
xolsSANT FELIU DE

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS | NÚM.02 | SETEMBRE 2016

Guíxols#

Més de 80 
activitats 

aquest
setembre

Aquest setembre inaugurem Guíxols Arena

El Govern local prioritza l’educació a la ciutat

Arriba el Dotzè Concurs de Teatre Amateur



guíxolsenxarxa

Obrim aquesta nova secció per recollir la vida de Sant Feliu de Guíxols a les xarxes socials, uns 
canals que tenen cada vegada més seguiment i on és possible participar i fer consultes de ma-
nera activa. Cada mes, en aquesta secció, compartirem les publicacions dels nostres perfils que 
han tingut més bona acollida. Alhora, les xarxes socials tenen un gran potencial per atendre i 
respondre consultes de la ciutadania, i farem que aquesta funció sigui visible amb les consultes 
ateses més destacades o amb més impacte. Esperem trobar-vos al món 2.0. 

#guixolsenxarxa

MOTXILLA ECOLÒGICA
Aquest butlletí està imprès amb paper de 
tipus ecològic fet que garanteix que s’ha 
produït sota els estàndards mediambien-
tals més exigents amb la fi de limitar l’im-
pacte mediambiental. 

Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar 
clor elemental en el procés de decoloració 
de la pasta i complint amb la normativa ISO 
14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Audito-
ria Ecològica). 

Per altra banda, la tinta utilitzada no porta 
olis minerals i està composta per materials 
reciclables i no contaminants complint 
amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

@Guixols/ Sant Feliu de Guíxols guixolsturisme

www.tvcostabrava.xiptv.cat

Sant Feliu 
celebra la seva 
29a Milla 
Popular

La imatge correspon a la traves-
sia nedant a la badia de Sant Feliu 
de Guíxols, el passat diumenge 14 
d’agost de 2016 al matí. 
És una activitat organitzada per 
l’Aquàtic Club Xaloc.
La prova es limita a 350 adults i 
150 infants. Els primers fan 1100 
metres i els segons 400m.

Travessia nedant 
a Sant Feliu de 
Guíxols
17 d’agost a les 17.04 h

Molta gent en la regata 
solidària a #santfeliudeguixols 
Gracies a @AsGanxonaRefugi i 
#escoladeventforça3! Merci!

Acció solidaria
@ASL_EREC  · 31 jul.

#Bluuuuuuutal 
#SantFeliuDeGuíxols!!!
Sou incasables!!! Moltíssimes 
gràcies per la vostra energia!!! 

Strombers
@strombers
4 ago.

28 likes 
Emoció i diversió en un concert 
molt especial de l’ONCA al Festi-
val de la Porta Ferrada. De BACH 
a BEATLES va omplir l’església del 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols 
tot gaudint de la presència del 
compositor Peter Breiner. 

fundacioonca
Orquestra Nacional 
Clàssica d’Andorra 

Ajuntament   972 32 70 00

Turisme   972 82 00 51

Policia Local   972 32 42 11
  092

Mossos  112
d’Esquadra

Biblioteca  972 32 40 57

CONTACTES GUÍXOLS CONTACTES GUÍXOLS

Ràdio ST Feliu  
972 82 18 03

Centre d’Atenció Primària 
CAP 972 32 60 09
Emergències  061 / 112
902 111 444 / 93 326 89 01
(programació de visites: 24 h)

Taxi             
972 320 934 / 972 177 011

Centre Cívic Tueda 
972 82 10 58

Centre Cívic Vilartagues 
972 82 01 01

Deixalleria Municipal 
972 82 26 02

Troba aquí la 
classificació de la 
milla popular fent 
clic aquí

Fes clic aquí 
per a més info 
d’aquesta prova

http://tvcostabrava.xiptv.cat/municipi/sant-feliu-de-guixols/l-informatiu-costa-brava/capitol/sant-feliu-celebra-la-seva-29a-milla-popular
https://www.facebook.com/ajuntamentsantfeliudeguixols/posts/999398056836462:0
https://twitter.com/ASL_EREC/status/759734279102357504
https://twitter.com/strombers/status/761028337330298881
https://www.instagram.com/p/BIw_t7qB2iB/?taken-by=fundacioonca
http://guixols.cat/la-ciutat/not%C3%ADcies/6045-resultats-milla-popular-del-mes-d-agost-de-sant-feliu-de-gu%C3%ADxols-2.html
http://www.clubaquaticxaloc.com/ca/
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En aquestes darreres setmanes s’han produït molts fets destacables a la 
nostra ciutat. La celebració de la Festa Major, amb gran èxit d’assistents en 
tots els actes, ha esdevingut un punt de trobada per a moltes persones que 
ens visiten aquests dies d’estiu. 

També el Festival de la Porta Ferrada ha tancat la 54a 
edició amb un rècord d’assistents: ha estat una de les 
més lluïdes dels temps recents. I l’exposició “la Il·lusió 
del Far West” a l’Espai Carmen Thyssen està tenint un 
bon acolliment entre el públic familiar que ens visita. 

Un estiu que no s’acaba encara, però que podem va-
lorar com a molt positiu, amb una meteorologia que 
ens ha respectat i amb una afluència de visitants que 
feia anys que no teníem. 

Toca fer-ne valoració per potenciar els encerts i pren-
dre nota de les coses a millorar. 

En definitiva, el cicle estival que va començar amb la fira del conte s’ha 
prolongat fins la 3a edició de la Nit en Blanc i continua amb les fires temà-
tiques del mes de setembre. 

Però no acabem aquí, ni ens conformem amb això. Tenim molts reptes per 

endavant i un que s’ha assolit és la remodelació total de l’espai que ano-
menem “Guíxols Arena”: allò que era un descampat, ple de rocs i pols,  i 
amb un fort pendent, s’ha convertit en un equipament multidisciplinar de 
primer nivell del qual ja en podem gaudir. 

Un equipament per la ciutat i per a Vilartagues que 
posem a disposició per a la realització d’esdeveni-
ments culturals, musicals, esportius, d’associacions 
locals i de promotors artístics i que també ens ha ser-
vit d’aparcament en els períodes de menys activitat. 
Ha representat una inversió important, la més gran 
que ha realitzat l’Ajuntament al nucli de Vilartagues. 

Un compromís assolit que us convido a què el gaudiu 
i que ara tenim el repte de promocionar. 

L’aposta ferma de l’Equip de Govern per dotar la ciu-
tat d’espais d’us públic que serveixin, alhora, de re-

vulsiu econòmic i de promoció de la ciutat no s’acaba amb aquest projecte. 

En vénen molts més. De moment el Guíxols Arena és una realitat per la 
ciutat aquest setembre. 

Seguim!

El Guíxols Arena ja és una realitat!

Carles Motas i López
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols

Butlletí #Guíxols
Coordina:  
Àrea de Comunicació-Alcaldia

Tirada: 10.000 exemplars de 
distribució gratuïta

Dipòsit legal: GI 1153-2016

Email: premsa@guixols.cat

Podem donar gairebé 
per acabat un estiu 

ple d’activitat 
cultural amb una 

afluència de visitants 
que feia anys que no 

teníem a Guíxols

Plaça del mercat, 6/9  · Telèfon 972 32 70 00
email: oiac@guixols.cat

17220 Sant Feliu de Guíxols

Descarrega’t a la 
web municipal
l’edició del 
#Guíxols. 
Trobaràs 
una edició 
interactiva per 
smartphones i 
tablets 
(IOS i Android)

https://www.facebook.com/carles.motaslopez?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/carlesmotas
http://www.guixols.cat
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Els tres regidors d’Esdeveniments de Ciutat, Georgina Linares, Laura 
Serrano i David Oliveras, valoren “molt positivament” tots els actes de 
la Festa Major ganxona.

