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EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , ACTIVITATS
FIGUERES – ACTIVITATS
- Fins al dia 26, 5è Concurs fotogràfic
Ferran Pou de Meteorologia. Més
info:
www.figueres.cat/concursferranpou.
- Durant tot el mes, convocatòria III
Concurs narrativa curta de gènere
fantàstic Ciutat de Figueres. Més info:
www.veinsrallysud.com.
SANT PERE PESCADOR –
ACTIVITAT
A partir del dia 28, al càmping La
Ballena Alegre, campionat del món
de Windsurf Catalunya Costa Brava.
CASTELLÓ
D’EMPÚRIES
–
EXPOSICIÓ
Ecomuseu-Farinera
- A partir del dia 11, exposició ''Pa &
fotografies'', de Francesc Guillamet.
- A partir del dia 18, exposició ''20
anys d’història rural''.
FIGUERES – EXPOSICIONS
- El dia 1, d’11 a 20 h, al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, exposició
de bonsai català.
L’ESCALA – EXPOSICIONS
CER
- Del 3 al 5, exposició de bonsais.
- De l’11 al 12, exposició de flors.
Alfolí de la Sal
- Del 18 al 26, exposició de puntes de
coixí.
CASTELLÓ
D’EMPÚRIES
–
TALLERS
- El dia 12, a les 11 h, a l’EcomuseuFarinera, taller familiar: ''Fem una
bossa de pa''. Cal reserva.

FIGUERES – TALLERS
- El dia 2, a les 17.30 h, al Teatre
Jardí, taller ''Artista a la vista'', amb
Xavier Bobés.
- El dia 4, a les 12 h, al Museu del
Joguet, taller "L'artista ecològic". Cal
inscripció prèvia.
- El dia 4, a les 18 h, i el dia 26, a les
12 h, al Museu de l’Empordà, taller
familiar ''Crea un plat de pel·lícula'', a
càrrec del servei educatiu del Museu.
- El dia 9, de 18 a 21 h, al CC Creu
de la Mà, taller d’automaquillatge, a
càrrec de Rosanna Gil.
- Els dies 9 i 16, de 19 a 21 h, al CC
Joaquim Xirau, taller de carpaccios i
tàrtars, a càrrec de David Rollón.
- El dia 14, a les 17 h, a la Biblioteca,
taller temàtic d’escriptura creativa per
a joves: habitacions privades, a
càrrec de Carme Caum. Cal
inscripció.
- Els dies 20, 22 i 24, de 16.30 a 18
h, a la Biblioteca, taller BiblioMakers:
Crea i programa un robot mòbil amb
LEGO Mindstorms. Cal inscripció.
- El dia 21, de 17.15 a 18.45 h, al CC
Joaquim Xirau, summer cookies, a
càrrec de Bimbas’s Cakes.
LLERS – TALLERS
- El dia 11, a les 17.30 h, a Can
Casagran, tallers de bombolles de
sabó, escacs.
- El dia 12, a les 10.30 h, al castell,
taller bàsic d’iniciació al ioga, a càrrec
de Carme Frigola.
- El dia 12, a les 11.30 h, a Can
Casagran, taller d’escacs.
- El dia 12, a les 12.30 h, a la plaça
del Ramal, taller d'amulets, a càrrec
d’Imma del destí.
- El dia 12, a les 18 h, a la plaça de
les Herbes, taller de tarot físic, a
càrrec de Maria Alejandra Salazar.

