
Mercats
� La Bisbal d’Empordà, Celrà,
les Planes d’Hostoles, Platja
d’Aro, el Port de la Selva, Port-
bou, Porqueres, Salt, Sant Este-
ve d’en Bas i Sils.

Balls
CAMPLLONG
� 21.30. Local del centre social.
Ball country per ultra-debutants
(sala A), debutants i iniciats
(sala B).
GIRONA
� A la nit. Sala de Ball. Actuació
del Duet d’Ambient.
QUART
� 18.00. Llar de Jubilats. Ball
berenar amb el duet Celeste.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Al vespre. Restaurant Bar Ave-
nida. Ball amb l’actuació de To-
ni Sánchez.

Concerts
BANYOLES
� 21.00. Auditori de l’Ateneu.
Presentació oficial de Tocar
l’horitzó, a càrrec de Verd i
Blau.
GIRONA
� 20.00. Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura. Concert
a càrrec de Lucas Martínez i Fé-
lix Rossy Quintet.
� 20.00. Sala Regàs del centre
cívic Pont Major. Concert acús-
tic solidari, amb l’actuació d’Es-
totifai, Jordi Herranz, Joan Cal-
vet i Chevi Chase.
� 21.00. Sala Montsalvatge da
l’Auditori Palau de Congressos.
Concert a càrrec de la Simfòni-
ca de Cobla i Corda de Catalu-
nya amb el seu nou treball Lle-
gendes del musical.
� 23.00. Bar musical La Im-
premta. Concert a càrrec del
grup Àpeiron.
� 23.30. Lola Cafè. Actuació del
grup Acorde a Ti.
� 00.00. Sala Tourmix. Sessió
de 2Dinamic Dj’s.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
� 23.00. Alternativa Bar Musi-

cal. Concert tribut a Motörhead
amb l’actuació de Motörhits +
Dj. Bala.
LLANÇÀ
� 00.00. Carajillo. Actuació de
Rock’n’Roll Brothers. Dins el 4t
Tour música en viu.
� 21.30. El Floc. Actuació del
grup Zapping. Dins el 4t Tour
música en viu.
OLOT
� 22.00. Sala El Torín. Concert
a càrrec de la Iaia + Sistemä
Suec. Dins el cicle de Minicon-
certs.
RIPOLL
� A la tarda, al teatre Comtal,
acte de cloenda Ripoll capital
de la cultura catalana 2013. I a
les 21.00, al monestir de Santa
Maria, concert a càrrec de l’Es-
colania de Montserrat.
SALT
� 22.30. La Mirona. Concert a
càrrec de l’actuació dels ex de
Ja T’ho Diré, Smoumolnö.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 23.30. La Sala. Concert de Fi-
ra de Sant Andreu amb Enric
Herrera Trio.

Pessebres
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 19.00. Museu de la Mediterrà-
nia. Inauguració del pessebre
de Josep Mir. Es podrà veure
fins al 3 de febrer.

Festes
ESTANYOL
� Festa major. 20.00 a 21.00.
Local Social. Taller de cuina de
festa major, a càrrec de Núria
Lladó. Inscripcions al telèfon
972 440 005 o a/e: cur-
sos@bescano.cat.
OGASSA
� Festa de Santa Bàrbara.

SERINYÀ
� Festa major. 17.00 a 20.00.
Pavelló. Entrega de les coques i
ratafies del concurs.
� 20.00. Correfoc Xiqui, a càr-
rec de les gàrgoles de foc de
Banyoles.
� 21.00. Pavelló. Sopar popular
i entrega de premis dels gua-
nyadors del concurs de ratafia,
coques i de fotografia.
� 22.00. Humor a càrrec de Po-
ta Produccions.

Havaneres
SANT JOAN LES FONTS
� A la tarda. Casal d’avis. Can-
tada d’havaneres i cançons po-
pulars, a càrrec del grup d’Es-
plai d’Olot. Al mateix temps de

la cantada, tallers de ganxet i
construcció conjunta del pesse-
bre nadalenc.

