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Algunes persones i col·lectius viuen situacions socials pro-
blemàtiques davant de les quals necessiten de l’assistència, 
suport i orientació professionals. El treballador o la treballa-
dora social és una igura clau per estendre el benestar social a 
tota la població i promoure la cohesió social.

L’acció dels treballadors socials respon a tres grans idees 
sobre com millorar la societat:

En treball social es considera que l’entorn social de la gent 
és un dels aspectes que expliquen part dels problemes que 
viuen. A més, es considera que implicar a les persones pròxi-
mes i a la ciutadania en la resolució d’aquests problemes és 
un recurs necessari per trobar solucions.
En treball social es considera que els recursos del Sistema de 
Benestar son importants instruments per a salvar obstacles 
que impedeixin gaudir de la plena ciutadania. Gestionar 
l’accés a les atencions, serveis i prestacions del Sistema de 
Benestar és una funció important encomanada als treballa-
dors i treballadores socials.
En treball social es considera que el procés d’atenció ha de 
permetre d’activar i desenvolupar les habilitats i capacitats de 
la gent per funcionar de manera autònoma. És obligació dels 
treballadors i treballadores socials promoure activitats que 
desenvolupin o incrementin les potencialitats de les persones 
i/o col·lectius atesos i, també, realitzar exercicis professio-
nals participatius.

TRES GRANS ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER 
TRACTAR ELS PROBLEMES SOCIALS

Els treballadors socials aborden problemes socials personals 
o familiars mitjançant la mobilització de les facultats adormi-
des dels individus, dels recursos apropiats de la comunitat 
o de ambdues coses a la vegada per a ajudar a les persones 
a enfrontar un problema, cobrir una necessitat, accedir a un 
serveis, rebre una prestació, etc.

Els treballadors socials es serveixen de grups petits (socio-
educatius o socio-terapèutics) com a context i com a mitja 
per a modiicar actituds, relacions interpersonals i capacitar 
els individus per a funcionar eicaçment en el seu entorn.

Els treballador socials aborden problemes socials col·lectius 
(ex. problemes d’un barri o d’una institució) mitjançant 
pràctiques d’organització de la gent (constituir i acompan-
yar grups entorn a l’elaboració i l’aplicació de projectes de 
desenvolupament social).

El Treball Social és una professió ben establerta que 
s’exerceix en un conjunt molt ampli de serveis públics 
(Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, 
fundacions públiques), en iniciatives socials i ONG (Càritas, 
Creu Roja, associacions i fundacions) i en entitats privades.

SORTIDES PROFESSIONALS

- Serveis Socials Bàsics (adreçats a tota la població)
Equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, 
consells comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domi-
ciliària, centres oberts per a infants, etc.

- Serveis Socials Especialitzats (adreçats a col·lectius amb 
necessitat especials), infància, atenció a la família, a la dona, 
gent gran, persones amb discapacitat, la malaltia mental, dro-
godependències, persones immigrades i refugiades, persones 
sense llar, etc.

- Salut: Centres i serveis de salut i salut mental, sociosanita-
ris i hospitals, etc.

- Justícia: Serveis d’atenció, assessorament, mediació, rein-
serció, etc. tant en Justícia juvenil i en l’ordinària. Comis-
sions d’assistència social penitenciaria, etc.

- Educació: Equips d’assessorament i orientació psicopeda-
gògic, mediació escolar, centres d’educació especial, etc.

- Habitatge: Estudi i adjudicació d’habitatges de promoció 
pública.

- Organització social i dinamització comunitària: Centres 
socials i cívics, esplais, centres oberts, plans de desenvolupa-
ment comunitari, associacions de veïns, etc.

- Altres: Administració, gerència i planiicació de serveis de 
Benestar, Serveis relacionats amb el sector laboral (empre-
ses, sindicats, mutualitats cooperatives) , etc.

MARGA CATALÀ  Treballadora Social

Què és el treball social
El treball social i la millora de la societat
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Marga Català

672 398 719
margacatala@hotmail.com
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Editorial

Qui és Gemma Casanovas?

Nascuda entra artistes. Dissenyadora gràica de 
professió.
L’art, l’estètica, la sensibilitat, les formes, els 
colors, la música, el ball, les imatges, el paper, 
dels llapis i les aquarel·les, corren per les 
meves venes.

Amant de la lectura, dels poblets amb encant, 
de les cases de pedra, d’una llar de foc encesa 
a l’hivern, dels animals, de les platges de la 
costa brava, d’aixecar-me al matí sentint les 
campanes de l’església i els ocells piulant.

La idea de la revista neix a partir d’unes 
inquietuds culturals pròximes. Perquè tothom 
pugui està informat de les activitats que es 
fan a Girona, tant per a gent gran, com per a 
mainada. Del dia a dia de la ciutat. Per a un 
comerç de proximitat. Articles d’interès tant 
professional com proper. Per estimular la 
participació del lector hi haurà concursos. En 
deinitiva una revista oberta a tothom i per a 
tothom.

Gemma Casanovas
Directora

Para tí DCP, que siempre estuviste a mi lado.
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PROTECCIÓ CIUTADANA
Emergències 112

Seguretat ciutadana - Policia Municipal 092 - 972 419 092
Mossos d’Esquadra.
Comissaria de Vista Alegre 088 - 972 181 600
Mas Xirgu (Trànsit) 088 - 972 188 800
Policia Nacional 091 - 972 486 001
Guàrdia Civil 062 - 972 208 650

SERVEIS MÈDICS
Urgències mèdiques - CatSalut 112
CatSalut Respon 24 h 061
Cita prèvia al metge del teu CAP 902 111 444
Ambulàncies - Consorci del transport sanitari 972 410 010
Creu Roja 972 222 222
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta 972 940 200
Hospital de Sta. Caterina (Salt) 972 182 600
Clínica Boill 972 204 350
Clínica Girona 972 010 300
Clínica Ibon 972 218 181
Clínica quirúrgica Onyar 972 204 900
SM Serveis Mèdics 972 400 004

TRANSPORTS
Dipòsit municipal de vehicles 972 246 155
Estació d’Autobusos 972 212 319
Girocleta 972 219 181
Aeroport Girona - Costa Brava 972 186 600
Taxi Girona 972 222 323
Girotaxi 627 440 440

SERVEIS
Oicina d’Informació i Atenció Ciutadana 972 419 010
Atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012
Informació turística de Girona 872 975 975
Punt de benvinguda (acollida de visitants) 972 211 678
Afectats per les hipoteques 900 102 167
Atenció al ciutadà als Jutjats 972 181 700
Tanatori de Girona. Grup Mémora 972 202 335
Atenció al client de Correus 902 197 197
Informació als estudiants de l’UdG 972 418 046
Defensor de la ciutadania 972 419 444
Síndic de Greuges 900 124 124
Defensor del Poble 900 101 025
Defensor del Poble Europeu (33) 388 172 313
Defensor del Client de les Caixes d’Estalvis 933 397 074

AVARIES
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972 201 737
Fecsa - Endesa 800 760 706
Gas Natural 900 750 750
Gas butà Adrià 972 170 101
Telefònica avaries 1002

TARGETES DE CRÈDIT
“La Caixa” 900 444 333 
Visa - Master Card 900 971 231
American Express 902 375 637 
Xarxa 4B 902 114 400  

URGÈNCIES VETERINÀRIES 24 h
Clínica veterinària Quissos 669 164 126
Espaivet Centre Veterinari 972 203 936
Hospital veterinari Canis 972 218 668
Vets Girona 645 185 354
VeterHouse Clínica Veterinària 619 446 535

AJUNTAMENT DE GIRONA
Centraleta 972 419 000
Policia Municipal 092 - 972 419 092
Informació Ciutadana 972 419 010
Alcaldia 972 419 001
Servei de Cultura 972 419 402
Arxiu Històric 972 221 545
Oicina de Comunicació 972 419 504
Relacions Externes 972 419 087
Mobilitat i via pública 972 419 002
Multes 972 419 031
Sostenibilitat i medi ambient 972 419 004
Promoció 972 419 008
Consum 972 419 025
Ocupació 972 249 360
Mercats 972 419 079
Oicina de Turisme 972 010 001
Turisme i comerç 972 419 080
Urbanisme i activitats 972 419 047
Recaptació 972 419 436
Gestió tributària 972 419 413
Educació 972 419 403
Serveis Socials 972 419 404
Solidaritat i cooperació 972 010 250
Registre d’entitats i associacions 972 419 438
Esports 972 226 136
Joventut 972 222 565

TELÈFONS D’INTERÈS

ESPAI PER EL TEU ANUNCI

SE’T VEURÀ!

672 084 154 - info@gironaviva.cat

Gironaviva
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Vides escrites, escriure vides
Què tenen en comú Jo, Claudi de Robert Graves, La noia 
de la perla de Tracy Chevalier, Possessió d’A.S. Byatt, Dora 
Bruder de Patrick Modiano, Fortuny de Pere Gimferrer, 
Limónov d’Emmanuel Carrère, Els emigrats de W.G. Sebald, 
Tot un carácter d’Imma Monsó, La mort del pare de Karl Ove 
Knausgård, Res no s’oposa a la nit de Delphine de Vigan, La 
passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè Marçal, Elsa
Schneider de Sergi Belbel, El testament de Maria de Colm 
Tóibín, Frost/Nixon de Peter Morgan, Germaine Gargallo 
de Cristina Masanés, El impostor de Javier Cercas o Vidas 
escritas de Javier Marías?
Algunes d’aquestes obres són novel·les i algunes han esdevin-
gut bestsellers indiscutibles; d’altres pertanyen a la narrativa 
més experimental, a mig camí entre l’assaig i la narració breu; 
d’altres són monòlegs teatrals aptes per a ser posats en escena, 
per convertir-se en guions cinematogràfics o per a ser llegits 
com a novel·les breus. Totes elles comparteixen, tanmateix, la 
reconstrucció d’una vida, la història de vida d’un personatge 
real, i que aquesta reconstrucció la fan a través dels mecanis-
mes que ofereix la ficció.
En el terreny audiovisual, no és difícil trobar un nom per a 
definir aquest tipus d’obres: són els coneguts biopics. Quan 
ens traslladem al terreny de la literatura, tot es complica, 
probablement perquè (re)construir vides és l’essència mateixa 
de l’escriptura de tots els temps.
Explorar aquestes vides escrites amb els seus principals i més
reconeguts creadors és l’objectiu de la tercera edició del MOT 

Festival de Literatura Girona-Olot 2016: Escriure Vides.
Margarida Casacuberta
Comissària del Festival MOT 2016 

“Vides escrites. Escriure vides” és el tema que centrarà
els diàlegs del MOT 2016

GIRONA I OLOT SEGUEIXEN APOSTANT PER UN
FESTIVAL LITERARI D’ALTA QUALITAT
El MOT es consolida com a festival internacional de literatu-
ra que busca en el diàleg entre els autors convidats la reflexió 
sobre el procés creatiu del tema que tracta, que enguany serà 
“Vides escrites. Escriure vides”. El festival tindrà lloc del 7 al 
16 d’abril a les ciutats de Girona i Olot, i estarà comissariat 
per Margarida Casacuberta, doctora en Filologia i professora 
de literatura contemporània a la Universitat de Girona. Entre 
els autors que ja han confirmat la seva presència figuren 
Amélie Nothomb, David Foenkinos, Alicia Giménez Bartlett, 
Javier Cercas o Imma Monsó, entre d’altres.
L’any 2016 es presenta com la consolidació definitiva del 
MOT, un festival de literatura de referència tant singular com 
rigorós. Organitzat conjuntament pels Ajuntament de Girona 
i d’Olot, tindrà lloc del 7 al 16 d’abril de 2016 a les seus
respectives: a Girona, a la Biblioteca Carles Rahola (del 7 al 9 
d’abril), i a Olot, a la sala La Carbonera (del 14 al 16 d’abril).
Cada any, el festival escull un àmbit temàtic que serveix d’eix 
i fil conductor de l’edició. El 2016, en la seva tercera edició, el 

festival explorarà els processos creatius que hi ha darrere les 
vides literàries. Sota la direcció de Mita Casacuberta,
doctora en Filologia i professora de literatura contemporà-
nia a la Universitat de Girona, conversarem amb escriptors 
convidats sobre el com i el per què d’escriure vides de per-
sonatges reals, en alguns casos molt reconeguts, en d’altres, 
personatges anònims o fins i tot fent una clara referència a les 
experiències personals.
Els objectius del MOT són clars: aproximar els escriptors al 
públic lector, transmetre la idea que la literatura és important 
per al benestar de les persones, oferir una programació de 
qualitat a escala nacional i internacional, aplegar escriptors 
i experts i convertir les nostres ciutats durant una setmana 
d’abril en centres d’alta cultura literària i alhora molt pròxima 
al ciutadà.
Molt conscients de la voluntat de seguir essent l’epicentre de 
la millor creació literària, ja han confirmat la seva assistèn-
cia autors tant nacionals com internacionals de reconegut 
prestigi, com ara Amélie Nothomb, David Foenkinos, Alicia 
Giménez Bartlett, Javier Cercas o Imma Monsó, entre d’altres.
Pel que fa a la imatge gràfica del festival, aquest any ha anat a 
càrrec de l’estudi gironí Fang. Els dissenyadors han proposat 
una imatge que gira a l’entorn de la mà, considerada des de 
dos punts de vista: com a registre gràfic de la vida i com a 
eina generadora de literatura sobre la vida pròpia i la dels 
altres. La imatge del MOT no es basa en una sola mà, sinó en 
mans diverses i múltiples –diferent gènere, edat,
professió i ètnia–, una varietat que es fa extensiva també a 
les vides que representen i a la disparitat de formes i gèneres 
narratius que adopta la literatura. Finalment, la
dicotomia present en el títol del MOT 2016, “Vides escrites, 
escriure vides”, es visualitza gràficament en la divisió cromàti-
ca entre el blanc i el negre, d’una banda, i el granat, de l’altra.
El Festival MOT rep la col·laboració de la Fundació Banc 
Sabadell.

Del 7 al 16 d’abril 
Engega motors la tercera edició del MOT,
Festival de Literatura Girona-Olot
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01/01/2016 

DE CIURANA
RDA. DE SANT ANTONI M. CLARET, 16
972 201 949
HORARI De 09:15 a 22:00

JUANOLA RIBERA
AVGDA. SANT JOAN BOSCO, 23
972 204 193
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

02/01/2016 
CONEJERO ENSESA, C.B.
AVGA. SANT NARCÍS, 69-71
972 232 392
De 16:30 a 20:00

SABRIA, SCP
C/ STA. EUGÈNIA, 163
972 239 905
De 09:15 a 22:00

SIMON BOMBÍ
C/ CREU, 42 BAIXOS
972 204 273
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

03/01/2016 
BOLADERAS FIGUERAS
PG. D’OLOT, 22
972 400 414
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

PUIG
C/ CARME, 17
972 200 079
De 09:15 a 22:00

04/01/2016
ARPA
C/ AGUDES, 30
972 231 844
De 09:15 a 22:00

FOLCH RUBAU, O.
C/ JOAN ROCA PINET, S/N (ZONA 
CASERNES)
972 200 334
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

05/01/2016
RIERA CARDELÚS
PÇA. MARQUÈS DE CAMPS, 19
972 200 993
De 09:15 a 22:00

RIERA PORTELL
C/ ANDREU TUYET, 16
972 212 882
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

06/01/2016
SAGUER
C/ ARGENTERIA, 29

972 200 227
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

SUSANNA CORRETGER
PDA. CREU DE PALAU, 5
972 205 979
De 09:15 a 22:00

07/01/2016
CANAL BELLVEHÍ
C/ MARQUÉS CALDES DE MONTBUI, 
53
972 212 139
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

PERACAULA
C/ CATERINA ALBERT, 5
972 207 154
De 09:15 a 22:00

08/01/2016
CARDELUS S.C.
C/ STA. EUGÈNIA, 94
972 231 845
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

MANUEL-RIMBAU
C/ CARME, 191
972-201418
De 09:15 a 22:00

09/01/2016
FINA 
AVGDA. SANT NARCÍS, 111 BAIXOS 
972 232 601
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

FOLCH CAMPS
AVGDA. JAUME I, 61
972 214 511
De 09:15 a 22:00

XIRGU 
C/ SANTA CLARA, 58
972 204 687
De 16:30 a 20:00

10/01/2016
CONEJERO ENSESA, C.B.
AVGA. SANT NARCÍS, 69-71
972 232 392
De 09:15 a 22:00

FRIGOLA-CAMPASOL, C.B.
C/ JOSEP M. PRAT, 4 (GERMANS 
SABAT)
972 214 534
De 22:00 a 09:15 (dia seg.)