ROSES – TALLERS
Ciutadella
- El dia 1, a les 10 h, taller de
maquillatge infantil.
- El dia 1, a les 10.30 h, taller de
papiroflèxia, taller jocs romans, taller
de
barrets
història,
taller
d’arqueologia.
Ca l’Anita
- Els dies 3, 10 i 17, a les 18 h, taller
''La fotografia: idees i visions'', a
càrrec de Lluís Izquierdo-mosso.
- Els divendres, a les 17.30 h, taller
''Astrologia. 2n nivell''. Inscripció:
llunaticsroses@gmail.com
- El dia 4, a les 10 h, taller: ''Edició de
vídeo'', a càrrec de l’Institut Estudis
Fotogràfic
de
Catalunya.
Cal
inscripció.
- Els dies 16 i 30, a les 19.30 h, taller
''Aprèn a interpretar els teus somnis'',
a càrrec de Joan Vera. Més info:
llunaticsroses@gmail.com
Teatre Municipal
- El dia 21, a les 18.30 h, taller
''Harmonitza’t''. Cal reserva.
Biblioteca
El dia 24, a les 17.30 h, taller familiar:
''El monstre dels petons'', de Laia
Bedós.
ALBANYÀ – VISITA
Observatori Astronòmic
- Els dies 3 i 4, a les 21.30, especial
pluja d’estels.
- Els dies 4, 18 i 25, a les 16 h, bateig
solar.
- Els dies 11, 17, 18, 24, 25 i 31, a les
22h, bateig astronòmic.
CASTELLÓ
D’EMPÚRIES
–
VISITES GUIADES
Aiguamolls
- El dia 4, a les 10 h, al Cortalet, visita
''Som natura. Un espetec de vida:
deixa’t guiar fins els estanys del
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Matà''. Cal reserva: 972454222.
- El dia 5, a les 10 h, al Cortalet, visita
pels espais naturals de l’Empordà /
Piribus. Cal reserva.
- El dia 5, a les 10 h, al Cortalet, visita
pels itineraris 1 i 2. Cal reserva.
- Els dies 19 i 26, a les 10 h, al
Cortalet,
visita
''Diumenge
de
primavera:
deixa’t
guiar
pels
Aiguamolls''. Cal reserva.
- El dia 25, a les 11 h, al Cortalet, Dia
Europeu dels parcs. Visita a l’itinerari
1. Cal reserva.
- Els diumenges i el dia 1, a les 12 h,
visita ''El trenet dels Aiguamolls''. Cal
reserva.
FIGUERES – VISITES GUIADES
- El dia 1, a les 11 i 12 h, ''Descobreix
Figueres''. Visita al convent dels
Caputxins, a càrrec de Jordi Ricart i
Rafael Vila. Cal inscripció.
- El dia 2, a les 11 i 12 h,visita a la
riera coberta de la Rambla, a càrrec
de Joan Falgueras. Cal inscripció.
- Els dies 1, 2 i 3, a les 11, 16 i 18 h,
al carrer d’Àurea de Sarrà, visita al
Piribus.
- El dia 3, a les 8 h, a La Cate, sortida
matinal ornitològica a càrrec de Joan
Ventura. Cal inscripció.
- El dia 3, a les 11, 12, 13 i 16 h,
visita al castell de Sant Ferran.
- Els dies 3 i 19, a les 12 h, al Museu
de l'Empordà, visita a l’exposició "El
país dels cuiners. De Ca la Teta a
elBulli". Cal reserva.
- El dia 4, a les 11 i 12 h, ''Descobreix
Figueres''. Visita al refugi de la plaça
del Gra i a l'exterior del refugi de la
plaça de l'Estació, a càrrec de David
Garcia i Jordi Ricart. Cal inscripció.
- El dia 4, a les 18 h, al Museu del
Joguet, visita "Joan Brossa, el padrí
dels joguets".
- Els dies 11 i 12, a les 12 h, al

Museu de l’Empordà, visita a càrrec
de Guies de Figueres. Cal reserva:
972503155 / turisme@figueres.org.
- El dia 18, a la Casa Empordà, visita
a l’exposició «JCE / Jove Creació
Europea», a càrrec de Mario
Pasqualotto.
L’ESCALA – VISITES GUIADES
- Dissabtes i diumenges, a les 11.30
h, al MAC-Empúries, visita romana.
Cal reserva.
- Els dissabtes, a les 11 h, al MACEmpúries, Empúries virtual. Cal
reserva.
ROSES – VISITES GUIADES
- Els dies 3, 10, 17, 24 i 31, a les 17
h, visita al port i a la llotja. Cal
inscripció.
- El dia 4, a les 19 h, a l’accés del
dolmen de la creu d’en Cobertella,
visita a la ruta megalítica.
- El dia 18, a les 10 h, visita al mercat
''Estimo el meu mercat''. Cal
inscripció.
DIMECRES 1
FIGUERES – FIRES SANTA
CREU
- De 9 a 20 h, fires al carrer.
- Durant tot el dia, 5è concurs
fotogràfic: Fires 1 de maig. Més info a
la web del Casino Menestral.
- A les 9.30 i 10 h, minirun infantil a
l’Estadi Municipal i XII cursa run
Castell de Sant Ferran. Cal inscripció.
- A les 10 h, a la Rambla, XXXè
Campionat d’escacs.
- A les 11 a 13 h, a la Rambla,
presentació del mata-segells de la UE
Figueres.
- D’11 a 14 h, jornada de portes
obertes al Museu de la Tècnica de
l’Empordà.

