
A.C.GIRONA

■La dissenyadora d’interiors Su-
sanna Cots, amb estudi a Begur,
ha guanyat el premi German De-
sign Awards amb un projecte per
a la clínica Sant Josep de Manresa.
La interiorista establerta a l’Em-
pordà s’ha imposat com a guan-
yadora en un dels premis més
prestigiosos del sector, promoguts
pel German Design Council, d’en-
tre més de . candidatures. 

Des de l’estudi assenyalen que
el guardó reconeix així l’«interio-
risme emocional» que la disse -
nyadora aplica als espais sanita-
ris. «En una clínica, les emocions
són a flor de pell. Els estats d’ànim
poden passar per moltes fases: in-
quietud, cansament, alegria, do-
lor, i l’espai ha d’oferir una sensa-
ció de confiança per a poder sen-
tir que estem en el lloc adient», co-
menta Susanna Cots, «i això
s’aconsegueix amb els elements
invisibles del disseny, entre els

quals destaca la llum; però també
la distribució i el color blanc».

L’estudi de Cots va obrir les por-
tes l’any  i actualment està si-
tuat a Begur. Des del , té pre-
sència internacional a Hong

Kong. L’any  va iniciar el seu
projecte personal més ambiciós
amb The Eleven House, la marca
que ha creat per unir disseny, art
i cultura. El primer espai del pro-
jecte s’ubica a Peratallada.

Una dissenyadora d’interiors 
de Begur, premiada a Alemanya
Susanna Cots ha guanyat 
un dels German Design
Awards pel projecte de la
clínica Sant Josep de Manresa
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Un dels espais de la clínica Sant Josep de Manresa. DdG

DdGGIRONA

■Koktel Molotöf enceta demà el
cicle de concerts «Mmm’agrada
Molt la Música» a Girona amb el
qual  l’associació Mmm’agrada vol
posar en valor els creadors giro-
nins. El concert del duet acústic
de rock reggae serà demà a les set
al centre cívic Ter, i funciona amb
taquilla inversa. Hi haurà jam ses-
sion i micro obert per als músics
que vulguin participar. 

Demà, concert del cicle
«Mmm’agrada Molt la
Música» a Girona

DdGGIRONA

■La Fundació Gala-Salvador Dalí 
presenta dimecres a dos quarts de
vuit del vespre el documental  Sal-
vador Dalí. Diaris de Joventut.
-, a la Cate de Figueres.
Després de la presentació, es vi-
sionarà el documental, produït
per la Fundació i realitzat per
DocDoc Films. 

Abraça des del naixement de
Salvador Dalí, l’any , fins al
, any crucial en què ingressa
en el moviment surrealista. Figue-
res, Barcelona, Madrid i París es-
devindran les geografies del jove
Dalí  i seran les escenografies de
la gestació del geni. 

La Fundació Dalí
presenta dimecres
el documental sobre
la joventut del pintor

DIMECRES

4,30 €
La promoció no és vàlida vigílies i festius

DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS 

5,00 €
Jubilats, menors de 16 anys i Carnet Jove

DIVENDRES, DISSABTE i DIUMENGE 

6,00 €
Menors de 16 anys

W W W . C I N E M E S A L B E N I Z . C A T

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660

➤ Sala 10: 4.00 - 6.10 - 8.20 - 10.30

Albèniz Plaça tancat els dilluns, excepte els festius.

➤ Sala 6: 8.35 (VOSE)
➤ Sala 11: 4.00 - 7.45 (VOSE)
➤ Sala 13: 6.35 (VOSE)

➤ Sala 8: 4.10 - 6.45 - 9.30

➤ Sala 4: 4.30 - 6.30 - 8.15 - 10.30  
(VERSIÓ CASTELLANA)

➤ Sala 5: 4.15 - 6.10 (VERSIÓ CATALANA)

➤ Sala 3: 4.30 - 8.30 - 10.30➤ Sala 2: 4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.30


