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Notes de premsa
La Fira del Llibre de Muntanya s’instal·la a Cantonigròs, amb el
suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Aquest cap de setmana, dies 3 i 4 d’octubre, se celebra la 8a Fira del Llibre de
Muntanya a Cantonigròs, activitat itinerant pels pobles del Collsacabra (Tavertet, Rupit
i Pruit, Cantonigròs i l’Esquirol). La fira tindrà com a tema central “la muntanya per
dins”, des de les vessants de l’espeleologia i la geologia.
Entre les activitats que s’hi faran, es troben: tres conferències i projeccions, una taula
rodona sobre el llibre electrònic i les publicacions de muntanya, presentacions de
llibres, jocs per a la mainada, un concert i un concurs de fotografia digital.
La Fira està organitzada per l’Associació Amics dels Cingles de Collsacabra i el Servei
de Promoció Econòmica del Collsacabra (format pels tres ajuntaments). Amb un
pressupost de 52.000 euros, rep el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC) del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que hi aporta 11.500
euros.
Més informació: www.firallibremuntanya.org

Comencen els
l’ICIC

Dissabtes d’Art Barcelona, amb el suport de

Demà, 3 d’octubre tindrà lloc el primer Dissabte d’Art Barcelona, en el marc del
projecte la Tardor de l’art 2009. Organitzat per l’associació Art Barcelona (Abe), el
projecte Dissabtes d’Art Barcelona es durà a terme durant els primers dissabtes
d’octubre i novembre i inclou diverses activitats culturals i lúdiques, entre les que
destaquen visites guiades a exposicions, xerrades amb artistes, concerts o activitats
dissenyades per a nens.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és despertar l’interès del públic per les darreres
tendències de l’art contemporani i facilitar la seva comprensió. Les galeries d’art tenen
la intenció d’establir aquesta iniciativa temporal com a una proposta permanent. Un
total de 13 galeries de l’associació Abe participen en aquesta primera jornada (Àngels
Barcelona, Carles Taché, Fidel Balaguer, Ferran Cano, H2O, Hartmann, Joan Gaspar,
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Joan Prats, Kowasa, Marlborough, René Metras, Senda i Trama) i està previst que
augmenti el número a la segona jornada que tindrà lloc el 7 de novembre.
La Tardor de l’Art és una iniciativa conjunta de les quatre associacions de galeries de
Catalunya: Gremi de Galeries de Catalunya, Associació Art Barcelona, Galeries
Independents de Catalunya i Associació Art Catalunya. L’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC) hi col·labora amb una aportació de 60.000 euros.

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya engega el
Joc del Big Bang
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) dóna el tret de
sortida al Joc del Big Bang, un joc virtual sobre l’origen de l’univers, en el qual es
podrà participar fins al pròxim 30 de desembre, a través dels webs www.bigbang.cat i
www.mnactec.cat.
El joc ha arrencat aquest mes d’octubre a sis instituts de Catalunya. Alumnes,
professors i personalitats convidades han encetat d’una manera presencial el Joc del
Big Bang, una activitat lúdica i instructiva descentralitzada al territori dels 6 museus
“bigbangaires” del mNACTEC: a Terrassa, a Igualada, a l’Espluga del Francolí, a
Manresa, a Cercs i a Torelló.
El projecte ha estat realitzat conjuntament entre el mNACTEC, del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, i el Departament d’Educació, i ha rebut finançament
de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).
Pel seu disseny s’ha comptat amb un equip d’experts en jocs i plataformes multimèdia,
juntament amb investigadors del CERN, museòlegs i educadors, amb la voluntat
d’obrir noves vies al coneixement científic, fomentar les xarxes socials i la difusió de la
física de partícules entre els més joves.
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Rodes de premsa
La Generalitat i la Coordinadora de Colles Castelleres
engeguen un projecte per integrar la immigració a través dels
castells
Dissabte, 3
La Generalitat i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya presentaran
demà, dissabte, una prova pilot per integrar la immigració a través dels castells. La
iniciativa, que té el suport dels departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació i
Acció Social i Ciutadania, té per objectiu facilitar la integració de les persones
immigrades a la societat catalana, a través dels castells.
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila; el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i el secretari de la Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya, Joan Riera, presentaran el projecte, titulat Tots
som una colla, en una roda de premsa que es farà dissabte vinent, 3 d’octubre, a les
12.15 hores.
Atenció mitjans gràfics: En acabar la roda de premsa, diferents membres de les
colles que participen en el projecte faran un castell al pati interior del Palau Marc.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
Presentació del projecte Tots som una colla
Dissabte, 3 d’octubre de 2009
12.15 hores
Palau Marc, seu del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. Rambla de Santa Mònica, 8. Barcelona

