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L’AGENDA
Barcelona
Festival de curtmetratges
Tashorfest

Festival de curtmetratges d’humor al barri de la Teixonera, que
aquest any celebra la tercera
edició. Monòlegs amb Sara Nieto, curts i la projecció de la pel·lícula Amanece que no es poco,
dirigida per José Luis Cuerda
(1988).
CENTRE CÍVIC LA TEIXONERA
C/ Arenys de Mar, 75
A partir de les 21 h. Gratuït

Concert de Green Crow

ARXIU

La pianista Clara Peya, una de les premiades, amb el president de la Generalitat, Quim Torra

Lliurament dels premis de Cultura
El president de la Generalitat,
Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i la consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga, van lliurar ahir a la
nit els premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya al teatre L’Artesà, del Prat de
Llobregat. El CoNCA (Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts) ha premiat en aquesta desena edició Maria Bohigas, Jaume
Cabré, el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, la Federació d’Ate-

neus de Catalunya, Litterarum
Móra d’Ebre-Fira d’Espectacles
Literaris, Josefina Matamoros,
el Museu de Lleida, Clara Peya,
Josep Ponsatí i Carme Ruscalleda. Tots van agrair el premi rebut. Especialment reivindicatiu
va ser el discurs de la pianista
Clara Peya, que, com a “lesbiana
feminista”, va demanar una “reflexió radical sobre els eixos de
l’opressió”.
La cerimònia també va suposar
l’adeu dels components actuals

del CoNCA, que han esgotat el
seu mandat, incloent-hi el president, Carles Duarte, a qui el president Torra va agrair la seva tasca. Un dels moments divertits de
la cerimònia va ser el ball que van
protagonitzar Carme Ruscalleda
i el presentador de l’acte, Pep
Cruz, que va cantar Pops, popets,
de Dagoll Dagom. El discurs final
de Torra va ser interromput per
un assistent que va denunciar el
desnonament d’un dibuixant i la
situació dels refugiats.

La banda de rock alternatiu
Green Crow està formada per
Alma Calderón (baix), Denis
Pereta (cantant i guitarrista),
Eduardo Green (guitarra) i Dom
Santoro (bateria). Les seves
influències van des de Creedence
Clearwater Revival fins a Pearl
Jam, passant per Tom Petty o
Dinosaur Jr. Actualment preparen la gravació del seu primer EP.

fessional de bàsquet, que es
troba enmig d’una crisi personal
entrenant un grup format per
persones amb discapacitat intel·lectual. El que comença com
un problema s’acaba convertint
en una lliçó de vida.
CASAL D’ENTITATS MAS GUINARDÓ
Pl. Salvador Riera, 2. 22 h. Gratuït

Girona
Summer Zumba al carrer

El centre cívic Santa Eugènia
torna a organitzar, un estiu més,
els matins de zumba al carrer,
activitats físiques i saludables.
Aquest cop es farà a la plaça Pere
Calders per gaudir de l’estiu en
companyia. Organitzat per l’Associació Cultural Cubana de Girona.
PL. PERE CALDERS
Cada divendres de mes. 9.30 h. Gratuït

Firatast d’Estiu Girona

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
C/ Albareda, 22-24, 20 h. Gratuït

Firatast d’Estiu Girona són els
vespres gastronòmics a la fresca
amb degustacions exclusives i de
qualitat, música en directe i
moltes propostes més.

Cinema a la fresca: ‘Campeones’

PG. DE LA DEVESA
A partir de les 19 h

Projecció de la pel·lícula Campeones de Javier Fesser (2018),
protagonitzada per Javier Gutiérrez, escollida per votació
popular en el concurs per a l’elecció del film d’aquest. El film és
una comèdia que gira al voltant
d’en Marco, un entrenador pro-

Caminades saludables i culturals

El pla d’educació i convivència de
Girona i el centre cívic Santa
Eugènia organitzen aquestes
caminades per a gent gran.
SORTIDA DEL CAP SANTA EUGÈNIA
Cada divendres de juliol. 9 h
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