- A les 11 h, a la plaça Josep Pla, III
Mostra de danses de les comarques
gironines.
- A les 12 h, a la plaça Catalunya,
conferència ''Alimentació i emocions'',
a càrrec de Neus Elcacho.
- A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament,
sardanes amb la cobla La Principal de
la Bisbal.
- A les 15, 18 i 21 h, al Museu de
l’Empordà, espectacle Cosas que se
olvidan fácilmente, de Xavier Bobés.
- A les 17 h, a la plaça Josep Pla,
espectacle infantil: Antipasti, a càrrec
de El que Ma Queda de Teatre.
- A les 17.30 h, a la Rambla, escacs
vivents.
- De 18 a 20.30 h, a la plaça de
l’Ajuntament,
ballada
de
swing
espontània.
- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
concert i ball amb la cobla La Principal
de la Bisbal.
- A les 19 h, al Teatre Jardí, concert
Música de cotó, a càrrec de la Jove
Orquestra de Figueres.
- A les 20 h, als Cinemes Las Vegas,
monòleg a càrrec de Toni Albà.
- A les 20 h, a la Caseta Cultural
d’Andalusia, actuació de dansa. Tot
seguit, música amb DJ Alain.
L’ESCALA – FIRA D’ENTITATS
Durant el matí, a la plaça Catalunya,
Fira d’Entitats Escalenques.
ROSES
Ciutadella
- A les 10 h, gran instal·lació de jocs
gegants i espai biblioteca-chill-out.
- A les 12 h, vermut i concert.
- A les 17 h, espectacle musical Més
tumàcat.
- A les 18 h, gran xocolatada amb
melindros.
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Teatre Municipal
A les 19 h, XIV Cantada d’havaneres.
DIJOUS 2
FIGUERES – FIRES SANTA
CREU
- A les 12 h, a la plaça Josep Pla,
espectacle infantil: Rats!, a càrrec de
Campi Qui Puigui.
- A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament,
sardanes amb la Cobla Osona.
- A les 17 h, a la plaça Josep Pla,
espectacle infantil Sidecars, a càrrec de
Pessic de Circ.
- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
espectacle Funk&Fires.
- A les 19.30 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació de dansa de
LaBlue.
- A les 20 h, al Cinemes Las Vegas,
monòleg a càrrec de Roger Pera.
- A les 20 h, a la plaça de l'Escorxador
i la plaça de les Patates, IV Nit de la
cebeta.
- A les 21 h, al Museu de l’Empordà,
espectacle Cosas que se olvidan
fácilmente, de Xavier Bobés.
- A les 21 h, a la carpa de Vilatenim,
havaneres amb Les Anxovetes.
- A les 21 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació de l'Escola
Acting Figueres.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya, festa
"Jo també anava al Charly".
- A les 22.30 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, concert del grup Le Petit
Comité i, a continuació, música amb
DJ Alain.
L’ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
conferència
''Cicle
gastronòmic.
Productes de la terra: tast d’olis'', a
càrrec d’Art-e-sans. Cal inscripció.

ROSES
A les 18.30, a la Biblioteca, lectura de
teatre Todas las noches de un dia,
d’Alberto Conejero, a càrrec d’Anna
Vicens. Cal inscripció.
DIVENDRES 3
FIGUERES – FIRES SANTA
CREU
- De 9 a 20 h, a la plaça Catalunya,
39a fira del llibre vell.
- Durant tot el dia, concurs de creus de
maig.
- De 10 a 18.30 h, jornada de portes
obertes al Museu del Joguet.
- D'11 a 14 h i de 16 a 19 h, a la plaça
Josep Pla, espectacle infantil: Un teatre
al jardí, de Minimons.
- D'11 a 14 h, jornada de portes
obertes al Museu de l'Empordà.
- A les 11 h, a l'església de Sant Pere,
ofici solemne de la Santa Creu.
- A les 12 h, a la pujada del Castell,
Pilar caminant a càrrec de la Colla
Castellera de Figueres.
- A les 12 h, al Museu del Joguet,
presentació de l'obra original d'Enric
Bardera.
- A les 12.30 h, a la plaça de
l'Ajuntament, sardanes amb la cobla
La Nova Blanes Orquestra.
- A les 13 h, a la plaça Catalunya,
pregó de la fira del llibre vell, a càrrec
de Jair Domínguez.
- A les 15, 18 i 21 h, al Museu de
l’Empordà, espectacle Cosas que se
olvidan fácilmente, de Xavier Bobés.
- A les 18 h, a l'Ajuntament, premis
creus de maig.
- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
concert, proclamació del pubillatge i
ball.
- A les 19.30 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació
de dansa
LaBlue.

