
Besalú, Bescanó, Caldes de
Malavella, Campdevànol, Giro-
na, Hostalric, Lloret de Mar, Pa-
lamós, Pals, Santa Cristina d'A-
ro, Verges.

GIRONA
Cicle A les 8 de la tarda a la
sala La Planeta, i per quart any
consecutiu, arriben els concerts
de músiques tradicionals i del
món d’Arrels d’Arreu. El concert
d’avui va a càrrec de Carles Dè-
nia, que presentarà un repertori
basat en el repertori folklòric
valencià. Cants de batre, fan-
dangos, boleros i cant d’estil
conformen el primer disc de
l’artista. Activitat organitzada
per la Casa de Cultura de Giro-
na. Preu de l’entrada, 5 euros. 

LLAGOSTERA
Clàssica A les 10 de la nit,
concert de la Simfònica de Co-
bla i Corda de Catalunya, al Lo-
cal Polivalent. Actuació organit-
zada per Fundació Orquestra de
Cambra de l’Empordà. 

GIRONA
Informàtica De 8 de la tarda
a 10 de la nit, L’Estació Espai
Jove, curs d’iniciació al disseny
gràfic. Les classes permeten
entrar al món del disseny assis-
tit per ordinador sense tenir-ne
coneixements previs. El taller
descobrirà les principals possi-
bilitats creatives de l'Adobe
Illustrator per poder començar a
crear i preparar dissenys sen-
zills: cartells, flyers, portades,
etc.  Preu del taller, 30 euros (6
sessions).

SANTA CRISTINA D’ARO
Psicologia A les 6 de la tar-
da, en el Local de Joves, Taller
«Les emocions i sentiments a
l’adolescència». 

TORROELLA DE MONTGRÍ
Música A les 8 del vespre,
cada dimarts fins al 8 de juny al
Museu de la Mediterrània,
«Cantar a veus». Preu: 35 eu-
ros. Per a més informació i ins-
cripcions a info@museudelame-
diterrania.cat

GIRONA
«Contra l’invasor 1891-
2010: Diàlegs» A les 8 del
vespre, en el Cinema Truffaut,
projecció del  DVD «Carles Ra-
hola: Converses en llibertat».
(Audiovisual amb la reproducció
d'una conversa entre els alum-
nes de l' Institut Carles Rahola i
Carolina Rahola). Realitzat per
l'Escola d' Audiovisuals i Multi-
mèdia ERAM. Activitat comple-
mentària de l’exposició «Contra
l'Invasor 1891-2010: Diàlegs».

GIRONA
Protecció de dades A 3/4
d’11 del matí, a l’Aula magna de
la Casa de Cultura, «La figura
de l’encarregat del tractament

de les dades públiques», a
 càrrec de Santiago Farré, cap
de l’Assessoria Jurídica de l’A-
gència Catalana de Protecció
de Dades. 

LLAGOSTERA
Casino Els dimarts, a les 6
de la tarda, al Casino de Llagos-
tera, balls de saló amb l'actua-
ció de Leo i Rosamari.

GIRONA
Educació cívica Fins al 31
de maig hi ha temps per pre-
sentar el projecte per a la Beca
Joaquim Franch. Projectes i ini-
ciatives d’interès social en ma-
tèria d’educació cívica. Orga-
nitza el consell escolar munici-
pal-consell municipal d’educa-
ció de Girona.

BANYOLES
XII Concurs de Fotografia
Amateur 2010 Tema:  Va-
cances i lectura. Fotografies de
com llegim, escoltem música,
navagem... durant les nostres
vacances i viatges. La inscrip-
ció és gratuïta i hi poden parti-
cipar totes les persones que
ho desitgin. El format de la fo-
tografia ha de ser en paper de
20 X 30 cm. Les fotografies
presentades no poden haver
estat guardonades en altres
premis. Cada persona podrà
presentar un màxim de 2 foto-
grafies. Les fotografies es po-
den presentar a la Biblioteca
fins al 9 d’octubre de 2010.
Identificació: Darrere de cada
fotografia hi haurà de constar:
nom de la fotografia (optatiu),
nom i cognoms de l’autor/a,
edat, adreça i població, telè-
fon(s) de contacte i/o correu
electrònic. Les fotografies re-
budes s’exposaran a la Biblio-
teca. 