El conseller Tresserras inaugura al Palau Moja l’exposició Pau
Casals i l’exili
Dilluns, 5
Dilluns vinent, 5 d’octubre, a les 11.30 hores, es presentarà al Palau Moja de
Barcelona l’exposició Pau Casals i l’exili (1939-1973). En la roda de premsa
intervindran: Miquel Caminal, director del Memorial Democràtic; Pepa Domingo,
directora de la Fundació Pau Casals, i Núria Ballester, conservadora del Museu Pau
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Casals i comissària de l’exposició. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, inauguraran la
mostra dimarts, 6 d’octubre, a les 20 hores. A l’acte també assistiran el director general
del Patrimoni Cultural, Josep Maria Carreté, i el director del Memorial Democràtic,
Miquel Caminal.
La mostra, de caràcter itinerant, vol donar a conèixer Pau Casals com a exemple de
gran figura a l’exili, mostrant la seva vessant d’exiliat actiu i el seu compromís amb la
causa de la llibertat i la democràcia. A través de diversos documents inèdits, fa un
recorregut per l’exili de Pau Casals des de la Guerra Civil fins al retorn de les seves
despulles el 1979.
L’exposició està organitzada per la Fundació Pau Casals, conjuntament amb l’Oficina
de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i el Memorial Democràtic, del Departament
d’Interior i Relacions Institucionals, amb la col·laboració del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

Acte >>
Dies i
hores >>

Lloc >>

Convocatòria
Inauguració de l’exposició Pau Casals i exili
• Dilluns, 5 d’octubre de 2009 11.30 hores
Roda de premsa
• Dimarts, 6 d’octubre de 2009 20.00 hores
Inauguració
Palau Moja. Portaferrissa, 1. Barcelona

El conseller Tresserras presenta el Pla Integral de la Dansa
Dijous, 8
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i el
president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), Xavier Bru de
Sala, presentaran en roda de premsa dijous vinent el Pla Integral de Dansa, una
iniciativa impulsada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i
consensuada amb el CONCA i amb les dues associacions representatives del sector –
l’Associació Professional de la Dansa de Catalunya i l’Associació de Companyies
Professionals de Dansa de Catalunya-, que estableix les línies marc d’actuació en el
sector.
Els objectius del Pla són nodrir el talent i la creativitat; generar i millorar les
oportunitats de treball; apropar la dansa als nous públics; i impulsar la reflexió i el
debat.

Rambla de Santa Mònica, 8.
08002 Barcelona
93 316 27 32
premsa.cultura@gencat.cat

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Oficina de Comunicació i Premsa

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
Presentació del Pla Integral de Dansa
Dijous, 8 d’octubre de 2009
10.30 hores
Palau Marc, seu del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. Rambla de Santa Mònica, 8. Barcelona