PLANA
PÇA. CASTANYES, 9
972 203 246
De 09:15 a 22:00

11/01/2016
CONEJERO ENSESA, C.B.
AVGA. SANT NARCÍS, 69-71
972 232 392
De 09:15 a 22:00

MIRALLES 
RDA. FERRAN PUIG, 30
972 208 852
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

12/01/2016
H. FARMÀCIA CIURANA
C/MIGDIA, 54
972 200 280
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

JUANOLA RIBERA
AVGDA. SANT JOAN BOSCO, 23
972 204 193
De 09:15 a 22:00 i De 13:30 a 16:30

13/01/2016
FELIU
C/ CAMPCARDÓS, 37-39
972 231 602
De 09:15 a 22:00

SIMÓN BONET
PDA.  SANT FELIU, 5 BXS. (BARRI 
VELL)
972 205 614
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

14/01/2016
CORRETGER BOBIS
RBLA. XAVIER CUGAT, 34 (FONTAJAU)
972 206 322
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

PLA CAMA
C/ JOAN MARAGALL, 36
972 206 075
De 09:15 a 22:00

15/01/2016
FOLCH RUBAU, E.
RBLA. XAVIER CUGAT, 1
872 081 892
De 09:15 a 22:00

PALAU 

PÇA. MARQUÈS DE CAMPS, 7
972 200 997
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

16/01/2016
ALABAU-LOPEZ-CASAS
C/ SANT SEBASTIÀ, 36
972 240 390
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GAIRIN
C/STA. EUGÈNIA, 46
972 204 072
De 09:15 a 22:00

MIRALLES
RDA. FERRAN PUIG, 30
972 208 852
De 16:30 a 20:00

17/01/2016
GUIXERES
CTRA. DE SANT FELIU, 23
972 211 815
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

XIRGU
C/ SANTA CLARA, 58
972 204 687
De 09:15 a 22:00

18/01/2016
BOADA
C/ VILARROJA, 177
972 206 615
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

CONEJERO ENSESA, C.B.
AVGA. SANT NARCÍS, 69-71
972 232 392
De 09:15 a 22:00

19/01/2016
M.D. BRUNSO
CTRA. TAIALÀ, 17
972 213 601
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

NOGUERA
C/ CREU, 18
972 203 536
De 09:15 a 22:00

20/01/2016
PITA 
AVGDA. LLUÍS PERICOT, 35
972 224 838
De 09:15 a 22:00

QUINTANA-FRIGOLA
AVGDA. SANT NARCÍS, 32
972 232 604
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

21/01/2016
CONEJERO ENSESA, C.B.
AVGA. SANT NARCÍS, 69-71 
972 232 392
De 09:15 a 22:00

VILA SURRIBAS
C/ FRANCESC CIURANA, 25
972 208 931
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

22/01/2016
ALTARRIBA
RBLA. LLIBERTAT, 18
972 200 191
De 09:15 a 22:00

GIRALT
CTRA. DE FRANÇA, 42
972 483 898
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

23/01/2016
ALTARRIBA
RBLA. LLIBERTAT, 18
972 200 191
De 16:30 a 20:00

DE CIURANA, 42
RDA. DE SANT ANTONI M. CLARET, 16
972 201 949
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

JUANOLA FERRERONS
RDA. DEL FORT ROIG, 15-20 BXS.8 
(URB.MONTJUICH)
972-228711
De 09:15 a 22:00

24/01/2016
SABRIA, SCP
C/ STA. EUGÈNIA, 163
972 239 905
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

SIMON BOMBÍ
C/ CREU, 42 BAIXOS
972 204 273
De 09:15 a 22:00

25/01/2016
BOLADERAS FIGUERAS
PG. D’OLOT, 22
972 400414
De 09:15 a 22:00

PUIG
C/ CARME, 17
972 200 079
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

26/01/2016
ARPA
C/ AGUDES, 30
972 231 844
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

FOLCH RUBAU, O.
C/ JOAN ROCA PINET, S/N (ZONA 
CASERNES)
972 200 334
De 09:15 a 22:00

27/01/2016
RIERA CARDELÚS
PÇA. MARQUÈS DE CAMPS, 19
972 200 993
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

RIERA PORTELL
C/ ANDREU TUYET, 16
972 212 882
De 09:15 a 22:00

28/01/2016
SAGUER
C/ ARGENTERIA, 29
972 200 227
De 09:15 a 22:00

SUSANNA CORRETGER
PDA. CREU DE PALAU, 5
972 205 979
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

29/01/2016
CANAL BELLVEHÍ
C/ MARQUÉS CALDES DE MONTBUI, 
53
972-212139
De 09:15 a 22:00

PERACAULA
C/ CATERINA ALBERT, 5
972-207154
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

30/01/2016
CARDELUS S.C.
C/ STA. EUGÈNIA, 94
972 231 845
De 09:15 a 22:00

MANUEL-RIMBAU
C/ CARME, 191
972 201 418
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)

SIMÓN BONET
PDA. SANT FELIU, 5 BXS.
(BARRI VELL)
972 205 614
De 16:30 a 20:00

31/01/2016
FINA
AVGDA. SANT NARCÍS, 111 BAIXOS
972-232601
De 09:15 a 22:00

FOLCH CAMPS
AVGDA. JAUME I, 61
972 214 511
De 09:15 a 22:00 i De 22:00 a 09:15 
(dia seg.)
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David Foenkinos
Charlotte / Lennon
Va néixer a París el 1974. És autor d’una desena de llibres traduïts a quaranta llengües. El 2002 publica 
la seva primera novel·la, Inversion de l’idiote, i guanya el Premi François Mauriac. L’any 2004 guanya 
el Premi Roger-Nimier per la seva novel·la Le potentiel érotique de ma femme, i el 2011 dirigeix, 
juntament amb el seu germà, l’adaptació cinematogràica del seu bestseller La delicadesa, amb Audrey 
Tautou i François Damiens. La seva novel·la Les souvenirs ha estat també adaptada al cinema per Jean-
Paul Rouve. La seva obra inclou títols com Les cœurs autonomes (2006), Qui se souvient de David 
Foenkinos (2007) o Le petit garçon qui disait toujours non (2011).
El 2010 va escriure Lennon, una narració en la qual l’autor s’endinsa en la personalitat del músic i narra 
en primera persona la vida del mític component de The Beatles. El 2014 va publicar la seva darrera 
obra, Charlotte, una història que evoca el destí tràgic de la pintora Charlotte Salomon, assassinada a 
Auschwitz. La novel·la ha obtingut el Premi Renaudot i el Premi Goncourt des Lucéens, i el 2014 va 
ser la novel·la més venuda a França.

Amélie Nothomb
Ni d’Eva ni d’Adam / Biograia de la fam
Va néixer a Kobe (Japó) el 1967. És una escriptora amb gran projecció internacional, autora d’una 
trentena d’obres àmpliament traduïdes. El 1992 escriu la seva primera novel·la, Higiene de l’assassí, i 
el 1993 guanya els premis Vocation, Alain Fournier i Chardonne per Le sabotage amoureux. El 1999 és 
reconeguda amb el Gran Premi de l’Acadèmia Francesa per Estupor i tremolors.
L’any 2000 escriu Metafísica dels tubs, novel·la guardonada amb el Premi Arzobispo Juan de San Cle-
mente. També ha obtingut diversos premis i reconeixements a la seva trajectòria com ara el Gran Premi 
Jean Giono.
A la seva obra hi predomina el tema autobiogràic, juntament amb la icció. L’any 2004 escriu Biograia 
de la fam, una autobiograia centrada en la seva infantesa i adolescència, on expressa una curiositat sense 
límits, d’aquí el títol. El 2007 escriu Ni d’Eva ni d’Adam, on narra una història d’amor de la pròpia 
autora quan tenia vint-i-un anys a Tòquio.
El 2015 publica Le Crime du comte Neville.

Maria Barbal
En la pell de l’altre
Va néixer a Tremp el 1949. És escriptora, autora de narracions breus, prosa i novel·les per al públic 
juvenil, i professora de secundària. La seva obra suma gairebé una vintena de publicacions, que han estat 
traduïdes a l’alemany, el castellà, l’italià, el francès o el portuguès,
entre altres llengües. Les seves primeres novel·les dibuixen el paisatge rural del Pallars, al qual retornarà 
en novel·les posteriors. El 1985 escriu la seva primera novel·la, Pedra de tartera, amb la que guanya el 
Premi Joaquim Ruyra i el Premi Joan Crexells. El 1992 escriu Càmfora, guardonada amb els premis de 
la Crítica, Serra d’Or i el Nacional de Literatura, i el 2005 publica País íntim, també reconegut amb el 
Premi Prudenci Bertrana. La seva obra inclou reculls de contes com La mort de Teresa (1986) i Ulleres 
de sol (1994), i novel·les com ara Escrivia cartes al cel (1996), Carrer Bolívia (1999) i Bella edat (2003).
El 2014 publica la seva novel·la més recent, En la pell de l’altre, una icció sobre la
mentida i la identitat que es basa en la història real d’Enric Marco, expresident de
l’Amical de Mauthausen, qui va falsejar el seu passat.

Andreu Carranza
El poeta del poble
Va néixer a Ascó (Tarragona) el 1957. És escriptor i fa col·laboracions en ràdio, premsa i televisió. Ha 
escrit una quinzena d’obres entre poesia, novel·la i narrativa breu, traduïda a una vintena de llengües. La 
seva obra recrea la geograia física i humana de les Terres de l’Ebre. L’any 1991 escriu la seva primera 
obra, La tinta de la immortalitat, amb la qual guanya el Premi RecullFrancesc Puig i Llensa de narració. 
El 1993 guanya el Premi Ribera d’Ebre amb El desert de l’oblit, i el 1996 el Premi Sebastià Juan Arbó 
per Riu avall. Amb Anjub. Confessions d’un bandoler guanya el Premi Sant Joan el 2000, i l’any se-
güent, és guardonat amb el Premi Vila d’Ascó de narrativa per La illa de la memòria. L’any 2007 escriu 
conjuntament amb Esteban Martín La clau Gaudí, l’obra més traduïda de l’autor. A més, també ha escrit 
novel·les com L’hivern del tigre (2004) o Imprenta Babel (2009)
El 2015 rep el Premi Josep Pla amb El poeta del poble, una recreació novel·lada de la vida de Jacint 
Verdaguer. 
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Javier Cercas
El impostor / Soldados de Salamina / Relatos reales
Va néixer a Ibahernando (Càceres) el 1962. És escriptor, autor de més d’una quinzena d’obres entre 
novel·la i assaig, i professor de literatura espanyola. El 1987 escriu la seva primera novel·la, El móvil, 
i el 2000 publica Relatos reales, una recopilació de textos que va escriure a El País i que combinen 
cròniques que condensen esdeveniments del mateix autor amb cròniques que narren històries d’altres 
personatges. 
L’any 2001, ja amb trajectòria dins la narrativa, escriu Soldados de Salamina, novel·la que va ser portada 
al cinema per David Trueba i que fou àmpliament guardonada amb els premis Ciutat de Barcelona, 
Llibreter, Qué Leer, Salambó, Ciudad de Cartagena, Crisol o Grinzane Cavour, entre d’altres.
La seva obra inclou obres com Anatomía de un instante (2009), guanyadora del Premi Nacional de 
Narrativa i Literari Internacional Mondello-Ciudad de Palermo, o el seu darrer llibre, El impostor (2014), 
basat en la vida d’Enric Marco. 

Imma Monsó
Tot un caràcter
Va néixer a Lleida el 1959. És escriptora, s’ha dedicat a l’ensenyament durant més de vint anys i 
actualment col·labora a La Vanguardia. La seva obra ha estat traduïda a l’anglès, el castellà, el francès, 
l’hongarès, l’italià, el portuguès o el neerlandès. L’any 1996, la seva primera novel·la, No se sap mai, 
va obtenir una molt bona acollida de crítica i públic. L’any 1998 guanya el Premi Prudenci Bertrana 
de novel·la i el Premi de la Crítica Catalana per Com unes vacances. El 2001 publica la novel·la Tot un 
caràcter, on s’endinsa en el terreny psicològic de les relacions entre mares i illes. El 2004 és guardonada 
amb el Premi Ciutat de Barcelona pel llibre de contes Millor que no m’ho expliquis.
El 2007 guanya el Premi Internacional Terenci Moix al millor llibre de l’any de icció, per Un home de 
paraula, que també guanya el Premi Salambó, l’Scrivere per amore, de Verona, i el Premi Maria Àngels 
Anglada i que sortirà traduïda al francès properament. El 2009 publica Una tempesta i el 2012 guanya el 
Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per La dona veloç, guardonada també amb el Premi El Setè 
Cel de Salt el 2013. El 2013 guanya també el Premi Nacional de Cultura a la trajectòria.
A la primavera apareixerà a la seva pròxima novel·la, en què està treballant actualment, L’aniversari. 

Vicenç Villatoro
Un home que se’n va
Va néixer a Terrassa el 1957. És escriptor, periodista i director del CCCB des de l’any 2014. Com a perio-
dista ha participat en diversos mitjans de premsa escrita, ràdio i televisió, i com a escriptor ha publicat una 
trentena de títols entre novel·la, assaig, poesia i narrativa breu, traduïts a diferents llengües.
El 1982 escriu Evangeli gris, novel·la amb què guanya el Premi Sant Jordi, i, el 1983, País d’Itàlia, guar-
donada amb el Premi Sant Joan.
El 1992 guanya el Premi Documenta per la seva obra Hotel Europa.
L’any 1996 publica Memòria del traïdor i l’any 1997 La claror del juliol, novel·la amb la qual obté el 
Premi Ciutat de Palma-Llorenç Villalonga. El 2001 guanya el Premi Prudenci Bertrana amb La ciutat del 
fum, el 2004 el Premi Carlemany amb La derrota de l’àngel, i el 2010 el Premi Ramon Llull amb Tenim 
un nom.
L’any 2014 escriu Un home que se’n va, un relat sobre el seu propi avi, d’origen andalús, que parteix de 
preguntar-se per què les persones marxen del lloc on han nascut. 

Alicia Giménez Barlett
Donde nadie te encuentre
Va néixer a Almansa (Albacete) el 1951. És escriptora, autora d’una vintena de novel·les que han estat 
traduïdes a quinze llengües. El 1984 escriu la seva primera novel·la, Exit i el 1997 obté el Premi
Femenino Singular per la seva obra Una habitación ajena, on relata les vides de Virginia Woolf i la seva 
dona de fer feines, Nelly Boxal. Sobre la mateixa època, crea la inspectora Petra Delicado,
personatge que es convertirà en la protagonista d’una saga d’una desena llibres de novel·la negra que 
arribarà a la televisió el 1999 i per la qual ha obtingut diversos reconeixements com ara el Premi
Raymond Chandler. El 2011 escriu Donde nadie te encuentre, basat en la vida de la maqui Teresa Pla, 
també coneguda com La Pastora, i amb la qual guanya el Premi Nadal.
La seva obra inclou també novel·les com ara Días de amor y enganyo (2006), assajos 
10 com La deuda de Eva (2002) i relats curts.
Durant el 2015 ha estat distingida amb diversos premis, entre ells el Premi Planeta per la seva novel·la 
Hombres desnudos, i els premis Carvalho, Farolillo de Papel i José Luis Sampedro per la seva trajectòria. 

Autors confirmats MOT
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Girona inicia el procés per aplicar la recollida de residus porta 
a porta als barris de Sant Daniel i Campdorà

La ciutat es convertirà en el municipi de Catalunya amb més 
habitants que comença a introduir aquest sistema.

Girona iniciarà en els propers dies el procés per aplicar la 
recollida de residus porta a porta als barris de Sant Daniel i 
Campdorà. Després de mesos de reunions, espais de diàleg i 
dues audiències públiques amb els veïns de les zones afecta-
des per informar sobre els detalls del projecte, es preveu que 
a l’estiu ja es pugui posar en funcionament aquest sistema de 
recollida a aquests dos barris de la ciutat.
El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, 
Carles Ribas, va explicar ahir al matí que “amb la posada 
en marxa d’aquest sistema, la ciutat comptarà amb tres 
models diferents de recollida de residus: el de contenidors 
convencional, el de recollida porta a porta “sui generis” del 
Barri Vell i el porta a porta que iniciarem ara a Sant Daniel i 
Campdorà”, tres models que permeten “adaptar la recollida a 
la realitat urbanística, demogràica i sociològica de cada barri 
de Girona”.
Amb l’aplicació inicial i parcial de la recollida porta a porta, 
Girona es convertirà en el municipi de Catalunya amb més 
habitants que comença a aplicar aquest sistema. Precisa-
ment aquest estiu la ciutat va ser distingida per l’Agència 
de Residus de Catalunya per ser la localitat catalana de 
més de 50.000 habitants que fa millor recollida selectiva. 
Actualment Girona se situa a la franja del 50% en recollida 
selectiva i l’objectiu és arribar al 60% al inal del mandat, tal 
com ha assenyalat el regidor Carles Ribas, qui ha assegurat 
que la inalitat és “apuntalar el lideratge de Girona en reco-
llida selectiva”.
“S’ha de fer un gir copernicà en la manera d’entendre el 
tema de les fraccions i els residus perquè han de ser un 
element cabdal en la gestió pròpia de la ciutat pels beneicis 
que genera a la mateixa ciutat i a la societat” per avançar 
“cap a una ciutat verda”, va airmar el regidor de Sostenibi-
litat, qui va afegir que “separar bé les fraccions és el futur” 
i que després de la prova pilot a Campdorà i Sant Daniel 
s’estudiarà aplicar el porta a porta en altres barris de la ciutat 
a partir del 2017.
Pel que fa a la recollida porta a porta al Barri Vell, el regidor 
Carles Ribas va remarcar que des del 2014 es fa també re-
collida selectiva al barri i va assenyalar que s’està treballant 

amb els establiments comercials de la zona per millorar 
la recollida del cartró i introduir la recollida d’orgànica. 
Sobre la recollida del vidre en termes generals a la ciutat, 
cal assenyalar que en les properes setmanes es canviaran les 
boques dels contenidors de recollida d’aquesta fracció amb 
l’objectiu de reduir el nombre d’impropis.
A Sant Daniel la recollida porta a porta afectarà 323 habi-
tatges, xifra que comprèn 277 ediicis, 242 domicilis i 665 
habitants, mentre que a Campdorà la recollida afectarà 102 
habitatges, amb 113 ediicis, 75 domicilis i 214 habitants. 
També es farà la recollida porta a porta a les activitats 
econòmiques dels dos barris: 11 a Sant Daniel (1 indústria 
alimentària i del tabac, 2 alimentació i begudes, 1 articles de 
la llar, 1 restaurant, 5 allotjaments i 1 d’altres serveis) i 16 a 
Campdorà (2 de producció i transformació de metalls, 2 de 
gestió de residus, 3 d’activitats agroindustrials i ramaderes, 
1 de noves tecnologies, 2 restaurants, 1 d’allotjaments i 5 
d’altres serveis).
L’aplicació del sistema de recollida selectiva suposarà una 
modiicació del contracte de recollida de residus i un cost 
anual d’uns 180.000 euros que, tal com va expressar Carles 
Ribas, “s’han d’entendre com a valor afegit” i pensar que en 
un mitjà termini “s’equilibrarà aquest cost per l’estalvi en el 
tractament dels residus si es fa una separació correcta”.

