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Arriba la tardor i desprès l’hivern, però un any més, la vida cultural de 
Torroella de Montgrí i l’Estartit no s’atura!

Al Montgrí Cultura 12 trobareu tota la programació cultural del 
municipi del mes d’octubre de 2018 al mes de gener de 2019. 

És una programació amb propostes de tot tipus, feta des de les 
administracions, fundacions i entitats que treballen en l’àmbit de la 
cultura i s’impliquen organitzant activitats per a tots vosaltres. 

Us animem a gaudir de les propostes que us oferim! 
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La mostra “La Cartografia de la Col·lecció Mascort. Escenes de la història” reuneix més 
de 160 gravats pertanyents a les escoles cartogràfiques europees més representatives. 
L’exposició i el catàleg permetran familiaritzar-se amb l’evolució del territori, reviure es-
cenes històriques, descobrir missatges inesperats i endinsar-se en un món pluridisciplinar 
insospitat.

Fins al 14 d’octubre de 2018
Casa Galibern 

LA CARTOGRAFIA DE LA COL·LECCIÓ MASCORT 
ESCENES DE LA hISTòRIA

Fundació Mascort - Casa Galibern

Més informació: www.fundaciomascort.com
Entrada Gratuïta 
Horari: Dilluns, dissabtes, diumenge i festius: de 10 a 14h. De dilluns a dissabte: de 17 a 21h. Dimarts tancat

FUNDACIÓ MASCORT EXPOSICIÓ
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EXPOSICIÓ

Frank Horvat (Abbazia, Itàlia, 1928) és un reconegut fotògraf que va consagrar-se, durant 
els anys 50 i 60, en el gènere de la fotografia de moda contribuint a popularitzar-ne el nom a 
través de col·laboracions per una llarga llista de revistes en què va renovar el gènere de manera 
evident tot aplicant tècniques i estratègies procedents del fotoperiodisme. Amb una tradició 
profundament humanista i amb un gran coneixement tècnic, la seva obra és tan heterodoxa com 
inclassificable i ha investigat diversos registres fotogràfics com el retrat, la fotografia documen-
tal, la naturalesa o els entorns urbans. Indefallent en la seva perseverança i inexhaurible en la 
seva recerca de motius, Horvat no és deutor de cap escola ni mestratge i amb una trajectòria 
vital a les espatlles que l’ha portat a viure a Itàlia, Suïssa, Índia, Anglaterra, França i els Estats 
Units, ha partit d’aquesta identitat múltiple per submergir-se en una gran diversitat d’estils i 
contextos, amb múltiples especialitzacions i etapes.

Aquesta mostra, ideada i dirigida per Antoni Vila Casas i el mateix Frank Horvat, esdevé 
un homenatge als seus noranta anys, una acurada selecció d’una vuitantena de fotografies 
que ens presenten un Horvat inesgotable, tan imprevisible i recurrent com la mateixa vida, 
un Horvat que sosté, encara que pugui semblar-nos contradictori, que la fotografia “is the 
art of not pushing the button”.

Fins al 25 de novembre
Museu Palau Solterra

FRANk hORvAT
PLEASE DON’T SMILE. hOMENATGE EN EL 90è ANIvERSARI

Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 25 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

FUNDACIÓ VILA CASAS
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Els artistes Jordi Guillumet (Barcelona, 1953) i Mònica Roselló (Tarragona, 1961) 
són els nous protagonistes del cicle expositiu “L’artista del fons”. Coincidint amb la mostra 
“La vista renuncia” que també es podrà visitar al Palau Solterra, la proposta per l’artista 
del fons posa en diàleg una de les obres de la sèrie “Imburg” (2006) de Jordi Guillumet amb 
una altra de la sèrie “Road” (2001) de Mònica Rosselló.

Guillumet, mitjançant el procediment de la cianotípia, crea una ciutat inexistent, un skyline 
compost a partir de lloms de llibres com a contenidors d’idees: una ciutat edificada a partir 
del coneixement. Roselló, a la sèrie “Road”, fotografia l’impasse, el trànsit entre una ciutat 
i una altra, el temps suspès en el trajecte, el no-lloc en moviment que ens condueix fins als 
edificis o fins al coneixement resguardat rere el llom d’un llibre.

Fins al 25 de novembre
Museu Palau Solterra

JORDI GuILLuMET I MòNICA ROSELLÓ
ELS ARTISTES DEL FONS

Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 25 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ
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Els artistes Jordi Guillumet (Barcelona, 1953) i Mònica Roselló (Tarragona, 1961) plan-
tegen a “La vista renuncia” un projecte que acull dues propostes diferents: la primera, 
“L’Armari de l’Arquitecte” (1996), i la segona, “Arquigrafies” (2014), dos plantejaments 
que, tot i distanciar-se cronològicament per gairebé vint anys, estableixen un interessant 
diàleg amb el llenguatge arquitectònic com a eix vertebrador.

“L’Armari de l’Arquitecte” és una mostra que planteja les relacions que s’estableixen 
entre els objectes personals i quotidians d’un arquitecte i el mateix discurs creatiu. Partint 
d’aspectes formals, funcionals o emotius, els objectes que han envoltat l’arquitecte li per-
meten desenvolupar una iconografia que posa de manifest de quina manera l’artefacte es 
pot arribar a configurar com a model.

“Arquigrafies”, per la seva banda, és un projecte que es basa en la presència germinal de 
l’objecte en les figuracions arquitectòniques i, prenent com a referència alguns clàssics de la 
fotografia arquitectònica, els autors construeixen els edificis a través del poder evocador de 
l’ombra. Com si sorgissin de la boira, en una atmosfera crepuscular, apareixen formes arqui-
tectòniques de contorns borrosos que ens remeten a les estructures industrials fotografiades 
de manera sistemàtica per Bernd i Hilla Becher des de finals de la dècada de 1950.

Fins al 25 de novembre
Museu Palau Solterra

JORDI GuILLuMET I MòNICA ROSELLÓ
LA vISTA RENuNCIA

Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 25 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ
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Amb una dilatada trajectòria en diferents disciplines com la fotografia, la pintura, el cartell, 
l’escenografia, el dibuix o l’escriptura, Carles Fontserè (Barcelona, 1916-Porqueres, 
2007) fou reconegut, des de ben jove, com a il·lustrador del cartellisme català de guerra 
d’aleshores i esdevingué professional al servei de la causa republicana.

L’any 1963 Fontserè viatjà a Europa i, més concretament, a ciutats de gran tradició documen-
talista com Roma, París i Londres amb l’objectiu de publicar, com s’estava fent aleshores ar-
reu, fotollibres. Tanmateix, aquest ambiciós projecte va esdevenir frustrat, molt probablement 
per l’allunyament de l’autor respecte dels nuclis centrals on s’establien les relacions entre 
editors, escriptors i fotògrafs.

“Relat cartogràfic” presenta una selecció de fotografies que documenten la ciutat de Lon-
dres en un moment de màxima efervescència social. Les fotografies de Fontserè combinen 
el que ell denomina “geografia humana” amb l’arquitectura icònica de la ciutat, amb un 
resultat que testimonia la capital britànica convertida en centre de la modernitat.

Fins al 25 de novembre
Museu Palau Solterra

CARLES FONTSERè
RELAT CARTOGRàFIC

Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 25 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ
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Del 28 de setembre al 22 d'octubre
Exposició "Fruits i llavors, font de vida"
Organitza: Associació Baix Ter Flora Catalana

Del 26 d'octubre al 26 de novembre
Mostra de col·leccionisme
Organitza: Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí

Del 30 de novembre al 10 de desembre
Exposició "Torroella de Montgrí, poble d'hortes"
Organitza: Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l'Estartit

Del 14 al 31 de desembre
Exposició d'artesania i manualitats
Organitza: Les Parisinnes i el Recer de Torroella de Montgrí

Del 5 al 14 de gener
XII Exposició de dibuixos del Concurs de cartells de Reis
Organitza: Àrea de Cultura i Festes

14 · MONTGRÍ CuLTuRA

Més informació: Per poder exposar informeu-vos 
a Casa Pastors, al 972 75 73 01 o per e-mail
casapastors@torroella-estartit.cat
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CLAUSTRE DE 
L’HOSPITAL
Carrer de l’Hospital, 2 - 17257 Torroella de Montgrí - Tel. 676 042 874

Espai expositiu de fotografi a
Horari: de 10.00 a 19.30 h

De l'1 al 31 d'octubre - Inauguració: Dissabte, dia 6 a les 
12.30 h
Beware of the Dog. Alex Llovet    
                               
Exposició de la beca fotogràfi ca guanyadora del 2017.
¿Dónde están los límites entre lo físico y lo espiritual, entre 
lo tangible y la fe, entre el temor y la confi anza? ¿Hasta 
dónde podemos apelar a la fantasía para llenar el vacío de 
lo inexplicable y lo desconocido?

