
A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

ACTIVITATS
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

Quart pregó del Dia Internacional de l’Art a càrrec de Glòria Bosch
04/09 a les 18h al Bòlit_PouRodó

1

2

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

ACTIVITATS
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

Quart pregó del Dia Internacional de l’Art a càrrec de Glòria Bosch
04/09 a les 18h al Bòlit_PouRodó

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

DI
A 

IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 
DE

 L’
AR

T 
20

20
Am

b 
la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

 i 
co

l·l
ab

or
ac

ió
 d

e:
As

so
ci

ac
io

ns
, e

nt
ita

ts
, i

ns
tit

uc
io

ns
, a

ge
nt

s 
cu

ltu
ra

ls
 i 

ar
tis

te
s 

de
 G

iro
na

 i 
co

m
ar

qu
es

Di
fe

re
nt

s 
es

pa
is

 · 
Gr

at
uï

t ·
 #

di
ad

el
ar

t ·
 w

ww
.b

ol
it.

ca
t

4,5
 i 6

 d
e s

et
em

br
e d

e 2
02

0



A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

1

2

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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A. GIRONA

1.   Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Plaça del Pou Rodó, 7-9

a) Inauguració de l’exposició BHDD de Roc Parés
04/09 a les 19h, Bòlit_PouRodó 

Inauguració de l’exposició BHDD de l’artista Roc Parés.

b) Visita comentada a càrrec d’Anna Vilamú Bosch i Albert Gironès
05/09 a les 18h, Bòlit_PouRodó

Visita comentada a l’exposició “Un inganno tira l’altro”

       La Caseta – Serveis educatius
Servei Municipal d’Educació. Ajuntament de Girona
El vigilant dels cinc sentits, itinerari pels Jardins de la Devesa
05/09 a les 11h, Jardins de la Devesa 
Jardins de la Devesa

És un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del 
qual els infants poden treballar els cinc sentits de forma vivencial. Amb aquesta activitat es volen 
treballar els valors de descoberta, respecte al medi i creativitat. Adreçada especialment a infants 
de 3 a 7 anys acompanyats per la seva família o adults.

3.   Festival Art i Gavarres 2020, 3era edició
Del 05/09 al 31/12/2020
Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Mont-ras, La Bisbal d’Empordà (Museu 
Terracotta), Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Aquest any en farà quaranta que l’artista bisbalenc Pere Noguera feia l’acció “Prop de la Terra” a les 
terreres de Vacamorta, Cruïlles. Una intervenció cabdal en el context de la cèlebre sèrie d’enfan-
gades que desenvolupà a �nals dels 70 i principis dels 80 del passat segle. Del treball de Noguera, 
volem destacar-ne tres trets que enllacen amb la proposta del festival Art i Gavarres i que poden 
servir d’inspiració als artistes convidats: la fugacitat de l’obra, la quotidianitat dels materials 
emprats i l’arrelament al lloc.

Enguany doncs situem els artistes en antigues pedreres i terreres de les Gavarres. L’apro�tament 
de materials minerals ha deixat una empremta notòria en el paisatge, sovint inventant llocs nous 
abans inexistents. Parets nues verticals i basses d’aigües permanents, de nova creació, en un 
context natural de geomorfologies arrodonides i eixutesa mediterrània. Les extraccions ens 
evidencien paradoxes incòmodes, com la transformació posterior d’aquests llocs en dipòsits dels 
residus que no hem sabut reciclar. Però també de realitats positives com la creació de nous 
hàbitats on hi viuen nombroses espècies que d’altra manera no hi serien. Són contrastos que ens 
conviden a pensar també sobre l’empremta que com a espècie volem deixar en l’ecosistema.

Artistes participants:
- Girona: Lucía Loren, Alberto Martínez (CDAN), Esteve Dalmau, Daniel Vilana
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura: Josep Matés, Ona Trepat, Marc Sellarés, Laia     
  Escribà-Ignasi Esteve
- Mont-ras: Pont de Querós, Jofre Sebastià
- Celrà: Dolors Picazo-Sara Ortiz, Eduard Baulida, Cultural Rizoma
- Cassà de la Selva: Josep Vilallonga-Lola Barranco
- Llagostera: Ció Abellí
- La Bisbal d’Empordà (Museu Terracotta): Albert Gusi

a) 31/08 a les 18h al Bòlit_LaRambla (Rambla de la Llibertat, 1)
Obertura del Festival Art i Gavarres 2020 i presentació de la videoinstal·lació de l’artista 
Pere Noguera

b) 05/09, de 9 a 21h, diferents municipis de les Gavarres
Inauguració del Festival Art i Gavarres 2020 amb una ruta per totes les intervencions 
explicades pels mateixos artistes i cloenda amb un mapping a la Terrera de Vacamorta

9.00h: inici de la ruta a Celrà:
Amb les peces d’Eduard Baulida, Dolors Picazo, Sara Ortiz i Rizoma
11.00h: arribada a Girona. Itinerari de la pedra de Girona. Obres d’Esteve Dalmau, Alberto 
Martínez, Lucía Loren i Dani Vilana
13.30h: arribada a Cassà de la Selva. Visita a l’obra de Lola Barranco i Josep Vilallonga
17.00h: Llagostera, Panedes. Visita a l’obra de Ció Avellí i Alfons Plujà
18.30h: Mont-ras, Pedrera de la Morena. Visita a l’obra de Pont de Querós i Jofre Sebastian
19.30h: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Visita a les obres de Laia Escribà i Ignasi 
Esteve, Ona Trepat, Marc Sellarés i Josep Matés
21.00h: cloenda amb un mapping a Vacamorta del vídeo de l’artista Pere Noguera “Prop de la 
Terra”. Es faran diverses sessions

