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TÉS PBESES

Emissió del programa
Rácing laVall
Aquesta primavera, l'emissora
municipal de les Preses, Rádio la

Vall, ha encetat un nou programa

del popular espai de molor Rácing
la Vall. Dedicará resums del des-

envolunament de les diferents tem-
porades de les comoeticions més

importants i programes especials

sobre latemática del motor. Aquesta

setmana el programa tractará de la
presentació del projecte Dakariá
d'Alex Feliu, pilot de Tortellá, amb

tots els detalls oue s'esdevenen en

aquesttipus de rallí. lemissora mu-

nicipal es pot escoltar a través del

107.6 de la FM o a través d'lnternet
a www. radiolavall.cat.

BESALÚ

Catalonia Sacra
s'aproxima al patrimoni
de la Garrotxa
Aouest dissabte 12 d abril es fará

una nova ruta de Catalonia Sacra,
per aproximar-se al patrimoni artís-
tic de l'Església del Pla de l'Estany i

la Garroila. És una ruta proposada

pel Bisbat de Girona i que perme-

trá conéixer el monestir de Sant

Esteve (Banyoles), Santa Maria
de Poirqueres, Sant i Sant Viceng
(Besalú) i Sant Sepulcre de Palera.

La ruta comenEará a un quart de

deu i s'allargará fins a les sis de la

tarda. Més informació i inscripcions
a www.cataloniasacra.cat

SANT JOAN LES FONTS

Espectacle al Casal
d'Avis
Per a demá divendres, 11 d'abril, a

les cinc de la tarda, hi ha programat

un esnectacle al Casal d'Avis. Será

una tarda de música i diversió a

cárrec del Grup de Playback, d'0lot,
en un bon ambient festiu.

BESALU

Kel Doménech fará una acc¡ó coincidint amb la

Uartista i mestre artesá Kel Domé-

nech (Besalú 1971) ha creat un relat

fÍsic en format instal'lació a oartir de

quatre mots omnipresents als textos
i litúrgies cristianes. Seguint la línia

de crear escultura viva que desperti
sentiments i emocions als oui les

contemplen, a partir del cos, la carn,

la sang i l'ánima, presents en tot el

relat histdric religiós, demá diven-
dres, 11 d'abril, al vespre, es podrá

veure la instal'lació efÍmera ,,Cos,

carn, sang i ánima,,. Una acció que

només es podrá contemplar seguini
la processó dels Dolors i única i

exclusivament en el seu horari; una

vegada finalitzat el recorregut de la
processo es desmuntará, a les onze

de la nit, i passará a ser un conjunt d'objectes sense valor ni contingut.
Aqueslaperformance pretén situar a l'observador davant d'ell mateix, sol,
preguntant-se sobre uns valors i sense opció a l'autoengany. Una reflexió

Íntima, personal, que permeti emetre un judici propi que ajudi a la fermesa
de les propies decisions. Aquest és un acte personalde l'artista, efíme¡
una visió del món i els moments oue es viuen. una reflexió sobre l'evolució
de les tradicions, els nobles i les oersones. lacció s'emmarca dins de

la col'lecció d'escultures vives, de la qualtambé en forma part elsopar
performance que es va dur a terme I'agost passat dins la Galeria EspaiKD.

Art efímer, que es guarda només dins la ment dels qui hi participen.

BESALU

A punt la20a Fira de forjadors i artistes del ferro
Del 12 al21 d'abriles durá aterme, a Can Llaudes ia la plaga del Prat

de Sant Pere, la 20aFua de forjadors i artistes del ferro. Aquesta fira mo-
nográfica d'artesania l'organitza l'entitat Acunq, de recerca i divulgació,

i la inauguració és prevista per a les dotze del migdia d'aquest dissabte
'12 d'abril, acte que será president per l'alcalde Lluís Guinó i l'artesá for-
jador Pol Codina, que será l'encarregat
d'efectuar la inauguració prdpiament dita.

El dissabte 12 es oodrá visitar de cinc de

la tarda a vuit del vespre; el diumenge de

Rams, de deu del matí a vuit del vespre;

els dies 14 al 17, de deu del matí a dues

del migdia i de quatre de la tarda a set del

vespre; del 18 al 20 (del Divendres Sant

a Pasqua Florida), de deu del matí a vuit
del vespre; i el dilluns 21, de deu del matÍ

a una del migdia. El preu de l'entrada a la

Fira és de 2 euros; gratuita per als menors

de 1 2 anys.

BEUDA

Exposició ,<Náufrags>

al Sant Sepulcre de
Palera
Aquest dissabte 12 d'abril. s'obrirá
al públic I'exposició,.Náufrags,,,
de Jordi Urbón, que forma part del

pr0grama,,Exposicions viatgeres,,

de la Diputació de Girona. Es

podrá veure fins a l'11 de maig a

la sala d'exposicions del conjunt
arouitectónic de la basílica de Sant

Sepulcre de Palera en horari, de

dilluns a divendres, d'onze del matí

a dos quarts de cinc de la tarda;

els dissabtes i diumenges, d'onze

del matía set del vesnre. El dimarts
l'exposició romandrá tancada.

¿ES PBESfS

Activitats per a joves
durant la Setmana
Santa
UEspai Jove ha preparat, per

a la setmana Santa, diferents
activitats per al públic més jove.

El dilluns 14 d'abril, a les cinc
de la tarda, es fará un taller de

creps; el dimarts 15, un cam-
pionat de tennis de taula, també
a partir de les cinc de la tarda, i

el dimecres 16 la fisioterapeuta
Anna Casadevall fará un taller
de massatges amb un sessió
molt práctica per tal d'aprendre

les nocions més básiques. Totes

aquestes activitats es realiüaran
a I'Espai Jove, ubicat al carrer
Major, núm. 2.

CarrerHospici,9-Olot
Iel.972 27 27 25
espaisfl ors@hotma il.com

(obre les Portes!

inaugura
el seu taller-botiga

INTEGRA, Associació de
Discapacitats Intel'lectuals inaugura
<A MA Taller-botiga de paper>

Carrer Bonaire, B - Olot -Tel.972266291- www,integraolot.cat

iNTE6RA
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