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El dijous 28 de febrer, l’Ateneu 

El concurs de grups emer-

Barcelonès acollirà l’acte institu-
cional de la cloenda de l’Any Car-
les Fages de Climent.  La conselle-
ra de Cultura, Laura Borràs, pre-
sidirà l’acte, que comptarà amb 
l’assistència del director de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, 
Joan-Elies Adell; el comissari de 
l’Any Carles Fages de Climent, 
Jordi Canet; la directora de la Cà-

gents de les comarques gironi-
nes, Destaca’t, obre el període 
d’inscripcions, que s’acaba l’11 
de març. Per consultar les bases, 
així com per inscriure’s al con-
curs, cal omplir el formulari de 
la pàgina web de l’esdeveniment: 
www.concursmusicajove.cat. 

LA FINAL. Destaca’t, que enguany 
arriba a l’11a edició, va néixer 
amb l’objectiu de promocionar 
grups novells de la demarcació. 
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Cloenda de l’Any Fages a 
l’Ateneu Barcelonès

Obertes les inscripcions al 
concurs Destaca’t 2019

ANy FAges. el 28 de febReR a la sala oRiol bohigas

coNcurs. de música joves de les comaRques giRonines
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tedra de Patrimoni Literari Ma-
ria-Àngels Anglada-Carles Fages 
de Climent de la Universitat de 
Girona, Mariàngela Vilallonga; el 
net de l’escriptor, Climent Carles 
Fages Torrents, i altres familiars. 
L’actriu Cristina Cervià condui-
rà l’esdeveniment, que  inclourà 
l’actuació musical d’Amadeu Ca-
sas i Erxart Casas  i una lectura de 
Les bruixes de Llers, a càrrec de 
l’Aula de Teatre de la Universitat 
de Girona. n

Es realitzaran diverses semifi-
nals a Olot i Caldes de Malavella, 
i el guanyador es decidirà a la fi-
nal, que se celebrarà a mitjans de 
maig a Girona. 

PreMIs. El premi del concurs és 
l’oportunitat de tocar a l’Acam-
pada Jove 2019, en el marc de la 
final interterritorial del concurs 
Música Jove. A més, com a nove-
tat a l’11a edició, el premi pel gua-
nyador de Destaca’t inclou també 
l’oportunitat de tocar com a grup 
teloner d’una banda de referència 
a la Sala La Mirona de Salt. n

fi de la CommemoraCió. l’acte està obert a tothom (18.30 h)

la mirona. els guanyadors podran actuar a la sala de Salt
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La Fundació Albert Tomàs i 
Bassols, amb seu social al mu-
nicipi de Llançà, ha publicat les 
bases per a la concessió d’ajuts a 
iniciatives culturals. Es tracta de 
dues categories d’ajuts: per a pu-
blicacions i per a activitats soci-
oculturals. Les dues modalitats 
han de tenir relació amb els ob-
jectius de la Fundació: «L’estudi, 
la recerca, la conservació, la pro-
moció, la valorització social i la 
difusió del coneixement del pa-
trimoni artístic, monumental, 
cultural i natural de l’Empordà».
Pel que fa a la primera beca, do-
tada amb 1.000 euros, es con-
sidera publicació tant l’edició 
de materials en suport paper o 
en suport digital. Per altra ban-
da, el projecte sociocultural, 
dotat amb 500 euros, ha de te-
nir caràcter públic i desenvo-
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lupar-se al llarg de l’any. Les ac-
tivitats i les publicacions s’han 
de desenvolupar en llengua ca-
talana. La concessió dels ajuts 
consta de dues convocatòries 
durant el 2019 amb les següents 
dates de terminis: el 31 de maig 
i el 30 de novembre, respectiva-
ment. Les bases i els formularis 
per sol·licitar els ajuts estan dis-
ponibles al web de la fundació: 
wwww.fundacioalbert.cat. 