PLATJA D’ARO
9è Concurs de Còmic La Bi-
blioteca Municipal Mercè Rodo-
reda de Castell – Platja convoca
la novena edició del Concurs
de Còmic, obert a tothom, es-
tablit tres categories: infantil
(de 9 a 12 anys), joves (de 13
a 16 anys), i adults (a partir de
17 anys). El termini de presen-
tació d’originals és del 12 de
juliol al 23 d’octubre d’en-
guany. El lliurament de premis,
valorats en conjunt en 1.140
euros, tindrà lloc el 17 de no-
vembre a la mateixa biblioteca,
on a partir d’aquell dia i fins al
31 de desembre s’hi exposa-
ran les obres participants al
concurs. El tema del concurs és
lliure, i els treballs hauran de
ser inèdits i no premiats ante-
riorment en cap altre concurs.
Els diàlegs del còmic poden ser
en llengua catalana o castella-
na. Les obres s’han de presen-
tar a la mateixa Biblioteca: T
972 825 291 biblioteca@plat-
jadaro.com

GIRONA
Serigrafia Fins a l’1 de juliol,
a Can Pop Gallery & Shop, ex-
posició de l’obra de l’artista ei-
vissenc Marcos Torres.
Pintura Fins al 14 de juny,
l’artista Arturo Solari exposa a

la seu del Centre Associat de la
UNED de Girona. Arturo Solari
és un artista plàstic nascut a
Mèxic que ha presentat la seva
obra pictòrica a més de 60 ex-
posicions en diversos països.
Porta anys formant-se i treba-
llant com a art-terapeuta. De di-
lluns a divendres, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h.
Concurs Fins al 27 de juny, a
la Fontana d’Or, XI Premi de
pintura Honda - La Garriga
2009. Comissariat: Pilar Forca-
da. L’obra guanyadora és «Des-
miir» de Kibril Heral.
Escultures Fins al 29 de
juny, a la sala d’Exposicions La
Punxa, obra de Carlo Buergi.
Jocs Fins al 12 de juny, a la
botiga Zeppelin Un Món de
Jocs, «Robópolis. Un món de ro-
bots a la ciutat de Girona»,
col·lecció privada de Fermí Ta-
rrés. Amb la col·laboració de VI-
COROB-Centre Tecnio, ARLAB-
EASY- Centre Tecnio i Universi-
tat de Girona.
Fotografia Fins al 31 de
maig, el fotògraf Toni Vilches
presenta a La Bodega (Bona-
ventura Carreras i Peralta, 2) la
seva última mostra de fotogra-
fies, «Anònims i no tan anò-
nims». L’exposició està integra-
da per deu retrats de 40x50
centímetres de personatges
(més o menys) coneguts pel
gran públic. Aquestes imatges
són un recull de la feina de Vil-
ches dels últims sis anys, realit-
zades ja sigui per encàrrecs de
mitjans de comunicació o bé
per iniciativa pròpia.
Bonaventura Ansón Fins
al 4 de juny, a la sala d’exposi-
cions del Centre Cultural La
Mercè, «Trajecte», un projecte
artístic de Bonaventura Ansón
amb direcció tècnica de Provi
Casals i la participació de Tani
Pijem i Gabriela Marrero. 

BEGUR
Taller fins al 29 de maig, en
el centre cultural Escoles Ve-
lles, exposició del taller de ma-
nualitats. 
Fotografia Fins al 27 de
maig, al Centre Cultural els Pa-
drets, «Paisatges de la Mar» de
J. Abril.
Pintura Fins al 17 de juny, a
la Galeria d’Art l’Arcada, exposi-
ció de Marta Lafuente.

