
| Apunts | 55EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE DEL 2013

L’agenda www.elpuntavui.cat/agenda

Mercats
MERCATS
! Alp, Bellver de Cerdanya, Ca-
longe, la Cellera de Ter, l’Estar-
tit, Figueres, Girona (Can Gi-
bert), Llagostera, Riudarenes,
Sant Pau de Segúries, Tossa de
Mar i Vidreres.

Balls
CASSÀ DE LA SELVA
! 17.00. Casal de jubilats. Bere-
nar ball amb David Cases.

Concerts
GIRONA
! 19.30. Sala de Cambra de
l’Auditori Palau de Congressos.
Concert benèfic a favor del
Banc dels Alimentsw, amb l’ac-
tuació dels professors del Con-
servatori de Girona.
! 22.00. Sunset Jazz Club. Ac-
tuació de Vernau Mier Quintet.
! 23.30. Loca Cafè. Actuació del
grup Al Aire.
OLOT
! 22.30. Bar Cocodrilo. Pop i
folk, a càrrec del grup The Ray-
mond Williams Incident.

Dansa
GIRONA
! 21.00 a 23.00. Rambla Lliber-
tat. Cicle folk de tardor de la Q-
Rambla: Jam Folk. Tots els di-
jous del mes de novembre.

Infantils
BESALÚ
! 17.00 a 18.00. Biblitoteca Ra-
mon Vidal. L’hora del conte in-
fantil Conte-contes voluntaris.
CELRÀ
! 18.00. Biblioteca. L’hora del
conte: Tot és possible amb Pe-
pa Contes.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
! 18.30. La Siglantana. L’hora
del conte: Xap! de peus a la ga-
lleda, a càrrec d’Olga Cercós.

Teatre
BANYOLES
! 21.00. Factoria d’Arts Escèni-
ques. Representació de l’obra
No ens fa falta tenir por. Una
història de superherois, a càr-
rec de la companyia Kafkiana.
OLOT
! 21.00. Teatre Principal. Repre-
sentació de l’espectacle Areia, a
càrrec de la companyia Circo-
lando.

Conferències
GIRONA
! 19.00 a 21.00. Auditori Josep
Irla de la Generalita. L’esclerosi
múltiple. Dins el cicle de confe-
rències Les malalties neurode-
generatives. Què en sabem?
Cap on anem?.
! 19.00. Caixa Fòrum. Tan obvi
com una calavera. Fascinació i
transformació de la calavera
com a símbol, a càrrec de mery
Cuesta, a partir de l’obra Nico-
lás Omazur, de Bartolomé Este-
ban Murillo, exposada a la mos-
tra.
! 19.30. Casa de Cultura. La
cristianització d’Oxirrinc: la mo-
numentalitat del nou complex
funerari, a càrrec de Dolors Co-
dina, arqueòloga i antropòloga.
Dins el cicle Oxirrinc: 20 anys
d’excavacions catalanes a Egip-
te.
! 21.00. Sala d’actes de l’Hospi-
tal Dr. Josep Trueta. Enganxats

al joc; Perills i conductes addic-
tives, a càrrec de Mercè Soms,
psicòloga i responsable de la
Unitat de Joc Patològic i altres
addiccions de l’IAS.
LA VALL DE BIANYA
! 20.00. Espai Jove de Llocalou.
La salut navegant per Internet.
PALAFRUGELL
! 20.00. Sala d’actes del Teatre
Municipal. Perquè és important
participar en el programa de
detecció precoç del càncer de
còlon?.
PLATJA D'ARO
! 19.00. Biblioteca Mercè Rodo-
reda. Infància 2: dels 5 als 10
anys, a càrrec d’Anna Agustí i
Mònica Albertí. Dins el progra-
ma de conferències El cicle de
la vida.
VILAJUÏGA
! 09.15. Espai Armengol. CRM,
serveis tecnològics per millorar
la relació i fidelització del client
amb Albert Terrades. Cal ins-
cirpció al telèfon 605 081 125 o
www.espaiarmengol.com.