Activitats des del passat 29 de juliol, 
amb la recuperada Caminada Noctur-
na, passant pel Pregó 2016, enguany 
a càrrec de Creu Roja, acompanyats 
de la cercavila de la Colla Gegantera; 
el tradicional correfoc dels Diables de 
Pere Botero; la cercavila amb Percussió 
Ganxona; els focs artificials, amb una 
empresa nova, Pirotècnica Valenciana 

Llanera, totes les actuacions musicals i balls de nit, així com els es-
pectacles per a la mainada. També, la celebració dins el marc de la 
Festa Major, de la sisena rua de Carnaval a la fresca que va aplegar 
una àmplia participació de colles locals i multitud d’espectadors.

Els regidors volen agrair la tasca feta per totes les entitats i associa-
cions locals per la bona marxa de la Festa Major, aixícom també al 
Consell Local de Joves per la seva implicació i per les seves activitats 
programades que van acollir enguany un gran nombre tant de parti-

cipants com d’espectadors, com és, per exemple, la vuitena Cursa de 
Pasteres, que va posar fi a una setmana de la nostra Festa Major.

Bus ple per anar i tornar dels Focs
L’Ajuntament va decidir reforçar el bus urbà, ampliant l’horari pensat 
per poder anar als focs i tornar amb transport públic, amb freqüències 
cada mitja hora. El servei de bus va ser molt utilitzat.

Balanç positiu de la 
Festa Major 2016

La participació 
de les entitats i 

associacions locals 
va ser clau en 
aquesta Festa 

Fes clic aquí 
per veure el 

programa en 
directe

Per veure el 
programa 
País km0 

fes clic aquí

http://tvcostabrava.xiptv.cat/costa-brava-directe/capitol/festa-major-de-sant-feliu-de-guixols-2016
http://tvcostabrava.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/capitol-22-sant-feliu-de-guixols
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Imatge de Jordi Fradera
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El grup Manel va penjar el cartell de “tot venut” a l’Espai Port. Amb aquest, 
van ser 8 els espectacles amb localitats exhaurides: Manolo García, Bar-
bara Hendricks, Estopa, 2Cellos, God Save the Queen, Goyo Jiménez, 
Hombres G, Duncan Dhu i Manel. 
Altres espectacles amb molt bona acollida i que han superat 85% d’ocupa-
ció han estat els concerts d’Ara Malikian, Pat Metheny, Ron Carter, Omara 
Portuondo & Diego El Cigala i els espectacles ‘El Rey’, de Teatro de Barrio i 
‘El Sommelier’ de Fermí Fernández, ambdós inclosos al Festival Singlot du-
rant la 2a edició d’aquesta iniciativa original d’Andreu Buenafuente, amb 
l’humor com a protagonista.
Ha estat un any ple d’èxits amb gairebé 30.000 espectadors, 25.000 de 
pagament més 4.000 en altres activitats (Espai Carmen Thyssen, Village 
i espectacles de carrer), que situen el percentatge d’ocupació al voltant 
del 80%.
La reforma de l’Espai Port ha creat un auditori adaptable a les necessitats 
dels espectacles amb un aforament de fins a 3.000 assistents.
Convé destacar també el Cicle de Clàssica a l’Església del Monestir i al 

Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. Enguany s’han afegit nous 
espais com El Ginjoler i la Sala Las Vegas, que han permès portar l’am-
bient de Festival per tot Sant Feliu i gaudir del complement ideal per unes 
vacances: la cultura.
Amb la de 2016 ja són 3 les edicions del Festival de la Porta Ferrada sota 
la gestió de TheProject, que ha fet possible incrementar la xifra de 12.000 
assistents fins als 30.000 actuals, consolidant l’esdeveniment com una de 
les principals cites culturals de l’estiu a Catalunya.
Iñaki Martí, soci director de TheProject -promotora del Festival- destaca 
sobretot “la complicitat amb els operadors locals de Sant Feliu i comarca”. 
Per la seva part, des de l’Ajuntament, el regidor del Festival Josep Saballs 
ha indicat que “l’edició d’enguany ha estat definitiva perquè la ciutat es 
faci seu el Festival”. 
Per últim, el Festival vol agrair la col·laboració i suport de tots els implicats, 
des de les institucions, encapçalades per l’Ajuntament, fins a les entitats 
locals i patrocinadors. I com sempre, als voluntaris del Festival: sense tots 
ells no hauria estat possible l’èxit d’enguany.

El Festival de la Porta Ferrada tanca la 
millor edició de la seva història

Ampliació de la Pista d’Skate
El consistori té la voluntat d’ampliar, enjardi-
nar i il·luminar la pista de patinatge que es va 
construir l’any 2015 i situada entre la carre-
tera de Girona i la carretera de Mas Trempat.  
L’àrea d’urbanisme va redactar les bases el 
mes d’abril de 2016 i recentment s’ha acordat 
la contractació de les obres per 31.170 euros.

Èxit de convocatòria a la Bi-
blioteca aquest estiu
Les recents iniciatives de la Biblioplatja i les visites 
a la Biblioteca del Casino dels Nois han estat un 
èxit. L’Ajuntament ha entrat a formar part d’Espais 
Escrits: Xarxa del Patrimoni Literari Català, que di-
fon el llegat dels escriptors catalans; en el cas de 
Sant Feliu, per posar en valor la figura de Gaziel, 
l’autor més destacat de la nostra ciutat. 

Activitats familiars d’estiu al 
Salvament
Enguany s’ha ampliat la visita al Salvament 
de Nàufrags i Niu de metralladores amb una 
oferta diària de visites i jocs per a públic fa-
miliar, amb una bona resposta de públic. Fins 
a l’11 de setembre continuaran les activitats 
diàries, per després espaiar-les al cap de set-
mana fins al 12 d’octubre.
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El cap de setmana del 17 i 18 de setembre Sant Feliu de Guíxols es vesteix 
de gala i inaugura un equipament molt especial per la ciutat. S’obre a la 
ciutat un espai polivalent que està cridat a tenir una gran repercussió per 
a tothom. Es posa en marxa Guíxols Arena, la inversió més gran que fa 
l’Ajuntament a Vilartagues; una superfície preparada per acollir concerts 
de fins a 8.000 persones, dues pistes esportives, aparcament de turismes i 
autocars i altres usos.
Un cop inaugurat, des de l’Ajuntament es té pensat dotar Guíxols Arena 
d’actes rellevants. Encara és aventurat, però es voldria fer, almenys, activi-
tats mensuals de rellevància als mesos de calor, amb activitats programades 
com fires, trobades o concerts.
Per a la inauguració es fa un homenatge a la música rock feta a Sant Feliu 
de Guíxols, com una picada d’ullet a la tradició local; es fa també una cele-
bració amb foc i elements imprescindibles en qualsevol festa popular, i un 
ball amb la millor orquestra de ball que ha tingut Catalunya les últimes dè-
cades: l’Orquestra Plateria. És doncs, una celebració popular que comprèn 
tot un cap de setmana. El dissabte, 17 de setembre, és el torn de la música i 
el diumenge, 18 de setembre, és el torn d’una festa “holi”!
Rock de casa amb Quercus i fantàstica actuació-homenatge de l’Or-
questra Plateria:
A partir de les 19 h comença una inauguració formidable, oberta a tothom, 
que portarà un espectacle amb castellers, actuacions de rock, un espectacle 
amb foc i amb música en directe.
Entre els músics hi haurà la banda Quercus, referent indiscutible del rock 
ganxó, de “música de roca”. Els Quercus tornaran a pujar a l’escenari amb 