La pérdida de la inocencia supone darte cuenta de si tus 
miedos son realmente tuyos o de los demás, y de si tu 
imaginación va a poder seguir salvándote o no. Beware of 
the Dog es el viaje que signifi ca madurar, el tránsito donde 
sustituímos el espacio que de niños le damos a la fi cción, 
por "la realidad" y la conciencia del mundo adulto.

Del 2 al 30 de novembre de 2018
un altre dia a dia. Pere Font i Ferran Font

Imatges que mostren la gent en situacions d'un dia a dia 
tan diferent del nostre, que molts hauríem de prendre 
com a exemple per intentar aconseguir aquest equilibri 
espiritual i mental que tenen, desvinculat de qualsevol 
propietat, i vinculat tan sols a l'esperit i l'agraïment del 
regal de la vida.

16 · MONTGRÍ CuLTuRA
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De l'1 de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019                        
hydronium. Miquel Solanellas, Alejandra Morales i 
Francesc Mas
         
"Dificultades perceptivas", de Miquel Solanellas
Es una metáfora fotográfica sobre el desconocimiento del otro, 
y lo hace mostrando paisajes y personas en unas condiciones 
que dificultan su reconocimiento. Paisajes y personas que en su 
esencia no cambian, son la mismas, pero que se nos muestran 
bajo unas condiciones desconocidas.

"Silencio en el cieno", de Alejandra  Morales
El proyecto se inicia con la práctica de CAMINAR en la periferia 
del Parc agrari del Baix Llobregat, a modo de recorrido lineal por 
la orilla derecha del Río. Nos muestra un no-lugar, un paisaje re-
sidual que no es urbano ni rural y que abarca el paisaje agrícola, 
el natural y el cemento en una zona periurbana. Fuera del primer 
paisaje como el natural primitivo, y el segundo respecto del me-
dio urbano tradicional, encontramos el conjunto de los espacios 
residuales, espacios que se revelan como Tercer Paisaje.

"Il·luminacions", de Francesc Mas
Les  imatges  ens mostren un fet quotidià com és el món de 
presses en el que vivim i que ens acaba engolint a la majoria.

Del 2 al 31 de gener de 2019                        
Diamba. Anna Batalla
         
El reportatge fotogràfic ens mostra l'entorn salvatge i verge en 
el qual viu aquesta nena, que conviu amb tot allò que la família 
necessita per fer possible i pràctica la seva vida. La seva filoso-
fia de vida és la humilitat. Cal tenir el necessari però prescindir 
d'allò que no ho és. La Diamba i els seus, han establert una 
relació de respecte i amor al planeta que es manifesta en cada 
un dels seus actes, tot allò que existeix de forma natural és 
sagrat i com a tal ha de tractar-se.

17MONTGRÍ CuLTuRA ·
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Un concert d’homenatge a la música negra, una festa animada per la dan-
sa espectacular de BRODAS BROS i conduïda per la banda Nacion Funk All 
Stars capitanejada per LALO LOPEZ (Fundación Tony Manero).

Brodas Bros tornen als orígens del funk dels 80 amb música de James 
Brown, Aretha Franklin, Kool & The Gang i molts més, amb èxits com “Sex 
Machine”, o “Think”. 

Un espectacle altament participatiu, un concert on els espectadors són 
lliures d’aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust.

Fitxa artística:
Ballarins: Berta Pons, Clara Pons, Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Marc Carrizo / Banda en directe: 
Nación Funk All-stars amb Michel Clavero / Lalo López, guitarra i veus / Guilliam Sons, fl au-
ta, saxo tenor i veus / Roger Martínez, saxo alto / Marc Benaiges, bateria / Adri González, 
teclats / Producció: Brodas Bros

Durada: 75 min

Divendres 5 d’octubre, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

BLOCk PARTy By BRODAS BROS
JAMES BROWN TRIBuTE

Auditori Teatre Espai Ter / Àrea d'Esports Ajuntament de Torroella de Montgrí 

A partir de 17 € i fi ns a 26 € (segons zona) -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE - FESTA DE L'ESPORT DANSA
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En la present edició de la Jornada Ernest Lluch de Torroella de Montgrí, la quinzena, 
ens plantegem analitzar l’impacte de l’onada autoritària al món occidental. L’alarma que 
s’encenia a la perifèria de la UE amb Rússia i Turquia ha traspassat fronteres i s’està 
instaurant perillosament dins del cor de la UE amb casos com els d’Àustria i Itàlia. A 
l’altre costat de l’Atlàntic, la victòria de Donald Trump en les eleccions del 2016 també 
ha donat ales a les conviccions restrictives i autoritàries als EUA. Unes polítiques que 
tenen una premissa que es compleix ara i que també es va donar en la intensitat política 
del període d’entreguerres: la legitimació popular via urnes de posicionaments marcada-
ment autoritaris i retrògrad en llibertats.

Aquestes i moltes altres qüestions seran abordades en les dues ponències i la taula 
rodona posterior que comptaran amb la participació de la politòloga Paola Lo Cascio, 
l’historiador Xavier Casals i el periodista Josep Martinoy. 

Dissabte 6 d’octubre, a les 11.00 h
Museu de la Mediterrània

AuTORITARISME I POPuLISME, AvuI

Museu de la Mediterrània i Fundació Ernest Lluch

Activitat gratuïta

XV JORNADA ERNEST LLUCH
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hORA DEL CONTE

Biblioteca Municipal Pere Blasi
c/Porta Nova, 45 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972759919 - biblioteca@torroella-estartit.cat
Blog: bibliotecapereblasi.blogspot.com.es
www.bibgirona.cat/biblioteca/torroella-de-montgri
www.facebook.com/biblioteca.blasi
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BIBLIOTECA PERE BLASI DE TORROELLA

Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella

Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella

Activitats gratuïtes

L'Olga Cercós ens visita carregada amb titelles 
i ens explicarà la història del conill que no vol 
anar a dormir, però a qui els seus amics ajuda-
ran a conciliar el son.

L'Olga Cercós ens explicarà contes perquè els 
nens identifiquin els diferents tipus de por, 
aprenguin què vol dir i a més sàpiguen els 
avantatges de plantar-li cara. El ritme, voca-
bulari i presentació dels conceptes s'adapta a 
l'edat majoritària dels infants assistents. Ide-
alment la sessió està pensada per a mainada 
de 3 a 6 anys però també es donaran recursos 
i estratègies als pares per poder utilitzar els 
contes en situacions en les que els infants pa-
teixen por.

SON SONETA
CONTES PER NADONS

CONTES PER MENJAR-SE LA POR
A CàRREC DE L'OLGA CERCÓS

LECTURA

Dilluns 8 d'octubre, a les 18.00 h

Dilluns 29 d'octubre, a les 18.00 h
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PROJECTE MEMòRIA FOTOGRàFICA
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Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i genera un seguit de pregun-
tes. Qui són els que hi surten? De quina època és? On s’ha fet?... Al Centre de Do-
cumentació del Museu de la Mediterrània disposem d’imatges que ens permetrien 
documentar millor la memòria històrica, però ens falta informació sobre elles. Per 
això, i de la mà dels amics de la Llar de Jubilats "El Recer", ja fa un temps que es 
porta a terme aquest projecte per aconseguir recuperar més informació. Gràcies 
a la memòria col·lectiva de tots, s’aconsegueix salvaguardar la nostra història.