INFANTILS I FAMILIARS
Dies: El 10/01/2016
Hora: 10.30 a 12.30h.
Adreça: PLAÇA Francesc Calvet i Rubalcaba
PLATAFORMA CÍVICA PER L’ÚS DE LA BICICLETA I PER LA MOBILITAT
SOSTENIBLE MOU-TE EN BICI
Pedalada de reis popular amb circuit urbà.
Almenys per un dia, recuperem els carrers per a la mainada i estrenem les bicicletes que 
els Reis d’Orient ens hagin portat. Pedalada urbana per a mainada i gent gran que durarà 
unes dues hores. 
També tindrem acompanyament musical.



www.gironaviva.cat I 11

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, renúncia formalment 
al càrrec amb motiu de la seva investidura com a president de 
la Generalitat de Catalunya

En el termini màxim de deu dies hàbils s’haurà de convocar un 
Ple extraordinari per escollir la persona que ocuparà l’alcaldia 
de Girona a partir d’ara.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha renunciat avui 
formalment al càrrec amb motiu de la seva investidura, 
durant la tarda d’ahir, com a 130è president de la Generalitat 
de Catalunya. L’acte de renúncia s’ha fet en el marc d’un Ple 
extraordinari i urgent celebrat aquest matí al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Girona.
“Girona es la meva ciutat. Em sento honorat ara també de 
poder-la servir com a president de la Generalitat al costat 
dels 947 municipis restants i vull ser idel a l’esperit gironí 
de fer política”, ha subratllat Carles Puigdemont, fent 
referència al fet que, malgrat les diferències polítiques, 
“tots som ciutadans d’una societat que volem democràtica i 
sòlida”. Sobre els més de quatre anys al capdavant del govern 
de la ciutat, Puigdemont ha assegurat que “el municipalisme 
és la veritable escola de la política i jo estic enormement 
agraït a Girona per haver-me donat aquest privilegi immens”. 
“Conio que a les bases fundacionals del nou país que estem 
disposats a construir, l’empremta del municipalisme hi serà 
forta, reconeixible i imprescindible per exercir segons quines 
responsabilitats”, ha afegit.
Fent una mirada cap al seu pas a l’alcaldia de Girona, Carles 
Puigdemont ha remarcat que ha “buscat servir Girona amb 
la màxima dedicació i passió” i que ha “procurat ser idel al 
compromís d’obrir una etapa de renovació i modernització 
de la ciutat”. En aquest sentit, ha fet referència a projectes 
com les dades obertes, les polítiques socials empreses o els 
pressupostos participats dels barris engegats en els darrers 
anys i ha posat èmfasi en el fet que “l’encàrrec que té 
l’alcalde de Girona no és muralles endins sinó també saber 
projectar la ciutat al món”.
El ins ara alcalde de la ciutat ha explicat que assumeix la 
presidència de la Generalitat de Catalunya per “compromís 
amb la responsabilitat de servei públic” i perquè “després 
de la decisió dolorosa i difícil” del president Artur Mas “no 

podia rebutjar la proposta de substituir-lo”.
Puigdemont ha acabat el seu discurs de renúncia fent un 
agraïment als regidors del consistori, especialment als de 
l’equip de govern, i a la ciutadania gironina. “La ciutat no 
s’aturarà. Tenim energies renovades. Funciona i funciona bé 
gràcies als seus ciutadans”, ha conclòs abans de pronunciar 
un “Visca Girona” i “Visca Catalunya”.
A partir d’ara, tal com preveu el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, caldrà 
convocar una sessió plenària extraordinària per escollir la 
persona que ocuparà l’alcaldia en substitució de Puigdemont 
dins dels deu dies hàbils següents a l’acceptació de la seva 
renúncia en el càrrec per part del Ple. El còmput comença 
demà i inalitzaria el divendres 22 de gener.
Durant aquest termini, ocuparà el càrrec d’alcaldessa de Gi-
rona en funcions la primera tinent d’alcalde, Isabel Muradàs.

ESPAI PER EL TEU ANUNCI

SE’T VEURÀ!

672 084 154 - info@gironaviva.cat
Gironaviva
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Aquesta reducció de les quotes anuals d’abonats/ades a les 
piscines municipals és per les famílies amb pocs recursos 
econòmics.

Les famílies interessades en gaudir de la boniicació d’accés 
a les piscines municipals de Girona en el proper any 2016, 
cal que presenteu la corresponent sol·licitud al Registre 
General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona, adjuntant la 
documentació que es relaciona a continuació en els annexos, 
sempre i quant els ingressos de la unitat familiar no superin 
el barem que trobareu a continuació. 

Noves quotes d’abonament a les piscines municipals 
per famílies nombroses i famílies monoparentals (Quota 
d’inscripció 87,80 € i quota anual 167,45 €)

Podeu consultar-ne les condicions i les noves taxes per a les 
famílies nombroses i monoparentals al següent enllaç
www2.girona.cat/ca/esports_abonats_piscines o dirigint-vos 
al Pavelló Municipal de Fontajau, o bé a les piscines de Santa 
Eugènia-Can Gibert del Pla o de Palau.

Qui es vulgui beneiciar d’aquesta nova quota haurà de pre-
sentar el carnet oicial emès per la Secretaria de Família del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, a 
qualsevol de les instal·lacions citades anteriorment.

El termini per sol·licitar el canvi de quota inalitzarà el dia 30 
de gener de 2016.

LLIBRES

La noia del tren
Hawkins, Paula
La Campana

La Rachel agafa cada matí el 
mateix tren. Sap que cada dia 
s’atura en un semàfor vermell i 
que des d’allà veurà els jardins 
del darrere d’una renglera de 
cases.En una d’aquestes cases 
hi viu una parella que la Rachel 
no pot evitar mirar cada vegada. 

Ofrena a la tempesta
Redondo, Dolores
COLUMNA EDICIONS

Ha passat un mes des que 
l’Amaia Salazar va recupe-
rar el seu ill i va detenir en 
Berasategui.Però malgrat que la 
Guàrdia Civil i el jutge Markina 
donen per morta la Rosario, la 
inspectorade la Policia Foral 
sent que no està lliure de perill. 
La mort...

Actua
Jordi Planes
Aura

¿Conocemos nuestras forta-
lezas, nuestras debilidades, 
nuestros deseos y nuestras 
limitaciones?. Estamos aquí 
para aprender, para compartir, 
para ser felices...

Lo esencial. Tu decides la vida 
que quieres vivir.
Jordi Planes
Aura

¿Crees en la suerte? ¿Conside-
ras que la vida es injusta? ¿Te 
gusta tú trabajo? ¿Estás espe-
rando a que llegue tu oportuni-
dad? ¿Deseas una vida que no 
tienes? ¿Eres feliz? Lo Esencial 
es un libro que inspirará nuestra 
vida.

Bonificació de la quota anual d’abonats/ades a les piscines 
municipals per a les famílies amb pocs recursos i noves 
quotes d’abonaments per a les famílies nombroses
i monoparentals

Només es podran demanar aquestes bonificacions del 2 de gener al 31 de març 
de 2016. Les famílies monoparentals o nombroses podran sol·licitar el canvi de 
quota fins al 30 de gener de 2016.
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HORÒSCOP
Aries 21-03 / 20-04
Des de començament Sa-
turn estarà a la casa 9 ins al 
2017. Etapa apropiada per 
la teva superació, sobretot 
per la teva espiritualitat i 
intel·lectual o de coneixe-
ment. Experiències amb 
l’estranger seran favorables.

Leó 23-07 / 22-08
Etapa llarga decisiva per 
guanyar autoestima, con-
iança i seguretat en la teva 
expressió personal i forma 
de manifestar-te al món. 
Tingues en compte que no 
és necessari ser perfecte per 
gaudir de la vida.

Sagitari 22-11 / 21-12
Un nou futur. Un canvi en 
el cicle professional i un gir 
en el teu destí. Oportunitat 
d’ampliar els teus horit-
zons, créixer en les teves 
ambicions i alliberar-te de 
limitacions que diiculten el 
teu avanç.

Geminis 21-05 / 21-06
Ha arribat l’hora de buscar 
un lloc ideal per viure o 
veure millorada la gestió 
de la casa i de la família 
íntima en tots els sentits. 
Tens l’oportunitat d’establir 
una nova ilosoia de les 
relacions familiars.

Balança 22-09 / 22-10 
Temps de cuidar la teva 
salut i efectuar exercici 
de depuració, tant en un 
sentit material de tot el que 
t’envolta, com del passat 
o del teu propi cos i ment. 
Presta atenció al subcons-
cient i els somnis.

Aquari 20-01 / 18-02
Trobades molt especials. 
Temps de crear relacions 
dinàmiques, amoroses, 
harmonioses i divertides. 
Oportunitat per establir 
una nova gestió per als teus 
recursos compartits, parella, 
bancs, hisenda ...

Taure 21-04 / 20-05
Etapa molt important per 
la reorganització de les 
teves inances i recursos en 
general, especialment els 
compartits, siguin de parella 
o persones individuals. La 
salut i la sexualitat necessi-
taran atenció especial.

Verge 23-08 / 21-09
Serà convenient ser selectiu 
i ordenar la teva ment, les 
idees, contactes i relacions 
amb el món. Serà qüestió 
de mirar endavant amb 
optimisme, fe i per buscar 
un nou nord. Bon moment 
per conèixer gent nova.

Capricorn 22-12 / 19-01
Grans vols i descobriments. 
Creixement personal, sobre-
tot en l’àmbit intel·lectual 
i espiritual. Bona etapa per 
a grans viatges i relacions 
amb l’estranger. Tens 
l’oportunitat d’explorar.

Cranc 22-06 / 22-07
És hora de fer lectura de 
tot el que t’envolta i del teu 
entorn, de redistribuir les 
teves energies per adaptar-
se a noves situacions. Et 
toca revisar les teves idees, 
conceptes i creences per 
portar-les a la pràctica.

Escorpí 23-10 / 22-11
Un pas més cap a l’èxit. 
És moment de perseguir 
amb fermesa i determinació 
teus objectius, però amb 
educació, respecte i bones 
maneres. Tens l’oportunitat 
d’obrir un nou món profes-
sional.

Peixos 19-02-10 / 20-03
Llaços constructius. Serà 
més fàcil trobar gent afí i 
activitats en què créixer. 
Però serà molt important 
saber en qui conies o amb 
qui fas tractes, siguin senti-
mentals o econòmics.

Anima naturae presenta sis peces audiovisuals que retraten 
la natura de l’Empordà en l’estat més pur inspirats en l’art 
poètic del haikú, un tipus de poesia tradicional japonesa en 
què l’autor descriu molt breument una escena que ha vist a la 
naturalesa i que l’ha commogut. 

El realitzador audiovisual Pere Puigbert (Ventalló, 1983) 
ha recorregut 300 quilòmetres dels llocs més verges de 
l’Empodà. El projecte va ser guanyador d’una beca Agita 
concedida per l’Ajuntament de Figueres i reconegut pel Pre-
miGi de comunicació que atorga el Patronat de Turisme de 
Girona. Les peces documentals duren un minut i no contenen 
música, guió, salts temporals ni efectes especials, per poder 
concentrar tota l’essència dels paisatges que es mostren. 
Segons Puigbert l’obra convida als espectadors a “deixar 
de banda l’estrès, el mòbil, els problemes...” i a descobrir 
“racons de l’Empordà que potser no has vist mai”.

L’exposició és una coproducció del Museu de l’Empordà de 
Figueres, l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el 

Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i la Casa 
de Cultura de Girona.

Anima naturae s’inaugurarà el proper dijous 14 de gener 
a les sis del vespre i es podrà visitar ins el 23 de febrer de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h a la Casa de 
Cultura de Girona.

Pere Puigbert  mostra l’Empordà més ancestral a l’exposició 
audiovisual “Anima Naturae”
L’exposició s’inaugurarà el dijous 14 de gener a les sis de la 
tarda a la Casa de Cultura de Girona
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El Fòrum Gastronòmic
tornarà a Girona el 2017
L’Ajuntament de Girona i el Fòrum Gastronòmic han renovat l’acord de 
col·laboració.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el codirector del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau, han renovat l’acord de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Fòrum Gastronòmic que permetrà que l’esdeveniment torni a celebrar-se a la 
ciutat el 2017.
Tant l’alcalde com el codirector del Fòrum han destacat la importància d’aquest esdeveniment per a la ciutat i també per a la 
gastronomia, posant èmfasi en el paper que juga aquesta iniciativa com a motor econòmic de la ciutat i del país.
La passada edició del Fòrum Gastronòmic Girona es va tancar el 17 de novembre d’aquest any. Durant tres dies, 24.000 
visitants van passar pel Palau de Fires i el Palau de Congressos de Girona. El Fòrum va comptar amb 15.000 m2 de ira i 160 
expositors que van representar més de 500 marques. El programa d’activitats va incloure 86 sessions de cuina en directe a 
càrrec de 62 ponents.
Actualment, Fòrum Gastronòmic compta amb tres seus: Girona, Barcelona i la Corunya. La propera edició serà a Barcelona 
on, un cop més, el Fòrum se celebrarà simultàniament amb Hostelco en el marc de la Barcelona Hosting Week. Serà del 23 al 
26 d’octubre de 2016 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

L’exposició s’inaugurarà el divendres 8 de gener a dos quarts 
de vuit del vespre a la Sala d’exposicions de la Casa de 
Cultura de Girona

També s’ha programat un cicle de converses del crític literari 
i comissari de l’exposició, Julià Guillamon amb testimonis 
del període com Julià de Jòdar, Pilar Aymerich, Narcís 
Comadira i el mateix Toni Vidal

Toni Vidal retrata la cultura dels setanta, mostra el treball 
del fotògraf Toni Vidal (Menorca, 1934), una col·lecció d’un 
centenar de retrats que són el testimoni del ‘miracle’ català 
dels anys seixanta i setanta, la recuperació de la cultura 
catalana, fruit de la suma de molts esforços individuals que 
van generar tot un moviment social després de la desfeta de 
la Guerra Civil. 
Vidal explora la personalitat dels seus retrats i mostra els 
espais on duen a terme la seva tasca. Entre les personali-
tats retratades hi ha artistes, escriptors i intel·lectuals com 
Manuel de Pedrolo, Salvador Espriu, Teresa Pàmies, Aurora 
Bertrana o Joan Miró. La mostra és comisariada pel crític li-
terari i escriptor, Julià Guillamon, i produïda per la Fundació 
Palau. Centre d’art de Caldes d’Estrach.
Toni Vidal (Es Castell, Menorca, 1934) va arribar a Barcelo-
na el 1968. Un dels seus projectes va ser fotograiar la gent 
de la cultura —gent honesta, desinteressada, que treballava 
per reconstruir el país—: escriptors i assagistes, artistes i 
arquitectes, músics i directors de teatre, editors, activistes i 
erudits. El resultat és una extraordinària col·lecció de foto-
graies en blanc i negre i en color que són el testimoni del 
miracle català dels anys seixanta, la recuperació de la cultura 
catalana, fruit de la suma de molts esforços individuals: els 
exiliats de París i Montpeller, els que havien tornat de Mèxic 

o de Xile, les noves generacions aparegudes sota el franquis-
me, els joves dels setanta. Toni Vidal explora la personalitat 
dels seus retratats i mostra els espais on
duen a terme la seva tasca. L’exposició posa en relleu la pro-
funditat del treball del fotògraf, la minuciositat, la capacitat 
de crear atmosferes introspectives i, al mateix temps, de mos-
trar el vigor i el sentit col·lectiu d’una cultura que reneix. De 
les contribucions d’aquesta “bona gent” —com anomenava 
Espriu els seus amics— és ill el nostre temps.
L’exposició s’inaugurarà el divendres 8 de gener a dos quarts 
de vuit del vespre, i es podrà visitar ins el 20 de febrer, de 
dimarts a dissabte de 13 a 21 h.
Paral·lelament a l’exposició s’ha programat un cicle de 
converses amb alguns dels protagonistes que a través de la 
càmera o el treball literari han contribuït a la difusió i a la 
cultura catalana.  El cicle el conduirà el mateix Julià Guilla-
mon i s’obrirà amb una conversa amb Toni Vidal parlant dels 
seus retrats (14 de gener). Guillamon conversarà també amb 
Pilar Aymerich (21 de gener), que amb les seves fotograies 
va il·lustrar diversos articles periodístics des de Serra d’Or, 
Destino, Triunfo, i més tard El País, Fotogramas o Cambio 
16. El seu fons es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
Un tercera conversa amb l’escriptor Julià de Jòdar (28 de 
gener) versarà sobre la literatura, el teatre i la política als 
anys seixanta. Escriptor i polític que en els darrers temps ha 
estat un prototip de literat que ha lluitat per sortir de la llera 
de l’establiment cultural català i discórrer per altres camins 
més lligats a la política activa. El cicle el tancarà el poeta, 
pintor i traductor Narcís Comadira (Dijous 4 de febrer), que 
va conèixer de primera mà els anys setanta a Girona, on va 
néixer, i a Barcelona on es va instal·lar. 
Totes les converses tindran lloc a l’Aula Magna de la Casa de 
Cultura a dos quarts de vuit del vespre. L’entrada és lliure.

