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COMARCA DATA ACTE POBLACIO ESPAI CONTINGUT

GIRONÈS

Del 19 de març al 31 
de maig

Exposició: la Mater-
nitat d’Elna

Girona Biblioteca An-
tònia Adroher

L’exili republicà de 1939 va causar 
una allau de refugiats a França que 

rebé l’ajuda de persones anònimes com 
Elisabeth Eidenbenz, impulsora de la 
maternitat d’Elna, indret on s’acollí a 

moltes dones i nadons.

Dijous 16 d’abril Filmoteca de Cata-
lunya. Documentals 

de la República 
(1931-1933)

Girona Biblioteca An-
tònia Adroher

En motiu del 78è aniversari de la 
Proclamació de la Segona República es 
presenta una sèrie de fi lms d’època amb 
muntatge i so originals dels esdeveni-

ments històrics de l’època. A destacar la 
Proclamació de la República a Barcelo-

na i a Madrid.

Del 14 de març al 19 
d’abril

Jean Bigot. 
Instal•lació a partir de 
la memòria de Carles 

Rahola

Girona Sala “El 
Celler” Museu 
d’Història de 
la Ciutat de 

Girona

Activitat emmarcada en la commemo-
ració del 70è aniversari de la fi  de la 

Guerra Civil

Del 10 de mars al 31 
de maig de  2009

Girona i França. En-
tre la Guerra i la Pau 

1650-1939

Girona Museu 
d'Història de la 

Ciutat

http://www.ajuntament.gi/museuciutat/
cat/exposicions.php

Del 15 de març al 15 
maig 2009

Guerres : el sofriment 
huma al llarg de la 

Historia 

Girona UdG/Lligams http://www.lligams.org/

Del 18 de març al 30 
d’abril. Inauguració: 

18 de març a les 
19h. Amb lectura de 
poemes a càrrec dels 

autors. 

Paraules del color.
De com malves i ver-
mells prenen forma 
en imatges i poemes

Girona Primer pis del 
Centre Cultural 

la Mercè.

http://www.ajuntament.gi/ccm/

Divendres 17 d’abril 
a les 19h

El balcó: un impuls 
per a la poesia inèdita

Girona Centre Cultural 
la Mercè.

El balcó és una trobada de poetes que 
encara no han vist la seva obra publi-

cada. Una nit per escoltar les veus més 
noves i plurals del panorama poètic 
gironí. Recital amb intervencions ar-

tístiques. Coordinació: Edu Sívori Alt. 
Col•laboració: Revista el Llop Ferotge. 

Entrada Lliure

Del 9 de gener al 30 
d’abril

Exposició temporal:
Hanukà, la festa de 

les Llums

Girona Museu 
d’història dels 

jueus

La festa de Hanukà o Festa de les 
Llums comença el 25 del mes de 

Kislev, al desembre. Commemora la 
purifi cació i reinauguració del Temple 

de Jerusalem l’any 165 aC amb la 
victòria dels macabeus.

BARCELONÈS

Del 13 de setembre 
2008 al 31 de maig 

2009

Els grans viatges de 
Zheng He

Barcelona Museu maritim 
drassanes reials 

Barcelona

http://www.mmb.cat

De març 2009 a maig 
2010

Els Ibers : cultura i 
moneda

Barcelona MNAC http://www.mnac.es/

De juny 2009 al 
setembre 2009

Aixo és la guerra ! 
Robert Capa

Barcelona MNAC http://www.mnac.es/

Primavera – hivern 
de 2009

Picasso. Gravat erotic Barcelona MNAC http://www.mnac.es/

OSONA
dijous 1 de gener 
fi ns al 13 d’abril

Temps de Sometents. 
Guerra del Francès i 
batalla de Vic, 1808 

- 1814

Vic Museu
Episcopal de 

Vic

Impacte de la Guerra del Francès a la 
comarca d’Osona i a la ciutat de Vic

Agenda Cultural


