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15 Anys del Museu de la Nina
Dotze artistes de renom personalitzen seguint el seu propi estil 
“La Pepa”, la nina tradicional catalana

Els artistes Alvar, Bonaventura Anson, Eduard de Cabrera, Pep 
Camps, Quim Domene, José Guillén Rojas, Jaume Malaret, Ramon 
Pujolboira, Navarro Vives, Joan Carles Roca Sans, Vicente Romero 
i Isidre Vilaseca han participat en el projecte artístic proposat per 
la regidoria de cultura de personalització de la figura de “La Pepa” 
en motiu del 15è aniversari del Museu de la Nina de Castell d’Aro. 
El conjunt d’obres es va presentar en l’acte central de celebració 
de l’efemèride de l’equipament cultural. 

Aquest model de nina va ser el més popular i assequible al país   
als anys 20 als 50 del segle passat en ser de cartró i no de porce-
llana. En una peça d’1’5 metres d’alçat i de cartró, cada autor hi 
ha reflectit el seu estil i personalitat. Els 12 artistes comparteixen 
el fet d’haver exposat a les sales municipals d’art del Castell de 
Benedormiens (Roca Sans ho farà l’any vinent). Les peces s’han 
instal·lat en diverses dependències municipals, i properament 
s’exposaran de nou juntes a Castell d’Aro.

A l’acte de presentació també hi assitiren representants de les fa-
mílies Teixidor, Grau-Muntanda, i Borrell-Ripoll que han fet apor-
tacions de col·leccions a l’equipament fins assolir un fons de més 
de 800 peces de totes les èpoques i de tot el món. El conjunt s’ha 
completat amb adquisicions i donacions puntuals de cases co-
mercials o d’ambaixades i consolats. D’aquesta manera, el museu 
s’ha anat especialitzant en nines de diferents països, en conso-
nància amb el cosmopolitisme i el caràcter turístic del municipi.
 
El Museu de la Nina, que cada any rep la visita d’unes 10.000 
persones, consta de dues parts. A la primera, a la planta baixa, 
hi ha peces d’arreu del món, on hi destaca una col·lecció de ni-
nes elaborades a ganxet, i d’altres creades exclusivament per a 
col·leccionistes. A la segona part, a la planta superior, s’hi poden 
veure nines més antigues, del segle XIX i primera meitat del XX, 
que mostren l’evolució a través dels seus materials i acabats. Una 
transformació que ha fet possible que la nina hagi passat de ser 
un objecte de luxe a una joguina popular. 
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Gener-maig i octubre-desembre
divendres 8-14 h i dissabtes 14-20 h

Castell d’Aro (Plaça de Correus)
primera setmana de cada mes
S’Agaró (Plaça Sant Pol)
segona setmana de cada mes
Platja d’Aro (Plaça M. Rodoreda)
tercera setmana de cada mes
Platja d’Aro (Plaça de la Sardana)
quarta setmana de cada mes

Juny-setembre 
Castell d’Aro (Plaça de Correus) 
dimecres 8-14 h i dijous 14-20 h
S’Agaró (Plaça Sant Pol) 
divendres 8-14 h i dissabtes 14-20 h
S’Agaró (Plaça de la Sargantana)
divendres 8-14 h i dissabtes 14-20 h
Platja d’Aro (Plaça Mercè Rodoreda)
diumenges 8-14 h i dilluns 14-20 h
Platja d’Aro (Plaça de la Sardana)
diumenges 8-14 h i dilluns 14-20 h

Què podem dipositar a la deixalleria 
mòbil?

· Fraccions selectives
· Voluminosos en petites quantitats
· Poda en petites quantitats
· Runa en petites quantitats
· Pintures en petites quantitats
· Dissolvents en petites quantitats
· Aerosols en petites quantitats
· Olis vegetals (oli de cuina)
· Olis minerals (oli de motors)
· Envasos d’olis de motor
· Roba i sabates
· Medicaments
· Residus d’aparells elèctrics i 
  electrònics
· Fluorescents, bateries, làmpades i
  bombetes, radiografies i piles

Davant la complexa situació econòmica 
dels darrers anys, ha augmentat l’interès 
per la formació permanent com a eina 
bàsica per lluitar contra l’atur, augmentar 
les possibilitat d’ocupació o per a la cre-
ació d’empreses. Davant d’aquesta realitat 
l’Ajuntament consolida i n’augmenta l’ofer-
ta amb la voluntat d’arribar als col·lectius 
més interessats: joves, adults, treballadors, 
aturats, i empresaris i emprenedors.

En l’àmbit juvenil s’està desenvolupant el 
PQPI-PTT Guíxols - Vall d’Aro en les moda-
litats de venda, oficina i atenció al públic; i 
d’auxiliar de cuina i serveis de restauració i 
bar. S’adreça a joves de 16 a 21 anys que 
no tinguin el títol de Graduat en ESO.

També per a noies i nois, però  fins a 30 
anys s’ha iniciat un programa d’alfabetitza-
ció digital amb la voluntat de facilitar la re-
cerca de feina. Simultàniament s’han pro-
gramat tres propostes formatives gratuïtes 
per a persones del municipi a l’atur: Man-
teniment de zones verdes, Auxiliar de bo-
tiga de carnisseria, i Cambrer/a de pisos. 

L’Aula d’Adults Municipal continua amb la 
seva oferta per a la població major de 16 
anys centrada en quatre grans àmbits: for-
mació bàsica i instrumental, castellà con-
versa, formació continuada, i acollida i co-
neixement de l’entorn. També hi ha cursos 
de català per a adults de 45 hores de nivell 
bàsic, elemental i intermedi.

Des de l’Àrea de promoció econòmica 
s’ofereixen accions formatives per a em-
presaris i emprenedors. La proposta del 
darrer trimestre de l’any inclou els semi-
naris “L’empresa al s. XXI: la necessitat de 
reinvertar-se i innovar”, “La importància 
de cuidar la imatge de l’empresa”, i el taller 
“Gestió en restauració”. 

L’aposta formativa
Propostes municipals adreçades a joves i adults 
per fomentar l’ocupació i la creació d’empreses

Reportatge