4    Biblioteques de Girona (Ajuntament de Girona)
Reculls bibliogrà�cs i aparadors de fons
De l’1 al 6/09 a les cinc biblioteques de Girona:

Biblioteca Antònia Adroher: Carrer de Can Sunyer, 46 – 17007 Girona
Biblioteca Carles Rahola: Carrer Emili Grahit, 4C – 17002 Girona
Biblioteca Ernest Lluch: Carrer Saragossa, 27 – 17003 Girona
Biblioteca Just M. Casero: Carrer de l’Om, 1 – 17007 Girona
Biblioteca Salvador Allende: Carrer de Baix, 2 – 17006 Girona

Biblioteques de Girona participa enguany en la celebració del Dia Internacional de l’Art amb la 
reimpressió dels reculls bibliogrà�cs relacionats amb els fons d’art de les cinc biblioteques de la 
ciutat de Girona (Antònia Adroher, Ernest Lluch, Just M. Casero, Salvador Allende i Carles Rahola) 
que s’han anat realitzant en les darreres edicions. En concret:
- AdMira! Recull sobre art i literatura a partir de les categories estètiques
- Novel·la i art
- Art actual i noves tecnologies
- L’art a través dels símbols
- Leonardo da Vinci

S’acompanyaran d’un petit aparador amb el fons més rellevant de cadascun dels reculls, un per 
biblioteca

5.   El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
El Taller del Barri – C/ Canonge Dorca, 20 baixos – 17005 Girona
Si vols venir és imprescindible reservar plaça a través del formulari que trobaràs a http://www.el-
tallerdelbarri.com/2020/01/17/diadelart2020/

a) Crea el Protagonista de la teva Història!
05/09 de 16 a 18h

Si t’agraden els còmics, el manga o la il·lustració en aquest taller t’ensenyarem com crear des de 
zero un personatge, tant femení com masculí, fent èmfasi en l’anatomia, així com el vestuari i la 
seva personalitat. No cal experiència prèvia, apte per a tots els nivells. 

b)Jornada de portes obertes
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
05/09 d’11 a 13.30h

Vine a provar com fem les classes! Podem ensenyar-te dibuix, còmic, il·lustració, manga o pintura.
Activitats a partir de 10 anys (nens, adults i jubilats)

6.   Escola Municipal d’Art – Centre Cultural la Mercè
Girona a traç de llapis – Taller d’Urban Sketchers a càrrec de l’artista Laura Reixach
04/09 de 10 a 13h als voltants del Centre Cultural la Mercè
Lloc de trobada: Centre Cultural la Mercè - Pujada de la Mercè, 12

Taller de dibuix de la ciutat, a càrrec de l’artista Laura Reixach, proper a les tècniques i les maneres 
dels Urban Sketchers, pels voltants de la Mercè on a més a més podrem conèixer la seva manera 
d’interpretar la ciutat i la seva tècnica.
Cal apuntar-se a l’EMA, els participants hauran de portar el seu propi material (coses senzilles 
amb les quals estiguin acostumats a treballar: llapis, goma, aquarel·les, rotuladors, un tamboret 
plegable pels que vulguin estar més còmodes, etc.)

       Festival Inund’Art 2020
Perfomance “Accions” de Marina E.G.
05/09 a les 19h, Casa de Cultura de Girona 
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de 
propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies que 
pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient 
una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una 
posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer una experiència 
total.

8.   (A)parador22
Inauguració de l’exposició “Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas
05/09 a les 12h, a l’(A)parador22
Carrer Hortes, 22, passatge

“Cian, Magenta, Groc” d’Adrià Gamero Casellas és un exercici de transcripció d’un llenguatge 
propi del món digital. Les quatre capes de la imatge: cian, magenta, groc i negre (CMYK) són 
treballades individualment i transcrites a mà píxel a píxel sobre el paper, fent visible l’estructura 
que forma una imatge a color destinada a ser imprès. L’acte de reescriptura i el temps destinat 
obtenen una importància cabdal en l’obra, convertint la construcció de la imatge en un procés 
conscient i físic.

9.   Museu d’Història de Girona

Visita lliure a l’exposició “Arqueologia a l’exili. El Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939)”
05/09 de 10.30 a 18.30h i 06/09 de 10.30 a 13.30h al Museu d’Història de Girona
Sala d’exposicions temporals del Museu d’Història de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) constitueix un dels episodis més tràgics, dolorosos i de més 
gran repercussió política, social, econòmica i cultural de la història catalana del segle XX.
L’exposició explica l’odissea del patrimoni arqueològic i artístic de Catalunya en els temps durs de 
la guerra civil i en l’època de la postguerra.

10  Museu d’Art de Girona i Amics del Museu d’Art

Instal·lació “Post Duet. Noves distàncies, nous murs” de Mònica Campdepadrós
05/09 de 10 a 18h i presentació a les 11h; al Pati del Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral 12, Girona

Podem ser plenament humans sense contacte físic?
Incrementem les pors, els murs invisibles i les noves distàncies, creant nous buits entre nosaltres.
Instal·lació on l’obra “Duet” és intervinguda per avenir-se amb la “nova realitat”.