la seva formació i plegats rememorarem els èxits de la formació ganxona 
dels anys 90.
A més, la nit es completarà amb un extraordinari concert-homenatge que 
farà l’esplendorosa Orquestra Plate-
ria. Els amants de la música de ball, 
de la salsa, coneixen aquest referent 
indiscutible dels escenaris de Cata-
lunya. Com se sap, la Plateria es va 
formar a Barcelona el 1974 amb la 
idea de fer música de ball dels anys 
40 a 60 i la seva aparició va generar una gran demanda d’actuacions. Pedro 
Navaja, Amparito Roca i altres van aconseguir una gran difusió per tot l’Es-
tat i des de llavors la Plateria ha estat un referent ineludible de la salsa i la 
música de ball en el nostre país.
Però per si encara algú encara té més ganes de ballar un cop finalitzada la 
Plateria, a partir de les 2 de la matinada té a la DJ Blanca Ros per moure 
l’esquelet fins no parar. Com es pot veure, es tracta d’una festa amb regis-
tres musicals ben diferenciats.
El diumenge, 18 de setembre, celebrarem tots plegats una Holi Party, 
des de les 18 a les 20 h
Hi haurà servei de Bar, a càrrec de CE Montclar/Consell Local de Joves i 
entrada lliure
Una holi party, o també conegut com Festival dels Colors, és una festivitat 
originària dels hindús, que s’ha popularitzat darrerement a casa nostra. 
Amb una gran vistositat i color, els participants fan servir pols de colors.

Festa de Final d’Estiu , 
inauguració del Guíxols Arena

Vine amb nosaltres a 
inaugurar el Guíxols 
Arena i participa de la 
Festa!
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16 octubre 2016 · El Teatro del Talión, de Lleida
LA VENGANZA DE DON MENDO de Pedro Muñoz Seca. Els amors i des-
amors de Magdalena i Don Mendo. L’eterna disputa entre l’amor veritable 
i l’amor convenient. L’univers de gelosia, enveges i lluites pel poder dins de 
la cort del Rei Don Alfonso, a la llum de la genial ploma de l’immortal text 
d’en Pedro Muñoz Seca.

30 octubre 2016 · Impuls Associació Cultural de Molins de Rei
NIT DE RADIO 2.0 de Cristina Clemente. La Candela, el Llorenç, el Pedro i 
l’Anna estan a punt per el programa d’aquesta nit: “Ho busco però no ho 
trobo”. Els oients truquen demanant consells i informacions... però avui una 
trucada trastocarà el programa.

13 novembre 20166 · La Trapa Agrupació Congrès
TERRA BAIXA d’Àngel Guimerà. Drama rural entre la Marta, en Sebastià i 
en Manelic. Obra clàssica que molts grups han portat a escena amb més o 
menys encert però que el públic agraeix tot i ser una trama tan coneguda.

8 gener 2017 · Gespa Teatre de Palamós
TOTS EREN FILLS MEUS d’Arthur Miller, traductor Quim Monzó. Aques-
ta obra encara el conflicte plantejat a l’stablishment nord-americà posterior 
a la II Guerra Mundial, durant la qual alguns industrials es van enriquir amb 
la indústria militar. Una mirada crua i lúcida en l’escenari d’una família be-
nestant amb un passat obscur. Estrenada el 1947, va obtenir el premi de la 
crítica de Nova York el 1948.

22 gener 2017 · Grup de teatre Amics de les Arts de Terrassa
CANSALADA CANCEL·LADA de Gerard Vázquez
Un actor i un director comencen a assajar un text. L’actor sempre arriba 
tard, sempre té algun subterfugi. El director no aconsegueix cap resultat, 
ni disciplina de l’actor. El text que assagen no s’entén. El procés  creatiu no 
arriba a iniciar-se.

5 febrer 2017 · Qollunaka de Terrassa
LA CORONA D’ESPINES de Josep Mª de Sagarra. Al món compta el poder, 
ser més que els altres, dominar amb els diners o amb el que sigui... Amb 
aquests arguments el Sr. de Bellpuig és capaç de passar per damunt de tot i 
trepitjar a tothom per salvar el seu bon nom i el seu patrimoni.

19 febrer 2017 · L’Escotilló Grup de Teatre de Vilanova i la Geltrú
EL CARRER FRANKLIN de Lluïsa Cunillé. Som en una ciutat on una onada 
salvatge de desnonaments ha poblat els carrers de pisos deserts, i gairebé 
ja no queden persones per formar part de les plataformes ciutadanes que 
s’esforçaven a posar fre a aquesta barbàrie social, perquè la majoria de la 
gent ja ha estat desnonada.

5 març 2017 · C. parroquial de Canet de Mat
DESCALÇOS PEL PARK de Neil Simon, traducció Mònica Pont
Aquesta comèdia romàntica tracta amb subtil ironia els primers dies de 
convivència d’una parella de recent casats, on es fa evident el contrast de 
les seves personalitats.

19 març 2017 · Punt i seguit Teatre de Terrassa
LAMPEDUSA d’Anders Lustgarten, traducció de Maria Bou
Fins on recorda l’Stefano tota la seva família han sigut pescadors. Des de 
sempre han viscut de les costes que voregen Lampedusa. Però ja no, ara ell 
no pot viure del peix del mar, ara ha de pescar una altra cosa

26 març 2017 · Quatre per quatre de Granollers
RES ÉS GRIS d’Adriàn Botey i Prat
Un organista compositor, d’un petit poble voldria el reconeixement musical 
que no troba més enllà de la seva petita comunitat. La visita d’un polític a la 
localitat pot ser l’oportunitat tan esperada.

XII Concurs de Teatre Amateur 
Ciutat de Sant Feliu de Guíxols

Representació de  Punt i seguit i Terra Baixa

L’Agrupació Teatral Benet Escriba, impulsora d’aquest certamen, ha seleccionat deu obres a concurs, les quals es representaran al llarg 
de diferents diumenges de l’hivern (sempre a les 18h, amb un preu estimat de 6 € per obra, al Teatre Auditori Narcís Masferrer), des de 
l’octubre fins al març. La selecció d’enguany ressegueix clàssics catalans com Terra Baixa o La Corona d’Espines, passant per clàssics com 
Tots eren fills meus, d’Arthur Miller amb traducció de Quim Monzó, o Descalços pel parc, de Neil Simon, amb traducció de Mònica Pont. 

D’octubre de 2016 
a març 2017

http://www.guixols.cat/la-ciutat/not%C3%ADcies/6034-obres-i-companyies-seleccionades-al-dotz%C3%A8-concurs-de-teatre-amateur.html
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Representació de La senyora Florentina i el seu amor Homer i  de Galileu, La terra es belluga

Lliurament del Premi Arlequí, 
el més important del teatre 
amateur
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aCom es porten aquests 30 anys del grup de teatre? Amb la mateixa 
il·lusió del primer dia? Per la nostra part no ha canviat res, el cervell 
continua planejant coses, llàstima que el cos ara ja no segueix com abans. 

Com va sorgir la idea de crear la companyia i quan? Des de sem-
pre, i ja fa més de 65 anys, que el teatre ha marcat la nostra vida i que 
l’hem considerat uns eina fantàstica per formar la joventut. Però el que 
sí teníem clar és que la política havia d’estar lluny del nostre teatre i això 
va fer que creéssim una agrupació on tothom hi era admès, pensés com 
pensés. 

Per què el nom de Benet Escriba? Fora de Sant Feliu hi ha molt poca 
gent que conegui qui era en Benet Escriba. Va ser director durant molts 
anys d’una agrupació molt prestigiosa a Sant Feliu i va dirigir-nos quan 
nosaltres érem molt joves, en els nostres inicis teatrals. Va ser un ganxó 
guardonat en el teatre amateur i podem dir que sempre, fins a la seva 
mort, va estar vinculat a totes els moviments representatius de teatre. 
Amb el seu maletí de maquillatge sempre estava disposat a donar un cop 
de mà on calgués, cavalcada de reis...

