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APUNTS DE SOLIDARITAT

Les entitats que treballen en l’àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Espai de Solidaritat. C. Mestre Francesc Civil, 3, baixos. 17005 Girona.Tel. 972 219 916. Correu electrònic: comunicacio@solidaritat.org

Més informació a www.solidaries.org
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Gener és el mes de la no-violència i la pau per-
què es commemora el DENIP a moltes escoles i
centres educatius. Des del CeDRe us proposem
materials perquè pugueu entendre millor
aquests conceptes i treballar-los amb els vos-
tres grups. El préstec és obert a tota la ciutada-
nia. Consulteu condicions i recursos a:
www.solidaries.org/cedre/

EEll  mmeess  ddee  llaa  PPaauu

desesperança, el Manual Pussy
Riot per a la revolució és una
guia essencial per a la desobe-
diència civil que fomenta el nos-
tre dret a qüestionar l’statu quo i
fer que l’acció política sigui emo-
cionant, juganera i poderosa.

CAMPANYA
◗◗  Fem les paus!

Campanya gironina del Dia Es-
colar de la No-violència i la Pau
que enguany duu el lema “Fem
les paus!”. Inclou, tallers i dinàmi-
ques educatives, idees d’activi-
tats artístiques i activitats per a
sessions i tutories que es poden
dur a la pràctica durant tot el
mes de gener a les escoles i ins-
tituts. Està organitzada per la
Coordinadora d’ONG Solidàries i
Unitat de Cooperació de l’Ajunta-
ment de Girona. Podeu saber-ne
més a: www.denip.cat  

ACTES
◗◗  Llei Aragonès. Com pot influir

en els nostres Serveis Públics?
Girona. Xerrada debat amb la
participació de Xavier Díez, his-
toriador i ensenyant; Judit Font,

tècnica de drets socials de l’A-
juntament de Girona i professora
de la UdG; Anna Alcalà, treballa-
dora de Sanitat i membre del
Grup Salut, i una persona del
Tercer Sector. Serà el proper di-
mecres, 15 de gener, a les 7 de
la tarda, a l’Aula A de la Casa de
Cultura. Ho organitza: Grup Sa-
lut Regió Girona i Aturem la Llei
Aragonès.

CONVOCATÒRIA
◗◗  Viatge sociocultural a Xauen

Girona-Xauen. Del 19 al 22 de
març, fes un tastet sociocultural
del Marroc, amb l’Associació Èc-
cit. El preu és de 200 euros i les
places són limitades. Per a més
informació: associacioeccit.org

EXPOSICIONS
◗◗  Hereves de les ruïnes

Girona. Fins a l’1 de febrer, a
l’Espai Santa Caterina de l’edifici
de la Generalitat, visiteu l’exposi-
ció “Hereves de les ruïnes”, so-
bre les dones víctimes del con-
flicte a la República Centreafrica-
na. Ho organitza: Oxfam Inter-
món Girona.

cional d’Educació per al segle
XXI, presidit per Jacques Delors,
destaca que aprendre a viure
junts és un dels quatre pilars en
els quals ha de sostenir-se l’edu-
cació per al nou segle.

◗◗  Comunicación no violenta. Un
lenguaje de vida.
De Marshall B. i Rosenberg.
Ens convida a ser testimonis
d’intervencions que ha tingut
amb matrimonis en crisi, reclu-
sos en presons, directors i estu-
diants d’escoles secundàries,
habitants de camps de refugiats
i amb els seus propis fills, en si-
tuacions quotidianes.

◗◗  El libro Pussy Riot de la ale-
gría subversiva a la acción di-
recta
De Nadya Tolokonnikova. El lli-
bre explica la història de l’autora
amb les seves pròpies paraules,
aprofitant la seva saviesa tan du-
rament guanyada per compartir
els seus principis bàsics i expe-
riències. Per superar el pessi-
misme, la por, la incertesa i la

LLIBRES
◗◗  Conflictología: curso de reso-

lución de conflictos
D’Eduard Vinyamata. Els con-
flictes afecten de manera impor-
tant la vida de les persones i de
les societats. El seu estudi i apre-
nentatge en procediments i tèc-
niques per a la seva resolució és
una activitat científico-professio-
nal innovadora i d’èxit. Aquest lli-
bre està pensat com un text bà-
sic i fonamental, com una inicia-
ció a l’anàlisi i a la resolució dels
conflictes quotidians, per viure
en pau i satisfactòriament.

◗◗  Aprender para transformar.
Propuestas prácticas de di-
dáctica de la acción socioedu-
cativa
De Xesús Jares. L’objectiu del
llibre és, almenys implícitament,
part de tot el procés educatiu.
Històricament, el sistema educa-
tiu, juntament amb la família, va
ser assignat per aprendre les re-
gles bàsiques de convivència per
viure en societat. L’informe de la
Unesco de la Comissió Interna-

.

El col·lectiu Art Viu inau-
gura demà a la Casa Em-
pordà de Figueres una ex-
posició per commemorar
el norantè aniversari del
naixement de Maria Àn-
gels Anglada (Vic, 1930-
Figueres, 1999) en la qual
presentaran una selecció
de pintures inspirades en
textos literaris de l’escrip-
tora. Art Viu és Anglada,
que estableix un joc de pa-
raules entre el nom del
col·lectiu i la vigència ple-
na del llegat d’aquesta no-
vel·lista, poeta, traducto-
ra, assagista i mestra en-
amorada dels clàssics, se-
rà presentada demà, a les
12 del migdia, per la histo-
riadora Blanca Sala i Roig i
un espectacle poeticomu-
sical a càrrec d’Auxi López
i Olga Baeza. En l’exposi-
ció, oberta fins al 22 de
març, es podran veure
obres de Josep Maria
Ametlla, Ana Astorga,
Glòria Bassols, Teresa
Bosch Vilardell, Montser-
rat Cufí Adroher, Imma
Figueras, Carme Porque-
ras blueeyes, Manel Puig

Palmer, Radu Adrian
Puiu, Gemma Romero Go-
day, Pilar Sanjuan, Adrià
Ciurana i l’artista convi-
dat Daniel Lleixà. L’horari
de visita serà de dilluns a
divendres, de 9.30 a 18 ho-
res; els dissabtes, de 10 a
17 hores, i els diumenges,
de 10 a 14 hores.

Amb motiu de la com-
memoració del norantè
aniversari de l’escriptora,
l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), en col·labora-
ció amb la Càtedra de Pa-
trimoni Literari de la Uni-
versitat de Girona, ha or-
ganitzat també un simpo-
si al voltant de la seva figu-

ra i el seu llegat que tindrà
lloc a la seu de IEC a Barce-
lona, el 9 de març vinent.
Coordinat per Eusebi
Ayensa i Francesc Foguet,
el simposi Rellegir Angla-
da es proposa “una relec-
tura, a ulls d’avui, de les di-
ferents facetes del seu cor-
pus literari, els eixos fona-

mentals del seu pensa-
ment humanístic i la inci-
dència que té la seva obra
en la definició del patrimo-
ni literari nacional i en el
conjunt de les lletres cata-
lanes contemporànies”,
segons es detalla en el pro-
grama. Durant la jornada,
intervindran experts com
ara Enric Pujol, Lluïsa Ju-
lià, Maria Dasca, Anna Pe-
rera, Montserrat Fran-
quesa, Anna Velaz, Eulàlia
Lorés, Pilar Godayol, Sam
Abrams i Rosa Geli Angla-
da, una de les filles i mar-
messores de l’escriptora,
les quals van fer donació
l’any passat, coincidint
amb el vintè aniversari de
la mort de la mare, d’origi-
nals i mecanoscrits a la bi-
blioteca Fages de Climent
de Figueres. Les sessions
permetran aprofundir en
aspectes com ara el seu
compromís polític, la nar-
rativa breu, l’epistolari, la
poesia, l’obra periodística,
la traducció, la novel·la, el
feminisme, la relació amb
la música o l’encaix dins la
literatura concentracio-
nària. Un recital de Josep
Tero i Carme Callol tanca-
rà el simposi. ■

Una exposició a la Casa Empordà de Figueres que obre demà i un simposi sobre
la seva obra al març, a l’IEC, commemoren el norantè aniversari de l’escriptora

Anglada, per molts anys
E.V.
FIGUERES

Maria À. Anglada continua sent un referent vàlid als vint anys de la seva mort i els noranta del seu naixement ■ ARXIU

Una dotzena
d’artistes s’han
inspirat en
textos de
l’autora per a les
seves pintures