B. SARRIÀ DE TER

11  Sala Dolors Xabé
a) Mural “L’últim sospir” amb l’artista Clàudia Pérez
02/09 d’11 a 13h i de 17 a 19h al Carrer Petit, s/n

El mural “L’últim sospir” representa la darrera inspiració de l’aire per poder continuar el camí amb 
força. 
El mural l’iniciarà l’artista el dimarts, el dimecres serà participatiu i dijous el �nalitzarà juntament 
amb una altra artista jove sarrianenca. És un mural de dimensions grans i això fa que la seva 
elaboració sigui en diversos dies.
Clàudia Pérez és una jove artista sarrianenca guardonada amb diversos premis d’art.

        Performance “Cadira” de Pep Aymerich
04/09 a les 20.30h a la Plaça Renaixença, s/n
Plaça Renaixença, s/n

La performance “Cadira” de  Pep Aymerich parteix d’un tronc per construir una cadira en temps 
real. L’artista ensenya l’e�ciència dels moviments i el valor de l’o�ci de fuster, tot això mitjançant 
una acció poètica i amb elements de la dansa.
Pep Aymerich és un artista sarrianenc amb un bagatge en la professió.

13  Casa MVsëvM Edgar Massegú
Portes obertes i visita guiada 
06/09 d’11 a 13h a la Casa Museu Edgar Massegú
C/Les Lloses, 69

Portes obertes i visita guiada a la Casa Museu Edgar Massegú 

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

14.  Museu Palau Solterra – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les col·leccions temporals i visites guiades.
05/09 i 06/09, visites a les 19h al Museu Palau Solterra 
C/ de l’Església, 10 – 17257 Torroella de Montgrí

El Museu Palau Solterra se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes 
obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera, podreu descobrir una part de la 
col·lecció de fotogra�es contemporànies, obres d’artistes de diverses parts del món, i també 
visitar les exposicions temporals “Samuel Aranda. Territori”, “Espe Pons. Sopta la llum del mar” i 
“Alejandro Monge. Good taste is overrated”, així com les fotogra�es seleccionades en el Premi 
de Fotogra�a 2020, que convoca cada tres anys la Fundació Vila Casas. A més, aquests dos dies, 
a les 19h, s’oferiran visites guiades.

15  Aula d’Arts Plàstiques de Torroella de Montgrí
“L’art a l’epicentre de la innovació”
05/09 de 18 a 19.30h per Jitsi Meet

Videoconferència a càrrec del creador i divulgador Josep Maria Compte a través de la 
plataforma Jitsi Meet
https://meet.jit.si/InternacionalArtDay2020

En aquests darrers anys, el treball de l’artista, entès com a creador, ha adquirit unes 
gran quotes de llibertat. Avui l’artista, a diferència dels altres professionals, no està 
sotmès a regles ni deures i pot treballar en tot allò que vol, un fet que està despertant 
molt d’interès en els altres camps professionals que comencen a veure l’art com un 
laboratori experimental del qual se’n pot aprendre molt.

 

D. PALAFRUGELL

16  Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – Fundació Vila Casas
Portes obertes per visitar la col·lecció i les exposicions temporals i visites guiades a les 
exposicions temporals
05/09 i 06/09, visites a les 19h a Can Mario, Museu d’Escultura Contemporània – 
Fundació Vila Casas
Plaça Can Mario, 7 – 17200 Palafrugell

El Museu Can Mario es suma a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint portes obertes 
durant els dies 5 i 6 de setembre. Així, us convida a descobrir la col·lecció de més de 220 
escultures que daten des de la dècada dels 60 �ns a l’actualitat i pertanyen a diversos artistes 
nascuts o residents a Catalunya. A més, aquests dos dies a les 19h s’oferiran visites guiades a les 
exposicions temporals “Josep Clarà. L’univers de l’escultura” i “Tania Font. Mecànica interna”.

 17  Fundació Josep Pla
Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni 
Forcano”
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20.30h i 06/09 de 10 a 13h a la Fundació Josep Pla
C/ Nou, 51 – Palafrugell

Visita gratuïta (portes obertes) a l’exposició de fotogra�a “Josep Pla vist per Eugeni Forcano”. 
Exposició temporal comissariada per Salvador Munrabà, director de la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner (Canet de Mar).

L’exposició “Josep Pla vist per Eugeni Forcano” mostra una selecció de l’extens reportatge que el 
fotògraf Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926-2018) va fer de Josep Pla l’any 1967, en motiu de 
la celebració del setantè aniversari de l’escriptor.
El reportatge fou un encàrrec de la Revista Destino de la qual, ambdós, fotògraf i escriptor, eren 
col·laboradors habituals i es va publicar en el número 1545 del 18 de març de 1967.

Posteriorment, l’any 1996, l’editorial Ausa (Sabadell) va publicar el reportatge en forma de llibre 
de format gran i tapa dura amb un text introductori de Josep Vergés, l’article de la secció de Pla 
a la revista Destino, Calendario sin fechas (núm. 1545), traduït al català “Als setanta anys. 
Calendari sense dates”, i un text d’Eugeni Forcano, “Josep Pla, vital i expressiu” datat el 1991.
L’exposició també comptarà amb una mostra de documentació original (llibres, revistes, 
manuscrits, telegrames...) que evidencien la relació d’amistat i respecte que van mantenir Pla i 
Forcano d’ençà del moment de la seva coneixença a �nals dels anys seixanta �ns a la mort de 
l’escriptor l’any 1981.
Fundació Josep Pla amb la col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènec i Montaner de Canet 
de Mar.