L’exposició “Toni Vidal retrata la cultura dels setanta”
mostra alguns dels personatges claus del ‘miracle’
català dels anys setanta



www.gironaviva.cat I 15

Podem Considerar que el nostre gat és obés quan té un 
sobrepes de  més del 20-30% en relaciò al pes considerat 
normal. Generalment un gat de pes mig pesa entre 3 - 4kg 
les famelles i 4 – 5 kg els mascles. Així doncs la nostra 
mascota és obesa si la famella pesa ja 5 kg i el mascle 
6 kg.  Obviament això no és aplicable a races de gran 
tamany o pesades.

L’obesitat felina és una patología important  que  afecta 
a un 30% dels gats que viuen de forma  domèstica. 
Principalment aquesta patología s’origina en combinaciò 
de tres factors:

• Movilitat restringida: gats que no surten de casa
• Alimentaciò excesiva i d’alt valor energètic.
• Mal maneig nutricional per part del propietari.
És important entendre que un gat obés, és un gat malalt 
i a causa d’això se li poden originar o relacionar altres 
malalties de gran risc per la seva vida com:

• Diabetes mellitus
• Alteracions cardiovasculars
• Doicultats respiratories
• Alteracions reproductives

Quan la nostra mascota és castrada és fundamental 
realitzar una dieta especialitzada per aquest tipus de ci-
rurgia ja que el canvi hormonal fa que  en mig any poden  
engreixar-se entre 2 i 3 kg de pes.
Molts propietaris están orgullosus del gran tamany del 
seu animal, però no són conscients del gran risc que 
comporta. La sobre alimentaciò i el mal maneig de la 
dieta converteixen al seu animal a tenir un comportament 
patològic convulsiu pel menjar.  Li hem de donar  entre 
dos i tres dietes al dia amb les quantitats recomenades 
segons la marca de pinso utilitzat.No  deixar-li posat tot 
el dia el menjar i que mengi quan li plagui sino  treure’l  
pasat mig hora.

Tractament:
El maneig de l’obesitat es tracta fundamentalment amb 
un control d’una dieta restringida. Activitat física, canvis 
de comportament, i en alguns casos medicaciò i cirurgia. 
El veterinari haura de realitzar el análisis corresponents  
per evaluar el grau i planiicar una dieta i pauta correcta. 
S’han d’anar fent uns controls estrictes per controlar 
la perdua de pes ja que no pot perdre mes del 2% per 
semana. Un gat de 8 kg no pot perdre més de 160 gr a la 
semana i és necessari portar un control estricte veterinari.

ANIMALS VETERHOUSE Marc Ros

Obesitat felina
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Adéu a les inhibicions  i atreveix-te a gaudir dels 
beneficis d’aquest divertit esport!

El Poleitness arriba a Girona i a l’Escola Veritcalit 
Girona podràs posar-te en forma mentre et diverteixes.

El seu programa d’entrenament no esta connectat amb 
la forma exòtica o amb el tabú del ball de barra. La 
imatge típica que tenim a la ment del poledance, es 
la de la dona a la barra de clubs nocturns, pro el po-
ledance a dia d’avui ha evolucionat  com a esport ins 
a punts gimnàstics, detalls artístics, i necessari com a 
eina del itness per treballar tots els músculs del cos i 
poder aconseguir una silueta esvelta i toniicada.

Poleitness  es treball de consciencia corporal,
acrobàcies i igures en una barra vertical de menys de 
50mm de gruix i de, no menys de 2,5mts. d’alçada.

T’ajudarà a toniicar els teus músculs, ja que estaràs 
treballant constantment amb el teu pes corporal en 
suspensió a la barra.

Sense importar edat, sexe, pes o complexió, les classes 
de  Poleitness és una excel·lent opció per mantenir-te 
actiu amb una dinàmica de lliure expressió corporal.

Els exercicis dins aquest programa d’entrenament , 
han demostrat la seva efectivitat  per reforçar y reair-
mar  el cos, per reduir pes i  incrementar  lexibilitat.

Resistència: 
A les classes de poleitness trobaràs  un gran numero 
de repeticions, en forma de Fitpole , strength (força), 
Fitpole cardio i itpole Tricks (trucos) i així com a 
la practica del Fitness amb moviments i rutines, la 
repetició es la clau a la construcció de la resistència 
dels músculs.

Control del pes:
Els components aeròbics i anaeròbics (Fitpole Stren-
gth/Spin/Tricks) estimulen el metabolisme i el mante-
nen actiu duran un temps inalitzada la classe.
El metabolisme es la velocitat a la que cremes calo-
ries. Tot  el que estimula el metabolisme i el manté a 
un nivell alt d’activitat per mes temps de l’habitual, 
ajuda al control de pes i la reducció.

Flexibilitat:
Poleitness t’ajudarà a augmentar la lexibilitat, cada 
classe comença amb un escalfament previ per preparar 
el teu cos al exercici. Duran el transcurs de la classe 
realitzaràs moviments que requereixen la màxima 
extensió a varis punts del teu cos. La classe serà 
sempre inalitzada amb estiraments suaus per tal de 
tornar a la escala natural de moviments i la alineació 
corporal. Las classes de Fitpole STRECH t’ajudaran a 
millorar-la!

Core:
El core  es essencial al rendiment, els moviments fun-
cionals son dependents del core i una manca d’aquest 
pot ocasionar una lesió. Un core fort t’ajudarà en 
molts aspecte de la vida diària, pro particularment 

PUBLI-REPORTATGE
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reduirà las lesions mentre fas exercici.
Les classes de Poleitness incorporen exercicis
intensius per millorar-lo.

Coordinació millorada:
El procés d’aprendre les progressions, exercicis de 
força, moviments y SPINS (girs) incrementa la cons-
ciencia corporal i millora de la coordinació en la seva 
totalitat.

No t’ho pensis mes i vina a provar una classe!

Ens trobaràs a
c/ Francesc Macià nº59 Local1
Escola VerticalFit Girona

Tlf. 972 297 461  
www.verticalitgirona.cat 
verticalit.girona@gmail.com
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Experta de nutrición Natural y Energética. Escritora y 
terapeuta de psicología Transpersonal y Vibracional. 
Imparte seminarios por toda Europa. Galardonada 
con el PREMIO VERDE 2008, por su trayectoria 
profesional a favor de la alimentación responsable y 
desarrollo sostenible.
Web: www.montsebradford.es

A nivel global, el proceso de la alimentación todavía 
no se ha entendido y estamos a un nivel muy primario 
e infantil. ¡No sabemos cómo alimentarnos!

La gente come porque tiene hambre, porque le gusta o 
le apetece esto o aquello, sin preocuparse del efecto y 
las reacciones energéticas que genera cada alimento o 
sustancia ingerida.

Parece que damos más importancia al avance en 
otros campos, pero no sabemos todavía cómo afectan 
los alimentos a nuestros cuerpos (físico, emocional, 
mental) y la repercusión a largo plazo que tienen en 
nuestra salud integral.

Estamos seducidos por alimentos a nivel sensorial 
(colores, sabores, texturas…); a nivel emocional 
(según nos sentimos, hábitos familiares o del país 
donde nos encontramos); o solo comemos a nivel de 
supervivencia o hay personas que se preocupan a nivel 
intelectual de que en su alimentación no les falten los 
grupos de alimentos necesarios (vitaminas, proteínas, 
carbohidratos,…), pero desconocemos los efectos y 
reacciones en nuestros cuerpos de lo que consumimos 
mínimo ¡3 veces al día!

¿Por qué no conocemos el efecto de los alimentos y 
bebidas que consumimos diariamente? Hipócrates ya 
nos lo comunicó en su legado: “QUE LA MEDICI-
NA SEA TU ALIMENTO, Y EL ALIMENTO TU 
MEDICINA”

¿Qué signiica? Sabemos y reconocemos el valor de la 
itoterapia; pero no reconocemos que todo lo que con-
sumimos, sea una zanahoria, una manzana, un trozo 
de carne, un vaso de agua,  de whisky,  un café doble 
o una tila, produce un estado diferente de vibración 
y expresión exterior, tanto de nuestro cuerpo físico 
como nuestro cuerpo emocional y mental.

Si tomáramos consciencia de la vibración de los ali-

mentos, sabríamos cuáles nos generan hiperactividad, 
cuáles nos relajan, los que nos producen más frío o 
más calor, nos refuerzan o nos depuran, etc. Con este 
conocimiento podríamos escoger lo que necesitamos 
en cada momento para equilibrarnos.

¿POR QUÉ COMEMOS?

Mucha gente no sabría responder esta pregunta, por 
ello el concepto “Cocina y Alimento” está tan desva-
lorizado. Yo diría que no somos conscientes del verda-
dero signiicado del comer y por ello no le dedicamos 
el tiempo que se merece.

No hay tiempo para cocinar porque no se valora, sa-
bemos que tenemos que comer, pero intentamos pasar 
rápidamente de esta tarea tan engorrosa y sin sentido.

Hay que comer para vivir, ¡no al revés!, seleccionando 
los alimentos con calidad y sabiduría energética.

Comemos para generar una buena calidad de sangre. 
Nuestro cuerpo siempre está buscando esta fórmula: 
un pH equilibrado para poder dar a todos los órganos 
del cuerpo lo que necesitan.

Hay alimentos que nos generaran una sangre ácida, 
que nos produce estrés, enfermedad y desequilibrio; 
y alimentos que generan una sangre ligeramente 
alcalina, para producir energía, vitalidad y salud. De 
nosotros depende crear un estado o el otro: es cuestión 
de consciencia y entendimiento.

¡Somos los creadores de nuestra vida, a todos los 
niveles!  Con nuestra forma de pensar, sentir, actuar y 
comer, creamos nuestro Presente. Si nos gusta, ¡felici-
dades!, podemos seguir haciendo lo mismo para crear 
un idéntico futuro.

Pero si sentimos que deseamos un cambio, no pode-
mos seguir haciendo lo mismo: habrá que modiicar 
nuestras acciones, pensamientos y hábitos para que 
nuestro futuro sea diferente. 

Una alimentación consciente se basa en alimentos 
naturales, originarios principalmente del campo, de lo 
que nuestra madre Tierra nos proporciona. Alimentos 
primarios, sin procesar, los mismos que han utilizado 
nuestros antepasados durante miles de años:

DIETA I NUTRICIÓ Montse Bradford

Hacia una alimentación consciente y sostenible.



www.gironaviva.cat I 19

CEREALES INTEGRALES, LEGUMBRES, PRO-
TEINAS VEGETALES, VARIEDAD DE VERDU-
RAS, FRUTAS, SEMILLAS, FRUTOS SECOS, 
VERDURAS DEL MAR (Algas) y PESCADO.

Cuando hablamos de cereales, nos referimos a se-
millas de vida y energía, que contienen todavía toda 
la memoria universal de VIDA, como el arroz, mijo, 
quinoa, trigo, espelta, trigo sarraceno,…
 
Alimentos usados por nuestras generaciones anterio-
res, casi olvidados y desvalorizados desde los últimos 
50 años. Si utilizamos alimentos locales del campo 
en su forma más primaria y original (sin procesar, ni 
reinar), respetaremos las estaciones, disfrutando de 
lo que la naturaleza nos ofrece en cada momento, no 
tendremos que importar alimentos del otro lado del 
planeta que contribuyen a la contaminación y destruc-
ción medioambiental, creando así una alimentación 
totalmente sostenible para todos. ¿Deseamos una 
alimentación que abastezca a toda la humanidad? 

Entonces, ¿por qué nos empeñamos en continuar 
comiendo embutidos, carne y lácteos, que contribuyen 
a crear problemas ambientales como la deforestación 
de las selvas tropicales, problemas sociales, como la 
contaminación del agua y del aire con hormonas, anti-
bióticos, residuos y pérdida de la biodiversidad?

Podríamos airmar que el consumo de proteína animal 
es “para pocos”, y que el consumo de proteína vegetal 
es “para todos”

¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestras 
acciones y hábitos a nivel global y para nuestras futu-
ras generaciones?

Una alimentación consciente y sostenible es la 
base para conseguir el equilibrio y la salud integral, 
ayudándonos a estar en nuestro PRESENTE con 
CENTRO, ENERGIA, PAZ Y SALUD.

DIETA I NUTRICIÓ Montse Bradford

DIETA I NUTRICIÓ - La recepta per Montse Bradford

Para 3 o 4 personas.

Ingredientes: 1 manojo de berros lavados y cortados a 
trozos grandes, 2 endibias cortadas a lo largo en varios 
trozos, rabanitos cortados a rodajas inas, ½ taza 
de maíz cocido, ½ taza de alga arame (remojada 15 
minutos y escurrida), 1 manzana roja, descorazonada 
y cortada a rodajas, 1 zanahoria cortada a tiras muy 
inas (rociadas con unas gotas de limón).
Aliño: 1 c.s. de miso blanco, 2 c.s. de mostaza, 3 c.s. 
de jugo concentrado de manzana, 1 c.p. de aceite de 
sésamo tostado, hierbas aromáticas frescas al gusto.

• Colocar los ingredientes de la ensalada en una fuente 
grande.

• Mezclar los ingredientes del aliño y añadir un poco 
de agua hasta obtener la consistencia deseada. Servir 
con la ensalada.

Ensalada de berros y endibias con vinagreta de mostaza
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Començat ja l’hivern, a nivell d’abrics tots ja tenim 
les nostres jaquetes i peces d’abrigar a mà, però hi ha 
cops que no sabem con combinar-los o complementar-
los, per no veure’ns sempre iguals. Per això, cal posar 
un especial interès als complements que utilitzarem 
durant els dies més freds d’aquesta estació.

Això no vol dir que hàgim de recòrrer a accessoris 
avorrits o sense vida, tot al contrari, la moda actual 
pel que fa a complements, vol recuperar del passat els 
aires retros dels anys 50, 60 i 70.

Els barrets, conjuntats amb els guants, seran el mínim 
detall per donar cert protagonisme sobre el tan avorrit 
abric.

Una bufanda amb tocs de brillantor o estampats com 
els de quadres, que aquest any estan tan de moda, 
(sempre que vagin amb el nostre estil), seran enguany 
peces indispensables.

Aquest any podrem veure i lluir uns complements que 
estan entrant amb molta força, les bufandes manta, 
aquesta peca totalment de moda i molt recomanada 
per la gent a qui no li agradi anar amb abrics gruixuts. 

Aquesta peça que tants anys fa que està inventada, la 
podem trobar ara en tots els estampats i colors,
i grans dissenyadors i marques com Thommy Hiliger, 
o Burberry l’han redescobert com un dels comple-
ments més de moda.

Les armilles amb pèl sintètic és un altre dels comple-
ments estrella, que ja fa més de tres temporades que 
segueix amb nosaltres i sembla que aquest no serà 
l’últim any.

Per altre banda, tot i que no són més vistos en les 
grans ciutats, i sobretot en ciutats fredes com París, 
Londres o New York, els barrets estan agafant molt 
protagonisme aquesta temporada.

Els podem trobar en totes les versions i gustos: de 
llana, de pèl, amb ala grossa, “borsalinos”, estil anys 
60... no deixeu que la vergonya us impedeixi lluir 
aquesta peca tan elegant i la qual li donarà un toc amb 
molta personalitat al vostre look.

I sobre tot abrigueu-vos amb molt de estil!
Feliç entrada d’any 2016!

COMPLEMENTS D’ HIVERN                        Maribel Espeso
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Girona participarà de nou a la Marató de Donants de Sang 2.0 
de Catalunya del 15 al 22 de gener

El punt neuràlgic de les donacions de sang a la ciutat serà l’Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el director del 
Banc de Sang i Teixits a Girona, el doctor Joan Proitós, van 
presentar ahir el matí una nova campanya de la Marató de 
Donants de Sang 2.0 de Catalunya, acompanyats per una 
ambaixadora 2.0, Cristina Pasqual, i un receptor de sang, 
Màxim del Valle. En aquesta ocasió, la Marató 2.0 tindrà 
lloc del 15 al 22 de gener del 2016 i es posarà l’accent en 
els receptors de sang, persones que necessiten la solidaritat 
d’altres persones per a la seva salut.

“Establir aquest vincle entre donar i rebre, posar noms i 
cognoms als receptors, penso que és molt bona idea per 
sensibilitzar encara més la població”, va subratllar Carles 
Puigdemont. L’alcalde va fer una crida també a la participa-
ció dels gironins tant a la donació de sang com a “afegir-se a 
la cadena de solidaritat de la Marató” difonent el missatge de 
donar sang a través de les xarxes socials.

L’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta serà de nou el 
punt neuràlgic de les donacions a la ciutat de Girona. Una de 
les novetats, en l’àmbit català, d’aquesta tercera edició de la 
Marató és que a Barcelona l’epicentre de la donació es farà 
a la plaça de Catalunya, els dies 15 i 16 de gener. El doctor 
Joan Proitós va aproitar la presentació de la campanya per 
ressaltar la importància de donar sang “després de les festes 
de Nadal per poder tenir les reserves necessàries els primers 
dies de gener, unes dates que marcaran la resta de l’any”.

