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Local Girona-Gironès

u ACTIVITAT SOLIDÀRIA. Girona va acollir ahir al matí una Cursa d’orientació per grups del Col·legi de 
Fisioterapeutes en benefici a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. La cursa va 
començar a les 10 del matí. Durant dues hores, equips d’entre dues i cinc persones van haver trobar balises ama-
gades al llarg del recorregut, i respondre preguntes relacionades amb la fisioteràpia. També es van organitzar 
activitats per a als infants.

Cursa d’orientació del Col·legi de Fisioterapeutes
ANIOL RESCLOSA

n Fins a 58 artesans cistellaries 
s’han donat cita aquest  cap de 
setmana  a la Fira Internacional 
del Cistell. Enguany el país convi-
dat ha estat Portugal. La fira ha 
atret un nombrós públic tot el cap 
de setmana en l’any en què es re-
cuperava el format habitual des-

prés d’estar marcat per les restric-
cions per la Covid. 

La Fira Internacional del Cis-
tell de Salt és uns dels esdeveni-
ments de referència dels artesans 
cistellers d’arreu d’Europa, un es-
pai per a la trobada, l’intercanvi 
de coneixements i el gaudi de 
l’ofici. La mostra es va estrenar 
dissabte amb demostracions i ac-
tes com l’inici de la construcció de 
la peça gegant «Cistella de pesa de 
gambes amb cavalls» realitzada 
per l’artesana Lieve Lieckens o la 
construcció d’una peça elabora-
da amb jonc d’estant per part del 

portuguès Manuel Ferreira.  
La Fira és un espai de recupe-

ració, coneixement, formació i di-
fusió de l’art cisteller. Així, tallers, 
exposicions, demostracions o els 
premis del Certamen Internacio-
nal de Cistelleria Roser Albó (CI-
CRA) han permès apropar-se al 
molt cisteller, però la fira compta 
amb altres activitats paral·leles. 

Una plantada i cercavila de ge-
gants i Caballets , l’onzena cami-
nada per les Ribes del Ter o un es-
pectacle infantil han estat altres 
activitats que han omplert de pú-
blic el centre de Salt.

Una seixantena d’artesans 
omplen la Fira del Cistell de Salt

DDG. SALT

La Fira del Cistell de Salt s’ha celebrat aquest cap de setmana. MARC MARTÍ

u Durant tot el cap de 
setmana els cistellaires de 
diferents països han apropat 
al nombrós públic l’ofici
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Exposicions

*Les exposicions tancaran els dies festius.




De dimarts a divendres d’11 a 20h
Dissabtes d’11 a 18h








Del 04/10 al 18/11
Sala d’exposicions primer pis
De dl. a dv. de 10 a 20h




Conferència «Com avancen les matemàtiques?», 
amb Armengol Gasull

Inscripció gratuïta obligatòria





Conferència «El Congo: l’espoli dels recursos 
minerals, guerres, eines tecnològiques i drets 
humans», amb Julienne Baseke

Inscripció gratuïta obligatòria

Activitats familiars





Conferència «Introducció al blockchain i a les 
finances descentralitzades. Gestió de 
criptoactius», amb Albert Salvany

Inscripció gratuïta obligatòria





Del 06/10 al 03/12
Espai lúdic
De dl. a dv. de 10 a 20h i ds. d’11 a 
18 h


Obertura de l'exposició «Il·lustramons» i hora 
del conte «Ai quina jungla!», amb Marta Biel



Quartet Banús
Clàssica
Jordi Casas (clarinet), Oriol Codina (clarinet), 
Unai Gutiérrez (clarinet) i Joan Roca (clarinet)

Entrada: 3 € (www.casadecultura.cat)

casadecultura.cat • 972 202 013
Pl. de l’Hospital, 6 • 17002 Girona