 18  Museu del Suro
Taller familiar “Perd la por a la il·lustració!”
05/09 a les 18h al Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n – Palafrugell

Taller familiar introductori per petits i grans, aprendrem a dibuixar i a utilitzar elements 
fotogrà�cs amb trucs senzills i divertits per perdre la por al paper blanc. Descobrirem un “cel” 
de possibilitats per a les nostres il·lustracions, mentre disfrutem d’un procés creatiu poc 
habitual que ens ajudarà a despertar la nostra part més intuïtiva.
A càrrec de Montserrat Abril, membre de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Activitat relacionada amb l’exposició temporal de la Biennal Miserachs “Després de tot” de 
Leopoldo Pomés, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés (de l’1 d’agost a l’11 d’octubre de 
2020).

 19  Fundació Rodríguez-Amat
Visites comentades pel mateix artista
5 i 6/09, de 9 a 22h a la Fundació Rodríguez-Amat
Pl. De les Olives, 6. Les Olives (17466  Garrigoles)

Jordi Rodríguez-Amat ha creat una obra pictòrica i escultòrica al llarg de la seva vida. Ell mateix 
presenta les obres del període de formació �ns els treballs realitzats durant les seves llargues 
estades a París i Munic i tota la seva producció posterior.
Cal concertar el dia i l’hora al telèfon 697761874.
La visita pot durar entre una i dues hores en funció dels interessos dels visitants.

F. SALT

       Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(Àrea de Cultura. Ajuntament de Salt)
Escola Municipal de Belles Arts de Salt - C/ Lluís Moreno, s/n – Mas Llorens 
(17190 Salt)
Cal inscripció prèvia trucant al 691 317 817 o enviant un correu electrònic a bellesarts@salt.cat 

a) Taller d’iniciació a la ceràmica, amb la ceramista i professora Núria Negre
05/09 de 10 a 12h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir dels 15 anys que vulgui descobrir la 
ceràmica (màxim 10 persones). Amb la participació de Núria Negre i els alumnes de l’EMBA.

b) Taller d’iniciació a la talla de pedra amb l’escultor i professora Enric Sala
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir la talla 
de pedra (màxim 10 persones). Amb la participació d’Enric Sala i els alumnes de l’EMBA.

c) Taller d’iniciació a la il·lustració amb aquarel·la amb la pintora i professora Delphi-
ne Labedan
05/09 de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt

Taller d’iniciació destinat a qualsevol persona a partir de 15 anys que vulgui descobrir l’aquare-
l·la (màxim 10 persones). Amb la participació de Delphine Labedan i els alumnes de l’EMBA.

G. VIDRERES

  1  Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, Escola Municipal d’Arts 
Plàstiques de Vidreres i Espai d’Orientació Cultural de Vidreres
Pintura mural “L’Aigua, un tresor”
05/09 de 10 a 13h al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert
C/ Orient, 122 – 17411 Vidreres

Realitzarem el mural al mur del pati del Centre Cívic. En el mural representarem una aixeta 
gegant, de la que surten moltes gotes d’aigua i al seu interior, tot allò que hem de preservar i 
cuidar amb l’apro�tament d’aquest bé tan preuat.

Els alumnes de dibuix i pintura, joves i adults, treballaran en el dibuix damunt la paret, els 
alumnes d’aerogra�a pintaran la part de l’aigua i les gotes. Els alumnes de dibuix infantil 
ompliran unes parts de les gotes i els alumnes de l’EOC hi deixaran la seva empremta a les 
gotes de la part inferior.

H. OLOT

       Museu de la Garrotxa

a) Inauguració de l’exposició “Mediterrània”
05/09 a les 12h a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa
Sala 15 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Mediterrània”. L’exposició constarà de pintura, escultura, fotogra�a i 
una performance on es re�exionarà sobre el nostre comportament amb el medi, sobretot amb 
el mar Mediterrani. Associació ArtPirineus.

b) Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Eudald de Juana i la transgressió de la forma”. Exposició de les 
escultures del jove artista empordanès Eudald de Juana, comissariada per Pere Parramon i 
Laura Cornejo.

c) Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”
05/09 a les 12h a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
Sala Oberta del Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8 – Olot 

Inauguració de l’exposició “Manuel Malagrida i la publicitat moderna”. Exposició dedicada a la 
publicitat i al cartellisme modernista de la marca de cigarretes Cigarrillos París de l’olotí Manuel 
Malagrida.

I. PERATALLADA - VULPELLAC

       Espai Tònic
Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses

05/09 a les 20h a davant de l’O�cina de Turisme
Plaça del Castell, 3 – 17113 Peratallada

Concert de músiques imaginàries a càrrec de Xavi Lloses. Una dramatúrgia de partitures 
narrades on l’autor, davant del micròfon, ens relata una sèrie de petites propostes que ens 
faran evocar sons i músiques imaginàries meraveLloses

J. LA JONQUERA 

       “Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” 
05/09 a les 18h. Fase preliminar, 9.00 h sortida a peu de la porta del ME �ns al Pertús 
amb diverses micro-accions pel camí. A les 18.00 h intervenció al MUME.
ME, La Rambla, 2 de Figueres al Pertús. 
MUME, Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Partint de l’exposició “Art i exili” (actualment al Museu de l’Empordà i al MUME), Oscar Abril 
Ascaso interactuarà amb alguns dels dibuixos dels camps de concentració realitzats per 
artistes catalans internats en alguns dels camps de concentració francesos on van ser internats 
en la seva fugida al �nal de la Guerra Civil. També farà a peu el camí de Figueres al Pertús, 
realitzant petites accions pel camí, al MUME i el desenvolupament performatiu de tot plegat al 
Museu de l’Empordà.
“Joaquín Abril Castell A Été Ici (?)” és el títol de la performance amb la que Oscar Abril Ascaso 
interpel·la la �gura del seu avi, anarquista, primer, lluitador antifeixista, després, i �nalment, 
deportat.
Joaquín Abril Castell apareix un dia pel Montseny per a acomiadar-se de la seva família. Tot 
veient la precària situació de la seva dona i els seus dos �lls, els hi dóna la seva manta de 
l’exèrcit i emprèn via cap a l’exili. Travessa la frontera i es perd la seva pista, tot i que es diu que 