- A les 21 h, al Teatre Jardí, Escape
show.
- A les 21 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació amb Step Dance.
- A les 22.30 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, concert de Jorge Duque.
A continuació, música amb DJ Alain.
- A partir de les 23 h, Embarraca't amb
Serial Killerz i Doctor Prats.
DISSABTE 4
CASTELLÓ D’EMPÚRIES – CURS
De 10 a 18 h, als Aiguamolls, curs
d’identificació d’ocells limícoles, a
càrrec de Miguel Àngel Fuentes. Més
info: info@gisfera.com.
FIGUERES – FIRES SANTA
CREU
- De 10 a 14 h, al Museu de
l'Electricitat, jornada de portes obertes
i tallers educatius.
- D'11 a 14 h i de 17 a 20 h, al passeig
Nou, jugui-jugui amb Rovell de l'Ou i
Cia. de Jocs.
- A les 11.30 h, a la Biblioteca,
presentació
del
llibre
Mama
desobedient: una mirada feminista a la
maternitat, d’Esther Vivas.
- A les 12 h, a la plaça de les Patates,
concert amb Stene Moshka i vermut.
- A les 12 h, a la plaça de l'Escorxador,
sardanes amb la cobla Foment de
Montgrí.
- A les 12 h, a la plaça Catalunya,
mostra de danses tradicionals basca i
catalana.
- A les 16 h, a la plaça Catalunya,
bàsquet.
- A les 17 h, al passeig Nou, plantada
de gegants, i a les 18 h, cercavila.
- A les 17 h, a la plaça Josep Pla,
actuació de l’Esbart Dansaire Nova
Dansa.
- A les 17 h, a la plaça Josep Pla,
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espectacle infantil: Abracadabra!, a
càrrec de Rovell de l'Ou.
- A les 17 h, al recinte de les
barraques, II Torneig de partides
llampec d'escacs.
- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
concert amb La Chatta.
- A les 19 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació de l'Escola de
Dansa Sara García.
- A les 21 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, actuació de l'Escola de
Dansa i Música Pilar Sánchez.
- A les 21 h, al Teatre Jardí, espectacle
Troia, una veritable odissea!, a càrrec de
Cor de Teatre.
- A les 21 h, al Museu de l’Empordà,
espectacle Cosas que se olvidan
fácilmente, de Xavier Bobés.
- A les 22.30 h, a la plaça Catalunya,
ball amb La Chatta.
- A les 22.30 h, a la Caseta Cultural
d'Andalusia, concert de Javier Ginés. A
continuació, música amb DJ Alain.
- A partir de les 23 h, Embarraca't amb
Jules, Banda Neón i Bebe.
L’ESCALA
- A les 10 h, a la Sala Polivalent
Municipal, trobada de corals sèniors.
- Durant tot el dia, Triumvirat
Mediterrani i Fira grecoromana.
- A les 19 h, a l’església de Sant Martí
d’Empúries, concert de clàssics
l’Escala-Empúries: Història del tango.
- A les 19 h, a l’Alfolí de la Sal,
presentació del llibre 100 històries del
córrer, de Xavier Bonastre.
- A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
presentació del llibre Aprendre a parlar
amb les plantes, de Marta Orriols.
ROSES – XERRADA
- A les 12 h, a Ca l’Anita, xerrada
''Mares de dia. Acompanyament
respectuós a la primera infància'', a

càrrec de Laura Ginesta.
- A les 22 h, a La Ciutadella, ball amb
Duet Sharazan.
DIUMENGE 5
EMPURIABRAVA – FESTIVAL
Durant tot al dia, a diferents espais,
festival La vida sin limites.
FIGUERES – FIRES SANTA
CREU
- A les 8 h, al centre, cercavila de
matinades de grallers i tabalers.
- A les 9 h, a la plaça Catalunya, XXVII
Trobada de puntaires.
- A les 11 h, a la plaça Catalunya,
cercavila de grallers i tabalers.
- A les 11 h, pels carrers, rua infantil.
- A les 11.30 h, a la plaça de
l'Ajuntament, diada castellera.
- A les 11.30 h, a la plaça de
l’Ajuntament, actuació castellera.
- A les 12 h, a la Rambla, sardanes
amb la cobla Vila de la Jonquera.
- A les 14 h, a la Caseta Cultura
d'Andalusia, dinar de germanor i
celebració del Dia de la Mare.
- A les 15, 18 i 21 h, al Museu de
l’Empordà, espectacle Cosas que se
olvidan fácilmente, de Xavier Bobés.
- A les 17 h, a la plaça Josep Pla,
espectacle infantil: Wet floor, de Cris-is.
- A les 17 h, a la Caseta Cultura
d'Andalusia, concurs de sevillanes.
- A les 17.30 h, a la plaça Catalunya,
72è concurs de colles sardanistes campionat de Catalunya infantil amb la
Cobla Principal d’Olot.
- A les 18 h, a l’Auditori Caputxins,
concert de fires, a càrrec de la Coral
Polifònica Figueres.
- A les 18 h, a La Cate, teatre:
Preparant el verí del teatre, de Sols
Teatre.

- A les 18.30 h, a la Caseta Cultura
d'Andalusia, , fi de festa. A continuació,
música amb DJ Alain.
- A les 19.30 h, a la plaça Catalunya,
concert Retrat en groc, de Jordi Molina.
- A les 21 h, a la Rambla, cercavila
tronada amb La Tramuntakada.
- A les 22 h, al parc de les Aigües,
piromusical Llegendes del rock.
L’ESCALA
Durant tot el dia, Triumvirat Mediterrani
i Fira grecoromana.
ROSES
- A les 18 h, al Teatre Municipal, teatre
amb Todas las noches de un día, a càrrec
de Carmelo Gómez i Ana Torrent.
- A les 18 h, a La Ciutadella, ball amb
Bona Armonia Duet.
DILLUNS 6
FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 18 h, a la Biblioteca, conferència
sobre ''Les Pêcheurs de perles'', a
càrrec de Pol Avinyó.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Agrícola i
Social, ball amb Delay’s. Reserves:
655148619 / 678523358.
ROSES
A les 20 h, a la Biblioteca, lectura
d’òpera amb Les Pêcheurs de perles, de
Georges Bizet, a càrrec de Pol Avinyó.
DIMARTS 7
FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 19 h, a la Biblioteca, conferència
sobre Lluís Ferran de Pol, a càrrec de
Daniel Ferrer.
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DIMECRES 8
FIGUERES
Biblioteca
- A les 9.30 h, club de lectura fàcil
inicial.
- A les 18 h, conferència Jugamat –
Còctel matemusical.
- A les 19.30 h, club de lectura de
teatre amb Stabat mater, de Tarantino.
L’ESCALA – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, lectura amb
El riu encès, de Miquel Martin i Serra, a
càrrec de Montse Castaño.
ROSES
- A les 18 h, a Ca l’Anita, grup de
suport a la lactància materna i a la
criança, i celebració del 1r aniversari
de l’Associació Marones.
- A les 19 h, a la Biblioteca, cineclub.
DIJOUS 9
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
presentació de la revista Mirmanda, a
càrrec d’Enric Pujol, Oscar Jané,
Francesc Guillamet i Xavier Diez.
L’ESCALA – XERRADA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, ''Parlem
de... Cafè filosòfic: Què és llibertat
d’expressió? Quins límits té?'', a càrrec
de Josep M. Carbó.
DIVENDRES 10
FIGUERES
- A les 16 h, a la Biblioteca, club de
lectura fàcil de l’obra Cavall de guerra,
de Michael Morpurgo, a càrrec de
Núria Martí Constans.
- A les 20 h, al Casino Menestral,