Aquesta és una activitat oberta a tothom que tingui interès en col·laborar a recollir 
la memòria històrica del territori a partir dels records que evoquen les fotografies 
d’altres èpoques que ens parlen de: persones, activitats, paisatges, indrets, fets 
històrics...

Museu de la Mediterrània / Llar de Jubilats "El Recer"

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat

PROJECTE

Dijous 11 d’octubre, de les 17.00 a les 18.30 h
Llar de Jubilats “El Recer”

Dijous 8 de novembre, de les 17.00 a les 18.30 h
Llar de Jubilats “El Recer”

Dijous 13 de desembre, de les 17.00 a les 18.30 h
Llar de Jubilats “El Recer”

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
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Dos grans noms de l’escena espanyola, Carmelo Gómez, Premi Goya a la 
millor interpretació masculina l’any 2015 i Ana Torrent, protagonista de la 
pel·lícula El espíritu de la colmena, protagonitzen aquesta història d’amor 
sobre la incapacitat d’estimar.  

Una oportunitat per gaudir d’una de les obres més destacades del moment 
del teatre espanyol.  

Un thriller on un home i una dona, Samuel i Silvia, es troben molt a prop 
i alhora molt lluny l’un de l’altre, amagats sota el sostre d’un hivernacle, 
intentant no ser devorats pels records del passat. 

Fitxa artística
Autor: Alberto Conejero  / Direcció: Luis Luque / Repartiment: Carmelo Gómez i Ana Torrent

Llengua: Castellà
Durada: 105 min

Divendres 12 d’octubre, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

TODAS LAS NOChES DE uN DÍA, 
D’ALBERTO CONEJERO

Auditori Teatre Espai Ter

A partir de 27 € i fi ns a 36 € (segons zona) -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE TEATRE
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Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a tot Europa durant un cap de set-
mana amb l’objectiu de poder conèixer en profunditat el seu patrimoni, la millor manera 
d’aconseguir la implicació social en la seva salvaguarda i valoració.

Aquest any, des del Museu de la Mediterrània, et proposem una visita a la Mina d’aigua. 
Aquesta és una infraestructura medieval única que recorre les profunditats subterrànies 
de Torroella. Una canalització que proporcionava aigua a Torroella i que va evolucionar 
conjuntament amb la vila quasi fins als nostres dies. Veniu i submergiu-vos en la història 
de Torroella, a través d’un dels seus elements arquitectònics més singulars i desconeguts.

Mulla’t els peus i descobreix una història desconeguda de Torroella!

Dissabte 13 d’octubre, a les 11.00 h
Museu de la Mediterrània

vISITA A LA MINA D’AIGuA

Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta.
Places limitades. Cal inscripció prèvia mitjançant el telèfon 972 75 51 80 o al correu 
museu@torroella-estartit.cat. Edat mínima 7 anys. Cal portar botes d’aigua.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
JO

RN
AD

A
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Josep Mut i Benavent i Esther Pardo i Gimeno ens presenten aquest llibre 
amb el qual volen mostrar que és possible aprendre la cultura musical de 
forma senzilla i sense adonar-se'n.

Vols comprovar-ho? Vine, no t'ho perdis!

Dimecres 17 d'octubre a les 19.00 h
Biblioteca Municipal Pere Blasi

GIMNàSTICA DE L'àNIMA
PRESENTACIÓ A CàRREC DE JOSEP MuT I ESThER PARDO

Biblioteca Municipal Pere Blasi / Edicions Curbet

Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA
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CALENDARI EXPOSICIONS

HORARI:
de dimarts a dissabte, matins de 10.00 a 14.00 h
de dijous a dissabte, tardes de 18.00 a 21.00 h

C/ del Port, 25 - 17258 l’Estartit - Telèfon 972 75 25 33 - www.emdlestartit.cat

EMD 
DE l’ESTARTIT

del 19 d'octubre al 25 de novembre
CONCuRS DE FOTOGRAFIA NATuRALISTA àLEX LORENTE

 
del 12 de desembre al 12 de gener
MOSTRA D'ART LOCAL DE L'ESTARTIT

32 · MONTGRÍ CuLTuRA
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Una història pertorbadorament divertida, tendra i trepidant, que combina 
amb humor i espontaneïtat tècniques de circ, teatre i dansa, en què els 
espectadors són testimonis d'excepció d'un continu anar d'aquí cap allà, 
on res és el que sembla i tot sembla el que és.

Els personatges neixen del no-res, els objectes es modelen a les necessi-
tats del narrador en un món on es confon la vida amb els somnis.

Fitxa artística: Idea, creació i escenografi a: Vol’ e Temps / Interpretació: Darío Dumont 
Swinkels, Albert Moncunill Ferrer i Sara Ortiz
Llengua: Castellà
Durada: 50 min

Dissabte 20 d’octubre, a les 18.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

MuNDOS DE PAPEL, 
COMPANyIA vOL’E TEMPS

Auditori Teatre Espai Ter

Preu: 12 € Adult / 10 € menors de 10 anys - Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE 
CIRC
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Veniu amb família i descobriu, amb aquesta activitat dinamitzada, plena de jocs i treballs 
en equip, com juguen els nens i nenes a la Mediterrània. Farem jocs originaris de diferents 
cultures que ens ajudaran a conèixer una mica més els països amb qui compartim un ma-
teix mar.

Diumenge 21 d’octubre, a les 11.00 h
Museu de la Mediterrània

JOCS DE LA MEDITERRàNIA

Museu de la Mediterrània

Més informació: www.museudelamediterrania.cat
Activitat gratuïta. Places limitades, per aquest motiu cal inscripció prèvia mit-
jançant el telèfon 972 75 51 80 o al correu museu@torroella-estartit.cat. És una 
activitats per fer amb família i per edats recomanades d’entre 6 a 10 anys. 

EL PETIT MUSEU
TA

LL
ER
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CLuB DE LECTuRA

Biblioteca Municipal Pere Blasi
c/Porta Nova, 45 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972759919 - biblioteca@torroella-estartit.cat

Biblioteca Municipal de l'Estartit
c/Església, 84 - 17258 L'Estartit - Tel. 972750217 



37MONTGRÍ CuLTuRA ·

Comentem un clàssic de l'autor francès 
Jena-Paul Sartre amb el professor de literatura 
Josep Maria Bertran.

Comentem el llibre L'olor de la teva pell amb el 
seu autor, Alfons Cama, que ja ens havia visitat 
amb una anterior novel·la Amb dits de molsa.

Comentarem l'últim llibre que ha publicat en 
Vicenç Pagès, Robinson, i tindrem la sort de 
poder parlar-ne amb l'autor.

A l'Estartit tornarem a gaudir de la presència 
de l'escriptora Clara Escajedo. Aquesta vegada 
comentarem l'última novel·la que ha publicat 
La elegía del verdugo, on es tracta el tema 
del maltractament de les dones. 

LA NàuSEA
JEAN-PAuL SARTRE

ROBINSON
AMB vICENÇ PAGèS

LA ELEGÍA DEL vERDuGO
AMB CLARA ESCAJEDO

LECTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL PERE BLASI I  BIBLIOTECA DE L'ESTARTIT

Dimecres 24 d'octubre 
a les 19.00 h

Divendres 30 de novembre
a les 19.00 h

Dimarts 29 de gener 
a les 19.00 h

Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella

Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella

Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella

Biblioteca Municipal de l'Estartit

Divendres 26 d'octubre 
a les 20.00 h

L'OLOR DE LA TEvA PELL
AMB ALFONS CAMA



38 · MONTGRÍ CULTURA

CIèNCIA A LA PORTA
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MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

El Museu de la Mediterrània enceta un cicle de col·loquis per apro-
par-nos d’una manera més didàctica, amena i propera a diferents temes 
de la ciència i la investigació. I ho volem fer amb gent de la casa, veïnes 
i veïns de Torroella i l’Estartit, que desenvolupen, potser sense nosal-
tres saber-ho, projectes i tasques molt interessants per a la recerca 
científica.

«Ciència a la porta» vol acostar-nos a la ciència i a la recerca però també 
a la persona que hi ha al darrera, com és el seu dia a dia, quines moti-
vacions el mou, què li agradaria descobrir. 