s’incorpora a la resistència francesa contra els nazis. Mor al camp de concentració de Gusen I a 
Àustria, el 17 de març de 1942. Des d’allà, escriurà una darrera carta d’amor a la Raquel 
Raulera.
La performance esdevé el capítol conclusiu d’una jornada que haurà portat, prèviament, a 
l’artista i als seus acompanyants a fer caminant la ruta dels exiliats de la Guerra Civil Espanyola 
des de Figueres �ns al Pertús, tot passant per La Jonquera. Un itinerari que, al mateix temps, 
haurà traçat una línia entre el Museu de l’Empordà i el MUME, repetint la mateixa ruta que ha 
fet l’exposició “Art i Exili: artistes de l’exili català del 1939”. Entre els artistes d’aquesta mostra, 
hi trobem l’obra de l’artista Josep Bartolí, supervivent de l’extermini nazi i que retratarà el seu 
horror als seus dibuixos. Bartolí s’exiliarà a Mèxic i, des d’allà, escriurà les seves cartes d’amor a 
Frida Kahlo.

Visita comentada a l’exposició “Art i Exili. Artistes de l’exili català del 1939” 
05/09 a les 11h. al MUME.
Carrer Major, 43-47. La Jonquera

Visita comentada amb el comissari, Enric Pujol i Casademont, a l’exposició “Art i Exili. Artistes 
de l’exili català del 1939”.

El gran èxode del 1939, motivat pel triomf franquista en la Guerra Civil, tingué un gran 
impacte a Catalunya. Afectà a desenes de milers de persones. Els artistes no en van ser una 
excepció.
L’exposició “Art i exili. Artistes de l’exili català de 1939” és una mostra comissariada per 
l’historiador Enric Pujol que explora els fons propis del MUME i del Museu de l’Empordà, 
concretament la donació d’Abelard Fàbrega del Museu de l’Empordà de Figueres i el fons 
Josep Navarro del Museu Memorial de l’Exili.
Amb aquesta doble exposició es volen buscar nous punts de vista en el món de l’art realitzat a 
l’exili. Es vol conscienciar del gran llegat existent en el món dels creadors exiliats republicans 
en la con�guració de l’art del segle XX.
Amb obres de Pompeu Audivert, Pere Calders, Avel·lí Artís Gener (“Tísner”), Francesc Camps 
Ribera, Marcel·lí Porta, Enric Climent i Antoni Sbert Callao.

K . CASSÀ DE LA SELVA I LLAGOSTERA

 25  Intervencions artístiques dins del Festival Art i Gavarres 2020.
05/09 a Can Vilallonga de Cassà de la Selva i Can Llambí de Llagostera

Dins del Festival Art i Gavarres 2020 es porten a terme intervencions artístiques a diferents 
municipis del territori.
El dissabte 5 de setembre a les 14h aprox, se celebrarà un dinar popular amb els artistes 
participants al Festival i una visita de la intervenció dels artistes Josep Vilallonga i Lola 
Barranco a Can Vilallonda de Cassà de la Selva.

Tot seguit, a les 19h aprox, s’inaugurarà la intervenció dels artistes Ció Avellí i Alfons Plujà a 
Can Llambí de Llagostera. Tot seguit, actuació de la cantautora Laia Llach.

L. OSOR

26  LILAART – Osor, la cultura al costat del feminisme

05/09 a les 20h Presentació del Lilaart davant la torre, a càrrec dels artistes del “CAOS”. 
Inauguració i xerrada: Unes dones del s. XV que deixaren empremta a la història d’Osor. 
Explicació històrica de la construcció de la Torre de Recs, a càrrec de Joan Cantal i Fèlix 
Bruguera

A les 21h Presentació de Dona’m la mirada, obra audiovisual de Marta Culla i Joan Cantal. 
Aforament limitat

19/05 a les 20h a la Torre de Recs Poesia i Dansa a càrrec de la Companyia LAS LO LAS, amb 
la col·laboració de Gisela Vicenç 
     
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

M. SANT HILARI DE SACALM
 
27  Portes obertes a les habitacions d’artista
05/09 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 06/09 de 10 a 14h
Hostal Fugarolas-  Excèntrica Aula - Taller d’Art
C/Montsolís, 31

La seu d’Excèntrica Aula-Taller d’Art és l’Hostal Fugarolas, un hostal que va estar en actiu molts 
anys i que actualment els seus propietaris cedeixen a la nostra entitat artística. Una de les 
nostres “excentricitats” és que les habitacions s’han transformat en estudis d’artistes i de tallers 
col·lectius. 
En motiu del Dia Internacional de l’Art els artistes que ho vulguin deixaran obertes les portes 
de les seves habitacions-taller i ens explicaran la seva obra.
Hi ha habitacions ocupades per artistes temporals.

