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Y TAULA RODONA. AL CASINO MENESTRAL

El llegat de M. Àngels Anglada, ben present
nn La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles 
Fages de Climent de la UdG, juntament amb l’agrupació cultural 
Atenea, van organitzar divendres una taula rodona per presentar 
el llibre El llegat de Maria Àngels Anglada. [Foto: Daco] n

Y EXPOSICIÓ

Imatges de l’arquitecte Sigurd Lewerentz
nn El 25 de maig, es va inaugurar, a la delegació de l’Alt Empordà del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), «Sigurd Lewerentz, 
44 fotografies del viatge a Itàlia», amb una conferència a càrrec de 
l’arquitecte Josep M. Torra Pla. La mostra, que forma part del cicle 
«L’Àlbum de l’arquitecte», », recull una selecció d’imatges de l’ar-
xiu personal de l’arquitecte suec. Fins al 15 de juny, a Figueres. n

La Galeria Lola Ventós de Fi-
gueres va inaugurar dissabte 
l’exposició de final de curs dels 
alumnes de la galeria. Però va 
ser, sobretot, una jornada solidà-
ria dedicada a l’Associació Albert 
Sidrach per a la investigació del 
Sarcoma d’Ewing. L’artista Jo-
an Comella, amb la col·laboració 
dels nens i les nenes, van pintar 
un gran mural amb una olivera, 
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Mural de Joan Comella per 
combatre el càncer infantil

ART. A LA GALERIA LOLA VENTÓSY

el símbol de l’entitat. Aquelles 
persones que vulguin col·laborar 
amb l’Associació Albert Sidrach, 
per combatre el càncer infantil, 
poden comprar una peça del mu-
ral per un preu de 20 euros, signa-
da pel pintor i els alumnes.   

Per altra banda, l’exposició de 
l’alumnat de la Galeria es pot visi-
tar durant tota la setmana els ma-
tins de dimecres i dissabte (d’11 
a 13 h) i les tardes de dimarts, di-
mecres i divendres (de 17 a 20 h). n

NENS I NENES, pintant una olivera, símbol de l’Associació Alber Sidrach HORA NOVA

Coincidint amb les Fires i 
Festes de la Santa Creu, es va in-
augurar l’exposició «El país dels 
cuiners. De ca la Teta a elBulli» 
al Museu de l’Empordà, un re-
corregut sobre l’evolució de la 
gastronomia a l’Alt Empordà. 
Un llibre-catàleg, amb el ma-
teix títol i amb articles d’una 
quinzena d’autors, acompanya 
la mostra. Es presenta aquest 
dijous, 30 de maig, a l’Audito-
ri Caputxins (20 h). L’acte ani-
rà a càrrec de l’escriptor i arti-
culista Josep Maria Fonalleras, 
de la periodista gastronòmi-
ca Carme Cases i de Francesc 
Guillamet, fotògraf i un dels co-
missaris de l’exposició, junta-
ment amb Josep Algans i Ma-
nel Gràvalos.  També comptarà 
amb la intervenció de l’alcalde 
en funcions, Jordi Masquef. 

Des que es va inaugurar el 27 
d’abril, més de 2.000 persones 
han visitat l’exposició. n
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EXPOSICIÓ. DIJOUSY

Presenten el llibre-

catàleg ‘El país 

dels cuiners’ als 

Caputxins