FIGUERES
Fotografies Fins al 5 de
juny, a la seu social dels Amics
del Castell de Sant Ferran, «Na-
tura i textura al castell de Sant
Ferran», d’Yvonne Heinert. Ho-
rari: d’11 a 13h.
Exposició Fins al 17 de juny,
l'Associació Cultural Projecte
Desat'Art de Figueres presenta
una nova exposició al Cafè Ho-
tel Paris. L'artista que presenta
és Michel Lauwert, belga però
resident a Capmany.

HOSTALRIC
Pintures i collages Fins al
31 de maig, a la Sala d’exposi-
cions Benet Frigola, «X del
XXI», de J. Coll i Alzina. De di-
lluns a diumenge de 10h a 14h.
Dissabte de 16h a 19h.

L’ESCALA
Exposició Fins al 31 de
maig, en el Museu de l’Anxova i
la Sal, «30 anys del Centre d’Es-
tudis Escalencs». Organitza:
Museu de l’Anxova i de la Sal.

OLOT
Cinema i literatura Fins al
31 de maig, a la Sala 15 (c/de
l’Hospici, 8). «Negre sobre ne-
gre». Aprofitant l’atenció mo-

nogràfica que la nova edició
d’Olot Temps de paraules dedi-
ca a la literatura de gènere ne-
gre, «Negre sobre negre» és
una exposició que centra el seu
interès en les fructíferes i
abundants relacions entre el ci-
nema i la literatura d’aquestes
característiques. La selecció de
les obres analitzades s’ha fet
en base a criteris de represen-
tativitat, de qualitat i d’exem-
plaritat, centrant l’atenció en el
període més fructífer i «clàs-
sic»: entre els anys 1940 i
1960 del segle XX. Horari entre
setmana, de 10h a 13h i de
17h a 20h, els dissabtes i diu-
menges d’11h a 14h i de 17 a
20 h de la tarda. 
Fotografia aèria Fins al 12
de setembre, a la sala d’exposi-
cions del Museu dels Volcans,
«Volcans de la Garrotxa», d’E-
duard Mateu i Kim Agustí. De
dilluns a dissabte, de 10 a 14h i
de 16 a 18h; diumenges i fes-
tius de 10 a 14h.

ROSES
Vila Gegantera Gironina
Fins al 13 de juny, al Teatre Mu-
nicipal de Roses, exposició de
fotografies «15 anys de la colla
gegantera de Roses». De  17h
a 20h.
Exposició Fins al 27 de juny,
a la sala de la Caixa de Girona,
«Perpinyà. Estampes de Giro-
na».

SALT
Intervenció cultural Fins al
30 de juny, a l’Espai Gironès,
«Tens 5 minuts pel consum cul-
tural». Organitzat per bonart
cultural i C.C Espai Gironès, el
projecte és de Beatriz G. More-
no i Ricard Planas Camps pre-
senta els treballs de Manel
Bayo, Quelic Berga Carreras,
Carlus Camps, Marcelo Expósi-
to, Eeeex i Xanu, Pau Faus, Jor-
di Mitjà i PALnoise. Concebut
com un projecte d’interferència
«Tens 5 minuts pel consum cul-
tural proposa una reflexió» so-
bre les dinàmiques de consum, i
les noves relacions socials 
establertes. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Salut Fins al 9 de juliol, al
Museu d’Història – Espai del
Metge i de la Salut Rural de
Sant Feliu de Guíxols, «Plan-
tes medicinals de Catalunya».
L’exposició té com a tema cen-
tral les varietats de les plantes
medicinals d’ús comú a Cata-
lunya així com els seus noms
populars, les seves formes de
preparació i les seves princi-
pals propietats medicinals se-
gons els coneixements acu-
mulats per l’etnobotànica.

SANT HILARI SACALM
Còmic Fins al 3 de juny, a la
Biblioteca, «Maus. Relat d’un
supervivet», d’Art Spiegelman.

SANTA CRISTINA D’ARO
Solidaritat Fins al 31 de
maig, a la Sala d’Exposicions
de la Caixa, Exposició Xarxa
Solidària. 