Infantils
FIGUERES
� 18.00. Biblioteca. Contes per
a nadons: Història d’un jardí
amb Eva González Asensio.

Teatre
BANYOLES
� 21.00. Factoria d’Arts Escèni-
ques. Representació de l’obra
No ens fa falta tenir por. Una
història de superherois, a càr-
rec de la companyia Kafkiana.
BESCANÓ
� 21.30. Teatre. Representació
de l’obra El rei Borni, de Marc
Crehuet.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
� 21.30. Sala Municipal. Repre-
sentació de l’obra Políticament
incorrecte, de Ray Cooney.
GIRONA
� 21.00. Sala la Planeta. Repre-
sentació de l’obra El policía de
las ratas, d’Àlex Rigola. Dins el
Festival Temporada Alta.
L'ESCALA
� 22.00. Centre Cultural i Muni-
cipal Xavier Vilanova. Represen-
tació de l’obra El sopar de les
idiotes, de Francis Veber, a càr-
rec de l’Agrup. Art. de l’Escala.
LLORET DE MAR
� 21.00. Teatre municipal. Re-
presentació de l’obra Estúpids.
SALT
� 21.00. El Canal. Representació
de l’obra Orlando, de Guy Cas-
sier. Dins el Festival Temporada
Alta.

Conferències
BANYOLES
� 20.00. Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany. Els masos del Ter-
me de Banyoles i la seva evolu-
ció històrica conferència de
clausura de l’exposició El món
agrari a les terres de parla cata-
lana, a càrrec de l’historiador i
arxiver municipal Josep Grabu-
leda.
CELRÀ
� 19.00. Sala polivalent de l’Ate-
neu. Com trobar feina o inven-
tar-se-la en temps de crisi, a
càrrec de Mar González.
FIGUERES
� 20.00. Seu Social Amics Cas-
tell de Sant Ferran. Las Navas
de Tolosa 1212-2012. La batalla
de Las Navas de Tolosa y el em-
pordanés Dalmau de Creixell
caudillo catalan en esta batalla,
a càrrec de Jesús Heras Arroyo,
coronel director del Museu His-
tòric Militar del Castell de Sant
Ferran.
� 20.15. Seu provisional del Ca-
sino Menestral. Francesc Sunyer
i Capdevila i Joaquim Maria
Bartrina contra Déu, a càrrec de
Xavier Ferré Trill, doctor en So-
ciologia i en Història, autor de
l’edició del llibre ¡Guerra a
Dios!, de Joaquim Maria Bartri-
na, acompanyat de Dios, de
Francesc Sunyer Capdevila, edi-
tat per la Universitat Rovira i
Virgili.
LLANÇÀ
� 20.00. Casa de Cultura. Josep
Pous i Pagès. L’home, l’escrip-
tor, el polític, a càrrec de Maria
Àngels Bosch.
LLORET DE MAR
� 20.00. Club Marina Casinet.

Conferència Per a què serveix el
teatre?, a càrrec de Xavier Al-
bertí i Gallart.
PALAFRUGELL
� 20.30. Sala d’actes del Teatre
Municipal. La crisi baixmedieval
i la confederació hispana, a càr-
rec de Xavier Marcó. Dins el ci-
cle de conferències A Palafru-
gell fem Història.
PLATJA D'ARO
� 20.30. Sala d’actes del Centre
L’Avenir Fanalenc. Conferència
Els beneficis d’un estat propi, a
càrrec de Carme Forcadell, pre-
sidenta de l’ANC.
SANTA CRISTINA D'ARO
� 20.00. Sala d’exposicions de
la Caixa. 40 anys de màgia en
el món escultòric de Joan
Abras, a càrrec del mateix Joan
Abras.

Debats
GIRONA
� 19.00. Auditori Josep Irla. Xer-
rada debat El problema no són
les pensions, és l’atur amb l’in-
tervenció de Joan Coscubiela,
diputat del Congrés; Lorena Vi-
cioso i Marc Vidal, diputats al
Parlament de Catalunya.