Com us organitzeu? Quins dies assageu? Quina és la vostra dinàmi-
ca per preparar una obra? Això sí que és difícil actualment. Els assajos 
es fan gairebé a la carta. A vegades una obra es fa eterna ja que tothom 
té compromisos i és difícil fer coincidir la gent. Hi ha molta afició però 
poques estones per dedicar-li. La joventut la perds quan van a estudiar 
fora, Barcelona i Girona són dos monstres cruspidors d’actors.

Quanta gent forma el grup de teatre Benet Escriba en l’actualitat? 
Molta gent, però en un moment determinat no pots tirar endavant una 
obra de 8 personatges. Quan vàrem fer els 20 anys vàrem voler esbrinar 
quanta gent havia passat per l’agrupació i la nostra sorpresa va ser gran. 
Més de 500 persones, havien entrat i sortit durant aquests anys.

Al llarg de la vostra història, quants obres heu interpretat? Sempre 
a Sant Feliu? Fins avui hem representat 29 obres, hi ha hagut anys que 
en portàvem dues i tres, amb un total de 450 representacions arreu de 

Catalunya, en concursos i mostres i festes majors, etc. Hem passat la 
frontera en dues ocasions, 1990 a Llorenç Cerdans i el 2002 a Tolosa de 
Llenguadoc.

Com està el món del teatre amateur en l’actualitat? Quines són les 
principals dificultats amb què es troben? Potser la principal dificultat 
és que fer teatre demana vocació i sacrifici. Molta gent pensa que és 
molt divertit pujar a l’escenari i a vegades s’enlluerna amb aquest pro-
pòsit però fer teatre vol dir, nits fredes d’assaig, renunciar a sopars amb 
companys, i per nosaltres el fet de ser una zona turística en que els joves 
estan ocupats a l’estiu, quan no estudien, i a l’hivern desapareixen per 
anar a estudiar lluny. En aquest cas hauríem de programar els assajos els 
caps de setmana i, quan anem de marxa? et diuen. El què no se és com 
ho vàrem fer nosaltres.

Hi ha afició pel món del teatre a Sant Feliu de Guíxols? Les re-
presentacions compten amb molts espectadors? Estem contents en 
aquest aspecte. Tenim un públic fidel que, entén de teatre, li agrada i 
respon a les nostres vetllades i a les representacions del Concurs que 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitzem cada any. Aquest any 
el XIIè. Molts grups seleccionats, quan actuen a Sant Feliu, es sorprenen 
de la gent que veuen a la platea.

Com i quan arriba el Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Sant 
Feliu de Guíxols? Normalment comença l’octubre i acaba el març o abril 
següent. A raó de dues vetllades mensuals, quan això és possible. Deu 
vetllades ben repartides al cap de sis o set mesos, d’hivern, que el públic 
de Sant Feliu agraeix així com també les companyies de teatre que, a part 
de conèixer la ciutat també li donen vida.

Què demaneu aquest final de 2016 i al 2017, teatralment parlant? 
No ens atrevim a demanar massa. A vegades demanes però a la llarga 
tampoc t’ho donen. Potser que ens deixessin seguir treballant, el poc 
temps que ens queda, col·laborant  i sense posar pals a les rodes.

30 anys amb Benet Escriba
L’Agrupació Teatral Benet Escriba, impulsora i “ànima mare” del Concurs de Teatre Amateur, celebra aquest any el seu trentè aniversari. 
Des del butlletí #Guíxols ens sumem a la celebració, i aprofitem aquestes pàgines per entrevistar-ne els seus caps visibles, tot anunciant 
que en properes edicions del butlletí volem conèixer de prop altres entitats guixolenques rellevants.



guíxolsinforma

ESCOLA L’ESTACIÓ
• Adequació d’un sortida d’emergència.

• Construcció de 2 sorreres, una al pati gran i l’altra al pati 
infantil

• Millores al porxo cobert
ESCOLA GAZIEL
• Substitució de grava del pati de parvulari.

• Construcció d’una pista de bitlles catalanes

• Millora en la recollida d’aigües plujanes

ESCOLA MN. BALDIRI REIXACH
• Instal.lació de reixes a les finestres dels ban-
ys de la planta baixa

• Millora en la recollida d’aigües plujanes

• Continuació de la substitució de finestres i persianes que 
es van fent els darrers anys

ESCOLA BRESSOL ORENETA
• Substitució de les finestres de fusta dels patis interiors per 
finestres d’alumini.

• Instal.lació d’una tanca de fusta

• Adequació d’una nova aula

ESCOLA ARDENYA
• Pavimentació amb formigó de la rampa d’accés des del 
carrer al pati de l’escola, i de la rampa que hi ha entre el 
pati del parvulari i el pati de l’escola

• Millora dels marcs de les portes dels patis 

• Remodelació d’una porta per millorar-ne la seguretat

Les principals obres de 
millora als cinc centres 
educatius que depenen del 
manteniment municipal

Es preveu que, aquest setembre, s’iniciï el curs 2016-2017 amb 174 
nens i nenes que cursin el primer cicle d’educació infantil (P0, P1 i P2), 
675 el segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), 1.392 l’educació 
primària (de 1r a 6è) i 901 l’educació secundària obligatòria (de 1r a 
4t -ESO-).
És precisament durant l’estiu quan l’Ajuntament porta a terme les 
obres de millora a les escoles.
El regidor d’Educació, Josep Ramon Llobet, indica que l’inici escolar 
s’orienta de manera positiva. Tot i això, mostra la seva preocupació per 
l’Institut Sant Elm el qual es troba amb limitacions -sobretot d’espai- 
que dificulten el desenvolupament del seu projecte educatiu amb les 
condicions més òptimes.
Fa anys que es treballa des de la ciutat per aconseguir-li un nou espai. 
La voluntat del govern local és construir un equipament que respon-

gui a les exigències i necessitats del segle XXI. Per aquest motiu l’Ajun-
tament negocia amb el Departament d’Ensenyament per tal que es 
construeixi un nou institut, un cop la ciutat hagi cedit a la Generalitat 
un terreny per construir-lo.

Unir tots els agents per a l’Educació  
El consistori treballa per elaborar un Projecte educatiu de ciutat amb 
l’objectiu d’unir els esforços i fer entendre que EDUCAR és un repte de 
tots, un pas més per aconseguir i refermar el compromís de la nostra 
ciutat Sant Feliu de Guíxols amb l’educació.

La nostra ciutat es tornarà a integrar enguany a l‘Associació Interna-
cional de Ciutats Educadores així com als seus objectius i principis. 
Aquesta adhesió  s’ha d’entendre com la voluntat de situar l’educació 
a l’eix central de model de ciutat, ha indicat el regidor.

L’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guixols posa l’educació com 
a prioritat de govern

visita d’obres a 
l’escola L’Estació, 
aquest passat 
agost
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La Senyera de Patxot presideix la Sala de Plens
La Senyera propietat del mecenes Rafael Patxot i Jubert ja presideix la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El 2 de juliol, en un acte 
emotiu, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, van ser testimonis amb l’alcalde Carles Motas 
del retorn d’aquest símbol.

             Joan Raset exposa a l’Ajuntament
El pintor Joan Raset va exposar del 8 al 21 d’agost al vestíbul de l’Ajun-
tament. Posteriorment, del 22 d’agost al 4 de setembre va ser el torn dels 
Scrapmaniàtics. En el que queda de setembre exposaran Carme Colldeca-
rrera (fins 18 de setembre) i nati Ramon (fins 2 d’octubre).

Celebració de la Milla Urbana 
El dissabte 13 d’agost es va celebrar la 29 Milla Urbana Ciutat de Sant Fe-
liu de Guíxols. Es van establir nou categories, algunes de les quals es van 
acabar ajuntant pel número de participants. En aquesta edició es calcula 
que més de 210 persones hi han participat. 