Unes xerrades properes per fer ciència, per fer poble i, de pas, per 
conèixer la professió de científic. 

Divendres 26 d’octubre, a les 19.30 h 

LA CIèNCIA AL SERvEI DELS CONREuS
AMB JOAN SERRA, INvESTIGADOR DE FuNDACIÓ MAS BADIA

Propera sessió:
Divendres 23 de novembre, a les 19.30 h

Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta

XERRADES
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Tres generacions d’una família d’origen irlandès resident als Estats Units 
es reuneixen per celebrar el dia d’Acció de Gràcies a l’apartament de Chi-
natown d’una de les filles, trencant la tradició de sopar a la casa familiar 
de Pennsylvania. Els membres de la família Blake començaran a airejar els 
seus secrets més ben amagats tot just iniciat l’àpat, es barallaran tan bon 
punt encetin les postres i, al final del dia, estaran cansats de la batalla.

Dissabte 27 d’octubre, a les 20.30 h 
Auditori Teatre Espai Ter

huMANS, D'STEPhEN kARAM
DIRECCIÓ MARIO GAS

Espectacle inclòs dins la programació del festival Temporada Alta, amb el suport de l'Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí i la Fundació Vila Casas 

A partir de 17 € i fins a 36 € (segons zona) 
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE TEATRE

Fitxa artística
Autor: Stephen Karam / Direcció: Mario Gas / Interpretació: Jordi Bosch, Lluïsa Castell, 
Miranda Gas, Candela Serrat, Jordi Andújar i Maife Gil.

Durada: 90 min
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El mundo de la Tarántula és el títol del nou llibre de Pablo Carbonell, un dels 
artistes més polifacètics del panorama artístic i una icona de la música 
espanyola, fundador del llegendari grup Los Toreros Muertos.

És amb aquest mateix títol que l'artista presenta un espectacle, entre el 
monòleg i el musical, que narra, amb franquesa però també amb el sentit 
de l'humor que el caracteritza, des de la seva infància fi ns als seus projec-
tes més recents.

Sobre l’escenari té lloc un viatge emocional sobre els últims trenta anys 
d'Espanya, els amics que l’han ancorat a la vida i les cançons que els van 
acompanyar i fa una mirada al signifi cat de la creació artística.

Fitxa artística: Direcció: José Troncoso / Autor i actor: Pablo Carbonell

Llengua: Castellà
Durada: 90 min

Dijous 1 de novembre, a les 19.00 h 
Auditori Teatre Espai Ter

EL MuNDO DE LA TARÁNTuLA
PABLO CARBONELL

Auditori Teatre Espai Ter

A partir de 25 € i fi ns a 31 € (segons zona) -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE TEATRE
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Enguany se celebra el centenari del naixament de Carles Fages de Cli-
ment. Per homenatjar-lo tindrem la sort d'escoltar Jordi Canet, filòleg, co-
missari de l'any Fages de Climent i director del Museu d'Història Medieval 
de Castelló d'Empúries amb la conferència "La redescoberta d'un tresor 
literari: l'obra literària de Carles Fages de Climent en el marc de l'Any 
Fages de Climent". Josep Tero també hi posarà música amb "El poeta de 
l'Empordà". Una tarda completa per conèixer l'escriptor empordanès Car-
les Fages de Climent.

Divendres 2 de novembre, a les 18.00 h
Església de Santa Anna de l'Estartit

hOMENATGE A CARLES FAGES DE CLIMENT
A CàRREC DE JOSEP TERO I JORDI CANET

Biblioteca Municipal de l'Estartit / Any Carles Fages de Climent i Diputació de Girona

Activitat gratuïta

CONFERÈNCIA CONCERT

CO
NF

ER
ÈN

CI
A
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El Museu de la Mediterrània forma part del Club de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona. Des de fa tres anys, aquest club organitza el mes de novembre el “Som 
Cultura”. Aquesta és una acció que pretén estimular l’interès i el consum cultural tant dels ha-
bitants locals com dels visitants, sorprendre amb propostes culturals innovadores i reivindicar 
el patrimoni monumental, artístic i tradicional de les comarques gironines. Aquest any des del 
museu us oferim la visita guiada “La guerra de l’arròs: una història de novel·la”

Estem a principis del 1899 i dos pobles veïns de l’Empordà, Torroella de Montgrí i Pals, estan a 
punt d’iniciar un veritable enfrontament social. La causa, una llarga problemàtica, el conreu de 
l’arròs. Recorreu amb nosaltres els carrers i palaus de Torroella i descobriu una història d’enve-
ges, fam, epidèmies i dos personatges enfrontats que van néixer a la mateixa casa. 

Completa la visita guiada amb el pack gastronòmic de l'arròs al restaurant del Palau Lo Mirador. 

Dissabte 3 de novembre, a les 12.00 h
Museu de la Mediterrània

LA GuERRA DE L’ARRòS: uNA hISTòRIA DE 
NOvEL·LA

Museu de la Mediterrània / SB Creacions / Palau Lo Mirador

Més informació: www.museudelamediterrania.cat
Visita guiada 5 € - Visita guiada més menú de l'arròs 30 € 
Places limitades, per aquest motiu cal inscripció prèvia mitjançant el telèfon 
972 75 51 80 o al correu museu@torroella-estartit.cat.

SOM CULTURA VISITA
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Aquesta és la primera William Shakespeare que es presenta a l’Espai Ter.

Dues parelles de bessons separats en néixer coincideixen sense saber-ho 
en una mateixa ciutat 25 anys després i es desencadena un divertit joc 
d'embolics i confusió de personalitats. Antífolo de Siracusa viurà una aven-
tura màgica i gairebé onírica mentre que el seu germà, Antífolo d'Efes, 
veurà la seva tranquil·la existència convertida en un autèntic malson. 

Una comèdia per a tots els públics per riure una bona estona.

Fitxa artística: Direcció: Alberto Castrillo-Ferrer / Repartiment: Rafa Blanca  (Antífolo de 
Efeso), J. J. Sánchez (Antífolo de Siracusa/Mercader), Julián Ortega (Dromio de Efeso/
Dromio de Siracusa), Silvia De Pé (Adriana), Antonia Paso (Duquesa/Mejillonera), Javier 
Ortiz (Duque/Kerem/Mercader/Guardia/Abadesa), Irene Aguilar (Luciana/Sacerdotisa), 
Angelo Crotti (Egeón/Pinch/Angelo)

Llengua: Castellà
Durada: 90 min

Diumenge 4 de novembre, a les 19.00 h  
Auditori Teatre Espai Ter

LA COMEDIA DE LES ENREDOS
DE WILLIAM ShAkESPEARE

Auditori Teatre Espai Ter

A partir de 25 € i fi ns a 31 € (segons zona) -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE TEATRE
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Akari és llum. Us convidem a un espectacle màgic de dansa que ens con-
vida a investigar la llum i la seva particular forma de viatjar per l'aire, la 
necessitat que tenim d'acostar-nos a un raig de llum per escalfar-nos la pell 
i per què tots tanquem els ulls quan ens hi acostem. 

A través de la dansa, la llum interior de cada un de nosaltres brilla d'una 
manera especial i única !!

Fitxa artística: Direcció teatral: Julia Ruiz Carazo / Direcció general: Omar Meza / Balla-
rins: David Barrera i Inés García

Durada: 45 min

Dissabte 10 de novembre, a les 18.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

AkARI
COMPANyIA DA.TE DANZA

Auditori Teatre Espai Ter

Preu: 12 € Adult / 10 € menors de 10 anys -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE
DA

NS
A
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Us convidem a participar a un taller de dansa creativa per descobrir a tra-
vés d’un conte basat en les llegendes de pirates i gegants del Montgrí, les 
possibilitats del moviment creatiu i l’expressió corporal dels assistents.

Una activitat que ens ajudarà a potenciar la capacitat creativa en la ge-
neració del moviment i descobrir les pròpies possibilitats de coordinar el 
moviment amb diferents ritmes. A més a més aprendrem a expressar a 
través del cos les diferents situacions viscudes pels protagonistes.

Aquesta activitat s’inclou dins el cicle “El petit museu”, activitats per rea-
litzar en família.