Debats
GIRONA
! 19.00. Bòlit_La Rambla, sala
Fidel Aguilar. Presentació del lli-
bre Interseccions i porositats.
Art-Educació-Territori. Tot se-
guit, debat sobre El paper dels
centres d’arts en relació amb
l’educació, a càrrec de Blai Me-
sa, director de Lo Pati; Ramon
Parramon, director d’ACVic, i
Carme Sais, directora del Bòlit.

Jornades
GIRONA
! Vine a construir la banca ètica
cooperativa a Girona, jornada
d’informació a càrrec d’Eulàlia
Reguant, de 16.00 a 20.00, a
l’Espai de Solidaritat de Girona.

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

Taules rodones
GIRONA
! 20.00. Sala La Planeta. Taula
rodona Nova dramatúrgia cata-
lana: el gran relleu amb la parti-
cipació dels autors Jordi Casa-
novas, Josep Maria Miró, Pau
Miró, Ivan Morales i Mercè Sar-
rias. Acte moderat per el perio-
dista de La Vanguardia, Justo
Barranco. Dins el Festival Tem-
porada Alta.

Tertúlies
GIRONA
! 17.00. Centre cívic Pont Major.
Cafè-tertúlia Salut auditiva per
a gent gran.

Inauguracions
TORROELLA DE MONTGRÍ
! 19.00. Museu de la Mediterrà-
nia. Inauguració de l’Expofil
Sant Andreu 2013.

Presentacions
GIRONA
! 19.00. Centre cívic del Barri
Vell-Mercadal. Presentació del
llibre Més enllà de la violència
de gènere, amb Pilar Albertín,
psicòloga i autora. Dins els ac-
tes en motiu del Dia internacio-
nal contra la violència de gène-
re.
! 19.30. Sala Miquel Diumé.
Presentació del llibre Girona.
Històries, curiositats i misteris,
de Ramon Alberch i Fugueras
amb fotografies de Xavier Alejo.
Hi intervindran Carles Puigde-
mont Casamajó, alcalde de Gi-
rona; i Xavier Soy Soler, vice-
president de la Diputació de Gi-
rona.
! 20.00. Casa de Cultura. Pre-
sentació del llibre pòstum de
Salvador Espriu Ocnos i el parat
esglai, edició a càrrec de Ra-
mon Balasch i Mireia Mur, amb
il·lustracions de Sergi Barnils,
amb la intervenció de Margari-
da Casacuberta, professora de
Literatura catalana contemporà-
nia de la UdG. Hi haurà lectura
de textos d’Ocnos, a càrrec de
l’actriu Cristina Cervià. Clouran
l’acte Sergi Barnils, pintor i il-
lustrador d’Ocnos, i Ramon Ba-
lasch, escriptor i curador d’Oc-
nos i el parat esglai.
ROSES
! 19.30. Teatre Municipal. Pre-
sentació de les parelles lingüís-
tiques del programa Voluntariat
per la llengua i presentació del
llibre Origen: Tambakunda, de
Mariona Masferrer.
SALT
! 20.00. Biblioteca pública Iu
Bohigas de Salt. Presentació de
l’Agenda Llatinoamericana, a
càrrec de Joaquima Tomàs, tre-
balladora pels drets laborals i
socials.

Donació de sang
LES PRESES
! 17.00 a 21.00. Centre cultural
- teatre.
LLANÇÀ
! 17.00 a 21.00. Casa de Cultu-
ra.

Solidaritat
LA JONQUERA
! Recollida solidària de joguines
de tot tipus i per a totes les
edats (de 0 a 12 anys). Punts de
recollida: Creu Roja, Can Lapor-
ta, Ajuntament i escola J. Pe-
ñuelas del Río. Fins al 10 de de-
sembre.