Jornades
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 09.00. Auditori del Museu de
la Mediterrània. XIV Jornada
Tècnica de la Poma, Pomatec
2013.

Gastronomia
CALONGE - SANT ANTONI -
PALAMÓS - VALL-LLOBREGA
� Jornades gastronòmiques Me-
nú de l’Escamarlà. Restaurants
participants: Costa Brava, Gui-
llermo, Kubansky, Refugi de
Pescadors, Simon (Calonge-
Sant Antoni); Bell Port, Hotel
Àncora, Hotel Trias, La Salinera,
Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs (Palamós); i Can Sidro
(Vall-llobrega). Fins al 22 de de-
sembre.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Campanya gastronòmica de
l’Arengada. Restaurants adhe-
rits. Fins l’1 de desembre.
SANTA CRISTINA D'ARO
� Cuina del bolet i la caça, al
restaurant Can Sureda, Taverna
de l’Empordà i restaurant Les
Panolles. Fins al 8 de desem-
bre.

Taules rodones
GIRONA
� 19.00. Casa de Cultura. Taula
rodona informativa sobre la Bio-
NeuroEmoció.

Inauguracions
BREDA
� 20.00. Centre Cultural Els
Forns. Inauguració de l’exposi-
ció La meva vida, amb pintures
i manualitats de Montserrat Ro-
meu Montgay, vídua Hereter.
GIRONA
� 19.30. Local social de l’Asso-
ciació de Veïns de Montjuïc. In-
auguració i xerrada de l’exposi-
ció itinerant composada per 48
dibuixos de 24 artistes Auca de
la catedral de Girona amb la in-
tervenció de Jordi Dalmau, es-
criptor i articulista, autor del
text de l’Auca de la Catedral de
Girona. Acte presentat per Ma-
ria Dolors Reig, presidenta de
l’associació Amics de la UNES-
CO de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 20.00. Capella de Sant Anto-

ni. Inauguració de l’exposició
Masos dels municipis del Parc
Natural.
VILAJUÏGA
� 20.00. Celler Espelt. Inaugu-
ració de l’exposició de Bonaven-
tura Anson, pintor, i Emili Biar-
nès, ceramista.

Presentacions
BLANES
� 20.00. Sala de Plens de
l’Ajuntament. Presentació de
l’Agenda Llatinoamericana, a
càrrec del capellà Miquel Àngel
Ferrès i Fluvià.
FIGUERES
� 19.00. Museu del Joguet. Pre-
sentació del llibre Famílium 2.0.
Sobreviure a l’adolescència, de
Ramon Casals i Glòria Canyet, a
càrrec de Thomas Spieker.
GIRONA
� 19.30. Llibreria Ulyssus. Pre-
sentació del llibre Días de Hong
Kong, de Xavier Moret. Tot se-
guit, inauguració de l’espai de
viatges de Llibreria Ulyssus i
Viatges Viñolas.
� 20.00. Cafè Lliberia Context.
Presentació del llibre Paraules
per a Gaetà, de Cesk Freixas, a
càrrec del professor, periodista i
escriptor Roc Casagran amb la
presència de l’autor. En acabar,
petit recital de 3 o 4 poesies i
cançons.
PALAMÓS
� 20.00. Llibreria La Gavina.
Presentació del llibre Un pessic
a l’ànima, d’Alfons Cama i Sa-
balls. Hi intervindran Jordi Al-
bertí, editor; Jordi Serra, escrip-
tor, i Alfons Cama, autor.
ROSES
� 20.00. Teatre municipal. Pre-
sentació del documental Entre
el cel i la terra: 30 anys d’Aigua-
molls, amb la presència de To-
no Folguera, co-director i pro-
ductor, i David Fernández de
Castro, co-director i guionista.

Donació de sang
LLERS
� 18.00 a 21.00. La Societat.

