preu:
3 euros (aforament limitat)

Festivals
GIRONA
Festival A Cappella  A les 7
de la tarda a l’Auditori de Girona actuació de La Cava de
Sons.
 A les 8 del vespre a la Casa
de Cultura actuació de Les Sixters.

Gastronomia

Projeccions

SALT
Música  A 2/4 d’11 de la nit a
la sala 2 de La Mirona de Salt,
el grup Mucho presenta «Grupo
Revelación». Pop còsmic i rock
cremós format per Carlos Pinto
(bateria i percussió), Miguel de
Lucas (baix), Víctor Cabezuelo
(guitarra i teclats) i Martí Perarnau (veu, guitarra i teclats).

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

BEGUR
Peix de Roca  Fins el 9 de
juny 16a campanya gastronòmica del peix de roca amb els
restaurants: Casa Juanita, Costa Brava, Fonda Caner, Galena Mas Comangau, Garreta, Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa
Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel
Clàssic, Hotel Eetu, Hotel El
Convent, Hotel Mas Ses Vinyes, Hotel Sa Punta, Parador
d'Aiguablava, Sa Caleta, Toc al
Mar i Vintage Hotel.
CALONGE
Cuina de la Gamba  Fins al
20 de juliol, diversos restaurants de Calonge participen de
les Jornades Menú de la gamba. Establiments participants:

LLANÇÀ
Jornades de l'Escamarlà i el
peix de Cap de Creus  Restaurants participants: Can Narra, can Quim, El Vaixell, Els
Pescadors, Gri-Mar, Lara, Tresvents, de Llança; Bellavista, Ca
la Paquita, Els Pins, Ca l'Herminda, Cal Mariner, El Cafè de
la Marina, El Celler, La Tina, Sol
i Sombra, L'Àncora, L'Escata,
Monterrey, de Port de la Selva;
Passatges, de Portbou; Can Llisa, El Jovent, La Gambina, Totsompops, de Colera. La campanya s’oferirà fins al proper
dia 29 de juny.
PLATJA D’ARO
Menú d’Art  Diversos restaurants de Platja d’Aro participen de les Jornades gastronòmiques Menú d'Art. Establiments participants: Picazzo,
Alexandra, Friends, Don Eduardo, Sa Cova-Hotel NM Suites,
El Remei, La Tisana, Hotel Planamar, Ivan. Fins al 31 de
maig.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Ganxotapes de primavera 
Els establiments participants
en aquesta edició són: Bar el
Mercat, Bar la Piscina (la Corxera), Beach Club, Butron Berria,
Cafè Nou, Cafeteria 4 vents,
Cafeteria Torres, Can Carreter,
Can Joan, Can Nadeu, Can Noguera, Can Salvi, Chic Bar, El
Celler del Triton, El del Mig, El
Gallo, Extremeño, Forever, HotDog, La Carbonera, La Cava, La
Gaviota Bar Taverna, La Goleta,
La Llar d’en Roca, La Magnolia,
La Marquesina, La Pansa, La
Proa, Les Roselles, Madame Fil,
Mar i Muntanya, Marabú, Molí
de Vent, Neptuno, Nit i Dia,
Nou Casino la Constància, Rancho Far West, S&S Caffè, SQR
Café, Taverna Can Quim i Zodiak. Fins el 25 de maig

Curses
ANGLÈS
MItja Marató  El proper dia
25 de maig se celebra la 2Piks
Mitja Marató de Muntanya. Sortida a les 8.30h, des del Poliesportiu d’Anglès. Trofeu per als
tres primers classificats masculins i femenins. Més informació al portal web www.runedia.com
BESCANÓ
Marxa Popular Volcà de la

Crosa  Aquest proper diumenge 18 de maig, se celebra
una nova edició de la Marxa
Popular del Volcà de la Crosa.
Descobreix el volcà de la Crosa
d’Estanyol amb tres rutes a escollir: marxa curta de 7 km
aprox., marxa llarga de 12
aprox. i ruta guiada: d’1 hora i
mitja aproximadament. Inscripcions de 8 a 9 del matí a l’Àrea
de les Guilloteres (ctra. Gi-533
km 9,4). Les marxes la sortida
és lliure. La ruta guiada sortirà
a les 9 ben puntuals. Preu 6€
(inclou avituallaments, esmorzar i begudes). En cas de pluja
s’aplaçarà al 25 de maig.