L’ICIC presenta Catalan Music on Tour, una iniciativa per a
l’exportació de la música catalana a Euskadi, Galícia i les Illes
Balears
Divendres, 9
El director de l’Institut Català de les Indústries Culturals, Antoni Lladó, presidirà
divendres vinent, 9 d’octubre, a les 12 hores, la roda de premsa de presentació del
Catalan Music on Tour, una iniciativa que establirà un circuit estable per a l’exportació
dels músics catalans per Euskadi, Galícia i les Illes Balears.
A la roda de premsa també assistiran alguns dels músics que formaran part de la
primera gira del Catalan Music on Tour: Marc Ayza, Mohamed Soulimane de
l’Orquestra Àrab de Barcelona (OAB) i el conjunt musical Gossos.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>
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Convocatòria
Presentació de la gira Catalan Music on Tour
Divendres, 9 d’octubre de 2009
12.00 hores
Sala d’actes de Palau Marc. Rambla de Santa Mònica, 8.
Barcelona
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Convocatòries
La Generalitat homenatja el pare Miquel Batllori amb un acte
commemoratiu del centenari del seu naixement
Divendres, 2
La Generalitat ret avui homenatge al pare Miquel Batllori, amb un acte commemoratiu
del centenari del seu naixement, que tindrà lloc a les 18 hores i estarà presidit pel
president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras.
També hi assistiran, entre d’altres, el pare Lluís Magrinyà, provincial dels Jesuïtes de
Catalunya; Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC);
Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història de Catalunya (MHC) i Carles Duarte,
director de la Fundació Carulla. En l’homenatge també intervindran Josep Maria
Benítez, Eliseu Climent, Cristina Gatell, Valentí Gómez, Hilari Raguer, Glòria
Soler i Josep Solevicens , que faran lectures sobre la figura i l’obra del pare Batllori.
L’acte està organitzat per la ILC i el MHC, amb la col·laboració de la Fundació Lluís
Carulla i de la Companyia de Jesús a Catalunya. Els assistents rebran la publicació La
saviesa cordial de Miquel Batllori. Semblances en el centenari del seu naixement,
editada per la Fundació Carulla – Editorial Barcino i la Institució de les Lletres
Catalanes, amb la col·laboració del MHC.
Miquel Batllori (Barcelona, 1909 – Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 2003) va ser
historiador, teòleg i assagista. El gruix de la seva obra gira entorn de l’estudi de la
figura de Ramon Llull i la seva influència a Europa, l'Humanisme i el Renaixement, la
cultura dels jesuïtes al segle XVIII i altres moments rellevants de la cultura catalana i
europea.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>
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Convocatòria
Acte amb motiu del centenari del naixement del pare Miquel
Batllori
Divendres, 2 d’octubre de 2009
18.00 hores
Palau de la Generalitat. Pl. Sant Jaume, 4. Barcelona
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La directora general de Cooperació Cultural inaugura a Mataró
la mostra itinerant Més enllà de l’objecte. Obres de la Col·lecció
MACBA
Divendres, 2
La directora general de Cooperació Cultural, Anna Falguera; el primer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Mataró, Ramon Bassas, i el director del MACBA, Bartomeu Marí,
inauguraran avui, a les 20 hores, a Mataró, l’exposició itinerant Més enllà de l’objecte.
Obres de la Col·lecció MACBA. La mostra es podrà visitar a les sales d’exposicions de
Can Palauet de Mataró fins al pròxim 15 de novembre.
Organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb la
col·laboració del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), la mostra porta
82 obres del fons del museu a set poblacions catalanes. Abans d’arribar a Mataró,
aquesta mostra itinerant ja s’ha pogut veure a Lleida, Caldes d’Estrac, Tortosa,
Manresa i Figueres. Després de Mataró, la mostra es podrà veure a Granollers, on es
tancarà el recorregut itinerant de la mostra.
L’exposició reuneix una selecció d’obres d’una trentena d’artistes, entre els quals es
troben Àngel Ferrant, Leandre Cristòfol, Moisès Villèlia, així com representants de l’Art
Pobre a Catalunya, com Àngel Jové, Antoni Llena, Jordi Galí i Sílvia Gubern. També
s’inclouen membres del grup denominat els “catalans de París”, com Miralda, Joan
Rabascall, Benet Rossell i Jaume Xifra.
Més enllà de l’objecte ofereix una mirada a l’art català de començaments de la segona
meitat del segle XX, on els comissaris situen les arrels d’algunes de les ruptures més
significatives en relació a l’informalisme. Així, es mostren algunes de les
manifestacions artístiques de la segona meitat dels seixanta i els primers anys dels
setanta. La mostra inclou tant pintures, com escultures o fotografies. A més, l’exposició
es complementa amb una proposta educativa adreçada tant al públic adult com
l’escolar (Primària, Secundària i Batxillerat).
Més enllà de l’objecte. Obres de la Col·lecció MACBA s’emmarca en el programa
Cultura en Gira del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. En el camp de
les arts visuals contemporànies, aquest projecte pretén difondre l’art contemporani, en
multiplicitat de suports, arreu de Catalunya i amb la col·laboració dels mateixos
ajuntaments.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>
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Convocatòria
Inauguració a Mataró de l’exposició Més enllà de l’objecte.
Obres de la Col·lecció MACBA
Divendres, 2 d’octubre de 2009
20.00 hores
Can Palauet. Carrer d’en Palau, 32. Mataró (Maresme)
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Més informació s a: http://cultura.gencat.cat/difusioartistica

El conseller Tresserras visita la primera Fira de Màgia de
Montgai
Dissabte, 3
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, visitarà
demà, dissabte 3 d’octubre, a les 16.30 hores la primera Fira de Màgia de Montgai
(Noguera), organitzada per l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida.
Acompanyarà el conseller l’alcalde de Montgai i president de la Diputació de Lleida,
Jaume Gelabert.
Les places i carrers de Montgai acolliran diferents activitats relacionades amb el món
de la màgia adreçades tant a professionals com a no professionals. La fira es clourà
amb un espectacle per a tota la família a càrrec del mag Enric Magoo.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
El conseller Tresserras visita la primera Fira de Màgia de
Montgai
Dissabte, 3 d’octubre de 2009
16.30 hores
Plaça Prat de la Riba. Montgai (Noguera)