Aparcament nou a Sant Pol de 150 de places
Fa pocs dies s’ha adequat i entrat en funcionament un aparcament nou a 
la zona de Sant Pol, a l’avinguda Vall d’Aro, amb capacitat d’unes 150 pla-
ces. Aquest aparcament és gratuït i facilita l’estacionament als usuaris de 
la platja i entorn de la zona de Sant Pol, i està relativament proper al mar.

Tango a Sant Feliu de Guíxols
El diumenge 4 de setembre a les 18.30 h a  la Sala Las Vegas, se celebrarà 
un concert de tango amb el Cuarteto Mulenga, i veu de Maximiliano Agüero 
(una de les millors orquestres de tango de Buenos Aires). És l’única actuació 
a Catalunya. Venda anticipada a Sol Negre Música (Joan Maragall,15) i Oficina 
Municipal de Turisme)

Incendi a Sant Feliu de Guíxols
Vuit dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat van 
treballar el passat 10 d’agost en un incendi forestal declarat a Sant Feliu 
de Guíxols. El foc, que va calcinar mitja hectàrea, es va declarar en direcció 
Santa Cristina d´Aro i va obligar a tallar la C-65. 
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Amb el títol “I tu amb què somies?” es va celebrar amb gran èxit la 
tercera edició de la Nit en Blanc, un esdeveniment espectacular on 
un centenar d’establiments comercials, així com restaurants, bars i 
altres negocis de la ciutat es van posar d’acord per fer una jorna-
da on es va concentrar activitat de botigues, desfilades de moda, 
gastronomia, música en viu, jocs infantils i nombroses propostes 

de lleure en una tarda-nit mà-
gica... per passar en blanc!

A la Nit en Blanc, la qual va 
tenir un excel.lent nombre de 
visitants, es va poder gaudir de 
desfilades de moda, aparadors 

ballats, aparadors vivents, activitats infantils i jocs, nombroses ce-
lebracions musicals en viu de blues, jazz, música cubana i molts al-
tres. També hi va haver un espai per a la gastronomia, amb tastets 
de vermuts, pastisseria, cervesa, pernil...

A la mateixa nit es van poder gaudir de visites guiades al monestir, 
a l’espai Carmen Thyssen i al llarg del matí es va celebrar, també 
amb èxit de convocatòria, la fira Scrapmaniàtics.

Sant Feliu de Guíxols celebra amb èxit de 
públic la seva tercera Nit en Blanc

I tu amb què 
sommies? Títol de 

la tercera edició de 
la Nit en Blanc
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Mapes, pintures, escultures, gravats, aquarel·les i objectes antropològics 
sobre la vida a les tribus índies. Des del passat 25 de juny, traslladar-se 
a l’Oest americà és possible gràcies a l’exposició “La il·lusió del Far West” 
comissariada per Miguel Àngel Blanco a l’Espai Carmen Thyssen, de Sant 
Feliu de Guíxols. Al setembre, però, els visitants tenen dues oportunitats 
de descobrir aquesta mostra amb l’entorn màgic de la nit.

Si més no, les nits d’estiu són el marc idoni per gaudir d’una activitat guia-
da a l’espai. Les visites guiades a l’Espai Carmen Thyssen estan programa-
des per als divendres 2 i 9 de setembre a partir de les deu del vespre amb 
aforament limitat. L’entrada s’ha d’adquirir a l’oficina de Turisme. Aques-
tes visites nocturnes encara seran més exclusives ja que serà Pilar Giró, 
directora artística de l’espai Carmen Thyssen l’encarregada de guiar als 
visitants pel més d’un centenar d’obres del territori mític de l’Oest americà 
per comprendre millor l’etapa històrica americana i tot el què va significar.

Per a qui no pugui inscriure’s en aquestes visites nocturnes, sempre podrà 
veure la mostra de dia. L’Espai ha organitzat unes visites guiades amb 
aforament limitat que estan programades tots els dissabtes a dos quarts 
de dotze del matí fins el 29 d’octubre i el tots els divendres a les cinc de la 
tarda fins al 9 de setembre.

Mirades cinèfiles i antropològiques
Dins de les activitats programades de manera paral·lela a l’exposició, els 
aficionats dels Far West no es poden perdre les conferències que són gra-
tuïtes i que ajudaran a comprendre millor aquest important episodi his-
tòric. La primera tindrà lloc el dijous 15 de setembre a les vuit del vespre a 
la Sala d’Actes del Monestir.  Amb el títol “La construcció d’una llegenda: 
un recorregut pels mites del western”, Àngel Quintana, professor d’his-
tòria del cinema de la Universitat de Girona, farà un repàs del concepte del 
western.  Per oferir una visió més artística sobre l’Oest americà, Pilar Giró, 
directora artística de l’espai Carmen Tyssen farà la conferència  titulada 
“Una mirada antropològica sobre l’art a l’entorn de l’exposició “ La il·lusió 
del Far West”, que tindrà lloc el divendres 7 d’octubre a les set de la tarda 
a la Sala d’Actes del Monestir.

Les conferències posaran la cirereta al seguit d’activitats que estan em-
marcades en l’exposició “La il·lusió del Far West”.  

Els actes programats a la nostra ciutat tenen una rellevància més notable 
que en altres poblacions de l’entorn, i és la celebració institucional de 
referència de les comarques de Girona. El motiu és la figura del guixolenc 
Josep Irla i Bosch, (Sant Feliu de Guíxols, 1876 – Saint Raphaël, Provença, 
1958).

Josep Irla és el guixolenc que va ser president de la Generalitat a l’exili i va 
mantenir viva la flama de les institucions de Govern de Catalunya. La con-
tinuïtat del govern català es deu, en bona part, a Josep Irla, tot mantenint 
la institució en un dels moments més difícils de la seva història.

Les despulles de l’expresident descansen al cementiri de Sant Feliu de 
Guíxols i per això, des que van retornar a la ciutat, cada any es fa un acte 
simbòlic d’homenatge davant la seva tomba. 

És un acte institucional sobri, públic i obert a tothom, que reuneix les 
diferents administracions (l’Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació 
de Girona i la Generalitat). Sol tenir l’acompanyament musical de l’Or-
questra de Cambra de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols.

Podeu assistir a aquest acte d’homenatge el proper diumenge 11 de se-
tembre, a les 9 del matí, al cementiri.

Més tard, a les 16.30 h, es fa un segona acte institucional d’ofrena floral al 
bust del president. Aquest acte de tarda es fa en un altre indret: la rambla 
de la Generalitat.

Josep Irla i Bosch va deixar escrites paraules com “A tots els catalans que, 
dins i fora de terra nadiua, mantenen la dignitat d’homes i de patriotes, 
els demano que, avui mÈs que mai, tinguin fe en l’esdevenidor”.

Al programa que trobareu a la darrera pàgina d’aquest butlletí hi apa-
reixen, també, els actes de la Diada i de la seva vigília.

Descobrir el 
Far West de nit

La ciutat celebra la Diada amb 
especial significació

Josep Irla i Bosch dels anys 30. Arxiu de Sant Feliu de Guíxols

MÉS INFO CLICANT AQUÍ!

Del 25 de juny al 
30 d’octubre 2016

http://www.espaicarmenthyssen.com
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L’AGENDA de l’1 al 30 de setembre de 2016
DE DIJ. 1 AL DIUM. 4 DE SETEMBRE

ACAMPADA: Excursió a peu amb motxilla. Es deci-
deix sobre la ruta el millor lloc per dormir podent triar 
entre les masies de Can Rifà, la Divina Pastora o Sant 
Benet o sota el cel estrellat en alguna cala o platja 
SORTIDA: dijous 1 a les 15.30 h al Centre Excursionis-
ta Montclar. ARRIBADA: diumenge 4 a les 18 h aprox. 
PREU: 20 €. ORGANITZA: Centre Excursionista infantil/
juvenil Montclar.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 17 h 
al vestíbul del Monestir. PREU: 12€. Places limitades. 
INFO I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme Tel. 972 82 
00 51

CLUB DE LECTURA: LA MORT DEL PARE: LA MEVA 
LLUITA. De Karl Ove Knausgard. A càrrec de l’escriptor 
i coordinador del club, Toni Sala. HORA I LLOC: A les 20 
h a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit.