Solidaritat
CADAQUÉS
� Durant el dia. Valvi, Novaven-
da i una parada, a la plaça de
Ses Herbes. Gran Recapte d’Ali-
ments de Catalunya.
GIRONA
� 20.00. Pavelló d’Esports de
Fontajau. 8a Nit del Voluntariat.
LA JONQUERA
� Recollida solidària de joguines
de tot tipus i per a totes les
edats. Punts de recollida: Creu
Roja, Can Laporta, Ajuntament i
escola J. Peñuelas del Río.
LLANÇÀ
� Tot el dia. Supermercats. Pro-
grama d’aliments municipal.
PALAFRUGELL
� A la tarda. Supermercats Dia,
Aldi, Valvi-Spart, Esclat, Carre-
four i Caprabo. Gran recapte
d’aliments.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
� Durant el dia. Campanya de
recollida d’aliments.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 10.00 a 14.00 i de 16.00 a
20.00. Carrefour, Caprabo, Bon
Àrea, GP i Bonpreu. Gran recap-
te d’aliments.

Diversos
BESCANÓ
� 17.00. Quina al casal d’avis.

L’escriptor Roc Casagran presentarà avui, a les 8
del vespre, a la Llibreria Context de Girona, el pri-
mer llibre del cantautor Cesc Freixas Paraules per
a Gaeta. En acabar l’acte faran un petit recital de
poesies i cançons. Cesc Freixas té previst celebrar
els seus deu anys de carrera amb un concert a Luz
de Gas, a Barcelona, el 4 de gener vinent.

Presentació del
primer llibre de Cesk
Freixas a Girona

Portada del llibre de Cesk Freixas ■ ARXIU
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LA FRASE«La sardana expressa les aspiracions més grans de la humanitat».  Salvador Millet i Bel (Viladrau, Osona 1912 - Barcelona 1998) fou un
economista català.

La música de cobla no és únicament  per inter-
pretar sardana, és emprada també per a com-

posicions simfòniques o rapsòdies i moltes altres
aplicacions, per exemple per acompanyar els Es-

barts Dansaires. Anotem algunes  altres composi-
cions que s’han escrit  a tall d’exemple, car n’hi ha
força més La rapsòdia per a piano i cobla de Manuel
Oltra, Fra Garí per cobla i arpa,  Suite  per a percus-

sió i cobla, de Fèlix Martínez Comín,  Empúries per
orquestra  simfònica i cobla de Josep M. Ruera...
Aquest cap de setmana en tenim una altre mostra
amb la Simfònica de Cobla i Corda de  Catalunya.

4Robert
Roqué Jutglà

emà dissabte, a la nit,
a Platja d’Aro se cele-
bra la final del con-
curs de colles de punts

variats.
en aquestes sardanes, els dan-

saires introdueixen jocs de peus
sense deixar el compàs o la rotlla-
na. La dificultat rau en què tots els
dansaires han d'estar coordinats i
atents per ballar els passos que prè-
viament s'han inventat i memo-
ritzat. un dels dansaires va ano-
menant els diferents noms dels
passos i tota la colla els ha d'exe-
cutar en el moment precís. Gene-
ralment es balla en concursos i es
valora no només la coordinació
sinó la sincronia amb la música i
els diferents punts ballats.

malgrat que aquesta modalitat
s’executa en aquests darrers anys,
hem de comentar que els anys 20
ja existia i no solament en con-
cursos, sinó en les ballades nor-
mals, fins a l’extrem que hi havia di-
versos noms per saber quina mo-
dalitat calia emprar, per exemple :
«el salt del pardal», «el salt d’olot»...

Josep miracle amb el seu llibre
Nostra dona, la sardana editat a
barcelona, el 1929, així ho fa cons-
tar i per cert que no l’hi agradava
gens, deia que es perdia l’estètica
de la dansa, fent-la barroera i or-
dinària.

seria bo que aquests «punts
lliures»,  que si es fan ben fets són
d’una bellesa remarcable,
 poguessin arribar a les ballades
normals, aleshores la dansa seria
més alegre, més divertida, més
diversa. Fa uns quinze anys hi ha-
gué un intent per popularitzar
aquesta modalitat en les ballades
a les places, es feren diferents pro-
ves, però no reeixí.

