
Avui serà un dia diferent i molt in-
tens al Museu d’Art de Girona. El
públic es convertirà en el protago-
nista. I és que el centre celebrarà la
3a edició del Dia del Visitant, una
iniciativa exclusiva d’aquest museu,
ideada per la seva conservadora,
Carme Martinell, que consisteix a
obrir les portes de franc des de les
10 del matí i fins a les 12 de la nit per
oferir un ventall frenètic d’activitats
que inclou conferències, tallers,
música, teatre i moltes visites amb
guia. L’any passat es van registrar
més de 1.800 participants. 

Però no es tracta de visitar el mu-
seu de la mà de guies turístics pro-
fessionals, sinó que aquesta feina
s’ha encarregat excepcionalment a
persones que es dediquen a altres
feines i que han acceptat convertir-
se en guia per un dia. Així, faran de
guia l’ambientòloga Núria Puig-
devall (11:30h), el meteoròleg col·la-
borador d’aquest diari, Gerard Tau-
lé (12h), l’escriptor Jorge Morales
(12:30h), la psicòloga Núria Beitia
(17:00), l’ambaixador de la viqui-
pèdia Àlex Hinojo (17:30h), l’his-
toriador Albert Reixach (18h), l’en-
ginyer agrònom Vicenç Riera
(18:30h), l’astrònom Rafael Balaguer
(19h) i el periodista Moisès de Pa-
blo (19:30h), aquest col·laborador
del Diari de Girona.

Tots ells s’han inspirat en objec-
tes del museu per parlar d’allò que
els interessa, i oferir una nova mi-
rada al fons de valuosíssimes peces

que conserva un dels centres més
importants en romànic i gòtic, amb
obres úniques com els retaules de
pintura medieval del Saló del Tron,
la famosa biga de cruïlles o l’antiga
ara de Sant Pere de Roda.

La jornada començarà amb un
taller de pintura sense colors a l’es-
pai educatiu (10h) i, una hora des-
prés, la conferència L’aprofitament
de l’aigua pluvial: les cisternes, di-
pòsits de la memòria, a càrrec del
mestre d’obres Josep Vicens. Ger-
mà de l’artista pintor Isidre Vicens,
Josep Vicens ha contribuït a fer
l’inventari de les cases del Barri Vell
de Girona que encara conserven la
seva cisterna, que són més d’un
centenar. Aprofitar l’aigua pluvial de
les teulades era una pràctica molt
sostenible que els més grans encara
recorden. Josep Maria Trullén, di-
rector del Museu d’Art, ha recordat
que Josep Vicenç va néixer a Mont-
fullà l’any 1920, de manera que
aquest serà també «un homenatge
a la vellesa». Cada mitja hora hi hau-
rà una nova activitat durant tota la
jornada. Entre altres, hi participa-
ran Anna Sala (Consciència Sen-
sorial), Anna Freijomil (art-tera-
peuta), Jordi Carreras (de l’edició en
paper a l’edició digital). 

Meritxell Faxedas es farà càrrec
de les activitats teatrals i, entre al-
tres activitats, s’oferirà un tast de co-
ques de Sant Joan.  Xavi Lozano ofe-
rirà el concert Tubs del món als jar-
dins del museu, mentre Gemma Ri-
gau s’ocuparà de l’espai educatiu. 
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Els visitants són els protagonistes per un dia
al Museu d’Art amb desenes d’actes de franc
Josep Vicens evocarà l’aprofitament d’aigua pluvial amb cisternes i Àlex Hinojo viatjarà «De l’scriptorium a la viquipèdia»

PALAFRUGELL El gironí Jordi
Sábat protagonitza l’estiu 
de la Fundació Vila Casas
Obres d’artistes consagrats com Mayte
Vieta o Antoni Marquès s’exhibeixen fins
al setembre a Can Màrio. 48
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RÀDIOGemma Nierga i Pepa Bueno dirigiran
«Hoy por Hoy», i Francino, «La Ventana»
En el procés de renovació de la SER, que començarà amb la nova tempo-
rada que arrenca al setembre, s’anuncia que per primer cop dues dones
dirigiran un magazín matinal de màxima audiència. 60

UNA VISITA D’OBRES ALS
JARDINS DE CAP ROIG DE CALELLA
va permetre comprovar ahir que
l’escenari del festival de música ja va
prenent forma. Els concerts es faran
entre el 14 de juliol i el 18 d’agost.
Juli Guiu, nou director del festival, va
informar que ja s’ha venut un 40%
de la totalitat de les entrades i
Manolo Garcia ja ha esgotat. 



L’escenari de
Cap Roig ja
pren forma

EFE/ROBIN TOWNSEND

El tinent d’alcalde de Barcelona,
Jaume Ciurana, va dir ahir que l’A-
juntament no gastarà ni un euro en
la col·lecció de Carmen Thyssen. 

Barcelona vol la col·lecció
Thyssen però sense pagar

El director de Patrimoni Cultu-
ral, Joan Pluma, i l’alcalde de Gi-
rona, Carles Puigdemont, van in-
augurar ahir les XI Jornades d’Ar-
queologia, que apleguen 50 pro-
fessionals de la disciplina de les co-
marques gironines. Les jornades,
que es perllonguen avui, inclouen
28 comunicacions que expliquen
intervencions a Ullastret, Empú-
ries, Camp dels Ninots, Montsoriu,
la Draga de Banyoles i altres. 
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Girona acull les XI
Jornades d’Arqueologia

PATRIMONI

La formació gironina, armada de psicodèlia i guitarres, estrenarà el seu nou disc aquesta nit a Girona.

NOEMÍ ELIAS

Art antic, i art nou; en el Dia del
Visitant, el museu presentarà les
obres de la seva col·lecció però
també acollirà l’estrena d’altres
de noves, i musicals. És el cas de
l’estrena a Girona del disc dels
Sanjays, editat per Bankrobber

sota el títol de Laboratorium. 
Les seves píndoles de pop ba-

llable es van presentar en societat
el passat mes d’abril al Festivalillo
d’Orella Activa, a La Mirona; i des
de llavors Champagne Club Sister
o Atomic Panties s’han pogut sen-
tir a Cagliari o a la Fàbrica Damm
de Barcelona.

El seu directe és farcit de riffs de
guitarra, actitud hedonista i ener-
gia gairebé «punk», cosa que els ha
valgut reconeixement com una
de les noves bandes gironines
amb més projecció. Aquesta nit, a
partir de les 22.00, serà el públic
dels Jardins del Museu el que ho
podrà testimoniar. 
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Sanjays porten «Laboratorium» al museu
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