presentació del llibre Empordanesos als
camps nazis, de Joan Vergés, a càrrec
de Santi Coll.
- A les 21 h, a l’Auditori Caputxins, jazz
amb Magalí Saré i Manel Fortià Duo.
L’ESCALA – CONTES
A les 18 h, a la Biblioteca,
biblionadons: Animalets, a càrrec de
Joan de Boer.
ROSES - POESIA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, recital
poètic de David Ruano i Àngels Ortiz.
DISSABTE 11
CASTELLÓ D’EMPÚRIES – FIRA
DEL PA
Durant tot el dia, III Fira agrícola
d’ocasió.
FIGUERES
- A les 11 h, a la Biblioteca, cloenda
dels clubs de lectura infantils amb
Carles Sala i Vila.
- A les 21 h, a La Cate, teatre Més enllà
dels llibres, del Grup de Teatre A
mossegades.
L’ESCALA - PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
presentació
del
poemari
Oceà
d’incertesa, de Xavier Serrahima.
LLERS – FIRA DE LA BRUIXA
- A les 17 h, inauguració de la fira amb
GraLlers.
- A les 17 h, a la plaça de les Herbes,
utilitzacions de les plantes a càrrec de
Carme Frigola.
- A les 18 h, a la plaça de les Herbes,
xerrada ''Les supersticions'', a càrrec
de Maria del Mar Tot. Tot seguit, taller
consell del tarot.

- A les 18 i 19.15 h, a la plaça del
Ramal, espectacle amb Clàudia i Flo.
- A les 19.30 h, a la plaça de les
Herbes, La Màgia, a càrrec de Raül
Black.
- A les 20 h, a la plaça del Ramal,
trenca barrets.
- A les 21.30 h, a l’aparcament antic de
l’ajuntament, ball de bruixes i
espectacle de foc amb Drakonia. Tot
seguit, a la plaça del Ramal, concert
de Els Terrícoles.
PERALADA – MÚSICA
A les 19 h, a l’església Santa Eulàlia,
concert amb Locus Desperatus.
ROSES
- A les 21 h, al Pavelló, XXXI Trobada
de dansa.
- A les 22 h, a La Ciutadella, ball amb
Genion’s.
SANT PERE PESCADOR
A les 22 h, al Centre Cívic, estrena de
l’obra Toc Toc, d’Elenc Santperenc.
SANTUARI MARE DE DÉU DEL
MONT
1a Romeria de Cistella.
DIUMENGE 12
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- Durant tot al dia, a l’EcomuseuFarinera, XXI Fira del pa.
- Durant tot el dia, als Aiguamolls, Dia
de la primavera creativa.
DARNIUS
Durant tot el dia, a La Concòrdia,
concurs de rams de flors silvestres.
FIGUERES – TEATRE
A les 18 h, a La Cate, teatre Més enllà
dels llibres, del Grup de Teatre A