Lleida acull demà l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de
Cultura 2009
Dissabte, 3
Demà, dissabte 3 d’octubre, a les 19 hores, es farà a l’Auditori Enric Granados de
Lleida l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2009. L’acte serà presidit
pel president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i dels membres del Plenari del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que enguany organitza els premis per
primera vegada. L’acte serà retransmès en directe pel Canal 33 de Televisió de
Catalunya.
Els guardonats d’enguany són: Josep Quetglas (Arquitectura i Espai Públic); Francesc
Torres (Arts Visuals); Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de
Catalunya (Audiovisual); Pere Portabella (Cinema); Associació de Professionals de
Circ de Catalunya (Circ); Guillem Cifré (Còmic); Bienve Moya (Cultura Popular); Núria
Font (Dansa), Enric Jardí (Disseny); Jaume Pòrtulas (Literatura); Jordi Savall (Música);
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Fundació Vila Casas (Patrimoni Cultural); Eudald Carbonell (Pensament i Cultura
Científica); Rosa Maria Calaf (Periodisme); Octavi Serret (Projecció Social de la
Llengua Catalana); Francesc Orella (Teatre), i Josep Maria Castellet (Trajectòria
Professional i Artística).
Els Premis Nacionals de Cultura van ser instituïts pel Govern l'any 1982 i són
continuadors dels que la Generalitat va patrocinar entre 1932 i 1938. D'acord amb el
que estableix el decret 72/1995, de 7 de març, es concedeixen anualment a persones
o entitats per les aportacions o activitats més rellevants en cadascun dels respectius
àmbits culturals, desenvolupades durant l'any anterior i estan dotats cadascun amb
18.030 euros. El guardó que rebran els premiats en aquesta edició és una recreació
de l’obra Molla, de l’escultor d’Os de Balaguer Leandre Cristòfol, que el CoNCA ha
encarregat al col·laborador d’aquest, el també escultor de Lleida Josep Ripoll.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2009
Dissabte, 3 d’octubre de 2009
19.00 hores
Auditori Enric Granados. Lleida

Atenció Mitjans de Comunicació: només podran accedir a l’acte els professionals dels
mitjans de comunicació que s’hagin acreditat prèviament. Per a qualsevol aclariment, us poseu
adreçar a: comunicacio.conca@gencat.cat
L’acte es retransmet en directe pel Canal 33, que oferirà senyal institucional als canals de
televisió que vulguin disposar de les imatges. Per sol·licitar el senyal institucional és
imprescindible fer la petició per escrit a Mertxe Larumbe, de Televisió de Catalunya, al correu
mlarumbe.z@tv3.cat (en cas de dubte podeu trucar-la al 607 074 389).
Els mitjans que ho desitgin podran disposar de les imatges oficials de l’acte descarregant-les, a
partir d’una hora i mitja després d’acabar l’acte, de la següent pàgina web:
www.gencat.cat/especial/pnc

Acte de celebració de l’acabament dels treballs de restauració
de la Seu d’Egara - esglésies de Sant Pere de Terrassa
Diumenge, 4
El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, presidirà aquest diumenge, 4
d’octubre, l’acte amb motiu de la finalització de la restauració i museïtzació del conjunt
de la Seu d’Egara - esglésies de Sant Pere de Terrassa. A l’acte assistiran també
l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, i el president de la Diputació de Barcelona,
Antoni Fogué.
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El conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa permet conèixer millor la història
des de l’imperi romà fins a l’edat mitjana, ja que a més de les esglésies, que daten del
segle VI al XII, també té restes arqueològiques d’assentaments ibers i romans.
Les actuacions realitzades s’emmarquen en el Pla Director del Conjunt Monumental de
les esglésies de Sant Pere de Terrassa, que té per objectiu la difusió del conjunt, la
restauració dels edificis i la seva adequació per a la visita. Les obres de restauració
han afectat pintures murals, els retaules i les teulades, entre d’altres actuacions, que
també inclouen excavacions arqueològiques. El Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació hi ha invertit més de 4 milions d’euros en les diferents intervencions
d’aquest Pla Director des de l’any 2000, que ha tingut un cost global de més d’11
milions d’euros.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
Acte de celebració de l’acabament dels treballs de restauració
de la Seu d’Egara – esglésies de Sant Pere de Terrassa
Diumenge, 4 d’octubre de 2009
11.00 hores
Conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. Terrassa
(Vallès Occidental)