Diversos
CASTELL D'ARO
! 11.00. Parc urbà de salut. Di-
namització del parc.
FIGUERES
! 19.30. Biblioteca Fages de Cli-
ment. Club de lectura, amb el
llibre El soroll i la fúria, de Wi-
lliam Faulkner.
GIRONA
! 17.00. Cinema Truffaut. VIII
Nit jove de cinema solidari. Pro-
grama: 17.00, Catalunya über
alles, de Ramon Térmens, pre-
sentació a càrrec de l’associa-
ció Gramc; 18.50, Batalla en
Seattle, d’Stuart Towsend, pre-
sentació a càrrec de la Xarxa
pels Drets Socials; 20.40, pre-
sentació de la Nit de Cinema
Solidari, a càrrec de Maria Rosa
Terradellas, vicerectora delega-
da d’Estudiants, Cooperació i
Igualtat de la UdG, i Lluís Puig-
demont, del Secretariat de la
Coordinadora d’ONG Solidàries;

El quintet liderat pel jove saxofonista gironí Vernau
Mier, de 19 anys, actuarà aquesta nit al Sunset
Jazz Club de Girona (22 h, 5 euros). Mier presenta-
rà composicions pròpies, acompanyat per Lucas
Martínez, saxo; Toni Saigi, piano; Manel Fortià,
contrabaix, i Marc Bódalo, bateria, que estudien a
l’Esmuc i representen el millor planter del nou jazz.

Vernau Mier
Quintet actua al
Sunset Jazz Club

Vernau Mier ■ ARXIU

Anglès: Franch Serra (de nou del matí a nou del vespre Lo-
calitzades): 972 420 051. Indústria, 39-41. Arbúcies: Navar-
ro Maldonado (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 860 906. Camprodon, 22. Banyoles: Joan Grata-
cós (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 572 433. Mossèn Constans, 180.
Bàscara: Pagès (de nou del matí a nou del vespre Localit-
zades): 972 560 793. Avgda. Alt Empordà, 28. Bellcaire
d'Empordà: Bagué (de nou del matí a deu de la nit Localit-
zades): 972 788 471. Ter Vell, 9. La Bisbal d'Empordà: Es-
tevan (de nou del matí a nou del vespre i de nou del vespre
a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 640 622. Am-
ple, 13. Blanes: Pujol (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 330 465. Pl.
Ntra. Sra. del Vilar, 5-6. Bordils: De Puig (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 490 012. Ctra. Palamós,
90. Breda: J. Recort Vila (de nou del matí a nou del vespre
Localitzades): 972 870 040. Psg. de les Escoles, 2. Cada-
qués: Moradell (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 258 751.
Frederic Rahola, 9. Caldes de Malavella: Casanovas (d'un
quart de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit a un
quart de deu del matí del dia seg.) Localitzades): 972 470
096. Vall-llobera, 17. Campdevànol: Puig (de nou del matí
a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.)
Localitzades): 972 730 029. Major, 12. Cassà de la Selva:
Frigola (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a
nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 460 018. Ma-
jor, 1. Castelló d'Empúries: Menéndez (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 452 095. Port Banyuls, 1.
Castell-Platja d'Aro: Montserrat Sala (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 817 564. Av. Costa Bra-
va, 2. Celrà: Dellonder (de nou del matí a nou del vespre
Localitzades): 667 558 161. Aumet, 48. Cervià de Ter: Isern
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 496
014. Av. Catalunya, 46. Colera: Revilla (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.)
Localitzades): 972 389 212. Mar, 78. L'Escala: Colomer (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.) Localitzades): 620 553 580. Av. Ave Maria, 3.
Figueres: Martínez Llonch (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 500 577.
St. Pau, 38. Flaçà: Pagès (de nou del matí a nou del vespre
Localitzades): 671 030 914. Plaça Estació, 2. Fontcoberta:
N. Ruhí Brunsó (de nou del matí a deu de la nit Localitza-