Diumenge 11 de novembre, a les 11.00 h
Museu de la Mediterrània

PIRATES I GEGANTS DEL MONTGRÍ
TALLER DE DANSA CREATIvA

Museu de la Mediterrània

Més informació: www.museudelamediterrania.cat
Activitat gratuïta. Places limitades, per aquest motiu cal inscripció prèvia mitjançant el 
telèfon 972 75 51 80 o al correu museu@torroella-estartit.cat.Edat recomanada entre 3 i 
6 anys

EL PETIT MUSEU TALLER
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El Fòrum de Recerca del Baix Ter és una jornada per a difondre diferents 
recerques i treballs que s’han porta a terme al llarg de l’any referits al 
territori del Baix Ter. En aquest sentit és un punt de trobada dels diversos 
professionals que realitzen investigacions multidisciplinars en el territori 
més proper. Una jornada que vol promoure el contacte entre aquests in-
vestigadors i fomentar així les recerques transversals en el territori, però 
que està oberta a tot el públic en general.

El Fòrum de Recerca del Baix Ter està organitzat pel Centre de Documen-
tació del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter ubicat al Museu de la Me-
diterrània i en aquesta edició es portarà a terme al poble de Ullà amb la 
col·laboració del seu ajuntament i el Parc Natural del Montgrí, les illes 
Medes i el Baix Ter.

Dissabte 17 de novembre, a les 10.00 h
Ullà 

vI FòRuM DE RECERCA DEL BAIX TER

Museu de la Mediterrània / Ajuntament d'Ullà

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat

VI FÒRUM DE RECERCA
JO

RN
AD

A
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El 2018 se celebra el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany, 
Premi Sant Jordi de novel·la i Premi Joanot Martorell. Va escriure textos 
que tracten de manera molt directa els temes candents de la societat i 
que avui dia ho continuen essent. Una de les actrius més reconegudes de 
Catalunya, Carme Sansa, guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi 
Nacional de Cultura posarà veu i ànima als textos i fragments de la seva 
obra, acompanyada a l'acordió del músic i actor Jaume Mallofré.

Dimecres 21 de novembre, a les 20.00 h
Biblioteca Municipal Pere Blasi

DIu I CANTA CARME SANSA
hOMENATGE A MARIA AuRèLIA CAPMANy

Biblioteca Municipal Pere Blasi / Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Activitat gratuïta

RECITAL I MÚSICA M
ÚSICA
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Per primera vegada, la col·lecció Mascort posa a l’abast de tothom una 
part del seu fons fotogràfic familiar amb una exposició de més de 200 
imatges. Es tracta d’un fons excepcional que destaca tant pel seu gran 
abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del s. XIX 
-on s’hi observen alguns dels primers procediments fotogràfics- amb la 
presència de fotògrafs nacionals i internacionals.

La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la his-
tòria de la fotografia i reivindiquen la importància del fons familiars com a 
font de coneixement per a la història, els costums i els valors de la societat 
en diferents èpoques.

Dissabte 24 de novembre
Casa Galibern 

vIDES PRIvADES. hISTòRIES COMPARTIDES
EL FONS FOTOGRàFIC DE LA FAMÍLIA MASCORT (1860-1960)

Fundació Mascort - Casa Galibern

Més informació: www.fundaciomascort.com
Dilluns, dissabte, diumenge i festius: d’11 a 13:30h. Divendres i dissabte: de 16:30 a 20h. Dimarts tancat
Entrada Gratuïta 

FUNDACIÓ MASCORT EXPOSICIÓ
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Tradicionalment, el diumenge abans del 25 de novembre (dia de Santa Caterina) se celebra 
l’Aplec de Santa Caterina. Aquest dia, l’entorn privilegiat de l’ermita de Santa Caterina, 
situada a la falda del Montgrí, s’omple de centenars de persones de tot l’Empordà per 
gaudir d’una jornada festiva i sardanista molt acollidora.

Cita de referència ineludible es constitueix ja com un dels aplecs més importants de la 
comarca, amb l’àpat multitudinari que acull, la missa solemne a l’ermita, les colles sarda-
nistes que s’hi troben, i les visites rituals al “Manelet” i al pou, on popularment hom creu 
que es “pesca” a la mainada.

No us el perdeu!

Diumenge 25 de novembre
Ermita Santa Caterina

APLEC DE SANTA CATERINA

Associació d’Amics de Santa Caterina i Ajuntament de Torroella de Montgrí

Més informació: www.ermitadesantacaterina.org / info@ermitadesantacaterina.org

FE
ST

A
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Una de les tradicions més arrelades del Nadal i més difosa als països me-
diterranis és la de muntar el pessebre. La molsa, el suro, els troncs... 
juntament amb les figures de fang del naixement, els pastors i el caganer 
formen part dels símbols més nostrats. Al Museu de la Mediterrània cada 
any es munta un pessebre monumental amb l’escenari inconfusible del 
territori del Baix Ter amb el Montgrí de fons.

Aquest any serà especial i és que farà deu anys que en Josep Mir, i una 
colla d’ajudants, realitzen un gran esforç per sorprende’ns amb un pesse-
bre monumental, diferent i original. Una efemèride que es celebrarà amb 
moltes sorpreses i amb més majestuositat que mai.

Divendres 30 de novembre, a les 19.00 h - Inauguració
Museu de la Mediterrània 

EL PESSEBRE DE JOSEP MIR
EDICIÓ ESPECIAL 10è ANIvERSARI

Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat

EXPOSICIÓ
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Per la fira de Sant Andreu us volem oferir uns contes divertits. I després de 
triar i rementar  hem descobert que dins la cançó de la masovera s'hi ama-
guen tot de contes i més cançons. No t'ho perdis, és molt emocionant!!!

Dissabte 1 de desembre, a les 12.00 h
Biblioteca Pere Blasi de Torroella de Montgrí

LA MASOvERA SE'N vA AL MERCAT
CONTES A CàRREC DE ROSA PINyOL

Àrea de Comerç de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

Activitat gratuïta

HORA DEL CONTE
LE

CT
UR

A
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En la seva catorzena edició, la Mostra d'Entitats arriba com cada any coin-
cidint amb la Fira de Sant Andreu com una aposta ferma que fan les enti-
tats del municipi, part indispensable de l'activisme i la cultura locals, per 
mostrar l'activitat que desenvolupen i donar-la a conèixer al públic d'aquí, 
però també al públic de fora que s'apropa a Torroella empès per l'ambient 
festiu que porta la Fira de Sant Andreu.

L'exposició d'associacions municipals en ple centre del municipi repre-
senta un espai idoni per a la interacció social, la promoció de l'activisme 
cultural i el treball en xarxa entre les entitats.

Durant el cap de setmana de la Fira de Sant Andreu tindreu ocasió d'inter-
canviar impressions amb les associacions i descobrir les diferents activi-
tats que organitzen i que ens ofereixen.   

1 i 2 de desembre
Torroella de Montgrí

XIv MOSTRA D'ENTITATS

Àrea de Cultura i Festes

FIRA SANT ANDREU
FE

ST
A
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Descobreix la mediterrània 
amb els cinc sentitsLa Fira en el Record constitueix un dels actes centrals de la Fira de Sant 

Andreu, tot transportant-nos a l'essència històrica de la vila i els seus per-
sonatges.

Coincidint amb les diferents èpoques en que s'ha celebrat aquest famosa 
fira agrícola i ramadera, referent a tota la contrada, la Fira en el Record 
ens presenta en cada edició nous escenaris i retrats costumistes que ens 
permeten apropar-nos a la realitat social d'un passat més o menys llunyà.

Hi ha millor opció per copsar l'esperit de l'època que viatjar pels carrers, pai-
satges i llars de Torroella de Montgrí, tot coneixent les seves famílies i perso-
natges? La Fira en el Record ens ofereix l'oportunitat de conèixer en detall i a 
través de la recreació escènica varis espais emblemàtics de la vila de Torroella 
de Montgrí com patis, palaus, cases senyorials, casals de pagès, hortes, etc.

