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E1 mes de les experi ncies
culturals a la Costa Brava
i el Pirineu

El Patronat de Turisme de la Diputaci6 de Girona
reuneix a SomCulmra tota l’oferta del novembre en
"El festival de les experi6ncies culturals".

¯ ’r Tn ventall molt divers de pro-

m mpostes quedenreunides sota

~ m un mateix programa cultural
~,..~’ per obra i grhcia del Patronat

de Turisme Costa Brava Girona. Entre
m6s, moltes rums per la histbria i l’art,
des de l’arqueologia ibera a Ullastret fins
als camins de l’exili de11939 passant
pel l’Edat Mitjana a Verges, Agullana o
Girona i la Figueres de Dali. Totes les
propostes estan exposades en una web
expressament creada per a aquest mes
de la cultura: somcultura.costabrava.org.

No tota l’oferta cultural del novembre
a les comarques gironines t6 a vaure
amb la histbria. Hi ha dos festivals de
mflsica que naixen aquest any. Perb fins
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i tot aquests nous festivals miren enrere,
ales arrels, d’aqui i de rods enll/i. De118
a120 de novembre, el C~ntut, a Cassh
de la Selva, vol recuperar els can~oners
dels avis i, per aixb, promou trobades
tan fruct/feres com la de Carles Sanjos6
(Sanjosex) i en Caries Belda (Mesclat, 
conjunt Badabadoc), que ja hart gravat
un disc amb el nom del Festival, o la de
laume Amelia i l’acordionista Ferran
Martlnez, a m6s de trobades de can-
tadors i concerts de folk per a tots els
pf.blics, com E1 Pon~: d’Arcalis.

Visites amb hist6ria
Primer van set els ibers. El jaciment ibb-
ric del Puig de Sant Andreu d’Ullastret,

ambles seves impressionants muraLles,
i una de les principals seus del Museu
d’Arqueologia de Catalunya (MAC),
organitza una visita dinamitzada per
a families diumenge 20 de novembre.
El MAC d’Empfiries 6s sempre visita
obligada per als amams del passat grec i
rom~. de l’Empord~. Perb l’oferta cultural
i turfstica mds completa i diversa, pel
que fa a ~.sites, 6s la que t6 a veure amb
l’Edat Mitjana. Cada dimarts i dissabte,
per exemple, el Museu d’Histbria dels
lueus de Girona organitza una visita
guiada, "Call endins’; per sis euros. Co-
menga ales dotze del migdia, dura tres
quarts d’hora i recorre el Museu, la casa
Lie6 Avinay i arms punts del Call.

A Castell6 d’Empfiries, el 12 i el 19
de novembre, s’hi pot fer una visita a
la vila a trav4s dels "Escuts i sfmbols
de la Castell6 Medieval’~ per tres ettros.
Comen~a ales cinc de la tarda i conv6
contactar abans arab I’Oficina de Turis-
me local.
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El mateix dissabte, dia 12 de novem-
bre, i de forma excepcional, Atri Cultura
i Patrimoni organitza una "visita in~dita
al casal del Sobir/i, al cor de les Guille-
ties" titulada "EIs mks tics d’aquesta
terra". Permet l’accks a un edifici d’origen
medieval, la casa del Sobirh de Santa
Creu d’Horta, que domina l’esmentada
serra de les Guilleries i acaba amb un
vermut-terttilia a la Taverna del Sublrh.
Tot aixb al municipi d’Osor, a la Selva. A
les 10.30 del mati.

I encara el mateix dissabte, 12 de
novembre, 6s possible una visita guiada
per l’Empord~. Medieval, i concretamem
per la vila de Verges. Aquesta activitat 6s
gratu~ta. L’organitza el Consell Comarcal
del Baix Empord~ i no ks l’flnica. Si el
12 hi ha visit a guiada a Verges, el 19 de
novembre, es fa a Agullana; el 26, al cas-
tell de Bellcaire i l’esgl6sia de Sant Joan
de Bedenga, i el 27 al monestir de Sant
Quirze de Colera.

A banda de l’excusa medieval
d’aquestes tres ac~ivitats, l’oferta de
~isites tematitzades 6s llarga: als Banys
~trabs de Girona (12, 19 i 26 de novem-
bre); Sant Joan de les Abadesses a trav6s
de la mtlsica (13 de novembre); Perata-
llada, ermita de Santa Cristina de Cor~ i
Villa Luz (Empord/~ Medieval i indiana),
el 13 tambk; "Aigua, ponts i camins" a
Sant Pau de Seguries, el mateix dia, i
tamb6 el 13 a Llagostera. "Els masos
fortificats de Torroella’i el diumenge 20,
costa 12 euros i surt del Mas Ramades,
organitzat per Terramar Naturai Cultu-
ra. El "tastet teatralitzat d’aig~es a Can
Rovira’; en costa 3, i es fa a Sam Hilari
Sacalm el mateix dia 20. "Petjades del
temps a Tregur~" ks una iniciativa de la
Mancomunitat de Ia Vail de Camprodon
que se celebrar~ el mateix 20 en aquest
punt de Vilallonga de Ter.