BECA DE CREACIÓ PER A ES-
PECTACLES D’ARREL TRADI-
CIONAL PER A PROJECTES DE
MIG FORMAT 

La Fundació Jaume Casademont
ha afegit una 2a beca a la seva con-
vocatòria anual per a produccions
d’espectacles d’innovació de cultura
popular. està dirigida a produc-
cions de petit format amb un pres-
supost inferior a 10.000 €, de manera
que pot donar a peu que moltes co-
bles i colles que preparen especta-
cles hi aspirin. el termini per pre-
sentar el projecte s’acaba el 15 d'a-
bril i es revelarà el guanyador en un

acte públic i oficial a Girona a prin-
cipis de juny de 2014.

L’objectiu és estimular la creació
innovadora d’espectacles d’arrel de
cultura popular catalana, atractius
al públic, i que creïn sinergies amb
d’altres expressions culturals com les
arts plàstiques, la música , el circ, la
literatura, els museus, etc.

L’import de la beca és de 2.500 €
i ha de servir per complementar el
pressupost dirigit a implementar
l’espectacle.

La  producció guanyadora s'es-
trenarà dins la 17a Fira mediterrà-
nia de manresa, al novembre de

2014. També suposa que l’Ajunta-
ment contracti l’espectacle per pre-
sentar-lo a la capital gironina.

el projecte ha de ser inèdit i no es-
trenat i el pot presentar «qualsevol
persona física o jurídica ja sigui de
cultura popular o no, professional
o amateur», però només es pot
presentar un projecte.

Cal presentar un projecte escrit
amb els objectius, els espais, les ac-
tivitats a realitzar, els grups partici-
pants i el pressupost. el jurat l’inte-
grarà en bienve moya, etnòleg, ges-
tor cultural i Premi nacional de
Cultura Popular; en manel vila-

nova, coordinador de la company-
ia Xarxa Teatre i director de la revista
Fiestacultura, en natxo morera, re-
presentant de l'Ajuntament de Gi-
rona; un representant de la funda-
ció Jaume Casademont i un repre-
sentant de la Fira mediterrània de
manresa.

Podeu consultar les bases com-
pletes a http://www.fundaciojau-
mecasademont.cat.

CONCURS MUSICAL 
CERET-BANYOLES 

el certamen musical Ceret-ba-
nyoles l’organitza cada any una po-
blació. enguany corresponia a la vila
rossellonesa, de manera que la 30a
edició recaurà al Foment de ba-
nyoles. des de la 1a convocatòria,
l’any 1985, a Ceret s’hi presenten sar-
danes i a banyoles obres de concert
per a cobla que no ho siguin.

Aquest passat diumenge, 24 de
novembre, Ceret ha acollit el con-
cert final i lliurament de premis de
la 29a edició del certamen de com-
posició de sardanes Ceret-banyoles.
el guanyador del Premi del Jurat ha
estat en  Galdric vicenç , amb la sar-
dana Una nit d’estiu, un àngel va
passar. Pel que fa al Premi Popular,
el guanyador ha estat en Lluís Alcalà
amb Moments màgics, que també
ha aconseguit el 2n lloc del Jurat. 
A aquesta concurs musical s’hi van
presentar 12 obres, de les quals 5 van
arribar a la final. Així, si el 1r premi
ha estat per a en Galdric vicenç, el
2n ha recaigut en el guanyador del
Premi Popular, l’esmentat Lluís Al-
calà. el 3r lloc ha estat per a Antoni
serra i la seva sardana Ceret, entorn
picassià; el 4t per a en Jordi mora-
leda amb Ceret i els grans artistes i el
5è ha estat en Jaume Cristau per la
sardana Aura d’abril. 