Artistes participants: Josep Companyó Tomas, Herminia Porras, Isabel Font Mercader, Xavi 
Frigola Casacuberta, Idilio Garzón Garzón, Daisy González, Toni Guzmán Puerto, Jordi Isern 
Minguillón, Manel Jarque Valls, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón Martín, Montse Mingui-
llón Martín, Josep Nogué Mas, Ester Polo Cubero, Mari i Mara Zafra Armengol.

b) Taller demostració de ioga – Inscripció prèvia
05/09 de 9 a 10.30h, a la Sala Noble de la Cooperativa
C/Montsolís, 31

Taller de demostració de ioga per part de l’artista de l’entitat Unai Garzón Flores, i obert a 
participar a tot el públic. 
Inscripció prèvia a unaig4@gmail.com o whatsapp al 642 150 849 (els participants han de 
portar esterilla personal).

c) Dibuix al natural de la �gura humana – Adults i inscripció prèvia
05/09 d’11 a 13h, a la Sala Noble de la Cooperativa
Pl. Dr. Robert, s/n

Trobada d’artistes per fer dibuix al natural de la �gura humana. Adults i inscripció prèvia a 
comunicacions@excentrica.cat 

d) Taller Tots hi pintem
06/09 de 12.30 a 13.30h, a la Plaça Dr. Gravalosa

Taller participatiu amb Beatriu Cruset Ballart i Isabel Font Mercader

e) Actuació de piano de Raúl Costa Sapateiro
05/09 a les 16.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Montsolís, 31

Concert de piano de Raúl Costa Sapateiro

f) Històries de dones referents i referents de dones
05/09 a les 17.30h, a la Sala de projeccions de l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

S’explicaran en directe breument històries de dones que han sigut referent i històries dels 
referents que tenim com a dona, amb un muntatge amb projeccions i artistes en viu.

g) Art als aparadors
Setembre, aparadors de les botigues de Sant Hilari Sacalm i Biblioteca municipal de 
Sant Hilari Sacalm

Durant tot el mes de setembre s’instal·laran obres d’art als aparadors de les botigues de 
l’associació de comerç i turisme de Sant Hilari Sacalm, d’aquesta manera l’art envairà el poble 
manera directa i participativa. Al mateix temps, es crea expectativa sobre les activitats i 
divulgació del Dia Internacional de l’Art.
Amb la participació de:  Joan Cantal Coll, Josep Companyó Tomas, Carme Creixans Giramé, 
Beatriu Cruset Ballart, M. Teresa Deiver Mercadal, Isabel Font Mercader, Xavi Frigola Casacu-
berta, Unai Garzón Flores, Idilio Garzón Garzón, Valentina González Manzanas, Toni Guzmán 
Pureto, Jordi Isern Minguillón, Núria Maiquez Timoneda, Fina Milà Mallofré, Mercè Minguillón 
Martín, Montse Minguillón Martín, Joan Mir Pascual, Gregori Puyol Martínez, Maria, Jordi 
Torrentó Solà i Manel Vega.

h) Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès)
06/09 a les 11h, a l’Hostal Fugarolas
C/Monstolís, 31

Demostració d’Ikebana (arranjament �oral japonès) per l’artista Herminia Esteban Porras.

N. FIGUERES

       El Museu vist per l’artista Jordi Mitjà
05/09 a les 17.30h al Museu del Joguet
Carrer Sant Pere, 1 – 17600 Figueres

Un recorregut pel Museu del Joguet de Figueres de la mà de l’artista Jordi Mitjà, que ens 
mostrarà la seva particular visió del Museu.

       Performance a càrrec d’Òscar Abril Ascaso
05/09 a les 19h al Museu de l’Empordà
La Rambla, 2 – 17600 Figueres

Un diàleg amb una obra de l’exposició temporal “Art i exili, Artistes de l’exili català del 1939” 
que forma part del fons del Museu de l’Empordà.
L’artista recordarà l’exili del seu avi anarquista a través d’un viatge a peu des de la Rambla de 
Figueres �ns al Pertús, amb una aturada al Museu Memorial de l’Exili on continua la mateixa 
exposició temporal amb altres artistes del fons. A la tarda, es presentaran els resultats del 
viatge amb diferents intervencions que es faran durant el camí.
Durada: 25-30 minuts
Organitzen: Museu de l’Empordà i Associació La Muga Caula
Col·laboració: Museu del Joguet de Catalunya

O. CAMALLERA

      Anthropocòsmic. Performance
05/09 a les 19.30h al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
La Lluena – Camallera

Dos homes d’avui que intenten qüestionar les seves arrels en relació amb espais rituals, 
mitològics i còsmics. Utilitzant el teatre multimèdia mixt i la creació de so en directe, fem que 
el públic recorri un viatge per la mundanitat de la creem un collage semblant a un somni que 
intenta connectar-se amb el món etèric.

Nial Fallon i Tom Mayer són dos artistes interdisciplinars que treballen a partir de l’audiovisual, 
el moviment, els objectes i el moviment relacional entre persones. Van realitzar el seu primer 
laboratori de residència a Nau Côclea el novembre de 2019 i tornen ara per traslladar la 
recerca a la participació del públic. Es basen en la creació de personatges senzills, primaris, 
que interpel·len al públic i el porten a participar de manera gairebé inconscient.

P. LLANÇÀ

31  INSPAI, Centre de la Imatge
Visita comentada a l’exposició “Valentí Fargnoli: El paisatge revelat”
06/09 a les 12h, a la Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, 6

L’exposició “Valentí Fargnoli. El paisatge revelat” s’emmarca en el programa d’actes de 
commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona impulsa 
al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogrà�cs 
que conserva l’INSPAI, Centre de la Imatge. Des de l’any 2011, aquesta institució ha dut a 
terme les tasques de documentació, restauració i digitalització d’aquestes valuoses imatges, i 
avui les custodia perquè d’ara endavant es preservin.
Us convidem a gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual  
per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de 
memòria col·lectiva �ns als nostres dies.