TORROELLA DE MONTGRÍ
Exposició Fins al 8 de des-
embre, a Can Quintana - Museu
de la Mediterrània, «Veus de la
Mediterrània». L’exposició mos-
tra, per primera vegada, un es-
tudi de la veu, un dels patrimo-
nis immaterials més importants
de la Humanitat, com a element
de comunicació entre els po-
bles de la Mediterrània propera,
la Mediterrània Occidental i ens
convida a un passeig sorpre-

nent per les mil i una veus de la
Mediterrània. 
Museu de la Mediterrània
Fins al 7 de juny, a Can Quinta-
na - Museu de la Mediterrània,
«Un beso te cerrará la boca»,
de l’artista Clara Sullà. Es po-
drà veure el vídeo «IN.Soroll»
seleccionat per al Festival
Loop 2010 de Barcelona.
Aquesta exposició, que inau-
gura un nou espai expositiu al
museu, recull peces de gran
format, poesia visual que pren
la forma de quadres realitzats
amb teixits, escultures-nines
realitzades amb camises de
dormir antigues i un vídeo-ins-
tal·lació interactiu.
Fotografia Fins al 30 de
maig, a la Fundació Vila Casas,
exposició fotogràfica «Ícaro-
Ndar», de José R. Bas.

PALAMÓS
Tradició fins al 16 de juny, a
la Biblioteca Lluís Barceló i Bou,
«Contes de la Mediterrània».
Hora: en horaris d’obertura de
la Biblioteca. Organitza: Museu
de la Mediterrània.

L’ESTARTIT
Ball Country Tots els di-
marts, de 19.30 a 22 h, Classes
obertes de ball country. Lloc:
sala polivalent de l’Estartit. Or-
ganitza: L’Estartit Club de Baile.

CAMPDEVÀNOL
Manualitats Fins al 29 de
juny, a la Sala de Manualitats
del Centre Cívic La Confiança,
«El món de les manualitats».
T’ensenyen a treballar seda,
paper reciclat, collage, pintura
sobre metall, teules... 2 hores
cada dimarts, entre les 15h i
les 19h. Formadora: M. Jesús
Presa. Preu persona/mes: 38
euros. 
Manualitats Fins al 29 de
juny, a la Sala de Manualitats
del Centre Cívic La Confiança,
«Treballa el vidre», aprèn les
diferents tècniques del vidre.
Cada dimarts de 19h a 21h.
Formadora: M. Jesús Presa.
Preu persona/mes: 38 euros.
Anglès A la Sala Polivalent
del Centre Cívic La Confiança,
«Anglès inicial 60h». Curs
Subvencionat. Té com a objec-
tius proporcionar als assis-
tents coneixements de l’an-
glès quotidià bàsic. Podràs en-
tendre converses senzilles de
llenguatge informal sobre as-
sumptes quotidioans i mante-
nir una conversa senzilla en
anglès. També escriure textos
senzills per a diferents situa-
cions quotidianes i ser capaç
de distingir entre estructures
d’anglès formal i informal. Op-
ció 1: Fins al 20 de juliol, di-
marts i divendres de 20.15h a
22h..

FIGUERES
Literatura Catalana VII
Curs de Literatura Catalana. Di-
marts i dimecres. Horari, d’1/4
de 9 a 2/4 de 10 del vespre.
Lloc:  Biblioteca Fages de Cli-
ment. A càrrec de professors
d'IES de Figueres. Per a ins-
cripcions, omniumcultural@fi-
gueresciutat.com  Tel.
620531658.  Vàlid per 1 crèdit
de lliure elecció a la UdG.

LLAGOSTERA
Ballet per a joves i adults
Al Casino Llagosterenc. Partint
d’un nivell bàsic de dansa clàs-
sica, preparem el cos per anar

adquirint una consciència  cor-
poral i un domini del cos. Treba-
llarem fent els exercicis de ba-
rra i un treball de centre. Aques-
ta tècnica ens proporciona un
cos més tonificat i estilitzat. Di-
marts de  19 a 20 h.
Pilates, dimarts de 9 a 10h.

PALAMÓS
Llengües Converses en an-
glès, amb Gary Keleghan a la
Biblioteca Lluís Barceló i Bou
de les 6 a les 7 tot els dimarts.
És gratuït, tot i que és neces-
sari inscriure’s prèviament. .