El conseller Tresserras presideix la recepció d’inici de
temporada al Teatre Nacional de Catalunya
Dimecres, 7
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
acompanyat del secretari general del Departament, Lluís Noguera, i del secretari de
Cultura, Eduard Voltas, presidirà dimecres vinent, 7 d’octubre, a les 19 hores, la
recepció d’inici de la temporada 2009/2010 del Teatre Nacional de Catalunya.
A continuació, a les 20 hores, a la Sala Gran del TNC, s’estrenarà la versió catalana
de l’obra Una comèdia espanyola, de Yasmina Reza, amb direcció de Sílvia Munt.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>
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El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació assisteix a la
inauguració de la XIX Temporada de Palau 100
Dijous, 8
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
acompanyat del secretari general del Departament, Lluís Noguera, assistirà dijous
vinent, 8 d’octubre, a les 20.30 hores, a la inauguració de la XIX Temporada de Palau
100, al Palau de la Música Catalana. La temporada s’obrirà amb el Concert per a
Piano i Orquestra núm. 1, de Ludwig van Beethoven, i la Simfonia núm. 9, de Gustav
Mahler, interpretats per la Rotterdams Philharmonisch Orkest, dirigida per Yannick
Nézet-Séguin i acompanyada al piano per Piotr Anderszewski.

Acte >>
Dia >>
Hora >>
Lloc >>

Convocatòria
Inauguració de la XIX Temporada de Palau 100
Dijous, 8 d’octubre de 2009
20.30 hores
Palau de la Música Catalana. Palau de la Música, 4-6 - de
Barcelona

Cultura en Gira
Les gires que comencen o finalitzen la pròxima setmana en el marc del programa
Cultura en Gira, promogut pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, són:

El Quadern gris de Josep Pla, a escena
Dia: Dissabte, 3 d’octubre de 2009
Hora: 21.30 hores
Lloc: Teatre Principal. Costa Deià, 40. Maó (Menorca)
L’artista berlinesa Julianne Heinemann presenta a Lleida Songs, el seu primer
treball com a solista
Dia: Dissabte, 3 d’octubre de 2009
Hora: 22.30 hores
Lloc: Cafè del Teatre. Roca Labrador, 4 bis. Lleida
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08002 Barcelona
93 316 27 32
premsa.cultura@gencat.cat

12

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Oficina de Comunicació i Premsa

Caldes de Malavella acull el primer concert de la gira de Macedònia
Dia: Diumenge, 4 d’octubre de 2009
Hora: 12.00 hores
Lloc: Teatre-cinema municipal. Pl. de Josep Pla, s/n. Caldes de Malavella (Selva)
Barreja d’estils a l’únic concert de Maktub, el nou treball de l’Orquestra Àrab de
Barcelona
Dia: Diumenge, 4 d’octubre de 2009
Hora: 19.00 hores
Lloc: Auditori Municipal. Av. de Catalunya, 15. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
La representació teatral La maternitat d’Elna comença gira a Palau-Solità i
Plegamans
Dia: Divendres, 9 d’octubre de 2009
Hora: 22.00 hores
Lloc: Teatre de la Vila. Anselm Clavé, 13. Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Més informació sobre les gires a: http://cultura.gencat.cat/difusioartistica

Altres actes
La directora general de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisuals participa en els actes amb motiu del segon
aniversari de Maresmedigital.TV
Dia: Divendres, 2 d’octubre de 2009
Hora: 19.30 hores
Lloc: Fàbrica Lobet i Guri. Sant Jaume, 339. Calella (Maresme)
La directora general de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Gemma Domènech, assistirà avui
als actes commemoratius del segon aniversari de Maresmedigital.tv. Durant la
celebració, la directora general participarà en una tertúlia sobre El futur de la
comunicació després de l’apagada.

Rambla de Santa Mònica, 8.
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El secretari de Mitjans de Comunicació assistirà al lliurament
dels Premis Bloc Catalunya
Dia: Divendres, 2 d’octubre de 2009
Hora: 20.00 hores
Lloc: Auditori Marià Vila d’Abadal. Edifici el Sucre. Vic (Osona)
El secretari de Mitjans de Comunicació, Carles Mundó, assistirà a la segona edició
dels Premis Bloc Catalunya, que tindran lloc a Vic avui, a les 20 hores. L’acte serà
presidit pel president del Parlament, Ernest Benach, i l’alcalde de Vic, Josep Maria
Vila d’Abadal. Durant l’acte el secretari de Mitjans de Comunicaciólliurarà un dels
premis.