des): 638 061 839. Ctra. Banyoles, 14. Girona: Gras Turon
(d'un quart de deu del matí a deu de la nit): 972 400 414. P.
d'Olot, 22. Puig (d'un quart de deu del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a un quart de deu del matí del dia seg.):
972 200 079. Carme, 17. La Jonquera: Escutia (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 554 014. Major, 87. Llagostera:
Saurí Masgrau (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a dos quarts de nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 639 644 426. Consellers, 28. Llanars: Pérez (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 972 130 417. Cata-
lunya, 25. Llançà: Hortalà (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 381 496. Castellar, 8. Lloret de Mar: Sílvia Canovas (de
dos quarts de nou del matí a deu de la nit): 972 367 960.
Sant Pere, 76. Maçanet de Cabrenys: Casas (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 544 015. Pl. de la Vila, 11. Maçanet
de la Selva: Riera (de nou del matí a nou del vespre Loca-
litzades): 972 858 071. Passeig de l'Església, 16. Olot: Ris-
pau (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 261 122. Av. St. Joan Abadesses,
6. Palafrugell: Thomas (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 302 642.
Pompeu Fabra, 134. Palamós: Baviera (de nou del matí a
deu de la nit): 972 314 170. Major, 1. Massaneda (de nou del
matí a dos quarts de nou del vespre): 972 314 587. Av. Lli-
bertat, 99. Soler (de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 316 197. Avgda. Catalunya, 3. Peralada: Llanta
(de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 616 176 930.
Dr. Clos, 3. El Port de la Selva: Sala (de dos quarts de deu
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a dos quarts de
deu del matí del dia seg.) Localitzades): 686 515 094. Mar,
8. Portbou: Llanta (de nou del matí a deu de la nit i de deu
de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 390
145. Mar, 8. Prullans: Sistaré (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 973 511
158. Del Puig, 1. Puigcerdà: Cofan (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Loca-
litzades): 972 880 160. Alfons I, 16. Ribes de Freser: Ramis
(de dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del ves-
pre Localitzades): 663 150 839. Major, 24. Ripoll: Caballe-
ria (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 703
936. Berenguer el Vell, 5. Roses: Casas (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 255 658. Av. Gola Estany, 27 . Salt: Rocas (de dos

quarts de deu del matí a deu de la nit i deu de la nit a dos
quarts de deu del matí del dia seg.): 972 231 249. Major,
269. Sant Antoni de Calonge: Urquizu (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 661 693. Avda. Catalunya
(Sant Antoni). Sant Esteve d'en Bas: Sacrest (de nou del
matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del
vespre): 619 500 298. Olot, 13. Sant Feliu de Guíxols: Olivé
Vidal (de nou del matí a deu de la nit): 972 320 109. Ctra.
Palamós, 74. Sant Hilari Sacalm: Muntal Brugués (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 972 869 049. Bus-
quets i Punset, 13. Sant Jaume de Llierca: Isamat (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 972 687 201. Ma-
jor, 25. Sant Joan de les Abadesses: Camprubí (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 722 226. Ramon
d'Urg, 56. Sant Joan les Fonts: Arumí (de nou del matí a
dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre Lo-
calitzades): 678 720 890. Ctra. d'Olot, 47. Sant Julià del
Llor i Bonmatí: Medina Bonora (de nou del matí a vuit del
vespre Localitzades): 972 422 231. Sant Ramon, 4. Santa
Coloma de Farners: Pujolràs (de dos quarts de deu del ma-
tí a deu de la nit i de deu de la nit a dos quarts de deu del
matí del dia seg.) Localitzades): 972 843 624. C/Francesc
Moragas, 31. Santa Cristina d'Aro: Fuentes (de nou del ma-
tí a dos quarts de nou del vespre Localitzades): 972 837
214. La Teulera, 29-31. Sarrià de Dalt: Blanco (de nou del
matí a dos quarts de dues del migdia i de dos quarts de
cinc de la tarda a vuit del vespre Localitzades): 629 358
881. Rambla Federico García Lorca, 8. Juanola (de dos
quarts de dues del migdia a dos quarts de cinc de la tarda):
972 204 193. Av. St. Joan Bosco, 23. Sils: Teresa Auladell
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 168
068. C/Major, 9. Torroella de Montgrí: Ferriol (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 757 018. Major, 55, baixos. Tossa
de Mar: Arbussé (de nou del matí a deu de la nit Localitza-
des): 972 340 388. Laguardia, 19. Vilablareix: Serrà (de
nou del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou
del vespre Localitzades): 629 206 353. Ctra. Santa Coloma,
90. Vilamalla: Pi Herrero (de vuit del matí a nou del vespre
Localitzades): 678 728 494. Borrassà, 5. Vilobí d'Onyar:
Puigvert (de nou del matí a dues del migdia i de quatre de
la tarda a nou del vespre Localitzades): 972 473 008.
Onyar, 2. Vulpellac: Gispert (de nou del matí a deu de la nit
Localitzades): 972 642 287. Carme Carles, 16.

Farmàcies de torn www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies


