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EXPOSICIONS _

  Jordi Isern 

«Com un vas buit» 
Santa Coloma de Farners 

Del 01 de maig al 30 de juny de 2016 

 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

EXPOSICIÓ DESTACADA —  

 

 -  «Transparències » 

07/maig/2016 al 20/maig/2016, Girona 

L’Agrupació d’Amics de l’Aquarel·la de Girona i Comarques és l’encarregada d’exposar al 
claustre de la Diputació de Girona durant el Temps de Flors d’aquest any. La mostra està 
composta per una vintena de quadres el tema principal dels quals són les flors. Hi exposen: 
Albert Pujol, Alfons Jiménez, Àngel Cardelús, Dolors Bolaños, Gemma R. Goday, Jesús de la 
Cruz, Joan Lara, Joan F. Lindner, Joan Riu, Jordi Beringues, Josefina Sors, Josep M. Abulí, 
Josep Deusedes, Juan Toledo, Lluïsa Cahué, Maria Navarro, Manel Sánchez, Montse 
Carreras, Pere Carmaniu, Salvador Castellà i Roser Sangerman. 

  



ALTRES EXPOSICIONS —  

Jordi Isern  -  «Com un vas buit » 

Del 01 maig 2016 al 30 juny 2016 - Santa 
Coloma de Farners 

El projecte guanyador de la darrera 
convocatòria de l’Exposicions Viatgeres 
continua el seu cicle itinerant per diferents sales 
d’exposicions de les comarques gironines. 
Concretament, aquest mes d’abril, «Com un vas 
buit», de Jordi Isern, es podrà veure a la Casa 
de la Paraula de Santa Coloma de Farners.  

 -  «Els colors de Girona » 

Del 02 maig 2016 al 31 maig 2016 - Girona 

«Els colors de Girona» és una exposició que 
gira a l'entorn de dos elements essencials que 
es van repetint: el paisatge de les comarques 
gironines i el color, que destaca de manera 
evident en cada fotografia. 

 -  Miquel Ruiz - Retrospectiva 

Del 07 abril 2016 al 29 maig 2016 - Beuda 

Aquesta és una exposició retrospectiva sobre el 
fotoperiodista Miquel Ruiz que fa més d’un any 
que itinera per diferents sales d’exposicions de 
les comarques gironines i que mostra, per mitjà 
de les imatges, tota la trajectòria professional i 
vital de Ruiz. 

Yurian Quintanas  -  «La fi dels dies» 

Del 18 abril 2016 al 10 maig 2016 - Porqueres 

Les fotografies de Yurian Quintanas que 
componen la mostra guanyadora de la dotzena 
edició del Joves Fotògraf(e)s ens endinsen en la 
seva visió de l’entorn rural gironí. La proposta 
de Quintanas pretén acostar-nos a la natura i 
als recursos que aquesta ens brinda. 

 -  «Polvorins» 

Del 20 maig 2016 al 26 juny 2016 - Morella 

El guanyador de la tretzena edició del Joves 
Fotògraf(e)s ens convida a descobrir una nova 
realitat dins la nostra societat i a reflexionar-hi. 
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Heu rebut aquesta publicació perquè les vostres dades figuren en el fitxer «Llistes de difusió» creat per la Diputació de Girona per fer arribar la informació de les seves 
activitats i serveis. Si no en voleu rebre més, podeu respondre aquest missatge amb la paraula «baixa» en el tema o a l'encapçalament del text.  
Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí, 4-5,17004 Girona. Tel; 972 185 056 / 972 185 057 difusio@ddgi.cat 

Una trentena d’imatges en blanc i negre ens 
endinsen en la fotografia documentalista de 
Carles Palacio, que a finals d’aquest mes de 
maig arribarà al municipi de Morella per 
participar al Festival Imaginària. 

NOTÍCIES —  

NOTÍCIES 
2 maig_2016 Gran retrospectiva de Pia Crozet 

La primera gran retrospectiva dedicada a l’escultora Pia Crozet 
(Roanne, 1950) arriba a la Casa de Cultura aquest mes de maig. 

NOTÍCIES 
2 maig_2016 

Floreix la lletra a Girona 
Coincidint amb el Girona, Temps de Flors, la Casa de Cultura acull 
una mostra centrada en un projecte d’investigació i digitalització de 
la lletra damasiana, el tipus de lletra principal al Tapís de la creació 
de la catedral de Girona. 

NOTÍCIES 
25 abril_2016 

Víctor Masferrer i Àlex Nogué guanyadors de 
l'Exposicions Viatgeres 
Els projectes expositius d’Àlex Nogué i Víctor Masferrer són els 
protagonistes de la convocatòria 2016-2017 del programa 
Exposicions Viatgeres. 

NOTÍCIES 
7 abril_2016 

La catorzena edició del Joves Fotògraf(e)s ja té 
guanyador 
Un reportatge fotogràfic sobre una tribu indígena ha estat el 
seleccionat en la catorzena convocatòria del programa Joves 
Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines, impulsat per INSPAI, 
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
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