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SETMANA A LA VISTA

Tribuna de Girona ha organitzat a partir de
2/4 de 8 del vespre a l’Espai Caixa una doble
sessió en què es parlarà sobre turisme, cuina i
territori amb la participació de José Antonio
Donaire, professor de la Facultat de Turisme i
director de l’Institut d’Estudis Turístics de la
Universitat de Girona i amb una segona part
amb la intervenció dels cuiners Artur Martí-
nez, del restaurant El Capritx de Terrassa, i
Oriol Rovira, del restaurant Els Casals de Sa-
gàs, ambdós guardonats amb una estrella
Michelin. 

El director del festival Temporada Alta, Sal-
vador Sunyer, serà l’encarregat de participar
en aquesta nova sessió de Tribuna de Girona
amb una conferència a l’Espai Caixa, a partir
de 2/4 de 8 del vespre, en la qual presentarà
«La ciutat del teatre. Un projecte de futur per
a Girona per a l’Europa del segle XXI». 

Joel Amat, Graduat en Ensenyament Supe-
rior de Disseny Gràfic per l'Escola d'Art i Su-
perior de Disseny d'Olot, realitza el seu pro-
jecte de final de carrera reflexionant sobre
l'actual pèrdua de valor afegit del cartell de ci-
nema i proposa alternatives que combinen
l'anàlisi i la síntesi de les pel·lícules amb una
acurada i intencionada proposta d'imatge
gràfica. En aquesta exposició podeu veure
una mostra del seu treball en un quarantena
de cartells, que reinterpreten la imatge publi-

citària, sovint asèptica, de conegudes pel·lícu-
les dels darrers temps. Una mirada indiscreta
que reivindica amb força i arguments l'essèn-
cia del cartellista de cinema. L’acte inaugural
tindrà lloc a les 7 de la tarda al mateix Museu.

L’exitosa gira dels Amics de les Arts arriba a
la seva fi i els membres de la banda han deci-
dit que la millor manera de poder-se acomia-
dar de tot el seu públic és fer una sèrie de
concerts distribuïts per la geografia catalana;
a comarques gironines, el concert final serà a
La Mirona de Salt el proper dissabte, 23 de fe-
brer, a partir de les 11 de la nit.

Una gran constel·lació d’estrelles Michelin
de la cuina i del món de la gastronomia es
 reu niran a l’Auditori Palau de Congressos de
Girona a partir del diumenge 24 i fins al di-
marts 26. A banda de les demostracions da-
vant els fogons hi haurà també una important
part comercial amb la presència d’expositors
relacionats amb la distribució d’aliments i be-
gudes i maquinària. Durant tres dies es faran
demostracions, degustacions, maridatges,
conferències i tallers, i es presentaran algunes
novetats del sector. 

A les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Gi-
rona, La Troca presenta un original especta-
cle carregat d’imaginació i humor. Beth Ro-
dergas és la dona de l’anunci del detergent. 

TEATRE
«La dona vinguda del futur»

MUSEU DEL CInEMA
Inauguració de l'exposició tem-
poral: «La Mirada Indiscreta»

DIUMENGE
24 DE FEBRER

FòRUM GASTROnòMIC
Els millors cuiners de l’Estat 
es reuneixen a Girona

LA MIROnA
Els Amics de les Arts s’acomia-
den de la gira gironina a Salt

DISSABTE
23 DE FEBRER

TRIBUnA DE GIROnA
El projecte de la ciutat del teatre
de Salvador Sunyer

DIMARTS
19 DE FEBRER

TRIBUnA DE GIROnA
El turisme i la cuina, a debat

DILLUNS
18 DE FEBRER

DIJOUS
21 DE FEBRER

Festival Internacional
Tornen les estrelles del circ

Un total de 63 artistes de 12 països diferents, 22 atraccions, 4 espectacles nous, exposi-
cions, llibres, pel·lícules i conferències conformen aquesta segona edició del Festival

Internacional del Circ Ciutat de Figueres. L’èxit de l’any passat fa esperar que aquest any
encara s’aconsegueixin més assistents als espectacles, que a causa dels problemes d’en-
tesa entre els organitzadors i la junta del castell de Sant Ferran, enguany es traslladaran

a la gran carpa del recinte firal. El festival començarà el dijous, dia 21, amb una gala a
dos quarts de nou del vespre i les activitats continuaran fins al dilluns 25. Al llarg de tots
els dies es podran presenciar en directe els millors especialistes i espectacles dels circs

europeus. Un dels espectacles destacats serà el que es portarà a terme el dissabte dia 23,
a partir de les 9 del vespre, al Teatre Municipal El Jardí i que porta per títol «Figueres

Circus Stars», amb el còmic Àngel Amieva i la participació dels mags Raul Black i Car-
lus. El festival s’ha consolidat en només dos anys d’existència com un referent del circ a

nivell europeu.

Una seixantena d’artistes dels millors circs europeus es
donen cita per segon any a la ciutat de Figueres

Ets nena i t’agradaria
jugar a futbol?

A la Penya Bons Aires també apostem pel futbol femení!

Si vols formar part d’un club amb història que sempre
s’ha basat en els valors del respecte, l’educació 

esportiva, joc d’equip, companyerisme... 

Posa’t en contacte amb nosaltres a: 
guillem@ymail.com o femenipenyaba@ymail.com