CONCERT DE ATOMIC LEOPARDS DUET (BCN, 
ROCK&ROLL 50’S). Entrada gratuïta.  HORA I LLOC: 
A les 21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/Algavira, 65-
69).

VISITA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN DE NIT. LA 
IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA: A les 22h. PREU: 15 €. 
Aforament limitat.

AUDICIÓ DE SARDANES, COM A CLOENDA 
D’ESTIU. Amb la Cobla La Principal de la Bisbal. HORA 
I LLOC: A les 22 h al Passeig del Mar, davant de la Cam-
bra de Comerç. 

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

BOTIGA AL CARRER. Als carrers del centre de la ciu-
tat, durant tot el dia activitats infantils a la Rambla 

Portalet. ORGANITZA: Associació Guíxols Comerç i Tu-
risme.

VIII FIRA MEDITERRÀNIA DE PATCHWORK. Fira 
de material de patchwork i tallers. HORA I LLOC: De 
10 a 20 h, a la rambla Vidal. ORGANITZA: Ajuntament. 
Accés lliure.

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 11.30 
h al vestíbul del Monestir. PREU: 12 €. Places limi-
tades. INFO I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme Tel. 
972.820.051.

VISITA GUIADA FAMILIAR A L’ESPAI CARMEN 
THYSSEN.  LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST.  HORA I LLOC: 
A les 18 h al vestíbul del Monestir. Preu: 7 €. Places 
limitades. INFO I INSCRIPCIONS: Ofde Turisme Tel. 
972.82.00.51.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE OMBRES DE FOC DE JE-
RONI ALSINA. HORA I LLOC: A les 18.30 h a la Casa Irla, 
c/ Algavira 65-69. Es regalarà un exemplar del llibre 
als assistents.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA DEL CASINO 
ELS NOIS. HORA I LLOC: De 19 a 20 h al Casino dels 
Nois. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats. No cal inscripció prèvia. 

CONCERT DE HUNTING RABBITS (EMPORDÀ, 
POP-ROCK). Entrada gratuïta.  HORA I LLOC: A les 
21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/Algavira, 65-69).

CANTADA D’HAVANERES I CREMAT PER A TO-
THOM AMB LA TAVERNA. HORA I LLOC: A les 22 h a 
la Plaça Girona. ORGANITZA: AVV Molí de Vent.

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE

BOTIGA AL CARRER. Als carrers del centre de la ciu-
tat. ORGANITZA: Associació Guíxols Comerç i Turisme.

XXXIV FIRA DEL DIBUIX I PINTURA. HORA I 
LLOC: De 10 a 20 h, a la rbla Vidal. ORGANITZA: 
Casino Guixolenc i Ajuntament. Accés lliure.

ARROSSADA POPULAR I BALL. DINAR: arròs, 
botifarra, postres i cafè. Ball per a tothom. HORA 
I LLOC: De les 14 a les 18 h al col·legi L’Estació. 
PREU: 10 € socis, 12 € no socis. Es poden recollir 
els tiquets fins al 2/9 al Parc de les Eres de 18 a 20 
h.  ORGANITZA: AVV de Tueda.

DILLUNS 5 DE SETEMBRE

CONCERT DE KEN STRINGFELLOW (USA, 
POP, EX-THE POSIES). Entrada gratuïta.  HORA 
I LLOC: A les 21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/
Algavira, 65-69).

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 17h 
al vestíbul del Monestir.  PREU: 12 €. Places limi-
tades. INFO I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme Tel. 
972.82.00.51.

6a MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
ETNOGRÀFIC: Projecció del documental L’exili 
de la Mare de Déu de Núria. Director: Sergi Guix. 
Durada: 35min. HORA I LLOC: A les 20 h, al pati de 
l’antic Hospital Municipal (c/ Hospital s/n). Entra-
da lliure.

CONCERT DE A SINGER OF SONGS (BÈLGI-
CA/BCN, PRESENTACIÓ DEL DISC FADING).  
Entrada gratuïta.  HORA I LLOC: A les 21h a Cas 
Romagué - Casa Irla (C/Algavira, 65-69).

VISITA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN DE NIT. 
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA: A les 22 h. PREU: 
15 €. Aforament limitat.
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DISSABTE 10 DE SETEMBRE

FESTA DEL PEDAL. SORTIDA: a les 8.30 h fins a 
les 12 h. LLOC: Carril bici Sant Feliu a la Font Picant. 
ORGANITZA: Associació Veïns de Tueda. 

XVIII JOCANTIC. FIRA DE COL·LECCIONISME 
DE JOGUINES. HORA I LLOC: De 10 a 20 h, a la 
rambla Vidal. ORGANITZA: Ajuntament. Accés lliure.

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 11.30 
h al vestíbul del Monestir. PREU: 12 €. Places limi-
tades. INFO I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme Tel. 
972.82.00.51

VISITA GUIADA FAMILIAR A L’ESPAI CARMEN 
THYSSEN.  LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST.  HORA I LLOC: 
A les 18 h al vestíbul del Monestir. PREU: 7 €. Places 
limitades. INFO I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme 
Tel. 972.82.00.51.

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA DEL CASINO 
ELS NOIS. HORA I LLOC: De 19 a 20 h al Casino dels 
Nois. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats. No cal inscripció prèvia. 

6a MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
ETNOGRÀFIC:  Projecció del documental Un mar 
de vinyes. Director: Antoni Martí. Durada: 28min. 
HORA I LLOC: A les 20 h, al pati de l’antic Hospital 
Municipal (c/ Hospital s/n). Entrada lliure.

UNSOLTRAÇ CIA DE DANSA & NUR CAMERA-
TA PRESENTEN ITIMAD.  Entrada gratuïta.  HORA 
I LLOC: A les 21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/Al-
gavira, 65-69).

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  Consulteu la 
programació a la contraportada.

XVIII MERCADISC. Fira del disc antic i de segona 
mà. HORA I LLOC: De 10 a 21 h, a la rambla Vidal. 

ORGANITZA: Assoc. d’Amics de la Música dels Anys 
60 i Ajuntament. Accés lliure.

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

CONFERÈNCIA. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LLE-
GENDA: un recorregut pels mites del Western a 
càrrec d’Angel Quintana, professor d’història del ci-
nema de la Universitat de Girona. HORA I LLOC: A les 
20 h a la sala d’actes del Monestir. Activitat gratuïta.

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

XERRADA I PRÀCTICA D’ALLIBERACIONS DE 
PATRONS I CREENCES LIMITANTS. CONSTE-
L·LACIONS FAMILIARS. A càrrec de Neus Pont 
Quirós, terapeuta i facilitadora de constel·lacions 
familiars i solucions sistèmiques. HORA I LLOC: A les 
19 h a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE

MERCAT DELS ENCANTS. HORA I LLOC: De 8 a 14 
h a la plaça del Mercat. ORGANITZA: Assoc. Guíxols 
Comerç i Turisme.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI. TALLER 
DEL REMEI TRADICIONAL D’ELABORACIÓ D’OLI DE 
PEIX PORC, a càrrec de Rosa Subirós, antropòloga 
i infermera.  INSCRIPCIONS: presencialment a l’Ofi-
cina de Turisme o a través del Tel. 972.821.575 o 
a/e. museuhistoria@guixols.cat. HORA I LLOC: A les 
11.30 h al Museu d’Història (Edifici Monestir). MÉS 
INFO: 972.821.575 i www.guixols.cat/museu

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI. Ruta 
Gaziel i presentació d’espais escrits. Un recorregut 
per Sant Feliu de Guíxols donant a conèixer el lle-
gat de Gaziel, posant la seva literatura i el paisat-
ge al servei del lector. INSCRIPCIONS: a la Biblioteca 
Pública, per telèfon 972.324.057 o per a/e. HORA I 
LLOC: A les 18 h a la Biblioteca Pública Octavi Viader 
i Margarit. 

TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE 

CAVA. HORA I LLOC: Al Museu de Plaques de Cava i 
Champagne, de 10 a 13.30 h. MÉS INFO I RESERVES: 
972.327.450 (Mònica) - 616.958.087 (Toni).

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 11.30 
h al vestíbul del Monestir. PREU: 12 €. Places limi-
tades. INFO. I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme Tel. 
972.82 0.051

XVIII FIRAMOTOR. Venda i exposició de vehicles 
nous i d’ocasió. Exhibicions, mostres i parades de 
venda. HORARI DE VENDA: d’11 a 14 i de 17 a 20 
h. HORARI D’EXPOSICIÓ: d’11 a 20 h. Pàrquing dels 
Jardins Juli Garreta. ORGANITZA: Ajuntament. Accés 
lliure.

*PRESENTACIÓ DEL LLIBRE POSEM-NOS A L’HO-
RA! 100 MOTIUS DE LA REFORMA HORÀRIA DE FA-
BIAN MOHEDANO. HORA I LLOC: 18.30 h a la Casa 
Irla, c/ Algavira 65-69. 

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE

XVIII FIRAMOTOR. Venda i exposició de vehicles 
nous i d’ocasió. Exhibicions, mostres i parades de 
venda. HORARI DE VENDA: d’11 a 14 i de 17 a 20 h. 
HORARI D’EXPOSICIÓ: d’11 a 20 h. Al pàrquing dels 
Jardins Juli Garreta. ORGANITZA: Ajuntament. 

TEATRE INFANTIL AMB L’ESPECTACLE LES 
SUPERTIETES de la companyia Les Bianchi. HORA I 
LLOC: A les 12 h a l’Auditori Municipal Narcís Mas-
ferrer. PREU: 6 €. Venda d’entrades a la taquilla del 
teatre 1 hora abans de l’espectacle. ORGANITZA: La 
Xarxa. COL·LABORA: Ajuntament.

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “DE LA GUE-
RRA AL EXILIO, DESTINO EUROPA”,  dels pe-
riodistes Carles Batista, Manuela Moreno, Gerard 
Somrius i Laura Serrano. HORA I LLOC: A les 19h a la 
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.
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CONCERT DE WALTRAPA & THE CASHMAKERS 
(GIRONA, ROCK&ROLL). Entrada gratuïta.  HORA 
I LLOC: A les 21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/Al-
gavira, 65-69).

DISSABTE 24 DE SETEMBRE

HORA DEL CONTE: SONS PER A NADONS. Taller de 
Massatge Sonor per a nadons de 0 a 3 anys. Màx. 
12 infants. HORA I LLOC: A les 11 h a la Biblioteca 
Pública Octavi Viader i Margarit. A càrrec d’Alquímia 
Sonora.

VISITA GUIADA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN.  
LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST. HORA I LLOC: A les 11.30 
h al vestíbul del Monestir. PREU: 12 €. Places limita-
des. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina de Turisme 
Tel. 972.82 0.051

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA DEL CASINO 
ELS NOIS. HORA I LLOC: De 19 a 20 h al Casino dels 
Nois. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats. No cal inscripció prèvia.  

CONCERT DE SUNDAY SOFA PICKERS (BCN, 
BLUEGRASS). Entrada gratuïta.  HORA I LLOC: A les 
21h a Cas Romagué - Casa Irla (C/Algavira, 65-69).

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE

VI FIRA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE. Venda i 
exposició de vehicles elèctrics i tot el què envolta la 
mobilitat i les energies sostenibles. HORA I LLOC: A 
la Rambla A. Vidal de 10 a 14 h. ORGANITZA: Ajunta-
ment. Accés lliure. 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRA-
FIA MOMENTS COSTA BRAVA, quan cau la nit de 
Toni Fernández. HORA I LLOC: A les 12 h a la Casa 
Irla, c/ Algavira 65-69. 

TALLER DE CASTELLS I EXHIBICIÓ CASTELLE-
RA A CÀRREC DEL MINYONS DE SANTA CRIS-
TINA D’ARO. HORA I LLOC:  A les 12 h als Jardins 
Juli Garreta.

DIJOUS 29 DE SETEMBRE

CONCERT DE DAN BRODIE & THE GRIEVING 
WIDOWS (AUSTRÀLIA, ROCK&BLUES). Entrada 
gratuïta.  HORA I LLOC: A les 21h a Cas Romagué - 
Casa Irla (C/Algavira, 65-69).

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 

JORNADA SOBRE ART I SALUT al Museu d’His-
tòria. Inscripcions fins al 16/9 a l’a/e museuhisto-
ria@guixols.cat o al 972.821.575. 

EXPOSICIONS

DE L’1 AL 4 DE SETEMBRE
Exposició concurs de patchwork “Estacions de 
l’any”, a l’Antic Hospital, sales 1r pis i Espai K.  
Exposició de Quilts Racons de Sant Feliu de Guí-
xols, a la Cambra de Comerç. 
Exposició de l’artista Eva Gustems i de les quilters 
Ganxones, a l’Antic Hospital. 
Feu un tomb per Sant Feliu de Guíxols , on gaudireu 
dels aparadors com espais d’exposicions de quilts 
Ganxons. 

FINS AL 4 DE SETEMBRE 
Exposició Scrapmaniàtics al pati de l’Ajuntament. 
Tècniques mixtes d’scrapbook. HORARIS: de dl. a dv. 
de 10 a 14 h i de 19 a 21 h. Ds. i dg d’11 a 13 h i de 19 
a 21 h.  ORGANITZA: Ajuntament.

DEL 5 AL 18 DE SETEMBRE 
Exposició de pintura de Carme Colldecarrera al 
pati de l’Ajuntament. HORARI: de dl. a dv. de 10 a 13 
h i de 18 a 20 h. Ds. i dg. d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. 
ORGANITZA: Ajuntament.

FINS AL 10 DE SETEMBRE 
Exposició de pintura de Josep Amat Amat íntim. 
LLOC: A l’Espai Cendrós (Rambla Vidal, 1). Entrada lliu-
re. HORARI: de dl. a dg. de 18 a 21 h. 

9, 10 i 11 DE SETEMBRE 
Exposició d’Associació filatèlica i col·leccionisme 
amb motiu del 150 aniversari del col·legi Cor de 

Maria. HORARI I LLOC:  al’Antic Hospital d’11 a 14 h i 
de 16 a 20.30 h. ORGANITZA: Associació Filatèlica i de 
Col·leccionisme. COL·LABORA: Ajuntament

DE L’1 AL 24 DE SETEMBRE
Exposició Els feminismes de “FEMINAL”. Al vestíbul de 
la Biblioteca Octavi Viader i Margarit en l’horari habi-
tual d’obertura.

DES DEL 25 DE SETEMBRE 
Exposició de fotografia Moments Costa Brava, 
quan cau la nit de Toni Fernández. 
A la Casa Irla, c/ Algavira 65-69. 

DEL 19 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE 
Exposició de pintura de Nati Ramon al pati de 
l’Ajuntament. HORARIS: de dl. a dv. de 10 a 13 h i de 
18 a 20 h. Ds. i dg. d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. INAU-
GURACIÓ: 24/9 a les 18 h. ORGANITZA: Ajuntament

DEL 26 DE SETEMBRE AL 19 D’OCTUBRE
Exposició: Quin temps tenim? Al vestíbul de la Bi-
blioteca Pública Octavi Viader i Margarit en l’horari 
habitual d’obertura.