En aquesta tercera edició de la Marató 2.0 hi haurà un equip 
de més de quaranta ambaixadors que animaran a donar sang 
a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #MaratoDo-

nantsCAT. La gironina Cristina Pasqual serà, de nou, una 
d’aquestes ambaixadores i va remarcar que “a cada Marató 
fem la feina de molt bon grat” amb l’objectiu d’ajudar 
a difondre el missatge i promoure la donació de sang. A 
més de donants de sang, els ambaixadors seran en aquesta 
ocasió també persones que van necessitar sang per superar 
les seves malalties o tractaments, com és el cas de Màxim 
del Valle, que és el cap d’operacions del cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya. “Fa pocs mesos vaig tenir 
la sort de poder rebre sang, però tinc la desgràcia que no en 
puc donar en aquest moment i per això m’he implicat en la 
campanya d’aquesta altra manera”, va explicar del Valle, qui 
també va assenyalar que des del col·lectiu professional al 
qual pertany, els Bombers de la Generalitat, perceben cada 
dia la necessitat de les donacions de sang amb els casos en 
els quals intervenen.

Al web donarsang.gencat.cat ja es pot reservar hora per 
donar sang –malgrat que també es podrà donar sang sense fer 
reserva prèvia- i es pot compartir el missatge de la campanya 
a les xarxes socials, tal com va fer l’alcalde Carles Puigde-
mont al inalitzar la presentació d’ahir.

La Marató de Donants de Sang 2.0 va néixer el 2013 amb 
l’objectiu d’implicar a la campanya de donació tant a les 
persones donants com a les persones que, sigui pel motiu que 
sigui, no poden donar sang però poden contribuir a difondre 
la campanya i mobilitzar més gent a participar-hi.
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La por és una de les emocions que més ens pot bloquejar 
en el dia a dia; por a no tenir recursos materials, por a la 
soledat, por al fracàs, por a la mort, etcètera.

És un dels bloquejos que més afecta a l’entrada i mante-
niment de la nostra energia vital.

Totes aquestes sensacions de pors vàries, i principalment 
associades a la subsistència física, ens mostraran un blo-
queig en el primer xacra (també anomenat “Muladhara” o 
xacra arrel) que es troba en la base de la nostra columna, 
en el perineu, que és la zona entre el pubis i el còccix. 

Aquest xacra ens vincula amb la terra i ens nodreix de la 
seva energia. Té a veure amb tot allò relacionat amb la 
matèria i el cos físic.

A la vegada la por provocarà una afectació energètica en 
la parella de meridians de medicina tradicional xinesa 
de Ronyó i Bufeta, manifestant-se també desequilibris 
associats als òrgans.

Els desequilibris que ens pot provocar la por, a mode 
d’exemple, poden ser:

• Tensió en la columna
• Ciàtica
• Lesions als genolls
• Hemorroides
• Estrenyiment
• Obesitat
• Artritis degenerativa
• Inseguretat
• Tensió nerviosa
• Desestabilitat

Hem de tenir en compte el següent: la por que estem sen-
tint a dins, de forma conscient o inconscient, la projec-
tarem cap enfora, provocant-nos situacions en la nostra 
realitat que ens validaran aquesta por.

Per tal que s’entengui millor, us fem una metàfora. Puc 
triar una pel·lícula per veure. Com que no hi he posat 
atenció, quan es projecta a la pantalla, veig que he triat 
una de terror (per exemple). A mesura que la vaig veient, 
sento que no m’agrada i que preferiria veure una comè-
dia. En aquests moments puc començar-me a barallar 
amb la pantalla, estripar-la, ratllar-la, canviar-la...(seria 
com barallar-se amb les situacions que estic veient en la 
meva realitat) però la projecció de la pel·lícula seguirà 
donant-se... Què haig de fer doncs? Canviar directament 
la pel·lícula i triar-ne una amb l’estil que sí vulgui veure 

(que és canviar la meva percepció interna).

Aquest és un dels punts que més conlicte provoca 
quan s’explica, ja que ens és molt difícil reconèixer que 
una determinada situació bloquejant, en certa manera, 
l’estiguem provocant nosaltres. No cal que estigueu 
d’acord en aquest punt, només us convidem a què ho 
proveu i que ho tingueu present, de què els Grans Canvis 
van de dins cap enfora. 

Si equilibres la teva energia personal en els centres 
d’energia i meridians energètics, veuràs com les sensa-
cions desapareixen, a la vegada que canviaran totes les 
circumstàncies del teu entorn més directe que estan va-
lidant les percepcions que estàs experimentant de forma 
conscient o inconscient.

Posicions bàsiques per equilibrar la por amb Reiki o 
Energia Vital Universal
Indicar-vos als que ja sou practicants de Reiki que podeu 
incorporar aquestes posicions en el vostre protocol habi-
tual de realització de les sessions de Reiki. 

I pels que no sigueu practicants de Reiki i ho vulgueu 
provar, primer de tot heu de saber que quan diem Reiki 
estem parlant del camp d’Energia Vital Universal (Déu, 
Tao, Prana, Consciència Universal) que és l’energia que 
sosté i dóna forma a tot el que veiem i compartim.

Així doncs, podeu utilitzar les mateixes posicions de 
mans fent una breu petició de què l’Energia Vital Uni-
versal us equilibri aquestes zones. A partir d’aquí només 
heu de deixar que lueixi l’energia. El més probable que 
us passi és que comenceu a notar calor, que és l’indicador 
de què hi ha energia.

Passem a indicar-vos ara les posicions de mans més 
efectives per millorar aquests desequilibris energètics 
i aconseguir que s’estabilitzi l’energia, i amb això, els 
processos mentals que ens provoquen l’experiència 
estressant de la por. Són les següents:

Primer xacra: col·locarem les mans còncaves a una certa 
distància del perineu (uns 15 centímetres).
 
Peus: col·locarem una mà a la planta del peu, i l’altra 
mà a l’empenya (la part superior del mateix peu). Primer 
farem un peu, i després l’altre.
  
Ronyons: heu de col·locar les dues mans a l’alçada 
dels ronyons. Tingueu en compte que els ronyons 
estan per sota les espatlles, més amunt de les lumbars 

TERÀPIES NATURALS  Ernest Guirao i Glòria Herrero

Com equilibrar la por amb l’Energia Vital Universal (o Reiki)
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(col·loquialment solem dir que ens fa mal la ronyonada a 
la zona de les lumbars, però és incorrecte ja que es troben 
més amunt).
 
Quart xacra, xacra del cor o xacra “Anahata”: el 
quart xacra es troba al mig de la zona pectoral, aproxima-
dament entre els pits. Col·loqueu les mans còncaves en 
aquesta zona. 
 
A cada posició us podeu estar aproximadament 2 - 3 
minuts. En el cas de què passats aquests minuts encara 
noteu molta calor a les mans, punxades o pessigolles, us 
podeu estar més temps. Podreu canviar de posició en el 
moment en què es baixi la intensitat de les sensacions de 
les mans.

Nota: com més sensació de calor noteu a les mans, indica 
que hi ha més intercanvi energètic, i que per tant, aquella 
zona necessita més energia per tal d’equilibrar-se.

Per potenciar al màxim l’equilibri i que sigui més eicaç, 
a la vegada que feu aquest protocol de posicions, us 
podeu posar en sintonia sentint la por que més us estigui 
preocupant en aquests moments.

Al sentir la por, notareu com el cos es bloqueja en alguna 
part. A mesura que us aneu posant les mans a les dife-
rents posicions que us hem proposat, anireu sentint com 
el cos es va relaxant, i com va desapareixent la sensació 
desagradable inicial de la por.

Mudra associat
Us indiquem també un mudra (que és una posició que es 
realitza amb els dits de les mans) que us ajudarà a tre-
ballar la por i les fòbies. És el mudra Pran, corresponent 
al primer xacra. Heu de col·locar el polze tocant els dits 
anul·lar i petit, i els dits índex i cor els deixareu estirats. 
 
El podeu fer en les dues mans, 3 vegades al dia, 10 
minuts cada cop, o bé cada vegada que estigueu en una 
situació que us provoca por. També el podeu realitzar 
abans d’una sessió de Reiki.

Per inalitzar, recordeu que equilibrant la vostra energia, 
s’equilibrarà la vostra realitat més pròxima. Per tant, 
minimitzant la por, també es minimitzaran les situacions 
que et provoquen aquesta emoció. Doneu-vos la oportu-
nitat d’experimentar-ho.

Ernest Guirao i Glòria Herrero
Omnia Reiki Institute
www.omniareikiinstitute.com

Primer xacra

Peus

Ronyons

Quart xacra

Mudra associat
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17/01/2016
MÚSICA
Nit UnderPool
Hora: 20.30h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Jazz Jam Session
Preu: 3 euros

18/01/2016
CURSOS I TALLERS
Inici del taller de recursos educatius
Hora: 16.30 a 18h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
El taller es farà els dies 18 i 20 de gener de 16.30 
a 18 h. 
Aquest taller té l’objectiu de donar-te recursos per 
tal que milloris la presentació i la nota dels teus 
treballs. Ens iniciarem en el paquet Ofice perquè 
tinguis un coneixement bàsic dels processadors de 
text Word, PowerPoint i el full d’Excel.
Places: 8
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. 
Activitat adreçada a alumnes d’ESO.

BALLS
KMKS Dance Squad: nou grup de ball d’Els 
Químics
Hora: 18.30 a 20.30h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
Els dilluns de 18.30 a 20.30 h, Els Químics Espai 
Jove obre les seves portes a la dansa.

ACTES LITERARIS
Club de lectura. L’aventura de l’amor, de Nancy 
Mitford
Hora: 20h.
Lloc: BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE
Adreça: C. Baix 2, BS-2 17006 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat/
A càrrec de Sergi Múrcia. 

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CURSOS I TALLERS
Mondays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell alt)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dilluns de 19 a 21 h, de 
l’11 de gener al 28 de març de 2016.

19/01/2016
ACTES LITERARIS
Club de lectura per a la pau: Introducció als concep-
tes bàsics de la cultura de pau
Hora: 11h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat

A càrrec de Vicent Martínez Guzman.
Podeu inscriure-us a la biblioteca, al telèfon 
972202252 o al correu: bpgirona.cultura@gencat.cat

CURSOS I TALLERS
Inici del taller de recursos educatius
Hora: 16.30 a 18h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
El taller es farà els dies 19 i 21 de gener de 16.30 
a 18 h. 
Aquest taller té l’objectiu de donar-te recursos per 
tal que milloris la presentació i la nota dels teus 
treballs. Ens iniciarem en el paquet Ofice perquè 
tinguis un coneixement bàsic dels processadors de 
text Word, PowerPoint i el full d’Excel.
Places: 8
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. 
Activitat adreçada a alumnes d’ESO.

INFANTILS I FAMILIARS
Taller “La carretera bona”
Hora: 17.30h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
Conte i taller d’educació viària. 
A càrrec de la Fundació Mutual de Conductors. 
Activitat adreçada a infants i famílies entre 4 i 8 
anys.

CURSOS I TALLERS
Inici del curs de tècniques de veu i cant (nivell 1)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.girona.cat/marfa
El curs es farà els dimarts 19 i 26 de gener i 2, 9 i 16 
de febrer (5 sessions), de 19 a 21 h. 
Preu: 30 euros (cal inscripció prèvia abans del 12 
de gener).

CURSOS I TALLERS
Inici del curs: Experimenta amb les lors de Bach, un 
sistema natural d’autoajuda
Hora: 19.30 a 21h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS
Adreça: Pl. Assumpció 26-27, BS 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Ho organitza: Associació Cultural Els Quatre Rius

MÚSICA
Parlem de música. Trobades amb... Jordi Savall
Hora: 20h.
Lloc: AUDITORI DE GIRONA
Adreça: Pg. Devesa 35 17001 - GIRONA
Web: www.auditorigirona.org
Conferències prèvies als concerts a càrrec 
d’especialistes, crítics
musicals, programadors, que ens introduiran al 
concerts,
el repertori i als compositors.
Entrada gratuïta mostrant l’entrada al concert 
corresponent.

MÚSICA
Luis González Trio
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Luis González (piano), Joan Solà-Morales (contra-
baix) i César Martínez (bateria). Jazz
Gratuït

CURSOS I TALLERS

Grup de conversa en català. Nivell inicial
Hora: 16 a 18h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimarts i dijous de 16 a 
18 h, del 5 de gener al 29 de març de 2016.

CURSOS I TALLERS
Taller de cuina i nutrició infantil
Hora: 17 a 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Introducció a la proteïna, animal o vegetal? 
Estratègies i recomanacions de quan i com introduir 
aliments sòlids.
Preu taller: 10 euros. Preu cicle: 60 euros.
Cal inscripció
Més informació i inscripcions al centre cívic i al 
972 010 005.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CONFERÈNCIES I JORNADES
Cafè debat ilosòic. La mort: consol o temor?
Hora: 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC TER
Adreça: C. Can Sunyer 46, BS-1 17007 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics

CONFERÈNCIES I JORNADES
Xerrada: Iconograia del Sant Sopar: Genealogia 
d’un malentès
Dies: El 19/01/2016
Hora: 19.30h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
A càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà.
Ho organitza: Manaies de Sant Daniel

MÚSICA
Jordi Savall * *Concert inaugural de la temporada* 
*
Hora: 21h.
Lloc: AUDITORI DE GIRONA
Adreça: Pg. Devesa 35 17001 - GIRONA
Web: www.auditorigirona.org
Després d’alguns anys d’absència a l’escenari de 
l’Auditori de Girona, Jordi Savall recupera la viola 
de gamba per acostar al públic l’exquisida música 
francesa. Acompanyat pels millors especialistes en 
el Barroc francès, gaudirem d’una selecció de dos 
importants reculls de François Couperin. Savall és 
una de les igures cabdals en l’àmbit de la interpreta-
ció de la música antiga.
20h - Trobades amb... Conferència prèvia al concert 
amb Jordi Savall
Preu: 20 / 15 euros

VISITES GUIADES I CULTURALS
Visites guiades “Call Endins”
Dies: Del 9/12/2015 al 30/03/2016
Hora: 12h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS
Adreça: C. Força 8, BS 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/call/cat/serveis_visites.php
Recorregut per les sales del Museu d’Història del 
Jueus, que consisteix en explicar els aspectes de la 
vida quotidiana, festes, rituals i moments importants 
del cicle de la vida dels jueus i les jueves que van 

AGENDA CULTURAL
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AGENDA CULTURAL
viure a la nostra ciutat i a Catalunya durant l’edat 
mitjana.
Preu: 6 euros / persona.
Idiomes: castellà i/o anglès.
Informació i reserves: callgirona@ajgirona.cat o al 
telèfon 972 21 67 61.

20/01/2016
CURSOS I TALLERS
EUMES Meets Cristian Varela. Masterclass de Dj
Hora: 17.30 a 19h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.eumes.cat

CURSOS I TALLERS
Wednesdays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell intermedi)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimecres de 19 a 21 h, 
del 13 de gener al 30 de març de 2016.

MÚSICA
Movin’ Wes
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Cesc Adroher (guitarra), Txema Riera (hammond) i 
Ramon Prats (bateria). Jazz
Gratuït

CURSOS I TALLERS
El currículum i la carta de presentació
Hora: 17 a 19h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
Si no tens currículum, o necessites ajuda a l’hora de 
fer-lo o modiicar-lo, aquest és el teu taller. Per altra 
banda, vine a conèixer com es fa i per a què serveix 
una carta de presentació.
Places: 10 
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

INFANTILS I FAMILIARS
Conta contes amb kamishibai i experiments 
cientíics
Hora: 17.30h.
Lloc: BIBLIOTECA JUST M. CASERO
Adreça: Pl. Om 1 17007 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
Amb Carlota Iglesias i Àngels Ribas, autores dels 
contes. 
Activitat adreçada a famílies i infants de 3 a 7 anys. 

MÚSICA
Concert d’exalumnes del Conservatori. Duos per a 
violí i violoncel
Hora: 20h.
Lloc: CASA DE CULTURA
Adreça: Pl. Hospital 6 17002 - GIRONA
Web: www.casadecultura.cat
A càrrec de Laura Madrià, violí; Ester Puig, 
violoncel

VISITES GUIADES I CULTURALS
Visites guiades “Call Endins”
Dies: Del 9/12/2015 al 30/03/2016
Hora: 12h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS
Adreça: C. Força 8, BS 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/call/cat/serveis_visites.php
Recorregut per les sales del Museu d’Història del 

Jueus, que consisteix en explicar els aspectes de la 
vida quotidiana, festes, rituals i moments importants 
del cicle de la vida dels jueus i les jueves que van 
viure a la nostra ciutat i a Catalunya durant l’edat 
mitjana.
Preu: 6 euros / persona.
Idiomes: castellà i/o anglès.
Informació i reserves: callgirona@ajgirona.cat o al 
telèfon 972 21 67 61.

