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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 30 DE JUNY DEL 2017

AGENDA
CALELLA DE PALAFRUGELL

CANET DE MAR

BARCELONA

51a Gran Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell

Quarta edició del festival
Canet Rock

15a Mostra de Cinema a l’Aire
Lliure de Barcelona a Montjuïc

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell
marca el començament de l’estiu a la Costa Brava.
Any rere any, cada primer dissabte del mes de juliol
ha aconseguit instaurar i consolidar una tradició
musical i cultural que ha arrelat a Calella de Palafrugell i s’ha escampat a tot Catalunya.
Hi participen els grups Els Cremats, Les Anxovetes i Port-Bo, i la cantant Neus Mar. Hi ha programades diferents activitats pel cap de setmana del 30
de juny al 2 de juliol.

Canet Rock 2017 és la quarta edició del Canet
Rock del segle XXI, que ha aconseguit reunir el millor de la música que es fa a Catalunya en l’actualitat i esdevenir el gran escenari de la música del
país. Els grups confirmats són: Txarango, Els Amics
de les Arts, Sopa de Cabra, Jarabe de Palo, Zoo,
La Iaia, Doctor Prats, Itaca Band, Gossos, Buhos i
Miquel del Roig. El festival reuneix el bo i millor de
l’escena actual i demostra la bona salut de la indústria musical del territori.

Cinema a la fresca sota el cel de Barcelona. Una
selecció de les millors pel·lícules de tots els temps,
amb concerts, pícnic i curtmetratges.
Entre la diversa programació prevista per aquest
estiu, hi haurà la possibilitat de veure La la Land,
amb un concert de Wom Trio; Captain Fantastic,
amb Big Pocket Orchestra, i El maquinista de la
General, amb la formació de cambra de l’OSV. El
dia 4 d’agost, com és tradició, hi haurà un film sorpresa.

! Plaça del Port Bo i altres espais
! 1 de juliol

! Pla d’en Sala
! 1 de juliol

! Castell de Montjuïc
! Del 30 de juny al 4 d’agost

BARCELONA

GIRONA

LA VALL D’ÀNEU

VALL DE BOÍ

Ruta Josep Puig i
Cadafalch
En el marc dels actes de l’Any Puig i
Cadafalch 2017, el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) proposa
una excursió per la Vall de Boí que
seguirà les traces de l’expedició historicoarqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Val d’Aran i la Ribagorça, impulsada per Puig i Cadafalch el 1907 i fortament vinculada
amb l’excursionisme promogut per
l’Associació Catalanista d’Excursions
Científiques.

FADfest 2017

EscèNit 2017

El FADfest és l’esdeveniment anual
del FAD que celebra l’excel·lència
creativa, reconeix la feina de professionals i empreses i apropa el disseny a la ciutadania. Un aparador
per descobrir les millors propostes
de l’any en arquitectura, interiorisme,
disseny gràfic, publicitat, disseny industrial, artesania, art i moda. Aquest
any, el FADfest té dos eixos: d’una
banda El millor disseny de l’any,
amb els premis que concedeixen les
diferents associacions del FAD i l’exposició que reuneix les obres finalistes, i de l’altra, l’eix L’estat turístic.
Assaig General, que planteja les relacions entre disseny i turisme des
d’una visió oberta i propositiva.

EscèNit, la programació de carrer
del Teatre Municipal, ofereix tretze
espectacles durant tot el mes de juliol. La plaça del Pallol, la plaça dels
Jurats, la plaça de les Botxes i l’Auditori de la Mercè seran els espais
on actuaran les companyies aquest
any. Aquesta nova edició arriba plena d’espectacles de diferents tècniques de circ aptes per a totes les
edats. La majoria es realitzaran a la
plaça del Pallol.
À Corps perdus, de la companyia
francesa Bivouac, que forma part del
projecte transfronterer De Mar a Mar,
serà l’espectacle encarregat d’encetar la programació d’adults, el pròxim
5 de juliol.

! Disseny Hub Barcelona
! Del 27 de juny al 2 de juliol

! Diversos espais de Girona
! Del 26 de juny al 26 de juliol

Generalitat
de Catalunya

Dansàneu, Festival de
les Cultures del
Pirineu
Festival de dansa, música i teatre al
carrer de les valls d’Àneu que acull
diferents col·lectius, com ara gent
vinculada a la dansa viva i la festa,
educadors interessats a introduir la
dansa d’arrel i el seu llenguatge a les
escoles i als espais de lleure i alumnes que pertanyen a esbarts dansaires.
Aquesta iniciativa cohesiona un
conjunt d’activitats i tradicions que
es posen a l’abast de tothom amb la
intenció de conrear una manera
d’aprendre i conservar els costums
del Pirineu.
! Municipis de les valls d’Àneu
! De l’1 al 9 de juliol

! Vall de Boí
! 30 de juny, 1 i 2 de juliol

BARCELONA

Exposició ‘Ismael
Smith, la bellesa i els
monstres’
L’exposició, comissariada per Josep
Casamartina i Parassols, abraça tota
la trajectòria d’Ismael Smith (Barcelona, 1886 - White Plains, Nova York,
1972) i reuneix obres de les múltiples
disciplines que va practicar: escultura, dibuix, il·lustració, cartellisme, disseny gràfic, interiorisme, ceràmica,
disseny de joies, gravats, ex-libris i,
fins i tot, pintura.
! Museu Nacional d’Art de Catalunya
! Del 23 de juny al 17 de setembre

