tes del públic familiar aproﬁtant les
vacances escolars per les festes
de Nadal.
«Aquest Nadal, la teva aventura comença al museu» és el nom
que es va escollir per visualitzar
aquesta campanya que volia apropar l'ampli patrimoni local, gironí
i cultural a la població en general.
11 Enero,
2016
Al mateix
temps, volia
visualit-

atreure més gent, es va crear un
sorteig de tres PAÍS:
obsequis:
una paEspaña
nera amb objectes dels 27 museus
participants, un
Ipad amb l'apliPÁGINAS:
47
cació «Visitmuseum» i un cap de
TARIFA:
€
setmana gratuït
a Vall de676
Núria,
amb una nit d'hotel a pensió comÁREA:
257 (dos
CM²
pleta per a quatre
persones
adults i dos infants), els tiquets per
agafar el tren cremallera per a tota

L'Abadia acull una
exposició dedicada a
Agustí Centelles
SANT JOAN DE LES ABADESSES | DdG

L’Espai Art L’Abadia inaugura el
proper dissabte, 16 de gener, a les
18 hores, l’exposició «Retrats de
Guerra» d’Agustí Centelles, que
aquest any enceta un periple a través del territori de la mà del pro-

jecte Itiner'ART, organitzat per la
Fundació Vila Casas.
«Retrats de Guerra», sota el comissariat de Daniel Giralt-Miracle,
exhibeix una col·lecció de còpies
d’autor que la Fundació Vila Casas
adquirí als descendents del primer

centre a la web «www.nadalalfamiliar
museu.com». D'aquí a cinc FRECUENCIA:
dies, el Més públic
Diario
proper 15 de gener, es donaran a Paral·lelament, des de l'organitconèixer els afortunats en aquesO.J.D.: zació,
5556assenyalen que la campanya
«ha estat molt bona», ja que ha fet
ta mateixa pàgina web.
E.G.M.:
38000
els museus hagin rebut més viA grans trets, s'han registrat
més que
de 1,5 milions d'impactes o im- sites de públic familiar. A més, ha
- pressions
23% a la web de la campanya
SECCIÓN:
servitCULTURA
per visibilitzar museus no tan
i, entre Google i Facebook, s'ha ar- turístics amb continguts diversos
ribat a superar els 14.000 clics a la i, sobretot, les seves col·leccions
FUNDACIÓ VILA CASAS

Teresa Pàmies a la Jornada Internacional de la Dona Antifeixista (1937).

marcal de Banyoles, el Museu Darder, el Museu Municipal Josep
Aragay de Breda, el Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala, el Museu
Municipal de Llívia, el dels Sants
d'Olot, el Museu del Suro de Palafrugell, el de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí o el Museu
d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, entre molts d'altres.
fotoperiodista català, Agustí Centelles (el Grau de València, 1909Barcelona, 1985), l’any 2010. L’exposició, que restarà oberta al públic ﬁns al 21 de febrer, relata els
primers anys de la Guerra Civil espanyola i capta els rostres dels
seus protagonistes; de dirigents revolucionaris com Durruti, l'escriptora Teresa Pàmies i el mateix
Lluís Companys, ﬁns a milicians,
periodistes i ciutadans.
La inauguració de la mostra
comptarà amb la conferència
«Agustí Centelles, vida d'un fotògraf (1909-1985)», a cura de la periodista Teresa Ferré Panisello.

