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Ahir va tenir lloc la festa que
el Centre de Normalització
de Girona organitza anual-
ment com a cloenda dels cur-
sos de català i el programa
Voluntariat per la llengua.
L’alcalde, Carles Puigde-
mont, i la regidora del consis-
tori gironí Roser Urra van
presidir la celebració, en què
van participar unes 200 per-
sones. ■ MANEL LLADÓ
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Festa en honor
de la llengua
catalana

GIRONA

La delegació de Girona del
Col·legi Oficial de Psicò-
legs va celebrar ahir la Fes-
ta Anual de la Psicologia al
restaurant Maràngels de
Sant Gregori, en què es
van atorgar els premis del
XXIII Concurs Literari

d’Articles de Psicologia.
Josep Gallego, d’Olot, va
guanyar en la categoria
d’estudiants de psicologia
(500 euros) i Eva Manza-
no, de Figueres, va ser la
guardonada en la catego-
ria de col·legiats (1.000
euros). A la festa hi van as-
sistir unes 250 perso-
nes. ■

Literatura
psicològica
Redacció
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El Grup 3 Colors
exposa al Taller
Pujolboira

L’escola de música de Sant
Feliu obrirà les portes al pú-
blic avui al migdia i a la tarda, i
demà (d’11 a 13 h) perquè la
població vegi el resultat de la
reforma empresa el juliol pas-
sat. Les obres han costat
418.000 euros i han servit per
restaurar la façana, redistri-
buir l’interior i crear un audi-
tori nou que dóna al pati inte-
rior. També s’ha instal·lat un
ascensor per fer l’edifici com-
pletament accessible. L’equi-
pament entrarà en funciona-
ment el curs vinent, després
que aquest any les classes
s’hagin hagut d’impartir, pro-
visionalment, a l’escola Arde-
nya. ■ E.A.

Final d’obres
i portes obertes a
l’escola de música

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ALBONS

El grup 3 Colors, després de
la bona acollida de l’any pas-
sat, exposa un cop més al Ta-
ller Pujolboira (camí de Sant
Feliu, s/n) les seves creacions
artístiques d’aquest any sota
la temàtica Eros i tramuntana.
La inauguració serà avui, a les
vuit del vespre, en un acte
que inclourà la presentació,
un refrigeri i l’actuació del
grup musical Twin Peaks. La
mostra es podrà veure fins al
28 de juliol. També, dins el
marc de l’exposició, el 7 de ju-
liol (20.30 h) s’oferirà un col-
loqui tertúlia del Grup 69 (An-
són, Lleixà, Ministral, Pujolboi-
ra i Roura). ■ J.C.L.

El jurat de la quarta edició
dels Premis d’Escultura
Contemporània que con-
voca la Fundació Vila Ca-
sas donarà a conèixer avui
(19.30 h) el guanyador en
un acte al Museu de Can
Mario de Palafrugell al
qual assistiran l’alcalde,
Juli Fernández, i el presi-
dent de la fundació, Anto-
ni Vila Casas, i que servirà
al mateix temps per inau-
gurar l’exposició de les
obres finalistes, gairebé
una cinquantena d’entre
les més de dues-centes que
s’havien presentat a con-

curs. La directora d’art de
la fundació, Glòria Bosch,
va admetre ahir que amb
aquesta alta participació
s’havien superat tots els
rècords, i va valorar l’elec-
ció d’algunes peces “arris-
cades i provocadores”,
com ara un treball en tela,
fil i metacrilat de Nei Al-
bertí; Regadora regant,
de Jordi Comas; la subtile-
sa de Memòries d’un lla-
pis, d’Enrique Bargunyó, o
la senzillesa poètica de La
primera pedra..., de Mer-
cè Ribera. La Fundació Vi-
la Casas convoca aquests
premis des de l’any 2001,
alternativament en les
modalitats de pintura, fo-

tografia i escultura, amb
l’objectiu de promocionar
els nous creadors nascuts
o residents a Catalunya.

Paral·lelament a l’expo-
sició de les peces del con-
curs d’escultura, que ocu-

pen la sala principal de
Can Mario, ahir també es
va presentar una mostra
del taller BDN, un espai de
creació de Badalona que
acull en residència artis-
tes d’arreu del món, tot i
que la majoria procedei-
xen de Barcelona, perquè
hi realitzin els seus projec-
tes. Fet al taller BDN per-
met apreciar el treball de
tretze escultors d’entre 25
i 45 anys que tenen en co-
mú, a pesar de la diversitat
formal, l’aproximació a
conceptes com ara la gra-
vetat, el moviment o la so-
litud, segons va explicar el
coordinador de l’espai ba-
daloní, el també escultor

Josep Maria Camí.
Finalment, a la Sala

Empordà de la mateixa
fundació, també es podrà
veure a partir d’avui
L’aparador, una exposi-
ció del pintor, il·lustrador i
dissenyador gràfic Jordi
Sàbat que presenta un tre-
ball creat expressament
per a l’ocasió jugant amb la
idea del maniquí i el penja-
dor, com una metàfora
dels convencionalismes
de la societat contemporà-
nia, dotant-los de nous
atributs i personalitzant-
los, doncs, amb una nova
pell. Totes les exposicions
estaran obertes fins al 16
de setembre. ■

La Fundació Vila Casas presenta avui a Can Mario de Palafrugell la
cinquantena d’obres seleccionades als seus premis d’art

Capital de l’escultura
E.V.
PALAFRUGELL

Les obres seleccionades al premi d’escultura s’exposen a la sala principal de Can Mario. Al costat, Jordi Sàbat amb els seus penjadors ■ JOAN SABATER

El museu exposa
també el treball
de tretze artistes
del taller BDN i
l’obra irònica de
Jordi Sàbat
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