Q. SANT JOAN DE LES ABADESSES

32  Espai Art L’Abadia
Inauguració de les exposicions “País paisatge”  i  “Elogi de la pintura” de l’artista 
Gerard Sala.
04/09 a les 19h, inauguració a l’Espai Art l’Abadia – Palau de l’Abadia
05/09 a les12h, inauguració
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses

Inauguració i jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.

 

EXPOSICIONS

A. GIRONA

 1   Bòlit,  Centre d’Art Contemporani. Girona

a) “BHDD” de Roc Parés
04/09 de 19h a 21h, 05/09 d’11a 14h i de 17 a 19h i 06/09 d’11 a 14h al Bòlit_PouRodó. Plaça del Pou Rodó, 7-9 de Girona

b)“Prop de la terra” de Pere Noguera
04/9 de 9 a 20h, 05/09 de 10 a 17h i 06/09 de 9 a 14h al Bòlit_LaRambla. Rambla de la Llibertat, 1 de Girona

2. Galeria Richard Vanderaa
“Després de la pluja”. Exposició col·lectiva d’artistes catalans de renom
04 i 05/09 d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h a la Galeria Richard Vanderaa
C/Auriga, 3 baixos - Girona

Fins al 5 de setembre es pot veure l’exposició d’estiu “Després de la pluja”, una exposició formada per una selecció d’obres de quinze artistes 
catalans i un artista espanyol de la segona meitat del segle XX, centrada entorn a l’abstracció, la �guració i obres que balancen entre tots dos, 
tant per temàtica com per concepte.

Manel Bea, Joan Brossa, Antoni Clavé, Enric Cormenzana, Modest Cuixart, Alberto Fabra, Jaume Faixó, Narcís Gironell, Josep Guinovart, Antón 
Lamazares, Joan March, Joan Ponç, Joan Reig Manera, Ràfols-Casamada, Guillem Ruvió i Lluís Vilà.

3.  El Taller del Barri – Acadèmia de còmic
“Follow the cat”
04/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 20h i 05/09 de 10 a 13.30h i de 16 a 18h al Taller del Barri – Acadèmia de còmic
C/Canonge Dorca, 20 baixos - Girona

Us volem convidar a gaudir d’aquesta exposició que està plena d’humor, creativitat i diversió. Som la Fedra i en Fran, un equip de dissenyadors 
amants dels gats i de la papereria que va decidir emprendre un negoci per a crear coses mones amb temàtica gatuna. Aquests productes es 
basen en la història d’uns gats molt divertits. Primer de tot trobem en “Pecatsus”, el gat icona de la nostra marca. Ell és un gat tendre, amable i 
simpàtic. És un gat blau amb ales que passa els dies entre els núvols, viatjant pel cel i les estrelles. És un gat feliç! Per altra banda tenim la “família 
Instacats”. Els nostres protagonistes són en Mau, en Meu i la Miu.
Exposició per a tots els públics.

4.  Festival Inund’Art 2020
Exposicions a la Casa de Cultura
04/09 d’11 a 18h, Casa de Cultura de Girona 
(oberta �ns al 3/10: horari d’obertura de dimarts a divendres d’11 a 20h i dissabtes d’11 a 18h)
Plaça Hospital, 6 de Girona

Inund’art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres 
disciplines artístiques contemporànies que pretén incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una 
audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els 
sentits. En volem fer una experiència total.
Artistes participants exposició: Col·lectiu Agith’é, Anna Ill, Arnau Blanch, Ferran Valls, Isabel Bonafé, Jordi Armengol, Marina E.G., Roser Obuder, 
Uran Rice, Yoshihito Suzuki.

5.  Espai d’Art UNAUNICA by Marta Xargay
Exposició “La humanitat de les llambordes” de Manel Bielsa Martín i escriptors col·laboradors
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h, a la botiga Espai d’Art UNAUNICA 
Carrer Santa Clara, 37 de Girona

Som una botiga de roba al centre de Girona, i disposem d’un espai que dediquem a promocionar l’art i la cultura.
“La humanitat de les llambordes” és un projecte foto-literari de Manel Bielsa Martín. Són 17 fotogra�es de Girona ciutat amb un text descriptiu 
de diferents artistes que col·laboren amb el fotògraf.

6.    LAPAMPALLUGA – TALLER D’ART
Exposició “El llenguatge de la Deessa”
04 i 05/09 d’11 a 13h i de 17.30 a 20h; 06/09 de 10 a 13h
Carrer Bernat Boadas, 9 de Girona

Exposició de ceràmica inspirada en les cultures de culte a la fertilitat-feminitat (creadora) que l’arqueologia ens ha mostrat a través de diferents 
llibres. Amb la participació dels/de les alumnes del taller de ceràmica La Pampalluga.

B. VULPELLAC – AJUNTAMENT DE FORALLAC

6.  Espai Tònic
a) Exposició “Piano solo” de Sebi Subirós
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25, 17111 Vulpellac
Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

A “Piano Solo” és l’objecte en si el que clama per un nou llenguatge, més teatral i eminentmvent visual. Aquí l’artista, jugant amb totes i cada una 
de les peces, acaba tocant el seu propi solo de piano o com bé en diuen els francesos “jouer du piano”.

b) Exposició “Tenim aquí una sense sostre” de Javier Garcés
04/09 d’11 a 14h i de 17 a 20h a l’Espai Tònic
Carrer de Ponent, 23-25
17111 Vulpellac

Indispensable reservar visita trucant al 972 642 421 o enviant un correu electrònic a espai@tonic.cat 

En aquesta escultura, d’una sense sostre davant la seva col·lecció de postals d’antics viatges, hi veiem una transposició del tema del col·lec-
cionisme, com la d’aquells antics quadres que al seu temps eren plens d’altres quadres reproduint grans col·leccions reials, tan ben represen-
tades en Watteau; però aquesta vegada l’espectador sí que és ben a prop d’allò que representa: qualsevol de nosaltres podria ser aquesta 
dona.