PLATJA D’ARO
Massatge Infantil Fins al
22 de juny, cada dimarts a les
10.30h, a la Casa Lila. Curs de
cinc sessions. Mares, pares i
nadons treballen tècniques bà-
siques de massatge infantil.
Adreçat a famílies amb fills de
fins a un any. 

TORROELLA DE MONTGRÍ
Folklore Andalús El taller
està destinat a tothom que vul-
gui conèixer una mica més la
cultura andalusa a través del
ball. Al Cine Petit.
Dimarts de 20 h a 21 h, Balls

de sevillanas.

BLANES
Gent Gran En el Casal de la
Get Gran Benet Ribas - Asso-
ciació de Pensionistes i Jubi-
lats de Blanes.  Cada dimarts:
ioga, classes d’anglès, teatre i
sardanes.
Gent Gran En el Club de Ju-
bilats Sant Jordi. Cada dia infor-
màtica i jocs de taula. 
Dilluns: anglès, teatre radiofò-
nic, informàtica.
Dimarts: ioga, sardanes, cant
coral, informàtica.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Tennis taula De dilluns a di-
vendres, de 17.15 a 22 h, Es-
cola de tennis taula per a totes
les edats i per a tots els nivells.
Grups reduïts segons edat i ni-
vell de joc dels interessats:
base, perfeccionament, com-
petició. Lloc: gimnàs de l’escola
Guillem de Montgrí. Organitza:
CTT Torroella de Montgrí.
Escacs De dilluns a dijous, a
l’IES Montgrí de 14.30 a 15.15
h , Classes d’escacs. Organitza:
Club d’Escacs Montgrí.
Gimnàstica De dilluns a di-
jous, de 17.15 a 19 h, Escola
de gimnàstica artística mascu-
lina i femenina i gimnàstica rít-
mica femenina per a nens i ne-
nes a partir de P5. Lloc: gimnàs
de l’escola Guillem de Montgrí i
sala polivalent. Organitza: Club
Gimnàstic Montgrí. 

L’ESTARTIT
Tennis i pàdel De dilluns a
divendres, de 17.30 a 21 h, Es-
cola d’hivern de tennis i pàdel
per a totes les edats: base,
perfeccionament, competició...
Handbol Dimarts, de 18 a
19.30 h, Handbol per a nens i
nenes de 7 a 8 anys. A la sala
polivalent de l’Estartit. Activi-
tat organitzada pel Club Balon-
mano Sant Genís. 
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim al 

FAX 972 202 005 o bé a a/e fets.diaridegirona@epi.es

GIRONA
Concert A les 10 de la nit, al
Cafè El Cercle, s’oferirà un con-
cert dels nord-americans June
Madrona i Christina Antipa, dos
artistes que comparteixen el
seu gust per les cançons folk in-
timistes Els primers presenten el
seu cinquè disc, Lions of Casca-
dia. (segons les seves pròpies
paraules el millor que han gra-
vat). Per la seva part, la Christina
Antipa presenta Everything
starts to sing. L’entrada és lliure.

LLAGOSTERA
Gastronomia  L’Ajuntament
i l’Associació de Restaurants de
Llagostera porten a terme les
Jornades Gastronòmiques: Cui-
na de Festa Major. Aquestes  
jornades coincideixen amb la
Festa Major de Llagostera que
es porta a terme del 20 al 30
de maig. Els restaurants són:
Can Cassoles, El Carril, Ca la Ma-
ria, Degollat, Mas Roure, Pane-
des i Ca l’Artau.

PALAMÓS
Sala d’actes de la Biblioteca
A 2/4 de 8 del vespre, pre-

sentació del llibre Memòries.
Temps de construir (1980-
1993), de Jordi Pujol. La pre-
sentació anirà a càrrec del pre-
sident de CDC a Palamós, Josep
Ribas i Coll. 

PALAMÓS
Exposició  Durant tot el mes
de maig, durant l’horari d’ober-
tura de la Biblioteca Lluís Bar-
celó i Bou, mostra documental
sobre l’escriptor Truman Capote
i la seva estada a Palamós. 
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