Exposicions
GIRONA
El Cercle Cultura i Begudes
 El Cercle Cultura i Begudes
(C/ Ciutadans, 8) de Girona,
acull fins a finals del proper
mes de juny l’exposició «metAMORfosis», una selecció de
les impactants obres de l’artista Alconhector, qui aconsegueix plasmar conceptes com
el so o la paraula dins els seus
dibuixos i pintures. Entrada
lliure.
Zeppelin  La botiga Zeppelin. Un món de jocs de la Plaça
Santa Sussana de Girona acull,
fins al 23 de maig, l’exposició «Bestioles», amb obres de
Tano Pisano, Marina Vergés
Negra i Blandine Pellet.
Fundació Valvi  L’Espai
d’Art i la Sala Miquel Martí Pol
de la Fundació Valvi, acull, fins
al proper 7 de juny, l’expsició
de pintura D’aigua, de Glòria
Cortina, i la fotogràfica Camins,
de Rafel Bosch. Per a més informació:
www.fundaciovalvi.cat
COAC Girona  La sala d'exposicions La Cova de la Demarcació de Girona del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya acull, fins al 25 de
maig, la mostra Projectes Barraca d'Horta. Aquesta exposició dóna a conèixer els onze
projectes que es van presentar en el concurs convocat per
la Demarcació de Girona del
COAC i el Laboratori d'Art, Arquitectura i Pensament Contemporani de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, per a
la construcció d'un prototip de
barraca d'horta realitzada amb
vímet per a les hortes de Salt.
Es Toc  El pub Es Toc de l’eixample de Girona acull fins al
proper 31 de maig l’exposició Lluminàries, del fotògraf
Aniol Resclosa, guanyador del
darrer premi Carles Rahola per
una sèrie d'imatges publicades a Diari de Girona. Un conjunt de fotografies, en color,
on la llum és l'excusa per dibuixar composicions curioses,
fruit de la recerca i de l'atzar.
Humor Gràfic  La seu de la
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes acull,
fins al finals d’aquest mes
de maig, l’exposició El Papus:
quan l’humor podia ser delicte.
Una mostra que repassa la trajectòria d’aquesta revista humorística, nascuda el 1973 i
que va lluitar contra la censura
durant la transició. Horaris: de
dilluns a divendres, de 10 del
matí a 1 del migdia (els dimecres també de 4 a 7 de la tarda). Entrada lliure.
 El Caixa Forum Girona del

carrer Ciutadans proposa fins

al 31 d’agost Accés directe
Robert Therrien, Els objectes
de Robert Therrien (Chicago,
1947) són fascinants i ens enfronten a una ambigüitat
constant. A mig camí entre la
pintura i l’escultura, la seva
obra es desenvolupa dins d’un
repertori mínim de formes que
evoquen elements quotidians
i propers, senzills i poètics,
que sovint remeten també als
seus records i experiències.
Horari: De dilluns a dissabte,
de 10 del matí a 8 del vespre.
Diumenges i festius, de les 11
del matí a les 2 del migdia.
Museu del Cinema  L'exposició La dimensió poc coneguda: Pioneres del cinema, que
es pot visitar fins l’1 de juny
al Museu del Cinema de Girona, ens apropa al treball que
les dones han desenvolupat
en l'àmbit cinematogràfic a
través de quatre assaigs audiovisuals dedicats a cineastes, muntadores, guionistes i
actrius. Es tracta d'un projecte
d'investigació de caràcter educatiu, creatiu i divulgatiu.
BLANES
Fotografies  La Biblioteca
Comarcal de Blanes acull del
28 d'abril al 16 de maig l'exposició fotogràfica «Els nous
blanencs. Joves i immigració»,
de l'historiador Aitor Roger.
BREDA
Els Forns  El Centre Cultural
Els Forns de Breda acull, fins al
proper dia 1 de juny, les
obres creades dins de la 24a
mostra dibuix i pintura, dels
alumnes de Glòria Busquets.
LLANÇÀ
Fotografies  La Plaça Major i
la Torre Romànica mostra l’exposició de fotografies del documental Llançà, un viatge en el
temps. Els Ibers i els Romans a
Lancianus, de Màrius Gómez i
Joan Sorolla; i una part del vestuari i atrezzo confeccionat pel
documental, per Marie Gournay
i Mercè Marcó. Es podrà veure
fins a finals de proper mes
d’octubre.
OLOT
Arxiu Comarcal  L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa és l’escenari de l’expoisció Bèsties polítiques. Caricatures de Jaume
Bach. La mostra aplega una
selecció de les caricatures que
el dibuixant, cartellista i dissenyador gràfic Jaume Bach
Sastre (Olot, 1945) va publicar
el maig de 1977, un mes abans
de la celebració de les primeres
eleccions democràtiques a Espanya després del franquisme,
en el llibre 100 bestias políticas. L’obra conté els perfils biogràfics, a cura del periodista
Rafael Wirth, i els dibuixos corresponents a cent polítics de
la transició. La major part de
les caricatures de Jaume Bach –
avui conservades a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa– havien
aparegut prèviament a la revista humorística Por Favor. L’exposició es completa amb vuit
caricatures més de polítics actuals, algunes de les quals són
inèdites, fetes per l’autor amb
tècniques digitals en els dos
darrers anys. Restarà oberta al
públic fins al proper 27 de
juny.
Llibreria El Drac  El duet artístic Espai Androna, format
per Sílvia Armengol i Xavier
Moliner, és el responsable de
Tribute to Archigram, exposició
que es podrà visitar a la Llibreria El Drac d’Olot (Passeig d’en
Blay, 61), fins al proper 1 de
juny.