CURSOS I TALLERS
EUMES Meets Cristian Varela. Masterclass de Dj
Hora: 17.30 a 19h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.eumes.cat

CURSOS I TALLERS
Wednesdays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell intermedi)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimecres de 19 a 21 h, 
del 13 de gener al 30 de març de 2016.
Si t’interessa millorar el teu domini de l’anglès 
et convidem a participar al grup de conversa de 
L’Estació Espai Jove. Amb aquesta iniciativa 
ampliaràs vocabulari, milloraràs la pronunciació, 
l’entonació i la comprensió i expressió orals. Tot 
això d’una manera amena i desenfadada.
El grup serà dirigit per una dinamitzadora. Gaudirem 
de diferents activitats i sessions molt divertides i 
alhora productives.
Per formar part del grup cal tenir assolit un B1 
(nivell intermedi). Segons Cambridge English 
aquest nivell seria l’equivalent al PET. El grup està 
pensat per a tothom que vulgui obtenir el nivell 
B2.1 o el B2.2 (First Certiicate in English) aquest 
mateix curs.
T’agradaria formar part d’aquesta proposta però el 
dia no et va bé? Trobaràs un grup de conversa del 
mateix nivell tots els dijous a Els Químics Espai 
Jove (www.girona.cat/quimics).
Requisits: cal tenir entre 16 i 30 anys i el nivell B1 
Places: 16
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

MÚSICA
Movin’ Wes
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Cesc Adroher (guitarra), Txema Riera (hammond) i 
Ramon Prats (bateria). Jazz
Gratuït

CINEMA I PROJECCIONS
Son of Saul
Dies: Del 15/01/2016 al 21/01/2016
Lloc: CINEMA TRUFFAUT
Adreça: C. Portal Nou 7, BS 17004 - GIRONA
Web: www.cinematruffaut.com
Hongria, 2015
Director: László Nemes.
Intèrprets: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs 
Rechn, Sándor Zsótér, Todd Charmont, Björn Frei-
berg, Uwe Lauer, Attila Fritz, Kamil Dobrowolski, 
Christian Harting.
Gènere: Drama.
Durada: 107 min.
Idioma: Hongarès, Jiddisch i Alemany.
SINOPSI
L’any 1944, durant l’horror del camp de concentra-
ció d’Auschwitz, un presoner encarregat de cremar 
els cadàvers de la seva pròpia gent troba certa super-

vivència moral intentant salvar dels forns crematoris 
a un nen que pren com el seu ill.

21/01/2016
INFANTILS I FAMILIARS
Minicontes “Conte va, conte ve. La biblioteca mil 
contes per a tu té!” 
Hora: 10.15h.
Lloc: BIBLIOTECA JUST M. CASERO
Adreça: Pl. Om 1 17007 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Bel Contes. 
Els Minicontes són contes adreçats als més petits. 
Activitat adreçada a nens de 2 a 3 anys.

CONFERÈNCIES I JORNADES
Conferència col·loqui: Important modiicació a les 
lleis 50/1980 i 26/2006
Hora: 17h.
Lloc: COL·LEGI DE MEDIADORS 
D’ASSEGURANCES DE GIRONA
Adreça: C. Bonastruc de Porta 35, EN-C 17001 - 
GIRONA
Organitza: COL·LEGI DE MEDIADORS 
D’ASSEGURANCES DE GIRONA
Web: www.mediadorsd’assegurances.cat 
A l’Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona.
A càrrec de Ricard Llapart Martín

CONFERÈNCIES I JORNADES
Càpsules de Ciència. Quàntica, 007 i Juli Cèsar, 
claus per a la seguretat a la xarxa
Hora: 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
20 minuts de ciència amb el doctor Miquel Duran de 
la Universitat de Girona.
Càpsules de Ciència, un espai per al diàleg entre la 
ciutadania i cientíics de prestigi.
Activitat gratuïta i de lliure entrada.
Organitza: Universitat de Girona, Òmnium i Ara.cat

MÚSICA
Buc Obert. Concerts a l’Espai Marfà. Els Berros 
de la Cort
Hora: 19.30h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.girona.cat/marfa
Els Berros de la Cort (folk medieval) són una 
formació gironina amb més de 15 anys de trajectòria 
realitzant concerts i també espectacles de carrer.

CINEMA I PROJECCIONS
IV Cicle de cinema i música antiga. Las amistades 
peligrosas, de Stephen Frears
Hora: 20h.
Lloc: CINEMA TRUFFAUT
Adreça: C. Portal Nou 7, BS 17004 - GIRONA
Web: www.cinematruffaut.com
Cicle organitzat per la Societat Handeliana de 
Girona.

ESPORTS
5a Cursa i marxa popular de la Policia Municipal 
de Girona
Hora: 9.30h. i 10h.
Lloc: PARC DE LES RIBES DEL TER
Adreça: PARC DE LES RIBES DEL TER
Web: www.girona.cat/cursapm
Com cada any la inscripció és gratuïta, però comp-
tem amb la teva solidaritat per fer una aportació 
econòmica a l’Associació Catalana de la Síndrome 
de RETT
Inscripcions gratuïtes per Internet que es tancaran el 
18 de gener de 2016.
- Marxa popular: a les 9.30 h 
- Cursa: a les 10 h 
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Participa amb el teu gos i li donarem un obsequi !!
Organitza: Policia Municipal de Girona

CURSOS I TALLERS
Grup de conversa en català. Nivell inicial
Hora: 16 a 18h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimarts i dijous de 16 a 
18 h, del 5 de gener al 29 de març de 2016.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CURSOS I TALLERS
Thursdays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell intermedi)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
Tots els dijous de 19 a 21 h. Activitat gratuïta, cal 
inscripció prèvia. Inici el 14 de gener.

CINEMA I PROJECCIONS
En Curt. Premis Gaudí
Hora: 19.30h.
Lloc: MUSEU DEL CINEMA
Adreça: C. Sèquia 1 17001 - GIRONA
Com anar-hi
Web: www.museudelcinema.cat/
Una cita mensual amb les millors propostes en 
format de curtmetratge.
Us oferim una radiograia dels millors curtmetratges 
actuals a través d’un interessant recorregut per 
diversos festivals del nostre país i dels premis 
estatals i europeus del gènere. Una sessió mensual 
que et permetrà conèixer noves propostes i directors 
d’aquest format cinematogràic en auge i en perfecte 
estat de salut. 
Aquest mes projectem els nominats al premi Gaudí 
al millor curtmetratge. 
Entrada lliure. 
Ho organitza: Museu del Cinema 
Hi col·labora: Acadèmia del Cinema Català

MÚSICA
Los Comino
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Jordi Fornells (veu), Dani Ibáñez (guitarres), Jordi 
Ruiz (baix), Jaume Catà (percussió) i Aniol Miró 
(bateria). Jazz
Preu: 6 euros

22/01/2016
A MÉS A MÉS
Jocs de curses: Corre, corre que t’atrapo!
Hora: 17 a 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Ludoteca oberta per a totes les edats.
Ho organitza: Associació Ludus Mundi

ACTES LITERARIS

Club juvenil de lectura. El rastre brillant del cargol, 
de Gemma Lienas
Hora: 18h.
Lloc: BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER
Adreça: C. Can Sunyer 46, BS-1 17007 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Cristina Fernández.
En Sam té 16 anys i síndrome d’Asperger, una forma 
lleugera d’autisme. És un crac dels ordinadors, però 
té pocs amics i li costa interactuar amb els altres en 
la vida normal. Un dia coneix la Martina, i el seu 
món es capgira. Li agrada molt però no sap com 
apropar-s’hi, i al poc temps descobreix que un asse-
tjador l’està posant en un greu perill. En Sam haurà 
d’esforçar-se molt en superar les seves limitacions si 
vol ajudar-la i desemmascarar el culpable.
Si tens entre 12 i 17 anys i t’agrada llegir, apunta’t 
al club juvenil de lectura i podràs compartir les teves 
lectures amb altres nois i noies de la teva edat. La 
inscripció és gratuïta, els llibres els posem nosaltres.

ARTS ESCÈNIQUES
Teatre: “Còmplices”
Hora: 20h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
És fàcil crear un “monstre” en una societat adul-
terada per unes conviccions masclistes que venen 
dominant de generació en generació  Malgrat les 
lleis i les bones intencions.
Una obra d’Isabel-Clara Simó, a càrrec de Joan-
Enric Carreras

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CONFERÈNCIES I JORNADES
Xerrada de creixement personal
Hora: 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA
Adreça: C. Santa Eugènia 144-146, BS-1 17006 - 
GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Organitza: GESICP

23/01/2016
FIRES I MERCATS
Fira d’artesania i productes alimentaris artesans
Hora: 10 a 20h.
Lloc: Miquel Santaló
Adreça: PLAÇA Miquel Santaló
Web: www.girona.cat/nadal
El segon i quart divendres de cada mes, tot el dia.

INFANTILS I FAMILIARS
L’hora del conte. El conte en família
Hora: 11.30h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de famílies voluntàries. 
Activitat adreçada a famílies i infants de 3 a 7 anys.

VISITES GUIADES I CULTURALS
Visites guiades “Call Endins”
Dies: Del 9/12/2015 al 30/03/2016
Hora: 12h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS
Adreça: C. Força 8, BS 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/call/cat/serveis_visites.php

MÚSICA

Tak! Quartet
Hora: 23h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Roger Martínez (saxo), Joan Solana (piano), Manel 
Fortià (contrabaixbaix) i Marc Bódalo (bateria). Jazz
Preu: 8 euros

INFANTILS I FAMILIARS
Històries per jugar
Hora: 11 a 13h.
Lloc: CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU
Adreça: C. Saragossa 27 17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Espai lúdic familiar basat en el joc (a partir de 3 
anys)
Vine a gaudir amb familiars, amics i companys, de 
diverses propostes lúdiques: jocs de taula moderns, 
jocs de construcció, jocs narratius, jocs d’enginy, 
etc. 
Activitat gratuïta
Entrada lliure, no cal inscripció
Organitza: LUDUS MUNDI

INFANTILS I FAMILIARS
L’hora del conte. Contes amb valors
Hora: 11.30h.
Lloc: BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE
Adreça: C. Baix 2, BS-2 17006 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
Amb Clarat. 
Activitat adreçada a famílies i infants a partir de 
3 anys.

BALLS
Ball amb la Gent Gran de Pedret amb Carles Ribas
Hora: 17h.
Lloc: CENTRE CÍVIC PEDRET

Adreça: C. Pedret 152 17007 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Preu socis: 2 euros
Preu no socis: 3 euros
Organitza: Associació de Jubilats i gent gran La 
Unió del Pont Major

24/01/2016
INFANTILS I FAMILIARS
Le petit Truffaut. Petits Herois
Hora: 12h.
Lloc: CINEMA TRUFFAUT
Adreça: C. Portal Nou 7, BS 17004 - GIRONA
Web: www.cinematruffaut.com
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Durada: 60 
minuts.
Projeccions: diumenges 10, 17 i 24 de gener.
Sessió de 7 curtmetratges d’animació d’arreu 
del món que han meravellat per la seva bellesa, 
creativitat i sorpreses. Totes aquestes petites obres 
tenen en comú entre elles la superació amb enginy 
que els seus petits protagonistes demostren davant 
situacions que suposen un repte.
Le Petit Truffaut és un espai de cinema infantil, 
dedicat als més petits de la casa, pensat per oferir 
alternatives tant a ells com a uns pares interessats en 
trobar cinema de qualitat. Al mateix temps que les 
grans productores consoliden una hegemonia quasi 
exclusiva en les pel·lícules d’animació, apareixen 
alternatives que busquen fer-se un espai i proposar 
altres visions, altres històries, i altres maneres 
d’explicar-les.

BALLS
Ball de l’Esplai de la Gent Gran amb Rimel Grup
Hora: 17 a 20h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS
Adreça: Pl. Assumpció 26-27, BS 17005 - GIRONA

AGENDA CULTURAL
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AGENDA CULTURAL
Web: www.girona.cat/ccivics
Preu: socis gratuït, no socis 5 euros
Organitza: Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís
Col·labora: Centre Cívic Sant Narcís

MÚSICA
Taller de Jazz de Perpinyà
Hora: 20.30h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Sylvain Guerrier (saxo), Axel Navarro (piano), 
Sébastien Renversez (baix) i Joel Carbonell, Helios 
Mikhail, Corto Falempin i Johan Molinari (bateria). 
Jazz de les escoles
Gratuït

BALLS
Ball de l’Esplai de la Gent Gran amb Rimel Grup
Hora: 17 a 20h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS
Adreça: Pl. Assumpció 26-27, BS 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Preu: socis gratuït, no socis 5 euros

MÚSICA
Quartet Casals
Hora: 19h.
Lloc: AUDITORI DE GIRONA
Adreça: Pg. Devesa 35 17001 - GIRONA
Web: www.auditorigirona.org
El Quartet Casals va ser present a l’Auditori de 
Girona l’any 2008. Des d’aleshores, la seva carrera 
internacional l’ha consolidat com un dels millors 
quartets de corda del món, només comparable a la 
formació que va crear el mateix Pau Casals.
Preu: 33 l 30 l 24 l 12 euros

INFANTILS I FAMILIARS
Minicontes “Conte va, conte ve. La biblioteca mil 
contes per a tu té!”
Dies: Del 25/01/2016 al 27/01/2016
Hora: 11h.
Lloc: BIBLIOTECA ERNEST LLUCH
Adreça: C. Saragossa 27 17003 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Bel Contes. 
Els Minicontes són contes adreçats als més petits. 
Activitat adreçada a nens de 2 a 3 anys.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

25/01/2016
CURSOS I TALLERS
Mondays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell alt)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dilluns de 19 a 21 h, de 
l’11 de gener al 28 de març de 2016.

ACTES LITERARIS
Club de lectura. Les correccions, de Jonathan 
Franzen
Hora: 21h.
Lloc: BIBLIOTECA ERNEST LLUCH
Adreça: C. Saragossa 27 17003 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat/

A càrrec de Blai Gasull.

CURSOS I TALLERS
Inici del taller de tècniques d’estudi per a alumnes 
de cicles formatius i batxillerat
Hora: 17 a 18.30h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.girona.cat/marfajove
Correu: marfajove@ajgirona.cat
El taller es farà el dilluns 25 i dimecres 27 de gener 
de 17 a 18.30 h. 
En aquest taller aprendràs a aproitar molt millor 
el temps d’estudi i coneixeràs eines que et serviran 
per millorar les notes al llarg del curs: com estar 
més motivat per estudiar, com concentrar-te, com 
planiicar-te i conèixer les millors tècniques per 
millorar la memorització.
A càrrec de Laura Justícia, formadora en autogestió 
personal i acadèmica.
Places: 20
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. 
Activitat adreçada a alumnes de cicles formatius i 
batxillerat.

BALLS
KMKS Dance Squad: nou grup de ball d’Els 
Químics
Hora: 18.30 a 20.30h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
Els dilluns de 18.30 a 20.30 h, Els Químics Espai 
Jove obre les seves portes a la dansa.

CURSOS I TALLERS
Inici del curs: Tècniques pictòriques
Hora: 19 a 21.30h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Dilluns 25 de gener, 8 i 22 de febrer, 7 de març, 4 i 
18 d’abril de 2016
Hora: de 19 a 21.30 h
Preu: 75 euros(inclou una part del material)
Més informació i inscripcions al centre cívic, al 972 
010 005 i www.girona.cat/inscripcions.
Ho organitza: Associació Cultural Art-Crea

26/01/2016
CURSOS I TALLERS
Inici del curs d’anglès Nivell B1 (matins)
Hora: 9.30 a 14.30h.
Lloc: SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Adreça: C. Narcís Xifra i Masmitjà 43, BS 17005 
- GIRONA
Web: www.girona.cat/smo
El curs serà de dilluns a divendres, 26 de gener al 31 
de març de 2016, de 9.30 a 14.30 h. 
Curs intensiu de 240 hores de durada.
Curs adreçat a alumnes que vulguin preparar el 
nivell B1 d’anglès del marc europeu comú de 
referència per a les llengües. 
Activitat gratuïta.
Dirigit a Joves de 16 a 29 anys. Empadronats a 
Catalunya, amb nacionalitat espanyola o ciutadania 
de la UE, o amb permís de treball.
Requisits: Estar registrat com a beneiciari del Pro-
gama Garantia Juvenil, ja sigui, via web al Registre 
Nacional de Garantia Juvenil o bé adreçant-se a:
SMO. SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Narcís Xifra i Masmitjà, 43 BS - 17005 Girona
Tel. 972 249 360
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Ctra. de Santa Eugènia, 17 - 17005 Girona
Tel. 972 220 070
La selecció de l’alumnat consistirà en una entrevista 

personal, i si cal una prova de nivell, per determinar 
el nivell de motivació, disponibilitat i grau de 
coneixements.
El resultat de la selecció és publicarà al taulell 
d’anuncis del SMO.

A MÉS A MÉS
Donació de sang
Hora: 10.30 a 14h.
Lloc: INSTITUT ESCOLA D’HOSTALERIA I 
TURISME DE GIRONA
Adreça: C. Josep Viader i Moliner 11 17005 - 
GIRONA

CURSOS I TALLERS
Inici del curs d’anglès Nivell B1 (tardes)
Hora: 15.15 a 20.15h.
Lloc: SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Adreça: C. Narcís Xifra i Masmitjà 43, BS 17005 
- GIRONA
Web: www.girona.cat/smo
El curs serà de dilluns a divendres, 26 de gener al 31 
de març de 2016, de 15.15 a 20.15 h.
Curs intensiu de 240 hores de durada.
Curs adreçat a alumnes que vulguin preparar el 
nivell B1 d’anglès del marc europeu comú de 
referència per a les llengües. 
Activitat gratuïta.
Dirigit a Joves de 16 a 29 anys. Empadronats a 
Catalunya, amb nacionalitat espanyola o ciutadania 
de la UE, o amb permís de treball.
Requisits: Estar registrat com a beneiciari del Pro-
gama Garantia Juvenil, ja sigui, via web al Registre 
Nacional de Garantia Juvenil o bé adreçant-se a:
SMO. SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Narcís Xifra i Masmitjà, 43 BS - 17005 Girona
Tel. 972 249 360
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Ctra. de Santa Eugènia, 17 - 17005 Girona
Tel. 972 220 070
La selecció de l’alumnat consistirà en una entrevista 
personal, i si cal una prova de nivell, per determinar 
el nivell de motivació, disponibilitat i grau de 
coneixements.
El resultat de la selecció és publicarà al taulell 
d’anuncis del SMO.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CINEMA I PROJECCIONS
Cinema i solidaritat. Uchungu na Tumaini (Crònica 
del dolor i l’esperança) 6
Hora: 20.30h.
Lloc: CINEMA TRUFFAUT
Adreça: C. Portal Nou 7, BS 17004 - GIRONA
Web: www.cinematruffaut.com
Dins el cicle de Cinema i Solidaritat. Conlictes 
oblidats.
Presenta Justícia i Pau i la Lliga dels Drets dels 
Pobles 
Uchungu na Tumaini (Crònica del dolor i 
l’esperança)
Josep Ramon Giménez (Catalunya, 2015). 55 minuts

CURSOS I TALLERS
Inici del curs de francès Nivell B1
Hora: 9.30 a 14.30h.
Lloc: SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Adreça: C. Narcís Xifra i Masmitjà 43, BS 17005 
- GIRONA
Web: www.girona.cat/smo
El curs serà de dilluns a divendres, del 26 de gener 
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al 31 de març de 2016, de 9.30 a 14.30 h.
Curs intensiu de 240 hores de durada.
Curs adreçat a alumnes que vulguin preparar el 
nivell B1 de francès del marc europeu comú de 
referència per a les llengües. 
Activitat gratuïta.
Dirigit a Joves de 16 a 29 anys. Empadronats a 
Catalunya, amb nacionalitat espanyola o ciutadania 
de la UE, o amb permís de treball.
Requisits: Estar registrat com a beneiciari del Pro-
gama Garantia Juvenil, ja sigui, via web al Registre 
Nacional de Garantia Juvenil o bé adreçant-se a:
SMO. SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
Narcís Xifra i Masmitjà, 43 BS - 17005 Girona
Tel. 972 249 360
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Ctra. de Santa Eugènia, 17 - 17005 Girona
Tel. 972 220 070
La selecció de l’alumnat consistirà en una entrevista 
personal, i si cal una prova de nivell, per determinar 
el nivell de motivació, disponibilitat i grau de 
coneixements.
El resultat de la selecció és publicarà al taulell 
d’anuncis del SMO.