Si un s'hi apropa i s'anima a fer el seu recorregut, gaudirà de valent, apren-
drà molt i de ben segur que coneixerà racons de la història de Torroella que 
no el deixaran indiferent.

1 i 2 de desembre
Torroella de Montgrí

XvIII FIRA EN EL RECORD

Àrea de Cultura i Festes

FIRA SANT ANDREU
FE

ST
A
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Descobreix la mediterrània 
amb els cinc sentits

c. Ullà, 27-31 
17257 Torroella de Montgrí 
Tel. 972 755 180 
info@museudelamediterrania.cat 
www.museudelamediterrania.cat
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El Cor Anselm Viola oferirà el tradicional concert de la Fira de Sant Andreu
i com és habitual, hi haurà també una coral convidada: la Coral Espígol de 
Barcelona.

La Coral Espígol va ser fundada la tardor de 1979 pel seu actual director, Quim 
Manyós. Actualment té la seu al Centre Artesà Tradicionarius, lloc des d'on es 
promou la música tradicional i popular catalana i d'arreu del món. El seu reper-
tori, de més de quatre-centes obres, inclou composicions d'estils i d'èpoques 
molt diverses, des del Renaixement fins a la música contemporània, passant 
pel jazz i obres de grans compositors L'any 2015 amb motiu de la celebració 
del 35è aniversari de la coral es van estrenar dues noves obres amb acompa-
nyament orquestral: el Magnificat de Vivaldi i la Missa Brevis K49 de Mozart. 
L'any 2017, la coral ha interpretat la Missa Criolla, d'Ariel Ramírez, i ha estrenat 
un nou repertori titulat: Cançons d'arreu del món

No us perdeu aquesta ocasió d’escoltar aquesta coral en el marc de la Fira 
de Sant Andreu.

Dissabte 1 de desembre, a les 18.00 h
Església de Sant Genís

COR ANSELM vIOLA I CORAL ESPÍGOL DE 
BARCELONA

Agrupació Coral Anselm Viola

Activitat gratuïta

CONCERT DE FIRA
M

ÚS
IC
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Una història que ens parla d'amistat, de l'amistat que sorgeix en un espai 
de llibertat com és un pis d'estudiants, lluny del pes de la família.

I és en aquesta casa d'estudiants, entre els 18 i els 19 anys, que les tres 
protagonistes faran "l'estirada" juntes, i juntes tastaran la llibertat de poder 
descobrir qui són més enllà del que els pares o l'entorn han projectat da-
munt de cadascuna d'elles.

Seran només un parell d'anys, però el que compartiran serà tant pur, tant 
de veritat, que aquests anys les marcaran per tota la vida.

Fitxa artística: Direcció: Sílvia Munt / Autora: Amelia Bullmore / Intèrprets: Clara Segura, 
Marta Marco, Cristina Genebat

Durada: 110 min

Dimecres 5 de desembre, a les 20.30 h 
Auditori Teatre Espai Ter

LES NOIES DE MOSSBANk ROAD
D’AMELIA BuLLMORE

A partir de 17 € i fins a 36 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE TEATRE

Espectacle inclòs dins la programació del festival Temporada Alta, amb el suport de l'Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí i la Fundació Vila Casas 
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Com el seu anterior projecte, Matèria del temps, el nou treball de Jordi 
Molina, Retrat en groc, aposta pels temes d'autoria pròpia articulats en base 
a materials tradicionals, per tal d'obtenir una proposta artística que fl uctua 
entre la música tradicional, la world music, la cançó i la improvisació.

Un projecte creatiu que és també vital, honest i que no defuig el compro-
mís social i de país que demanen els temps actuals. Un compromís, un 
posicionament que evidencia que l'ambició artística ben entesa és, també 
i principalment, un element de transformació social imparable.

Fitxa artística: Jordi Molina, tenora, composició, arranjaments i direcció musical / Joan 
Díaz, teclats i melòdica / Ramon Prats, bateria / Franco Molinari, contrabaix / Juan Aguiar, 
violí, guitarró i mandola / Marc Vila, percussions / Júlia Molina, veu. 

Durada: 90 min

Divendres 7 de desembre, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

RETRAT EN GROC
JORDI MOLINA

Auditori Teatre Espai Ter

A partir de 14 € i fi ns a 20 € (segons zona) -  Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE M
ÚSICA
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El Museu de la Mediterrània impulsa un nou projecte de recerca etnològic 
de l’olivera i l’oli del Montgrí. Aquest treball està inventariant i documen-
tant els processos tradicionals d’elaboració de l’oli, posant en valor el pai-
satge tradicional del Montgrí i Baix Ter, així com explicar els canvis en els 
processos productius i agraris que ha experimentat el territori. Un treball 
realitzat a partir de l'aportació de les persones que han cultivat i cultiven 
el Montgrí.

Una conferència on s’exposaran els resultats obtinguts d’aquest projecte 
etnològic, que ha estat conduït per l’antropòleg Jaume Badias. 

Al finalitzar, s’oferirà un petit tast d’oli del Montgrí.

Divendres 14 de desembre, a les 19.30 h
Museu de la Mediterrània

L’OLI AL MONTGRÍ

CONFERÈNCIA

Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat
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Fer cagar el tió és una tradició molt arrelada a Catalunya i a d'altres indrets 
des de segles enrere. Malgrat que sempre ho fem en companyia, es pot 
fer a casa, però també amb altres nens i nenes a la plaça del poble. L'es-
perit no varia, sempre és el mateix: esperar que el tió, un tronc sec i molt 
savi, sigui generós i cagui petites sorpreses i moltes llaminadures.

Aquest any, com cada any, el municipi de Torroella de Montgrí celebrarà un 
tió popular a la plaça de la Vila per donar la benvinguda al Nadal.

No us el perdeu!

Amb la col·laboració d'Associació Activa't Torroella, els beneficis que s'ob-
tinguin aniran destinats a la Marató de TV3.

16 de desembre
Torroella de Montgrí

TIÓ POPuLAR

Àrea de Cultura i Festes

FE
ST

A
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NADAL AL MuSEu
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MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

Ens endinsem en els dies de festes nadalenques i volem 
que els més petits de casa també participin en l’elabora-
ció dels menús. A partir dels ingredients principals de la 
dieta mediterrània elaborarem unes receptes per posar a 
la taula aquest dies de festa. 

Diumenge 23 de desembre, a les 10.30 h

TALLER DE CuINA NADALENCA

TA L L E R A partir de 6 anys

TA L L E R Edat recomanada de 8 a 14 anys Edat recomanada de 3 a 8 anysV I S I TA
Dimecres 2 de gener, a les 11.00 h

TALLER D’EGAGRòPILES

Us proposem una visita dinamitzada a l’exposició per-
manent del Museu de la Mediterrània on creareu una 
partitura, imaginaria, omplint un pentagrama de notes 
musicals mediterrànies. 

A través d’aquesta activitat i del joc, recorrerem l’expo-
sició permanent del museu i donarem música i vida a 
aquest territori.

Divendres 4 de gener, a les 18.00 h

ELS SONS DE LA MEDITERRàNIA

Sabeu que al nostre parc natural hi habiten diferents aus 
nocturnes? Les coneixeu? Us volem ensenyar les diferents 
especies que hi ha, les seves característiques i els seus 
cants. 

A més, també investigarem la seva alimentació a partir 
d’egagròpiles (les regurgitacions de les aus). Amb pinces, 
pinzells i lupes podrem descobrir els animals dels quals 
s’alimenten els rapinyaires nocturns.Descobreix un món 
fascinant!

V I S I TA Edat recomanada de 3 a 8 anys

L’aventura és a punt de començar! Us convidem a fer 
un passejada única per descobrir la Mediterrània amb 
els 5 sentits. A través de contes, música i sorpreses, 
ens endinsarem en un mar d’emocions. T’apuntes a 
aquest viatge?