I. Des de Camprodon surten rutes que expliquen els camins a l’exili dels republicans del 1939, 2, Monestir de Sant
Quirze de Colera. 3. Verges 4, Car~er del Call de Girona 5, Museu Dali de Figue{es.

Dali, Deulofeu, Pla
Un altre pol d’inter/~s cultural ales
comarques de la demarcaci6 de Girona
ks, sens dubte, tot all6 relacionat amb el
pintor Salvador Dalf. La Fundaci6 Gala-
Savador Dal[ organitza al Museu Dali de
Figueres una "Visita al surrealisme" el 13
de novembre, i, al castell de Ptibol, "Un
castell surrealista", el 20 de novembre.
D’altres personalitats empordaneses,
no menys surrealistes, tamb6 cobren
protagonisme al novembre: ".~dexandre
Deulofeu, un visionarf’ 6s una acti~4-
tat organitzada per Terramar Natura i
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SOClETAT 0 TUI~ISME

-> Cul~ura i es pot gaudir, per tres euros, els
diumenges (13, 20 i 27 de novembre). 
voltant de Josep Pla, la Fundaci6 Josep
Pla i la Fundaci6 Vila Casas-Museu
Marie organitza el 12 de novembre "Marl
amb Josep Pla", dinar tradicional i visita
guiada a la tarda. Tot per 25 euros.

Camins de l’exili
Coincidint amb el 80~ aniversari de la
Goerra Civil, s6n moltes les acti~4tats
que s’organitzen al voltant dels camins
de l’exili que van fer servir els republi-
cans que sortien cap a Fran~a el 1938 i
1939. A Camprodon, s’hi celebren mop
tes d’aquestes activitats. Entre Camins
de l’exfli i Trekking Canig6 s’ha organit-
zat una bona oferm de rutes anomena-
des "Fugits del feixisme". Unes es fan a
peu i inclouen un guia acompanyant de
muntanya, un transfer de tornada i dinar
a Prats de Moll6. E1 preu 6s de 70 euros
per un minim de 6 persones. La mateixa
ruta esr~ organitzada tamb6 per fer-la
arab vehicles particulars. En aquest cas
el preu 8s de 55 euros i inclou un dinar
al santuari de la Nostra Senyora de la
Coral. Aquestes rutes es fan els dijous 10
i 24 de novembre.

Tamb6 a Camprodon el dissabte 19,
hi ha una visita titulada "Els filtims dies
de la Guerra Civil a Caralunya: l’~xode
d’un poble: visions des de Campro-
don’~ que val 4,50 euros. El mateLx dia el
Museu Memorial de l’Exili organitza a
Agullana una Ruta Literb.ria sobre l’"Exfli
i llegat cultural de la Catalunya Republi-

Pesca, mort i s~ries de TV
Altres tres ofertes molt imeressants per
la seva originalitat tenen a veure amb la
pesca iamb la mort coma conseqfi/m-
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cia d’un novembre que comen~a amb el
dia de Difunts. La primera, organitzada
pel Museu de la Pesca de Palam6s, se
cetura en els "Estris i elements de nave-
gaci6" i es tracta d’un taller a bord de les
barques del peLx Gacela i Estrella Polar.
Aix6 ~s el 19 de novembre.

La segona 6s "Morir al monestir de
Rip ell" i explica els rituals d’enterranaent
dels monies i abats i dels tics comtes,
arab vislta ales tombes i llocs d’emer-
rament de cadascfi. I, evidantment, del
simbolisme de la mateixa portalada de
Ripoll coma monument funerari. El 12
de novembre, ales 16.30 hores.

La tercera es diu "Sepultures i epita-
lls: El retrat de la mort per atm record
etern". Es tracta d’una visita-itinerari que
mostra que a Sam Pete de Galligants, a
la basilica de Sant Feliu i a la catedral de

Girona "s’amaguen un munt de lloses
sepulcrals i sarc6fags que, tot i el pas
dels segles, encara avui tenen coses a
diff. Esth coorganitzat per la Catedral
de Girona i el Museu d’Arqueologia
de Girona-Monestir de Sant Pete de
Gallifants. Seth el 26 de novembre ales
12h.

Durant tot el mes, Girona ser~ tamb6
escenari de visites guiades que te-
nen com a excusa que la ciutat va set,
precisamem, escenari de la s~rie loc de
trons. "Game of Girona Experience" 6s
la proposta dels gules professionals de
la ciutat. Serh el 20 de novembre ales
11 i seguirh, 16gicament, els racons de
GLrona que els preductors van triar corn
escenaris rnltics i que van protagonitzar
30 dels 500 mintus de metratge de la
sisena temporada de Game of thrones..

I. Banys ~rabs de Girona. 2. Jaciment ib~dc d’Ullastret. 3. Castell d’Hostalric
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