BecA de recercA. La Fundació va 
crear una beca de recerca, l’any 
2018, dotada amb 8.000 euros. 
En la primera edició, es va ator-
gar la beca al treball «Poder po-
lític i mobilitat social a les viles 
de l’Empordà entre el darrer terç 
del segle XIV i inicis del segle 
XVI», presentat per Albert Rei-
xach i Sala. La beca té caràcter 
bianual i la propera convocatò-
ria tindrà lloc el 2020. n

Ajuts de la Fundació 
Albert Tomàs a 
iniciatives culturals

Beques. peR a publicacions i activitats sociocultuRalsY

«Artista a la vista» són un 

El XII Cicle Literatura Uni-

conjunt de classes impartides 
per agents del món teatral que 
organitza l’Aula de Teatre Edu-
ard Bartolí. Les persones parti-
cipants estan relacionades amb 
Figueres i l’Alt Empordà i el cicle 
s’emmarca dins la programació 
de Figueres a Escena. La sego-
na edició d’«Artista a la vista» 
consta de tres sessions. La pri-
mera, el dijous 21 de febrer, es-
tarà conduïda per la figuerenca 
Marina Fita, que parlarà de la 
tasca de producció teatral. En 
la segona, el dijous 14 de març, 
l’actor Ciscu Cruz impartirà 
un taller de percussió corporal 
i cant a cappella. En la darrera 
classe, el 2 de maig, el creador 
escènic Xavier Bobés introdu-
irà els assistents al teatre d’ob-
jectes. Tots els tallers són gra-
tuïts i s’impartiran al Teatre el 
Jardí de 19 a 21 h. Inscripcions a 
atebfigueres@gmail.com. 

versal de l’agrupació cultural 
Atenea comença l’1 de març 
amb la conferència «Jane Aus-
ten i l’inici de la novel·la moder-
na», a càrrec de l’escriptor i crí-
tic literari Sam Abrams.  La se-
güent, prevista pel 8 de març, 
serà «La innovació narrativa de 
Fred Vargas», que oferirà Nat-
halie Bittoun, responsable dels 
Estudis de Francès de la UOC. 
El professor de Literatura de la 
UdG parlarà, el 15 de març, de 
«La mort i la primavera: l’infern 
de Mercè Rodoreda». Clourà el 
cicle, el 22 de març, el profes-
sor de Literatura i escriptor Jo-
an Manuel Soldevilla amb la 
conferència titulada «El dia de 
Sant Joan a Barcelona, un mo-
tiu literari recurrent a la litera-
tura espanyola; de Cervantes a 
Carmen Laforet, Luis Romero, 
Juan Marsé i Eduardo Mendo-
za». Tindran lloc els divendres 
a la seu provisional del Casino 
Menestral, al carrer Poeta Mar-
quina de Figueres, a les 20 h. n
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teAtre. dijous 21

cIcLe. el mes de maRç
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Marina Fita 
inaugura el 2n cicle 
‘Artista a la vista’ 
de l’Aula de Teatre

Torna el XII 
Cicle Literatura 
Universal de 
l’agrupació Atenea
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nn Aquest dimecres, 20 de fe-
brer (19.30 h), la delegació 
de l’Alt Empordà del Col·legi 
d’Ar-quitectes de Catalunya 
(COAC) inaugura «Col·leccions 
COAC / Josep Maria Bosch 
Aymerich». En concret, en 
aquesta exposi-ció itinerant, 
es mostra l’apar-tat «Oci i 
turisme», que dona a conèixer, 
a través de maquetes, plànols, 
dibuixos i fotografies, els 
projectes de l’Hotel Cap Sa Sal 
a Begur (1955-1963), el pro-
jecte no realitzat de l’hotel f lo-

tant, Flotel (1978), el Xalet per al 
Sr. Bloch i el complex turístic de 
la Masella, Das i Alp (1965-1967). 
L’època d’aquestes obres coin-
cideixen amb l’explosió de la in-
dústria turística a l’Estat. L’acte 
d’inauguració comptarà amb la 
conferència de Roger Subirà, ar-
quitecte i comissari de l’exposi-
ció, que repassarà la trajectòria 
professional de Bosch Aymerich 
(Girona, 1917 - Barcelona, 
2015), arquitecte, enginyer i 
empresa-ri. L’exposició es va 
inaugurar el desembre passat a 
la sala d’expo-sicions del COAC a 
Barcelona.  n

Y exPosIcIó. a la delegació de l’alt empoRdà del coac

Una mirada a la trajectòria 
de Josep M. Bosch Aymerich

BoSCH aYmeriCH. la mostra s’inaugura dimecres a figueres (19.30 h) HORA NOVA