D

La Fundació Jaume Casademont afegeix una segona beca anual per a produccions
d’espectacles d’innovació de la cultura popular dotada amb 2.500 euros

Platja d’Aro acull la final del concurs de colles

Punts lliures

AUDICIONS
diumenGe 1 de desembre
 Bages (Cat. Nord) .  
Plaça República. Cobla Casanoves. 
H 12:00 H 15:30
 Borrassà.  
Plaça. Cobla Maravella.
H 12:00
 Estanyol.   
Plaça. Cobla Cervianenca.
H 12:00
 Girona.  
Pavelló de Palau Sacosta. Cobles

L’Agenda
SARDANES

Baix Empordà i La Flama de Farners.
Aplec de tardor.
H 17:00
 La Pera.  
Barri de Perpinyà. Cobla Baix
Empordà.  
H 12:00
 Les Olives.  
Pavelló Polivalent. Cobla
Cervianenca.
H 15:30
 Ribesaltes (Cat. Nord).  
Cobla La Principal del Rosselló.
H 15:00
 Sant Andreu del Terri.  
Era d’en Solà. Cobla La Principal de
Porqueres.
 Sant Andreu de Sureda (Cat.
Nord).  
Plaça. Cobla Mil·lenària. . 
H 10:00
 Sant Feliu d’Avall.  
Plaça. Cobla Mil·lenària.
H 16:00
 Santa Susanna.  
Parc Colomer. Cobla Ciutat de Girona. 

H 18:30 

CONCERTS
divendres 29 i dissAbTe 30 de
novembre
 Girona.  
Auditori Sala Montsalvatge. La
Simfònica de cobla i corda de
Catalunya. «Llegendes musicls». 
H 21:00
diumenGe 1 de desembre
 Vilamalla.  
Cobla Selvatana. 
H 12:00
 Maçanet de la Selva.  
Casal Municipal. Cobla Selvatana. 
H 18:00

CONCURS DE COLLES
dissAbTe 30 de novembre
 Platja d’Aro.  
Palau d’Esports i Congressos. Final
del campionat de punts lliures.
H 22:00

L’any vinent, l’Associació Cultu-
ral i sardanista Flor de Fajol d’o-
lot complirà els seus 30 anys d’e-
xistència i amb tal motiu es pre-
paren un seguit d’actes que co-
mencen demà dissabte, dia 30
amb l’actuació a la capital de la
Garrotxa de l’orfeó Català.

des del 1984 l’Associació ha
tingut cura de diversos actes cul-
turals , i especialment de la sar-
dana. en la seva tasca destaca la
creació de colles sardanistes que
han participat en els diferents
concursos convocats arreu de Ca-
talunya amb els noms de: maina-
da, Cors Joves, esclat olotí i dan-
saires olotins.

L’Associació ha promogut i re-
alitzat diversos actes de culturals,
en aquests 30 anys d’existència
dels quals destaquem ja el mateix
any de la seva fundació, la recolli-

da d’aliments per a etiòpia, «L’ex-
posició de l’avi macià», la partici-
pació de membres de colles sar-
danistes a l’espectacle de la inau-
guració de les olimpíades de bar-
celona el 1992, cada any s’ha ofert
un concert de música de cobla,
amb homenatges a compositors,
cursets de sardanes i moltes altres
activitats.

els 30 anys els volen celebrar,
amb il·lusió i entusiasme i el pri-
mer acte , serà, demà dissabte,a les
8 del vespre a l’església de sant es-
teve, amb l’actuació de l’orfeó Ca-
talà, que oferirà una primera part
amb obres d’autors clàssics , com
rachmaninov i beethoven i una
segona part amb composicions
d’autors catalans, Clavé, Toldrà, Pé-
rez moya, oltra...

Felicitem els components de
la Flor de Fajol i els animem a se-
guir endavant.

GIRONA | R.R.

30 anys de Flor de Fajol 

SARDANACultura i Societat
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Una bella ballada de punts lliures.
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