INFANTILS I FAMILIARS
Minicontes “Conte va, conte ve. La biblioteca mil 
contes per a tu té!”
Dies: Del 25/01/2016 al 27/01/2016
Hora: 11h.
Lloc: BIBLIOTECA ERNEST LLUCH
Adreça: C. Saragossa 27 17003 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Bel Contes. 
Els Minicontes són contes adreçats als més petits. 
Activitat adreçada a nens de 2 a 3 anys.

CURSOS I TALLERS
Grup de conversa en català. Nivell inicial
Hora: 16 a 18h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimarts i dijous de 16 a 
18 h, del 5 de gener al 29 de març de 2016.

CONFERÈNCIES I JORNADES
Xerrada informativa: Tens alguna idea? Et conside-
res emprenedor/a?
Hora: 19 a 20h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
En aquesta xerrada informativa parlarem sobre 
l’autoocupació com a alternativa de qualitat en el 
vostre itinerari d’inserció laboral i desenvolupament 
professional. Els principals continguts de la xerrada 
seran els següents: treball per compte propi versus 
treball per compte d’altri, motivacions i alternatives 
per ser emprenedor, anàlisi especíica del col·lectiu 
juvenil, presentació i anàlisi d’experiències d’èxit, i 
passos i recursos per ser emprenedor.
Xerrada informativa dirigida per la Fundació 
CP’AC (fundació privada per a la promoció de 
l’autoocupació de Catalunya).
Places: 30
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

MÚSICA
Luis González Trio
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com 
Luis González (piano), Joan Solà-Morales (contra-
baix) i César Martínez (bateria). Jazz
Gratuït

27/01/2016
CONFERÈNCIES I JORNADES
Prevenció de riscos penals per a empreses adminis-
tradors i directius
Hora: 10 a 14h.
Lloc: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
Adreça: G.Via Jaume I 46, BS 17001 - GIRONA
Organitza: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
Web: www.cambragirona.cat
El dia 1 de juliol de 2015 va entrar entra en vigor 
la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny de reforma 
del Codi Penal que preveu que les empreses que 
hagin implementat un programa de prevenció de 
riscos penals i l’hagin executat correctament puguin 
quedar eximides de responsabilitat penal. La jornada 
es dedica a repassar la llei i a explicar les seves 
característiques.
Gratuït
Informació i Inscripcions: Sra. Maribel Martinez 
mmartinez@cambragirona.org

VISITES GUIADES I CULTURALS
Visites guiades “Call Endins”
Dies: Del 9/12/2015 al 30/03/2016
Hora: 12h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS
Adreça: C. Força 8, BS 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/call/cat/serveis_visites.php
Recorregut per les sales del Museu d’Història del 
Jueus, que consisteix en explicar els aspectes de la 
vida quotidiana, festes, rituals i moments importants 
del cicle de la vida dels jueus i les jueves que van 
viure a la nostra ciutat i a Catalunya durant l’edat 
mitjana.
Preu: 6 euros / persona.
Idiomes: castellà i/o anglès.
Informació i reserves: callgirona@ajgirona.cat o al 
telèfon 972 21 67 61.

CURSOS I TALLERS
Inici del taller de maquillatge fantàstic i de carnaval
Hora: 18.30 a 20.30h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
El taller es farà els dies 27 de gener i 3 de febrer de 
18.30 a 20.30 h. 
El carnaval i el color van lligats. Per això, si aquest 
carnaval et penses disfressar, et pot interessar apren-
dre a maquillar-te com més t’agradi, per lluir més la 
teva disfressa. Ho farem amb classes molt pràctiques 
perquè puguis provar diversos tipus de maquillatge.
Places: 20
Preu: gratuït, cal inscripció prèvia.

MÚSICA
Temporada de concerts. Contraverso & B.C. 
Hora: 20h.
Lloc: CASA DE CULTURA
Adreça: Pl. Hospital 6 17002 - GIRONA
Web: www.casadecultura.cat
A càrrec de M. Àngels Pardàs, clavicèmbal; 
Séverine Rospocher ; lauta travessera; Abel Puig, 
lauta de bec

ACTES LITERARIS
Club de lectura. Intemperie de Jesús Carrasco
Hora: 20h.
Lloc: BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER
Adreça: C. Can Sunyer 46, BS-1 17007 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat/
A càrrec de Guillem Terribas.

MÚSICA
Benjamin Herman Quartet
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB

Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Benjamin Herman (saxo), David Mitchell (guitarra), 
Víctor Puertas (hammond) i Anton Jarl (bateria). 
Tribut a Earl Bostic
Preu: 10 euros

INFANTILS I FAMILIARS
Minicontes “Conte va, conte ve. La biblioteca mil 
contes per a tu té!”
Dies: Del 25/01/2016 al 27/01/2016
Hora: 11h.
Lloc: BIBLIOTECA ERNEST LLUCH
Adreça: C. Saragossa 27 17003 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Bel Contes. 
Els Minicontes són contes adreçats als més petits. 
Activitat adreçada a nens de 2 a 3 anys.

CURSOS I TALLERS
Recursos principals per a la recerca de feina
Hora: 17 a 19h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
Coneixes tots els recursos per cercar feina? En 
aquest taller t’explicarem quins hi ha i com 
s’utilitzen.
Places: 10 
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.

CURSOS I TALLERS
Wednesdays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell intermedi)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimecres de 19 a 21 h, 
del 13 de gener al 30 de març de 2016.

CINEMA I PROJECCIONS
IV Cicle de cinema i música antiga. Io, Don Giovan-
ni, de Carlos Saura
Hora: 20h.
Lloc: CINEMA TRUFFAUT
Adreça: C. Portal Nou 7, BS 17004 - GIRONA
Web: www.cinematruffaut.com
Cicle organitzat per la Societat Handeliana de 
Girona.

MÚSICA
Movin’ Wes
Hora: 22h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Cesc Adroher (guitarra), Txema Riera (hammond) i 
Ramon Prats (bateria). Jazz
Gratuït

28/01/2016
CURSOS I TALLERS
Creem a través del dol. Capsa de records
Hora: 11.30 a 13h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Correu: grupdolestel@gmail.com
Aquest espai està dirigit a totes les persones de qual-
sevol edat que vulguin gaudir una estona amb el seu 
interior i expressar a l’exterior. Utilitzarem tècniques 
senzilles, buscant l’equilibri i el benestar personal. 
Al taller es farà una “capsa de records”, per recordar 
el passat i construir el futur, donarem forma als 
records, l’omplirem de vivències i amor. Utilitzarem 
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diferents tècniques senzilles i ens ajudaran a donar 
forma i color als records i a les nostres emocions. 
Omplirem aquest espai de vivències i amor, buscant 
l’equilibri i el benestar personal. 
Aquest taller està dirigit a totes les persones de 
qualsevol edat que vulguin gaudir una estoneta amb 
el seu interior i expressar a l’exterior.
Preu del taller: 5 euros
INSCRIPCIONS:
- A la web: http://grupdolestel.cat 
- Per mail a grupdolestel@gmail.com 
- Per telèfon: 608 408 647
Organitza: Associació Grup Dol Estel � Acompanya-
ment a persones en dol

INFANTILS I FAMILIARS
Club infantil de lectura. La biblioteca dels llibres 
buits, de Jordi Sierra i Fabra
Hora: 17.30h.
Lloc: BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER
Adreça: C. Can Sunyer 46, BS-1 17007 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de Cristina Fernández.

ACTES LITERARIS
Presentació del llibre “Hit Emocional”, de Juanjo 
Saéz
Hora: 19 a 20.30h.
Lloc: ESPAI MARFÀ
Adreça: C. Baix 2, BS-1 17006 - GIRONA
Web: www.girona.cat/marfa
Presentació del darrer llibre de Juanjo Sáez Hit 
Emocional (Ed. Sexto Piso), basat en la tira còmica 
sobre música que publica cada mes a la revista 
Rockdelux. De Sonic Youth a Los Planetas, de Ra-
diohead a Animal Collective, de LCD Soundsystem 
a Arcade Fire, de The Smiths a The Strokes  Hit 
emocional és un manifest d’amor absolut al rock, 
una novel·la gràica on Juanjo Sáez fa un retrat 
de les seves passions musicals i la seva educació 
sentimental.
A càrrec de Juanjo Sáez, il·lustrador. Nascut a 
Barcelona, Sáez va estudiar Art, Disseny i Pintura 
a l’Escola Massa. Als anys 90 va començar a 
col·laborar en fanzines com a dibuixant i autor. 
Després va començar a treballar en revistes de 
caràcter cultural com Rockdelux i en altres mitjans 
com el suplement La Luna de El Mundo, la revista 
Qué Leer, El Periódico de Catalunya o El País. 
Actualment col·labora en el Diari Ara. També és el 
creador de la sèrie d’animació Arròs covat.
Preu: activitat gratuïta. 
Coorganització: Biblioteca Salvador Allende

CURSOS I TALLERS
Thursdays in English! grup de conversa en anglès 
(nivell intermedi)
Hora: 19 a 21h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Correu: quimics@ajgirona.cat
Tots els dijous de 19 a 21 h. Activitat gratuïta, cal 
inscripció prèvia. Inici el 14 de gener.

ACTES LITERARIS
Club de lectura. L’Ajudant del metge, de Mercè Font
Hora: 20h.
Lloc: PUNT DE LECTURA DE SANT NARCíS
Adreça: Pl. Assumpció 26-27, BS 17005 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat/
A càrrec de Lluís Gil.
Grup B del Punt de Lectura de Sant Narcís.

CURSOS I TALLERS
Grup de conversa en català. Nivell inicial
Hora: 16 a 18h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA

Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El grup de conversa es fa els dimarts i dijous de 16 a 
18 h, del 5 de gener al 29 de març de 2016.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/

CONFERÈNCIES I JORNADES
El Rodamón. Presentació dels programes de mobili-
tat internacional per a entitats
Hora: 19 a 20.30h.
Lloc: L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
Adreça: C. Santa Eugènia 17 17005 - GIRONA
Web: www.girona.cat/estacio
Correu: estacio@ajgirona.cat
El Rodamón “3r Cicle de tallers de mobilitat 
internacional”. 
Les dues sessions se centraran a aproximar els 
programes de mobilitat internacional a les entitats 
de l’àmbit de la joventut, grups formals o no formals 
de joves, i professionals també de l’àmbit de la 
joventut. Es proporcionaran eines que permetin a 
les entitats desenvolupar els seus propis projectes 
de mobilitat.
PRESENTACIÓ DE PROGRAMES DE MOBI-
LITAT
En aquest taller donarem a conèixer les possibilitats 
que ofereixen els programes Erasmus + i European 
Youth Foundation. Veurem així les possibilitats de 
mobilitat de llarga i de curta durada i què resulta 
més accessible per a la majoria d’associacions 
juvenils sense ànim de lucre.
Horari: dijous 28 de gener de 19 a 20.30 h
SESSIÓ PRÀCTICA: ERASMUS +
Aquesta serà una sessió pràctica on ens familiarit-
zarem les sol·licituds de subvenció dels projectes 
Erasmus +. El taller us donarà eines pràctiques 
per tal que assimileu els processos de gestió d’un 
projecte Erasmus + i coneguem així els elements que 
cal tenir en compte per a dissenyar un projecte de 
mobilitat internacional.
Horari: dijous 4 de febrer de 19 a 21.30h
Sessions a càrrec de l’entitat Taller d’Art Cultura 
i Creació.
Places: 30
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia i partici-
par als dos tallers

CINEMA I PROJECCIONS
Frenchdoc. Les chebabs de Yarmouk
Hora: 19.30h.
Lloc: MUSEU DEL CINEMA
Adreça: C. Sèquia 1 17001 - GIRONA
Web: www.museudelcinema.cat/
Mostra de documentals francòfons. 
Frenchdoc és una mostra de documentals de creació 
o producció francesa. La mostra s’articula al 
voltant de tres cicles temàtics (ecologia, món àrab 
i educació). Cadascun d’aquests cicles temàtics 
estarà format per tres projeccions de documentals, 
molts d’ells inèdits al nostre país. Frenchdoc pretén 
afavorir la projecció de documentals de creació i 
producció francesa que generen controvèrsia dins el 
mateix territori. 
Aquest trimestre el tema és el món àrab i en aquesta 
sessió projectem: 
Les chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz 
(França, 2013) 78 minuts VOSE 
A 8 quilòmetres del centre de Damasc hi ha Iarmuk, 
en aparença un districte més de la capital de Síria. 
Realment, però, aquest barri és un dels camps de 
refugiats palestins més grans del país: una petita ciu-
tat on generacions de desplaçats i expulsats hi han 

crescut i format famílies. Entre els 18.000 habitants 
que formaven part de Iarmuk el 2013, el documental 
Les Chebabs de Iarmouk es ixa en un grup de joves 
ills de refugiats de tercera generació. A través de la 
lent del llargmetratge, se’ns mostra la vida d’aquests 
“chebabs”, que conviuen entre una terra que mai 
els deixarà de considerar forasters i la recança per 
una Palestina que no han conegut més enllà de la 
memòria col·lectiva. La il·lusió, el desassossec i 
l’esperança conviuen a parts iguals entre els joves de 
Iarmuk, a qui observarem en la quotidianitat de les 
seves vides. Ens trobem en perspectiva davant d’un 
excel·lent testimoni visual, que no només retrata 
la causa d’un poble, sinó que també ens acosta els 
rostres joves de la seva lluita diària. 
Entrada lliure 
Ho organitza: Aliança Francesa Girona i Museu 
del Cinema

29/01/2016
A MÉS A MÉS
DENIP 2016. Festa “Construïm la pau”
Hora: 10.30 a 12h.
Lloc: PARC DEL MIGDIA
Adreça: PARC DEL MIGDIA
Web: https://construimlapau.wordpress.com/girona/
Al Parc del Migdia es celebrarà la festa inal del DE-
NIP 2016 (Dia Escolar de la No-violència i la Pau).
La campanya ha estat organitzada per l’Ajuntament 
de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries.
10.30 h - Acollida de les escoles per part de 
l’organització (col·labora l’alumnat del PTT de 
Girona).
10.45 h - Plantada de la Girona Ciutat de pau amb 
les casetes que hauran dut les escoles.
11.00 h -Benvinguda per part de les autoritats.
11.20 h - Actuació
Dansa dels amics amb les noies d’Educació Infantil 
del Montilivi.
Lectura manifest per part dels nens i les nenes de les 
escoles i un cop llegit el manifest, cantem la cançó 
�el món seria més feliç�.
11.45 h - Comiat

A MÉS A MÉS
Digues la teva. Tens un joc que no saps com va, 
porta’l i hi jugarem tots junts
Hora: 17 a 19h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Tens un joc que no saps com va, porta’l i hi jugarem 
tots junts.
Ho organitza: Associació Ludus Mundi

INFANTILS I FAMILIARS
DENIP 2016. Contes per la pau
Hora: 17.30h.
Lloc: BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER
Adreça: C. Can Sunyer 46, BS-1 17007 - GIRONA
Web: https://construimlapau.wordpress.com/girona/
A càrrec dels alumnes de CSGC educació infantil de 
l’Institut Montilivi. 
Contes per a nens de 3 a 6 anys. 
Contes per la pau és una activitat de la Campanya 
per la no violència i la pau DENIP, aquest any sota 
el títol �Construïm la Pau, als centres educatius de 
la ciutat de Girona, i s’hi explicaran contes que han 
escrit expressament per a la campanya alguns autors 
gironins.