De l’11 al 14 de maig 2019

mossegades.
L’ESCALA – CINEMA
A les 18 h, al Bar Ultramar, projecció
de Carol.
LLERS – FIRA DE LES BRUIXES
- Durant tot el dia, a Can Casagran,
farcell de jocs tradicionals, a càrrec de
Fefe i Companyia.
- A les 11 h, a Can Casagran, conte:
Contes de bruixes i bruixots, a càrrec de
David Planes.
- A les 11 h, a la plaça del Ramal, La
Màgia, de Raül Black.
- A les 11.30 h, a la plaça de les
Herbes, preparació de ''El romaní i les
bruixes'', a càrrec de l’Associació
Pedra Tosca.
- A les 13 h, a la plaça de les Herbes,
xerrada ''Una ullada als oracles
ancestrals'', a càrrec de Mariona Coll.
- A les 13.30 i 18 h, a Can Casagran,
ball de Mini bruixetes, Bruixetes
Encantadores i Les Bruixetes de Llers.
- A les 14 h, a la plaça de les Herbes,
espectacle amb Clàudia i Flo.
- A les 15 h, a Can Casagran, contes:
Contes de bruixes i bruixots, a càrrec de
David Planes.
- A les 17 h, a la plaça de les Herbes,
xerrada sobre el mineral de La
Shungit, a càrrec de Gemma Paraire.
- A les 17 h, a la plaça del Ramal,
concurs de llançament d’escombres.
- A les 18 h, a la plaça del Ramal,
espectacle amb Clàudia i Flo.
- A les 19 h, a la plaça del Ramal, ritual
amb les Bruixes de Centelles i les
Bruixes de Llers amb l’Imma del Destí.
- A les 19.30 h, al Centre Recreatiu,
Teatre de les Bruixes de Llers i el primer
vampir català, el Compte Estruch, a
càrrec de Els Comediants de Llers.
- A les 20 h, cercavila.

ROSES
Aplec a la Falconera
- Durant tot el dia, jocs populars
familiars.
- A les 13.30 h, arrossada popular.
- A les 16 h, animació a càrrec de Lali
BeGood.
Xerrada
A les 12 h, a Ca l’Anita, xerrada ''La
reflexologia podal infantil'', a càrrec de
Mari Expósito.
Teatre
A les 12 h, al Teatre Municipal, teatre
infantil Un món (i un munt) de dracs, a
càrrec de Tanaka teatre.
Ball
A les 18 h, a La Ciutadella, ball amb
Xanadu.
SANT PERE PESCADOR
A les 18 h, al Centre Cívic, teatre Toc
Toc, de l’Elenc Santperenc.
les 13.30 h,TE 13
DILLUNS 13
FIGUERES - PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre El desespero, de Jordi Ferrer
Ferrer.

DIMARTS 14
FIGUERES
Lectura
- A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura de narrativa amb Charlotte, de
David Foenkinos.
Òpera
A les 19.30 h, a La Cate, òpera amb
Die Fliegende Holländer, de Richard
Wagner.
ROSES - LECTURA
A les 17.30 h, a la Biblioteca, joces
lectors L’arca de la Noèlia, de Txabi
Arnal.
DIMECRES 15
FIGUERES – XERRADA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, xerrada
sobre l’obra El futur, a càrrec d’Helena
Tornero i Oriol Morales.
ROSES
A les 11.30 h, a la plaça Frederic
Rahola, Cantarella 2019.
DIJOUS 16

FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Agrícola i
Social, ball amb Andreu i Lluis.
Reserves: 655148619 / 678523358.

FIGUERES – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, hora del
conte a càrrec dels alumnes de l’Aula
de Teatre.

L’ESCALA – AUDICIÓ
A les 18 h, a la Sala Polivalent,
audicions d’instruments.

NAVATA
–
PATIS
DE
PRIMAVERA
A les 20 h, a la sala del Sindicat,
actuació del cor Maimons.

ROSES - LECTURA
A les 17 h, a la Biblioteca, lectura amb
La ciudad de los prodigios, d’Eduardo
Mendoza.

DIVENDRES 17
FIGUERES - CONFERÈNCIA
A les 20 h, al Casino Menestral,

Del 14 al 18 de maig 2019

conferència ''Maçoneria al segle XXI,
entre la tradició i la modernitat'', a
càrrec d’Albert Testart.
L’ESCALA
- A les 22 h, al CER, playback infantil.
- A les 19 h, a l’Alfolí de la Sal,
inauguració de l’exposició de puntes
de coixí.
NAVATA
–
PATIS
DE
PRIMAVERA
A les 20 h, a la plaça del’Església,
visita guiada inaugural.
- A les 21.30 h, a la sala del Sindicat,
nit de la poesia.
SANT PERE PESCADOR
- A les 17.30 h, a la Biblioteca, El
concert més petit.
- A les 22 h, al Centre Cívic, teatre Toc
Toc, de l’Elenc Santperenc.
DISSABTE 18
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- A l’Ecomuseu-Farinera, jornada de
portes obertes pel Dia Internacional
dels Museus.
- A les 21.30 h, a la Cúria Presó i a les
22.30 h, a l’Ecomuseu-Farinera, nit
dels museus. Cal reserva.
FIGUERES
Biblioteca
- A les 10.30 h, club de lectura de 6è
amb La porta dels 3 panys, de Sònia
Fernández-Vidal.
- A les 12 h, club de lectura de 3r amb
Marduix, d’Enric Larruela.
La Cate
A les 21 h, concert amb la cobla Ciutat
de Girona i presentació del CD dedicat
a Antoni Juncà.