Divendres 28 de desembre, a les 18.00 h

LA FANTàSTICA hISTòRIA DE 
L’ATRAPASONS

Activitats familiars i gratuïtes. Places limitades, cal inscripció prèvia mitjançant el telèfon 972 75 51 80 o al  
museu@torroella-estartit.cat. Tots els menors d’edat cal que vagin acompanyats d’un familiar
Més informació: www.museudelamediterrania.cat
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L'Agrupació Coral Anselm Viola ens oferirà el mes de desembre el Concert 
de Nadal a l’església de Sant Genís. Just a les portes de Nadal, el diumen-
ge 23 de desembre, els diferents cors de l’Agrupació Coral Anselm Viola 
ens oferiran les tradicionals nadales i altres cants que ens ajuden a fer 
més presents aquestes festes i a sentir-nos un poble més unit. Un cant a 
la pau, a l’amor i a l’esperança.

Els beneficis d’aquest concert aniran destinats a una entitat social vincu-
lada al municipi.

Diumenge 23 de desembre, a les 18.00 h
Església de Sant Genís

CONCERT DE NADAL

Agrupació Coral Anselm Viola

Preu: 5 €

CONCERT DE NADAL
M

ÚS
IC

A
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Al cinema 
cal anar-hi!

Setmanalment el Cine Club Torroellenc, organitza  
sessions dirigides a diferent tipus de públic:

Dissabtes i diumenges (i altres festius) a les 5 de la tarda 
sessió dirigida al públic infantil.

Divendres nit, dissabtes i vigílies festiu nit, diumenges i 
festius vespre i nit i dilluns a la nit, sessions de cinema per 
a públic en general.

Sessions de Cine club, quinzenalment, els divendres a la nit.  

Pel·lícules en versió original. 

Entrada gratuïta per als socis del Cine Club Torroellenc.

Inaugurat l’any 1928.  Local municipal des de l’any 1985
Amb un equip de projecció digital

Carrer Codina, 28 - 17257 Torroella de Montgrí  - Tel. 972 75 83 96 

Informació actualitzada del Cinema a:
www.cineclubtorroellenc.cat
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L’Espai Ter organitza, des d’aquest any, el Premi Espai Ter de Música 
per donar suport a la creació musical dels Països Catalans. 

El grup vocal In Crescendo és el guanyador d’aquesta primera edició 
i presentarà el seu nou treball discogràfic en exclusiva a l’Espai Ter. 

El suport de l’Espai Ter es concreta en la cessió d’espais de residèn-
cia per a la creació, l’enregistrament i edició del treball, l’estrena i la 
presentació del projecte discogràfic al mateix auditori.  

La creació del Premi significa també l’arrencada de la nova col·lecció 
de CDs Espai Ter. 

PREMI ESPAI TER 
DE MÚSICA

78 · MONTGRÍ CuLTuRA
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Concert presentació del nou disc de In Crescendo, com a guanyadors del 
Premi Espai Ter de Música. 

La veu és el component principal d’aquest nou treball, però els temes a 
cappella s’intercalen amb d’altres amb acompanyaments instrumentals. Són 
cançons triades amb cura, per no deixar mai indiferent l’espectador, perquè 
la veu l’embolcalli en una muntanya russa d’emocions. Els arranjaments del 
director Lluís Pérez Cansell són un repte harmònic que ens fan redescobrir 
aquelles cançons que crèiem immutables.

Fitxa artística: Direcció musical: Lluís Pérez Cansell / Intèrprets: Paula Aparicio, Elena Oliver, 
Samantha López, Anna Pérez, Queralt Barbany, Laia Martínez, Miquel Fernández, Arnau Oliver, 
Inés Martí de Veses, Maria Rosa Rodríguez, Julen Gerrikabeitia, Lluís Pérez Cansell.

Durada: 75 min

Divendres 28 de desembre, a les 21.00 h 
Auditori Teatre Espai Ter

IN CRESCENDO PRESENTA NOu DISC 

Auditori Teatre Espai Ter

A partir de 15 € i fi ns a 18 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat

PREMI ESPAI TER DE MÚSICA M
ÚSICA
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L’Agrupació Coral Anselm Viola ens convida a fer un Nadal més participatiu 
amb una cantada de nadales per carrers i places de la vila. El dissabte 29 
de desembre a partir de les 6 de la tarda començant per la Plaça de la Vila, 
el nucli antic s’omplirà de melodies de Nadal d’aquí i d’altres llocs. Un re-
gal on tothom pot participar i gaudir d’un Nadal més autèntic.

Dissabte 29 de desembre, a les 18.00 h
Inici a la plaça de la Vila

CANTADA DE NADALES PELS CARRERS I 
PLACES DE TORROELLA

Agrupació Coral Anselm Viola

Activitat gratuïta

NADAL
M

ÚS
IC
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Un cop més s’arriba al termini de l’any. I l’últim dia de l’any, el dia de Sant Silvestre, és el 
dia que l’Home dels Nassos de Torroella de Montgrí, personatge emblemàtic que té tants 
nassos com dies té l’any, surt de la Capella de Sant Antoni amb el darrer nas que li queda 
per passejar-se per la vila de Torroella i saludar petits i grans del municipi i de més enllà 
que s’hi vulguin apropar.

La seva escomesa és simbolitzar l’any que finalitza i que deixem enrere per donar la benvin-
guda al nou any. Ho fa a la seva manera, amb el seu gran nas, recorrent carrers i places per 
recordar entre tots i totes el transcurs de l’any (moments bonics, avorrits, fantàstics, mà-
gics, difícils,...) i repassar les esperances que tenim dispositades en l’any que encetarem. 

A Torroella de Montgrí, així com a d’altres indrets de Catalunya se celebra la Festa de 
l’Home dels Nassos recuperant una tradició dels anys seixanta i setanta que forma part del 
calendari festiu i el patrimoni local del municipi.

La cursa de l’Home dels Nassos és una altra activitat que pot complementar la jornada. A 
l’espera de programació definitiva.

Diumenge 31 de desembre, a les 11.30 h
Torroella de Montgrí

FESTA DE L’hOME DELS NASSOS

Àrea de Cultura i Festes

Activitat gratuïta 
Més informació: www.torroella-estartit.cat / casapastors@torroella-estartit.cat

FESTA
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CICLE DE NADAL

Preu: 16 € - Amb paquet de Nadal

Us proposem donar la benvinguda a l’any 2019 amb un concert ja clàssic a 
l’Espai Ter: el concert vienès de l’orquestra Terres de Marca.

Aquest any, a més dels valsos, les polques, les marxes i les obertures més 
conegudes d’aquesta noble i elegant tradició vienesa i dels altres valsos 
del cànon clàssic europeu, oferim la novetat d’algunes peces ben nostres, 
elements d’atrezzo i pinzellades de coreografi a. 

Fitxa artística: Direcció: Josep Miquel Mindán Seuba / Orquestra Terres de Marca

Durada: 70 min

Dimarts 1 de gener, a les 19.00 h 

vALSOS I POLquES
AMB L’ORquESTRA TERRES DE MARCA

CONCERT D'ANY NOU
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AUDITORI TEATRE ESPAI TER

Un concert teatral per a tots els públics. Un espectacle còmic i musical 
amb una banda sonora formada per les peces més conegudes dels 
compositors més destacats de la música clàssica. Teatre de gest amb 
molt d'humor, dotze músics i un director d'orquestra que fan transcór-
rer la música clàssica per les situacions més inversemblants.

Fitxa artística: Autor i director: Jordi Purtí / Direcció musical: Carles Coll Costa / 
Orquestra de Cambra de l’Empordà

Durada: 75 min

Diumenge 6 de gener, a les 19.00 h 

TEMPO D’huMORE 
AMB L’ORquESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDà

2 espectacles 26 € Més informació: www.espaiter.cat

CONCERT DE REIS

M
ÚSICA
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A

ELS REIS A L’ESTARTIT
Gener 2019

Dimarts 1 de gener
16.30 h - plaça de l'Església - LLIURAMENT DE LA CARTA 
ALS PATGES DELS SSS MMM ELS TRES REIS DE L'ORIENT

Dissabte 5 de gener 
a partir de les 18.00 h - plaça del Port
BENVINGUDA I CAVALCADA DELS SSS MMM ELS TRES 
REIS DE L'ORIENT

Organitza: Associació Lúdico-Cultural Els Reis de l’Estartit 

86 · MONTGRÍ CuLTuRA
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FESTA DELS REIS A TORROELLA DE MONTGRÍ
Dissabte 5 de gener durant tot el dia

La Festa dels Reis és un dia molt esperat pels nens i nenes de totes les ca-
ses. Els desitjos acumulats durant tot l'any es manifesten en una carta plena 
d'il·lusió, els encàrrecs de la qual podran ser satisfets pels tres Reis de l'Orient, 
sempre i quan els infants siguin considerats amb els seus benefactors i que 
s'hagin portat bé.