EXPOSICIONS I MUSEUS
Exposició ‘Bon cop de falç. La història de l’himne’
Dies: Del 28/12/2015 al 29/01/2016
Hora: 18 a 21h.
Lloc: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Adreça: Pda. Sant Domènec 2, 1 17004 - GIRONA
Organitza: ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL
Web: elssegadors.tv/
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ACTES LITERARIS
Visita literària a la casa Masó amb Cristina Cervià
Hora: 20h.
Lloc: FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ CASA MASÓ
Adreça: C. Ballesteries 29, BS-1 17004 - GIRONA
Web: www.rafaelmaso.org
Una visita que permet recrear l’ambient literari de 
la Casa Masó.
L’actriu Cristina Cervià recita textos literaris i 
poemes en una visita a la Casa Masó

ARTS ESCÈNIQUES
“Penal de Ocaña”. Nao d’Amores
Hora: 21h.
Lloc: LA PLANETA
Adreça: Pag. Canalejas, 6 17004 - GIRONA
Web: www.laplaneta.net
Correu: oicina@laplaneta.net
De Maria Josefa Canellada.

ESPORTS
Kmks Friday Lúdics: Torneig Ping-Pong
Hora: 17h.
Lloc: ELS QUÍMICS ESPAI JOVE
Adreça: C. Marquès de Caldes de Montbui 106, BS 
17003 - GIRONA
Web: www.girona.cat/quimics
Aquesta és la teva oportunitat per demostrar que 
ets el millor! Per participar-hi, tan sols t’hi has 
d’inscriure i portar la pala (si no en tens ja te la 
deixarem). També et recomanem venir amb roba i 
calçat adequats.
Places: 25
Preu: activitat gratuïta, cal inscripció prèvia

INFANTILS I FAMILIARS
DENIP 2016. Contes per la pau
Hora: 17h.
Lloc: BIBLIOTECA ESCOLAR MONTFOLLET
Adreça: C. Montfalgars 4 17006 - GIRONA
Web: https://construimlapau.wordpress.com/girona/
A càrrec dels alumnes de CSGC educació infantil de 
l’Institut Montilivi. 
Contes per a nens de 3 a 6 anys. 
Contes per la pau és una activitat de la Campanya 
per la no violència i la pau DENIP, aquest any sota 
el títol �Construïm la Pau�, als centres educatius de 
la ciutat de Girona, i s’hi explicaran contes que han 
escrit expressament per a la campanya alguns autors 
gironins.

INFANTILS I FAMILIARS
Cinema infantil. Donkey Xote
Hora: 17.30h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A l’Auditori petit.
Pel·lícula a partir de 3 anys.
Activitat gratuïta.
I si l’aventura de Don Quixot no fos com ens han 
explicat sempre? En algun indret de La Manxa 
comença una nova aventura.
Vine a descobrir-la!

INFANTILS I FAMILIARS
DENIP 2016. Contes per la pau
Hora: 18h.
Lloc: PUNT DE LECTURA DE SANT NARCíS
Adreça: Pl. Assumpció 26-27, BS 17005 - GIRONA
Com anar-hi
Web: https://construimlapau.wordpress.com/girona/
A càrrec dels alumnes de CSGC educació infantil de 
l’Institut Montilivi. 
Contes per a nens de 3 a 6 anys. 
Contes per la pau és una activitat de la Campanya 
per la no violència i la pau DENIP, aquest any sota 
el títol Construïm la Pau, als centres educatius de 
la ciutat de Girona, i s’hi explicaran contes que han 
escrit expressament per a la campanya alguns autors 

gironins.

A MÉS A MÉS
Celebració del dia de la Pau
Hora: 20h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA
Adreça: C. Santa Eugènia 144-146, BS-1 17006 - 
GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics

30/01/2016
VISITES GUIADES I CULTURALS
Coneix la biblioteca Carles Rahola. Visita guiada
Hora: 10h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
Correu: bpgirona.cultura@gencat.cat
Per a conèixer els diferents espais de la nova bi-
blioteca i els serveis que s’hi ofereixen. A càrrec de 
Glòria Bosch. Activitat adreçada al públic adult.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblio-
teca, al telèfon 972202252 o al correu electrònic: 
bpgirona.cultura@gencat.cat. 
Durada: 1,30h.
Lloc: Vestíbul (planta 0) a les 10 hores.

MÚSICA
Aula Oberta d’Audició musical: Antoni Salieri, 
Falstaff
Hora: 10.30 a 13.30h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.girona.cat/emm
Així podríem deinir allò que l’Escola Municipal 
de Música brinda als ciutadans de Girona i a tots 
els interessats, vinguin d’allà on vinguin. Un temps 
que fa referència tant al nombre i durada de les 
sessions, com al llarg camí recorregut des de la seva 
inauguració: disset edicions! L’acceptació d’aquesta 
iniciativa cultural i d’agraïment dels assistents són la 
raó de ser de la seva existència i continuïtat; agraï-
ment que precisament per això els ha de ser retornat. 
Fruit d’una escola que es vol obrir més enllà del 
seu ediici, l’espai que acull l’Aula a partir d’aquest 
curs, és també digne de gratitud: la recentment 
inaugurada Biblioteca Pública Carles Rahola.

CURSOS I TALLERS
Taller de cuina vital i saludable. Cremes i plats 
principals
Hora: 10.30 a 12.30h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Preu: 25 euros 
Més informació i inscripcions al centre cívic, al 972 
010 005 i www.girona.cat/inscripcions. 
Ho organitza: Associació Happyyoga Girona

VISITES GUIADES I CULTURALS
Itinerari “El barri de Sant Narcís: de la utopia a la 
realitat urbana”
Hora: 11h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA
Adreça: C. Força 27 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/museuhistoria
Cicle coordinat per l’Institut d’Estudis Gironins 
(IEG). 
L’aforament és limitat. 
Activitat gratuïta amb inscripció.

INFANTILS I FAMILIARS
Laboratori l’arbre a la biblioteca
Hora: 11.30h.
Lloc: BIBLIOTECA CARLES RAHOLA
Adreça: C. Emili Grahit 4C 17002 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat
A càrrec de La Pepa. 
Activitat adreçada a infants de 4 a 8 anys acompan-

yats de les seves famílies. 
Entrem al laboratori, a punt per investigar els arbres 
amb la inalitat de conèixer llibres i crear l’arbre de 
la biblioteca. Cal inscripció prèvia.

INFANTILS I FAMILIARS
Taller infantil i familiar
Hora: 18h.
Lloc: CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA
Adreça: C. Santa Eugènia 144-146, BS-1 17006 - 
GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Ho organitza: Vocalia de família

ARTS ESCÈNIQUES
Cicle d’Art d’Acció. Performance de Sandra Johns-
ton i Alastair MacLennan
Hora: 19h.
Lloc: SALA LA CARBONERA
Adreça: Pda. Sant Feliu 2 17004 - GIRONA
Web: www.bolit.cat
Al Bòlit_LaCarbonera. 
Entrada lliure. 
Aquest segon cicle, organitzat per l’Associació 
Gresol en col·laboració amb Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona, La Bonne, Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonemaison, el Museu 
d’Història de Girona i el Festival FEM_15, Trobada 
Internacional de Dones Artistes d’Art d’Acció, 
portarà a Girona artistes d’arreu del món per a que 
puguin presentar les seves obres de performance a 
l’espai del Bòlit_LaCarbonera.
Artistes participants: Lesley Yendell (UK/Cata-
lunya), Rotnip (Chile/Catalunya), Natalia Espinet 
(Catalunya), Helena Hunter (Anglaterra), Mark 
Wright (Anglaterra), Concha Jerez (Espanya), San-
dra Johnston (Irlanda), Alastair Maclennan (Escocia) 
i les artistes participants en el Festival FEM_15.
CALENDARI:
Totes les accions tindran lloc a les 19h i l’entrada 
és lliure.
Dissabte 14 de novembre de 2015
Natàlia Espinet i Denys Blacker
Dissabte 21 de novembre de 2015
Concha Jerez
Dissabte 28 de novembre de 2015
Artistes de FEM_15
Dissabte 19 de desembre de 2015
Helena Hunter i Mark Peter Wright
Dissabte 30 de gener de 2016
Sandra Johnston i Alastair MacLennan

ARTS ESCÈNIQUES
“Penal de Ocaña”. Nao d’Amores
Hora: 21h.
Lloc: LA PLANETA
Adreça: Pag. Canalejas, 6 17004 - GIRONA
Web: www.laplaneta.net
Correu: oicina@laplaneta.net
De Maria Josefa Canellada.

MÚSICA
Drew David & The Big Jamboree
Hora: 23h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Drew Davies (saxo i veu), Pere Miró (saxo), Manuel 
Casado (guitarra), Marc Ferrer (piano), Juan Ramón 
Vega (contrabaix) i Emilio Torres (bateria). Rhythm 
and Blues
Preu: 10 euros

EXPOSICIONS I MUSEUS
Girona 10. Jornada de portes obertes al Museu del 
Cinema
Dies: Del 30/01/2016 al 31/01/2016
Hora: 10 a 20h.
Lloc: MUSEU DEL CINEMA

AGENDA CULTURAL
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AGENDA CULTURAL
Adreça: C. Sèquia 1 17001 - GIRONA
Web: www.museudelcinema.cat/
Amb motiu del cap de setmana GIRONA10, el 
Museu del Cinema fa jornada de portes obertes en 
un horari ampliat. 
Dissabte 30 de gener de 10.00 a 20.00 h 
Diumenge 31 de gener de 10.00 a 19.00 h 
Un cap de setmana per gaudir de la ciutat en 
condicions molt especials al vostre abast. Una ciutat 
10, un museu 10. 
Organitzat per: Museu del Cinema

CURSOS I TALLERS
Inici del curs: Monogràic de la càmera digital a 
l’ordinador
Hora: 10.30 a 13.30h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Dissabtes 30 de gener, 6 i 13 de febrer de 2016
Hora: de 10.30 a 13.30 h
Preu: 5 euros
Més informació i inscripcions al centre cívic i al 
972 010 005.

A MÉS A MÉS
Taller d’il·lustracions de contes: “sopa de pedra”, 
amb tècnica de paper i aquarel·les
Hora: 11 a 13h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Col·labora: Taller Art Dones Barri Vell 
Ho organitza: Associació Ludus Mundi

INFANTILS I FAMILIARS
Taller: Fem música amb llibres!
Hora: 11.30 a 12.30h.
Lloc: BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE
Adreça: C. Baix 2, BS-2 17006 - GIRONA
Web: www.bibliotequesdegirona.cat/
Activitat adreçada infants i famílies entre 6 i 12 
anys.

VISITES GUIADES I CULTURALS
Visites guiades “Call Endins”
Dies: Del 9/12/2015 al 30/03/2016
Hora: 12h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS
Adreça: C. Força 8, BS 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/call/cat/serveis_visites.php
Recorregut per les sales del Museu d’Història del 
Jueus, que consisteix en explicar els aspectes de la 
vida quotidiana, festes, rituals i moments importants 
del cicle de la vida dels jueus i les jueves que van 
viure a la nostra ciutat i a Catalunya durant l’edat 
mitjana.
Preu: 6 euros / persona.
Idiomes: castellà i/o anglès.
Informació i reserves: callgirona@ajgirona.cat o al 
telèfon 972 21 67 61.

ARTS ESCÈNIQUES
UAP! 16 - Jo també sóc Malala
Hora: 18h. i 20.30h.
Lloc: TEATRE MUNICIPAL
Adreça: Pl. Vi 1, BS-2 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/teatremunicipal
Espectacles en el marc de projectes pedagògics.
Malala vol lluitar a favor de l’educació, una edu-
cació dominada per persones que es creuen tenir el 
dret de decidir. 
Jo també sóc Malala i vull llegir llibres, vull tenir un 
bolígraf a les mans per escriure contes, vull estudiar 
per saber cada dia mes, vull tenir un pupitre i una 
aula, vull que tothom tingui aquest privilegi i aquest 
dret, no tinc por, vull que el somni de Malala es faci 
realitat, les paraules i la cultura pot canviar el món. 
El projecte solidari UAP 16 de 34 instituts de secun-
dària té el desig de canviar les armes per llibres. 

Preu: 10 euros

MÚSICA
Bebe “Cambio de piel”
Hora: 21h.
Lloc: AUDITORI DE GIRONA
Adreça: Pg. Devesa 35 17001 - GIRONA
Web: www.auditorigirona.org
Després de quatre anys de silenci, la cantant 
extremenya Bebe ha tornat a l’estudi per gravar 
composicions acompanyada de Carlos Jean, el pro-
ductor dels seus dos primers àlbums. El resultat és 
Cambio de piel, que presentarà al públic de Girona 
i que signiica un retrobament amb la millor Bebe, 
creativa, íntima, sensual i sincera. Recentment, la 
cantant ha col·laborat amb la Marató de TV3 amb 
l’enregistrament d’un tema en català.
“Con Cambio de piel he cerrado una etapa de 10 
años a nivel profesional y a nivel personal y de 
alguna manera he cambiado un poco la piel; ahora 
estoy empezando de cero” (Bebe)
Preu: 24 l 22 l 16 euros

A MÉS A MÉS
Saturday Night Fever
Hora: 22 a 2h.
Lloc: CENTRE CÍVIC BARRI VELL MERCADAL
Adreça: C. Cort Reial 7 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/ccivics
Sessió nocturna de jocs de taula moderns per adults.
Ho organitza: Associació Ludus Mundi

EXPOSICIONS I MUSEUS
Girona 10. Jornada de portes obertes al Museu del 
Cinema
Dies: Del 30/01/2016 al 31/01/2016
Hora: 10 a 20h.
Lloc: MUSEU DEL CINEMA
Adreça: C. Sèquia 1 17001 - GIRONA
Web: www.museudelcinema.cat/
Amb motiu del cap de setmana GIRONA10, el 
Museu del Cinema fa jornada de portes obertes en 
un horari ampliat. 
Dissabte 30 de gener de 10.00 a 20.00 h 
Diumenge 31 de gener de 10.00 a 19.00 h 
Un cap de setmana per gaudir de la ciutat en 
condicions molt especials al vostre abast. Una ciutat 
10, un museu 10. 
Organitzat per: Museu del Cinema

31/01/2016
ESPORTS
1ª Cursa de Carnestoltes Girona a beneici de la 
Fundació SER.GI
Hora: 10h.
Lloc: PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
GIRONA-FONTAJAU
Adreça: Av. Josep Tarradellas i Joan 22-24 17007 
- GIRONA
Organitza: FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE 
PEDAGOGIA SOCIAL - SERGI
Web: www.fundaciosergi.org
Correu: montsepratsmas@fundaciosergi.org
Recorregut 5 KM 
Inclou Concurs de disfresses amb premis i sortejos
Preu: 10 euros (9 euros+1 euro per la Fundació 
SER.GI)

INFANTILS I FAMILIARS
La mongetera màgica
Hora: 12h.
Lloc: AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL LA 
MERCÈ
Adreça: Pda. Mercè 12, BS-2 17004 - GIRONA
Cia. Festuc teatre

ARTS ESCÈNIQUES
Itime. Peyu
Hora: 19h.
Lloc: TEATRE MUNICIPAL

Adreça: Pl. Vi 1, BS-2 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/teatremunicipal
Time Corporation, reconeguda empresa americana 
del sector de la cronos-science, presenta en exclusiva 
mundial una aplicació que canviarà el món. El que 
Juli Verne ja va imaginar en la seva mítica novel·la, 
i que més endavant Herbert George Wells també va 
escriure, i que inalment l’any 1960 George Pal va 
dur al cine, la fantasia de controlar el temps, avui és 
una realitat. 
Preu: 14 | 10  | 10  | 10 euros

ESPORTS
1a Cursa de Carnestoltes de Girona
Hora: 10h.
Lloc: PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
GIRONA-FONTAJAU
Adreça: Av. Josep Tarradellas i Joan 22-24
Distància del recorregut: 5 kms
Limitada a 1000 participants
Es recomana anar disfrassat.
Preu inscripció: 10 euros (1 euro anirà destinat a la 
Fundació SER.GI)
Inscripcions a partir de l’1 de gener a través del web 
www.tempsxcurses.com
Aquesta cursa té una vessant solidària amb la 
Fundació SER.GI.
Organitza: Atletisme Girona

VISITES GUIADES I CULTURALS
Itinerari: Comptant el temps. Els rellotges de la 
Catedral
Hora: 11.30h.
Lloc: MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA
Adreça: C. Força 27 17004 - GIRONA
Web: www.girona.cat/museuhistoria
Activitat que s’inclou en la programació d’actes de 
la 20a edició de la Setmana de la Ciència.
Reprenem la visita amb la que descobrirem la 
història, la mecànica i l’emplaçament original del 
rellotge de la Catedral, que permet poder accedir 
a espais normalment tancats al públic. En aquesta 
ocasió, també ens ixarem en els rellotges de sol que 
trobarem a l’antic convent caputxí i a la Seu. 
Realització a càrrec de Carles González i Gustau 
Torres. 
Organitza Museu d’Història de Girona 
Amb la col·laboració del Capítol de la Catedral de 
Girona.
Preu: 5 euros (menors de 16 anys gratuït)
Aforament limitat és imprescindible la inscripció 
prèvia.

ARTS ESCÈNIQUES
“Penal de Ocaña”. Nao d’Amores
Hora: 18h.
Lloc: LA PLANETA
Adreça: Pag. Canalejas, 6 17004 - GIRONA
Web: www.laplaneta.net
Correu: oicina@laplaneta.net
De Maria Josefa Canellada.

MÚSICA
Sax Gordon & Lluís Coloma Trio
Hora: 23h.
Lloc: SUNSET JAZZ CLUB
Adreça: C. Jaume Pons i Martí 12 Acc, BS 17004 
- GIRONA
Web: sunsetjazz-club.com
Sax Gordon (saxo), Lluís Coloma (piano), Manolo 
Germán (contrabaix) i Marc Ruiz (bateria). Rhythm 
and Blues
Preu: 10 euros