C. TORROELLA DE MONTGRÍ

8.   Amics de la Fotogra�a de Torroella de Montgrí
Exposició fotogrà�ca “Pedra i ombra” de Vicenç Rovira i Riera
04 i 05/09 de 10 a 14h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 14h al Museu de la Mediterrània
Carrer Ullà, 31 de Torroella de Montgrí

Si consideréssim les imatges que ens presenta en Vicenç Rovira a "Pedra i ombra" com a pràctica documental aquest escrit hauria de servir 
per a contextualitzar-les i articular-les. Hauríem de parlar de quins racons ha captat la seva càmera, identi�car-los i glossar-los. Posteriorment, 
podríem obrir la casella de postals, subcasella nocturns i quedar-nos tan amples.
A parer meu, aquest treball va més enllà. És ben cert que la pedra, com a element sòlid, consistent i amb història, segons diu el mateix autor, 
hi és present, però també és un recorregut visual per la superfície externa, la pell d'una vila, que ell coneix molt bé.
Des d'aquest altre punt de vista, en Vicenç Rovira ens ofereix, no tan sols documents, sinó també retrats. Retrats d'aquella superfície, aquella 
pell que tantes vegades ha resseguit amb la seva mirada. I ho fa, al vespre, de nit, sense cap interferència, sense ningú que s'interposi. És en 
aquesta nocturnitat quan la sensibilitat, la delicadesa, queda més al descobert. En Vicenç Rovira veu, no tan sols mira, ajusta l'obturador i ens 
serveix el resultat sense condimentacions inútils.
Les pedres que ens retrata  són depositàries d'una part important de memòria col·lectiva. Ens transmeten molta informació  si sabem 
interpretar els seus codis i  senyals.
Mai ho són d'asèptiques, les imatges i menys en aquest cas. Hi ha poètica en l'elecció dels enquadraments, en el tractament del blanc i negre, 
en la seva presentació a l'hora d'exposar-les. Amb subtilitat s'acosta a la pedra, forta i durable, per insu�ar-li ànima i transformar-la, 
mitjançant el seu procés creatiu, en delicada i �exible: acollidora. Estem com a casa. Coneixem i ens reconeixem en les seves fotogra�es.

9.   Museu de la Mediterrània
Exposició “Les arecàcies” de Marta Negre
04 i 05/09, de 10 a 13.30h i de 17 a 20h; 06/09 de 10 a 13.30h
Espai Montgrí. Museu de la Mediterrània. C/ d’Ullà, 27-31 – 17527 Torroella de Montgrí

L’exposició «Les arecàcies» de Marta Negre dóna el tret de sortida al nou cicle d’art contemporani del Museu de la Mediterrània que, sota el 
títol de Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies, proposa a una sèrie d’artistes treballar elements relacionats amb l’especi�citat del 
mateix museu, posant en joc part del seu fons d’obra i del seu arxiu documental.

Les palmeres que encara perviuen al pati de Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, actuen com a detonador per iniciar una recerca 
al voltant de la història de l’edi�ci i de la família que el va habitar. Un procés que ens portarà a una re�exió entorn d’un moment històric i 
vivencial concret, que coincideix amb el naixement dels nacionalismes, la desfeta de�nitiva de l’imperi espanyol, l'aparició de les lluites 
socials i de la revolució industrial.

 L’exposició resultant, «Les arecàcies» -nom amb el qual també es designa la família de les palmeres-, conjuga tota una sèrie de gestos que 
posen de manifest totes aquestes qüestions i que exempli�quen d’una manera molt clara el creixent interès que evidencia l’artista en les 
seves darreres produccions per la història i la memòria que contenen els objectes i els llocs.

D. OSOR

9.  “Osor, la cultura al costat del feminisme” 
exposició d’art de temà tica feminista. Pintura, escultura i estampació.

Amb Joan Cantal, Marta Culla, Mª Carme Jordà Vila, Gregori Puyol i Anna Sardà
08/9-06/09 d’11-13h i 17-19h
CAOS – Col·lectiu d’artistes osorencs

E. BANYOLES 

10   Exposició i presentació d’obra grà�ca, llibres de bibliò�l, art i edicions limitades
04 i 05/09, d’11.30 a 14h i de 17 a 20h a Art en Brut Gallery
Plaça Doctor Rovira, 1 - Banyoles

Presentació d’edicions especials d’Enciclopèdia Art (Enciclopèdia Grup Editorial): excepcionals llibres inèdits que aprofundeixen en l’obra de 
l’autor gràcies a un treball de recerca exhaustiu, raonat i avalat per alguns dels noms amb més prestigi de casa nostra en referència a l’estudi, 
crítica i conservació de les arts i les lletres en referència als autors.

Amb la presentació d’obres de Jaume Plensa, Jordi Díez, Subirachs, Miró, Brossa, Tàpies, Dalí, etc.

F.   SANT JOAN DE LES ABADESSES

1.    Espai Art L’Abadia
Jornada de portes obertes a les exposicions “País paisatge” i “Elogi de la pintura” de l’artista Gerard Sala
05/09 de 10 a 14h i de 16 a 19h; 06/09 de 10 a 14h
Plaça de l’Abadia, 9 – 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Jornada de portes obertes a les exposicions de l’artista Gerard Sala.
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