Teatre Jardí
A les 16.30 i 20.30 h, Cantània 2019.
Museu de l’Empordà
- D’11 a 20 h, jornada de portes
obertes.
- A les 20 i 21 h, espectacle de dansa
La Terra, a càrrec de la Cia. Societat
Doctor Alonso.
L’ESCALA
- A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
presentació del llibre Tu busques amor i
jo cobertura, de Bruno Oro.
- A les 22 h, al CER, playback infantil.
NAVATA
–
PATIS
DE
PRIMAVERA
- D’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h,
exposició de patis.
- A les 11 h, a l’Era de l’Obra, joc de
bombardes.
- A les 11.30 h, a la plaça de l’Església,
actuació castellera.
- A les 12 i a les 17.30 h, a la plaça de
l’Església, visita guiada.
- A les 13 i a les 19 h, al pati núm. 16,
acció literària.
- A les 16.30 h, a l’Era de l’Obra,
titelles amb Els Atrapasomnis i
xocolatada.
- A les 18 h, a la baixada del cementiri,
concentració i baixada de carretons.
- A les 22 h, a l’Era de l’Obra, torico de
foc i correfoc amb els Diables de
l’Albera.
- A les 23 h, al Bar Sindicat, concert.
ROSES
- A les 11.30 h, a la casa Rahola
Berga, presentació del llibre Escola de
radicals. 40 anys defensant el territori a
l’Empordà.
- A les 11.30 h, a la Biblioteca, teatre
infantil La flautista d’Hammelin.
- A les 12 h, a Ca l’Anita, xerrada
''Reflexiologia podal infantil'', a càrrec

de Mari Expósito.
- A les 22 h, a La Ciutadella, ball amb
Jordi Bofill.
SANT PERE PESCADOR
A les 22 h, al Centre Cívic, teatre Toc
Toc, de l’Elenc Santperenc.
DIUMENGE 19
BOADELLA I LES ESCAULES
- Durant tot el dia, festa de la
primavera i concurs de rams de flors
silvestres.
- A les 12 h, celebració dels 100 anys
de la Societat La Caritat.
FIGUERES
Sortida
A les 13.30 h, a la Biblioteca, sortida al
Liceu a veure Les Pêcheurs de perles.
Cal inscripció prèvia.
Sardanes
A les 10.30 i 16.30 h, 58è aplec de la
sardana amb les cobles: Montgrins,
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Tres
Vents.
Cinema
A les 17 h, a La Cate, cinema amb
Cayo largo, de John Huston.
Música
A les 12 i 18 h, Cantània 2019.
Teatre
A les 19 h, a La Cate, teatre amb
Ovelles, de Yago Alonso i Carmen
Marfà.
Portes obertes
D'11 a 14 h, jornada de portes obertes
al Museu de l'Empordà.
L’ESCALA
- De 10 a 13 h, al carrer del Port, XXX
Trobada de puntaires.
- A les 16 i 18 h, al CER, playback
infantil.

Del 19 al 24 de maig de 2019

NAVATA
–
PATIS
DE
PRIMAVERA
- A les 8 h, pels carrers, matinades.
- D’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h,
exposició de patis.
- A les 11 i 17.30 h, a la plaça de
l’Església, visita guiada.
- A les 11 h, a l’Era de l’Obra, plantada
de gegants i trobada de xanquers. A
les 12 h, cercavila.
- A les 12 h, al pati núm. 16, acció
literària.
- A les 13 h, actuació dels Castellers
de Figueres.
- A les 14 h, a l’Era de l’Obra, concurs
de paelles.

L’ESCALA – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, lectura de
teatre amb El gran mercado del mundo,
de P. Calderón de la Barca, a càrrec
d’Anna Casas.
ROSES
A les 17.30
superlectors:
Villanueva.

h, a la Biblioteca,
Duna,
de
Muriel

DIMECRES 22

ROSES
A les 18 h, a La Ciutadella, ball amb
Dani Ramírez.

FIGUERES
Biblioteca
- A les 9.30 h, club de lectura fàcil
inicial.
- A les 19.30 h, presentació del llibre
En Garp segons el món, de Laia Tomàs,
a càrrec de Cesc Pla.

VILANANT
–
FESTA
SANT
ISIDRE
Durant tot al dia, al casc antic, Firaflor.

ROSES
A les 18 h, a Ca l’Anita, grup de suport
a la lactància materna i a la criança.

DILLUNS 20
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Agrícola i
Social, ball amb Pep i Ma Jose.
Reserves: 655148619 / 678523358.
ROSES
A les 17.30 h, a la plaça de les Botxes,
XVIII Passejada ''Dòlmens a la llum de
la lluna''.
DIMARTS 21
FIGUERES – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura de poesia amb Coordenades, de
Josep M. Sala-Valldaura.