FINS AL 23 D’OCTUBRE
Exposició CONTEXT. Dels motlles Masó a la cerà-
mica negra contemporània. Al Museu d’Història 
(Monestir). 

FINS AL 30 D’OCTUBRE 
Exposició La il·lusió del Far West. A l’Espai Carmen 
Thyssen (Monestir). Fins al l’11/9 de dl. a dg. d’11 a 21 
h. A partir del 12/9 de dl. a dv. de 10 a 13 h i de 15 a 18 
h. Ds. i dg. de 10 a 19 h. ORGANITZA: Fundació Priva-
da Centre d’Art Col·lecció Catalana de de SFG. VENDA 
D’ENTRADES: A la taquilla de l’exposició

Obertura de la Caseta del Salvament i Niu de metra-
lladores. De l’1 al 11 de setembre de 17 a 20 h. Del 17 de 
setembre al 16 d’octubre, dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 19 
h i diumenges i festius de 16 a 19 h.
Mercat municipal. Tots els diumenges de 9 a 14 h a la 
Plaça del Mercat i al Passeig Marítim.
Parades d’artesania al passeig de Sant Pol. 
Tots els caps de setmana de 18 a 1 de la matinada.
Club infantil. Diari d’11.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h. Preu: 
1 €/hora. Platja de Sant Pol.

mailto:museuhistoria@guixols.cat
mailto:museuhistoria@guixols.cat


guíxolsopina

CiU obre una consulta popular per conèixer l’opinió dels 
ciutadans sobre l’emplaçament del nou aparcament 
Després que el govern descartés  la construcció de l’aparcament al Passeig, el Grup Mu-
nicipal de CiU, vàrem demanar que s’obri un procés de participació ciutadana per decidir 
la ubicació del nou aparcament.
Davant la negativa del govern tot i que TxSF, PSC i ERC prometien al seu programa electo-
ral la participació ciutadana per decidir temes importants, el nostre grup pren la iniciativa 
d’obrir una consulta per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre aquest tema.
El govern ha decidit fer un aparcament en alçada a La Corxera.  La nostra opció és la 
construcció d’un aparcament soterrat al Passeig. Què preferiu?  Quina és la vostra opció?  
Quina penseu que és la millor proposta pel comerç i per la comoditat dels usuaris?
Si voleu donar la vostra opinió, ho podeu fer emplenant una butlleta que trobareu als 
establiments que anunciarem al facebook CiU Sant Feliu.

Grup Municipal de 
Convergència i Unió

No ha presentat l’escritGrup Municipal CUP
-Poble Actiu

No ha presentat l’escrit

Els nous comptadors, anomenats “intel·ligents”
Si encara no us han canviat el comptador de la llum, ho faran aviat. Els nous comptadors 
funcionen per telegestió, és a dir, permeten controlar el consum de la llum de manera 
remota, sense que els operaris s’hagin de desplaçar a l’habitatge. Hi ha estudis que diuen 
que les radiacions que emeten poden ser perjudicials per a la salut. Altres, en canvi, diuen 
el contrari. La polèmica està servida, no obstant, de moment el que si està clar és que 
les companyies elèctriques acomiadaran a milers de treballadors, que nosaltres perdrem 
privadesa (les companyies sabran en temps exacte quan estem a casa i quan i com con-
sumim) i, això si, que ens apujaran el preu del lloguer dels comptadors (de 0,54€ a 0,81€ 
al mes). Sapigueu que fins el 31/12/2018 tenim dret a negar-nos; a partir de llavors, i si 
la pressió popular no hi ha posat remei, el canvi ja serà obligatori (ordre IET 290/2012).
Per a més informació: dimarts per la tarda en el nostre local, C/Sant Ramón 32, o bé a 
hores convingudes guixolsdesdelcarrer@gmail.com

mailto:guixolsdesdelcarrer@gmail.com
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Fem un repàs a l’estiu del 2016
Arribats a la fi de l’estiu del 2016, és el moment de fer balanç, i podem afirmar que ens 
sentim afortunats de com s’ha desenvolupat la temporada turística d’enguany. Amb la 
majoria de restauradors i comerciants que hem tingut l’oportunitat de parlar, es mostra-
ven satisfets del volum de visitants que hem tingut, això també ha comportat la creació 
de nous llocs de treball, que tant importants són per sortir d’aquesta situació de crisi que 
fa temps que s’arrossega.
Les activitats que s’han portat a terme a la Ciutat han estat un èxit, el Nomad Festival, la 
Fira del Conte, la recepció de la senyera de Rafel Patxot,  l’exposició de pintura de l’Espai 
Carmen Thyssen, el nou model de Festa Major, la consolidació del Festival de la Porta 
Ferrada, la Nit en Blanc, les diferents activitats culturals organitzades per les entitats 
locals, i també les esportives, totes elles amb gran concurrència de participants, fan que 
enfoquem el futur amb optimisme, Sant Feliu de Guíxols té recorregut i un gran potencial 
a desenvolupar.

Tots per Sant Feliu (TSF)

Una ciutat educadora 
Iniciar el curs 2016/17 des del punt de vista educatiu significa moltes coses per a tota 
la comunitat educativa. Tothom està desitjant que sigui un curs on assolir els objectius 
previstos, alumnat i professorat. L ’inici de  curs ens ha de permetre insistir en les línies 
estratègiques que el nostre govern té en l’educació, un dels pilars de la seva acció políti-
ca. Cal la definició del model de Ciutat Educadora que es va iniciar els anys 90 i que s’ha 
desdibuixat.
L’Educació és l’eina principal de transformació. Cal que es garanteixin totes les possibili-
tats educatives, donar suport a tothom sense que hi hagi ningú exclòs, posar el màxim de 
recursos en tots els nivells educatius.
Des del nostre grup apostem per una educació pública de qualitat, lliure de retallades i 
amb uns recursos que la situïn sense diferències en relació a l’àmbit privat. 
Les ciutadanes i ciutadans de Sant Feliu de Guíxols seran més lliures si gaudeixen d’un alt 
nivell educatiu i el nostre deure és fer-ho possible.

Grup Socialista de Sant Feliu 
de Guíxols

A punt per la República Catalana
Aquest 11 de setembre hem de fer un pas més per construir la República Catalana i és per 
això que ens hem de seguir mobilitzant per construir un nou país socialment més just i 
democràticament més lliure.
Des d’ERC Guíxols, al matí, farem el tradicional homenatge a Josep Irla, President de la 
Generalitat a l’exili, per després sumar-nos als actes institucionals de l’Ajuntament.
A la tarda, l’ANC i Omnium Cultural, com cada any, organitzen una nova mobilització, la 
qual aquesta vegada serà, no a un punt concret, sinó a cinc punts diferents del territori. 
I com sempre, us animem a participar-hi.
Per a les comarques gironines, el punt de trobada serà Salt, on a partir de les 17.14 h  
demostrarem al món que som un país viu, en moviment i que estem preparant per ser 
un nou estat.
El resultat de les eleccions del 27 de setembre va deixar al Parlament una àmplia majoria 
partidària de continuar treballant per construir un estat propi, un mandat que ens ha 
donat el poble i que des d’ERC en serem fidels.

ERC Guíxols

Els tràmits amb l’Ajuntament, 
també a Vilartagues!
A banda dels tràmits i gestions que feu a l’Ajuntament, també po-
deu anar al Centre Civic Vilartagues, on podreu realitzar tasques 
relacionades amb informació, registre i sol·licituds diverses. 
De 9 a 2 del migdia, de dilluns a divendres.
Podeu utilitzar també la Seu Electrònica, a internet, 
a l’adreça ciutada.guixols.cat