Per aquesta jornada tan especial, tindrem una programació variada que permeti 
a petits i grans transmetre aquest missatge tan especial als Reis Mags i alhora 
gaudir d'una festa i arribada de Ses Majestats ben lluïda i plena de sorpreses.

Per aquest motiu, s'anticipen les següents activitats, sempre subjectes a canvis 
segons la programació definitiva: 

11.30 a 17.30 h - Plaça de la vila 
Recollida de cartes pels carters reials
(Si algun nen/a està malalt/a i no pot venir a portar la carta, feu-nos-ho saber i 
el carter reial vindrà a casa a recollir-la) 

13.00 h - a la Capella de Sant Antoni
Lliurement de Premis del XIIè Concurs de dibuix Cartell de 
la Festa de Reis 
Lloc: Capella de Sant Antoni (Pl. de la Vila)  

19.15 h - Passeig de Catalunya
Castell de focs de benvinguda als Tres Reis de l’Orient.
Tot seguit... pels carrers de Torroella
Cavalcada de Ses Majestats els Tres Reis de l’Orient 

Més informació: www.torroella-estartit.cat 
casapastors@torroella-estartit.cat

Organitza: Casa Pastors i vàries entitats col·laboradores
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Presentació de les gravacions dutes a terme durant el 2018 del projecte de 
recuperació de la memòria oral de músics de cobles orquestres.

El Museu de la Mediterrània continua amb aquest projecte de recerca, 
que pretén recuperar i donar a conèixer, a través de la memòria oral, la 
feina dels músics de les cobles orquestres (les formacions musicals més 
antigues del país) que han viscut el canvi en l'ofici, en el seu repertori, en 
les festes i tradicions, en els costums de la societat...  El projecte Fer de 
Músic, a més de recuperar i difondre la memòria oral, vol ser un espai de 
reflexió en el món dels músics de les cobles orquestres

Dissabte 26 de gener, a les 18.00 h
Museu de la Mediterrània 

FER DE MÚSIC

Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat

PROJECTE
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TORROELLA DE MONTGRÍ

1 AuDITORI TEATRE ESPAI TER c/ del Riu Ter, 29 - 972 755 003

2 MuSEu DE LA MEDITERRàNIA c/ d’ullà, 31 - 972 755 180

3 CASA PASTORS c/ Major, 31 -  972 757 301 

4 BIBLIOTECA MuNICIPAL PERE BLASI c/ Porta Nova 54 - 972 759 919

5 FuNDACIÓ MASCORT Casa Galibern, c/ Església 9 - 972 758 057

6 FuNDACIÓ vILA CASAS c/ Església, 10 - 972 761 976

7 CINE PETIT c/ onze de Setembre, 2 - 972 757 301

8 LA SALA Plaça Ernest Lluch, 28 - 972 757 853

8 CINEMA MONTGRÍ Plaça Ernest Lluch, 28 - 972 758 396

9 CLAuSTRE DE L’hOSPITAL Carrer hospital, 2 -  676 042 874

10 CAPELLA SANT ANTONI Plaça de la vila, 1 - 972 757 301

11 LLAR DE JuBILATS EL RECER C/ Sant Agustí, 13 -  972 758 820

1

2
4

5

3

8

9

7 11

10
6
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1 ENTITAT MuNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L’ESTARTIT
 c/ Port, 25 - l’Estartit - 972 752 533

2 OFICINA DE TuRISME
 passeig Marítim - 972 751 910

3 BIBLIOTECA DE L’ESTARTIT
 c/ Esglèsia, 84 -  972 750 217

4 SALA POLIvALENT DE L’ESTARTIT
 c/ Guillem de Montgrí, s/n -  972 752 533 

5 LLAR DE JuBILATS BELL RACÓ
 Passeig del Molinet, 1 - l’Estartit - 972 750 008

L’ESTARTIT

3

4

12

5
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Fins l’1 d’octubre
“Llet de caverna, nafra incandescent”, de Sabina Vilagut 
La Sala. De 17.00 a 24.00 h. Dimarts i dimecres tancat

Fins el 14 d’octubre
La Cartografia de la Col·lecció Mascort. Escenes de la història 2 
Fundació Privada Mascort. 
Dilluns, dissabtes, diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h. De dilluns a dissabte de 17.00 a 21.00 h. Dimarts tancat 

Fins el 15 d’octubre
Re[fer] el paisatge. Life Pletera (2014 - 2018) 
Museu de la Mediterrània. 
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Dimarts tancat. Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h 

Fins el 22 d’octubre
“Fruits i llavors, font de vida” 12
Capella de Sant Antoni. D’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h. Dimarts, diumenges i festius tancat 

Fins el 29 d’octubre
Un tren en pot amagar un altre, d’Àlex Nogué 
Museu de la Mediterrània. 
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Dimarts tancat. Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h 

Fins el 25 de novembre
Frank Horvat. Please don’t smile. Homenatge en el 90è aniversari 4
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra. 
Dissabte d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 h

Fins el 25 de novembre
Jordi Guillumet i Mònica Roselló. Els artistes del fons 7
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra. 
Dissabte d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 h

Fins el 25 de novembre
Jordi Guillumet i Mònica Roselló. La vista renuncia 8
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra. 
Dissabte d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 h

Fins el 25 de novembre
Carles Fontserè. Relat cartogràfic 10
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra
Dissabte d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 h 

De l’1 al 31 d’octubre
Beware of the Dog. Alex Llovet 14
Claustre de l’Hospital. Cada dia de 10.00 a 19.30 h 

DIA I ACTIVITAT  PÀGINA
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Del 19 d’octubre al 25 de novembre
Concurs de fotografia naturalista Àlex Lorente 30
Sala d’exposicions de l’EMD de l’Estartit. de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de dijous a dissabte de 18 a 21h 

Del 26 d’octubre al 26 de novembre de 2018
Mostra de col·leccionisme 12
Capella de Sant Antoni. D’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h. Dimarts, diumenges i festius tancat

Del 2 al 30 de novembre
Un altre dia a dia. Pere Font i Ferran Font  14
Claustre de l’Hospital. Cada dia de 10.00 a 19.30 h

Del 24 de novembre de 2018 al 22 d’abril de 2019
Vides privades. Històries compartides 53
Fundació Privada Mascort. Dilluns, diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h. Divendres i dissabte: de 16:30 a 20h. Dimarts tancat

Del 30 de novembre de 2018 al 3 de febrer de 2019
El Pessebre de Josep Mir 55
Museu de la Mediterrània. 
De dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Dimarts tancat. Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h

Del 30 de novembre al 10 de desembre
“Torroella de Montgrí, poble d’hortes” 12
Capella de Sant Antoni. D’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h. Dimarts, diumenges i festius tancat

De l’1 de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019
Hydronium. Miquel Solanellas, Alejandra Morales i Francesc Mas 14
Claustre de l’Hospital. Cada dia de 10.00 a 19.30 h

Del 12 de desembre de 2018 al 12 de gener de 2019
Mostra d’art local de l’Estartit 30
Sala d’exposicions de l’EMD de l’Estartit. de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de dijous a dissabte de 18 a 21h 

Del 14 al 31 de desembre
Exposició d’artesania i manualitats 12
Capella de Sant Antoni. D’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h. Dimarts, diumenges i festius tancat

Del 2 al 31 de gener de 2019
Diamba. Anna Batalla 14
Claustre de l’Hospital. Cada dia de 10.00 a 19.30 h

Del 5 al 14 de gener de 2019
XII Exposició de dibuixos del Concurs de cartells de Reis 12
Capella de Sant Antoni. D’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h. Dimarts, diumenges i festius tancat

DIA I ACTIVITAT  PÀGINA
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