El secretari general del Departament assisteix a l’espectacle
inaugural del Festival Temporada Alta
Dia: Divendres, 2 d’octubre de 2009
Hora: 21.00 hores
Lloc: Teatre Municipal de Girona. Plaça del vi, 1. Girona
El secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Lluís
Noguera, assistirà avui a l’espectacle inaugural del Temporada Alta, al Teatre
Municipal de Girona. Es tracta d’El jardí dels cinc arbres, adaptació d’Iban Beltran i
Joan Ollé sobre textos de Salvador Espriu.

El secretari general del Departament assisteix a l’entrega de la
Medalla d’Or que el Cercle Artístic de Sant Lluc atorga al
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Dia: Dissabte, 3 d’octubre de 2009
Hora: 12.00 hores
Lloc: Cercle Artístic de Sant Lluc. Mercaders, 42. Barcelona
El secretari general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Lluís
Noguera, assistirà demà, dissabte 3 d’octubre, a l’entrega de la Medalla d’Or que el
Cercle Artístic de Sant Lluc atorga al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.

El mNACTEC acull una nova sessió d’en Jan i les estrelles,
basat en el conte La vida de les estrelles
Dia: Dissabte, 3 d’octubre de 2009
Hora: 12.00 hores
Rambla de Santa Mònica, 8.
08002 Barcelona
93 316 27 32
premsa.cultura@gencat.cat
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Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla d’Ègara,
270. Terrassa (Vallès Occidental)
Demà, dissabte 3 d’octubre, a les 12 hores, es farà al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) una nova sessió de l’activitat lúdico-educativa d’en
Jan i les estrelles, adreçada a infants de 5 a 8 anys i conduïda pel narrador i formador
Albert Estengre. La sessió consta de la narració del conte La vida de les estrelles i
està complementada amb l’experiment de fer esclatar una Supernova.
L’espai virtual d’aquesta activitat es pot consultar a www.mnactec.cat, dins l’apartat
dedicat a l’exposició sobre el CERN: “Explorant els inicis de l’univers - Contes
d’estrelles”. Aquesta acció s’emmarca dins de “L’Any de l’Astronomia 2009” i el
programa complert finalitza el 19 de desembre.

La directora general d’Innovació i Cooperació amb els Mitjans
de Comunicació assisteix al lliurament dels Premis de
Comunicació no Sexista
Dia: Dimecres, 7 d’octubre de 2009
Hora: 20.00 hores
Lloc: Saló dels Cònsols. Edifici de la Llotja de Mar. Pg. d’Isabel II, 1. Barcelona
La directora general d’Innovació i Cooperació amb els Mitjans de Comunicació,
Cristina Coll, assistirà dimecres vinent, 7 d’octubre, a les 20 hores, a l’acte de
lliurament dels XVII Premis de Comunicació no Sexista, que atorga l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

La Biblioteca de Catalunya organitza un nou cicle de lectures i
comentaris d’autor de poemes de Joan Maragall
Dia: Divendres, 8 d’octubre de 2009
Hora: 19.30 hores
Lloc: Arxiu Joan Maragall. Alfons XII, 79. Barcelona
Entrada lliure. Aforament limitat
Dijous 8 d’octubre, a les 19:30 hores, tindrà lloc la primera de les sessions del cicle
Joan Maragall, alguns poemes: lectures i comentaris d’autor, en aquest cas dedicada
al poema La vaca cega i comentada pel poeta, traductor i assagista Sam Abrams. El
cicle de lectures i comentaris de text, organitzat per la Biblioteca de Catalunya amb la
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, tindrà lloc a l’Arxiu Joan Maragall
de la Biblioteca i continuarà durant els mesos d’octubre i novembre amb el següent
programa:

Rambla de Santa Mònica, 8.
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•

Dijous 5 de novembre de 2009: Oda a Barcelona, a càrrec de l’expresident de
la Generalitat Pasqual Maragall

•

Dijous 12 de novembre de 2009: El comte Arnau, a càrrec de l’escriptor i
periodista Xavier Bru de Sala

•

Dijous 26 de novembre de 2009: Soleiada, a càrrec del poeta i traductor Enric
Casasses
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