DIJOUS 23
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Digues un desig, de Jordi
Cabré.
ROSES
- A les 19 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre Espais blaus de la
mediterrània. Com viure més i millor, de
Toni Salamanca.
- A les 20.15 h, a Ca l’Anita, xerrada
''El cel de primavera'', a càrrec de
Mireia Galí.
DIVENDRES 24

FIGUERES
Biblioteca
- A les 10.30 h, xerrada sobre salut
per la Fira de la gent gran.
- A les 16 h, club de lectura fàcil amb
Cavall de guerra, de Michael Morpurgo,
a càrrec de Núria Martí Constans.
Auditori Caputxins
A les 21 h, música clàssica amb
Claudo Suzin, de Brasil a Catalunya.
Casino Menestral
A les 20 h, presentació del llibre El
llegat de M. Àngels Anglada, a càrrec de
Mariàngela Vilallonga.
L’ESCALA – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca,
bibliocontes: Llegendes en bicicleta, a
càrrec de Tati Cervià.
DISSABTE 25
CASTELLÓ D’EMPÚRIES – CAP
DE SETMANA DELS AMICS
DELS AIGUAMOLLS
- A les 8.45 h, al port de Roses,
sortida en barca per veure aus
marines. Cal inscripció prèvia.
- A les 21 h, al Càmping Castell Mar,
sopar. Cal reserva.
FIGUERES
- A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte: Contes en pijama, amb la Cia. La
Minúscula.
- A les 20 h, a la Rambla, espectacle
per la 7a Fira per la Gent Gran a
càrrec de Colla Dolça Tardor.
- A les 21 h, a La Cate, dansa amb 7
heavenly dancers, a càrrec de A
mossegades.
L’ESCALA
- A les 18 h, a la Sala Polivalent,
concert final de curs de l’Escola de

Del 24 al 29 de maig 2019

Música El Gavià.
- A les 16.15 h, a la plaça de les
Escoles, sortida al TNC a veure El
gran mercado del mundo, de Calderón
de la Barca. Cal inscripció.
- A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
presentació del llibre Entre el cel i la
terra, de Gerard Quintana.
ROSES – BALL
A les 22 h, a La Ciutadella, ball amb
Duet Somnis.
VILANOVA DE LA MUGA
Durant tot el dia, 8a Fira del Clown.

DILLUNS 27
FIGUERES – LECTURA
Biblioteca
- A les 16.30 h, club de lectura de
tarda amb Vents més salvatges, de Bel
Olid.
- A les 19.30 h, club de lectura de
vespre amb Matar a un ruiseñor, de
Harper Lee.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Agrícola i
Social, ball amb Xarop de Nit.
Reserves: 655148619 / 678523358.

DIUMENGE 26

DIMARTS 28

L’ARMENTERA
A les 9 h, a la plaça de l’Església,
sortida de la marxa amb bicicleta.

FIGUERES – LECTURA
A les 18 h, a la Biblioteca, club de
lectura juvenil amb Katálepsis, de M.
Del Carme Roca.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES – CAP
DE SETMANA DELS AMICS
DELS AIGUAMOLLS
- De 10 a 12 h, punts de trobada
d’observació i explicació d’ocells.
- A les 11 h, tallers per la mainada.
- A les 12 h, espectacle d’animació
infantil a càrrec de Els Xancleta.
- A les 12.45 h, alliberament d’ocell.
- A les 14 h, al Càmping Castell Mar,
dinar.
FIGUERES – DANSA
A les 18 h, a La Cate, dansa amb 7
heavenly dancers, a càrrec de A
mossegades.
ROSES
- A les 9 h, pels carrers, recapta
popular.
- A les 18 h, a La Ciutadella, ball amb
Xavi de Roses.

DIMECRES 29
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Ariel i els cossos, de Sebastià
Portell, a càrrec de Pere Parramon.
L’ESCALA – PRESENTACIÓ
A les 12 h, a l’Alfolí de la Sal,
presentació de la Fira Arrels del vi.
SANT PERE PESCADOR
A les 17.30 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Joan Boher.
DIJOUS 30
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 20 h, a l’Auditori Caputxins,
presentació del llibre-catàleg de
l’exposició ''El país dels cuiners. De Ca
la Teta a elBulli'', a càrrec de Josep

Maria Fonalleras, Carme Casas,
Francesc Guillamet i Jordi Masquef.
L’ESCALA – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, lectura amb
El baile de las luciérnagas, de Kristin
Hannah, a càrrec de Margarita Vidal.
ROSES - LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, lectura
amb Recursos inhumans, de Pierre
Lemaitre, a càrrec de Toni Martínez.
DIJOUS 31
FIGUERES
- A les 17 h, a la Biblioteca, conte per
a nadons: Galta galtona, a càrrec de
Contes Roger. Cal inscripció.
- A les 19.30 h, al Centre Cívic Creu
de la Mà, conferència «Menjar per ser
millors. Claus senzilles per millorar la
salut», a càrrec d’Adam Martín Skilton.
Cal inscripció prèvia.
- A les 20 h, al Casino Menestral,
presentació de Llum a les golfes,
antologia d’haikus, a càrrec de Sam
Abrams.
- A diferents espais de la ciutat, XXV
edició del Festival de Jazz.
L’ESCALA
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
biblioteques amb DO: tastavins i
tastamots, a càrrec de Miquel Sesé.
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a Ca l’Anita, conferència
''Le Roman de la Rose'', a càrrec de
Joan Juanola.
SANT PERE PESCADOR
A les 20.30 h, a la Biblioteca, super nit
a la biblioteca amb el Club Super3.

