Juliol 2018

EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , MERCATS
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-EXPOSICIONS
Fins a l'1 de juliol, a La Farinera,
exposició fotogràfca de Francesc
Guillamet.
Del 7 de juliol al 30 de setembre, a La
Farinera, exposició ''Espais recobrats.
Els nous usos del patrimoni industrial
català''
FIGUERES – EXPOSICIONS
Fins al 6 de juliol, a la Biblioteca,
mostra del fons Fages ''Fages i el vi''
Fins al 8 de juliol, al castell de Sant
Ferran, exposició de pintura dels
alumnes del taller d'en Jepi.
Fins al 27 de juliol, a la Biblioteca,
exposició sobre la vespa asiàtica.
Fins al 19 d'agost, a la Casa Empordà,
exposició
''Memòria
d'un
repte.
Fotografa vs. Alzheimer'' de Jordi
Gallego.
Fins al 4 de novembre, al Museu de
l'Empordà, exposició ''Els Dalí de
Figueres. La família, l'Empordà i l'art''
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
De l'1 al 15 de juliol, a la Casa del Gavià,
exposició de pintura de Núria Albesa.
Fins al 6 de juliol, al MAC-Empúries,
exposició temporal ''Playstories''.
Fins al 15 d'agost, a l'Alfolí de la Sal,
exposició fotogràfca de Jacques
Leonard ''Gitanos de Barcelona''.
Fins al 31 de desembre, al MASLE,
exposició ''El Fluvià, tres comarques i
un riu''
LA JONQUERA – EXPOSICIÓ
Fins a l'1 de juliol, al MUME, exposició
de Nora Ancarola ''Plom-plata''.

PERALADA – EXPOSICIONS
Fins al 8 de juliol, al Centre Cultural,
exposició de pintura de Paco Muñoz.
Del 13 al 29 de juliol, al Centre Cultural,
exposició d'escultures ''Escorça'' de Pol
Ballonga.
PORT DE LA SELVA – EXPOSICIÓ
Del 7 de juliol al 15 de setembre, al
Centre ARBAR de la Vall de Santa Creu,
intervencions
de
Núria
Rion
''Assentament proposta performativa,
de Jaime Vallaure ''Lapidum'' i de Jordi
Mitjà ''Les besties i les sobres. Pels
ocells''.

660926223.
- Els dissabtes 14 i 21, al Cortalet, nits
d'astronomia amb ''Nits d'estels als
Aiguamolls de l'Empordà''. Informació
al 688331094.
FIGUERES – VISITA GUIADA
Els dissabtes, al Museu de l'Empordà,
visita guiada a l'exposició ''Els Dalí de
Figueres, la família, l'Empordà i l'art''.
Inscripcions al 972503155.
L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els diumenges, al MAC-Empúries, visita
romana a les ruïnes d'Empúries.

PORTBOU – EXPOSICIONS
Del 21 al 29, a la sala Walter, exposició
de pintures.

ROSES – VISITES GUIADES
Els divendres, a les 17 h, al port, visita
guiada al port de pesca i a la subhasta
de peix.

ROSES – EXPOSICIÓ
De l'1 al 29 de juliol, a Ca l'Anita,
exposició de Josep Maria Solà amb
''Paisatges''.

Cada dia, visites guiades a La
Ciutadella ''Passejades d'història'', i, al
castell de la Trinitat, visites guiades
"Un mirador fortifcat".

Del 7 de juliol al 26 d'agost, a La
Ciutadella,
exposició
col·lectiva
''Tangències''.

SANT PERE PESCADOR – VISITES
Els dilluns 16, 23 i 30, a les 21 h, a
l'Ofcina de Turisme, passejades
teatrals per un Sant Pere particular.

ALBANYÀ - VISITA
A les 21 h, a l'Observatori Astronòmic,
bateig astronòmic comentat. Els dies 2,
16, 23 i 30 a les 16 h, bateig solar.
Informació
a
www.observatorialbanya.com.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – VISITES
- Els dies 16, 19, 22, 23, 26, 29 i 30, a
les 19 h, als Aiguamolls de l'Empordà,
visites guiades al vespre.
- Els dimarts, al Cortalet, visita guiada
''Sons de nit''. Inscripcions 660926223
- Els dimarts, dijous i dissabte, a les
8.30 h, al Cortalet, visites guiades a la
natura ''Desperta't amb els Aiguamolls''
Informació al 618547958.
- Els dimecres 4 i 18, a les 21 h, al
Cortalet, passejada de retrobament
amb la natura ''Diem bona nit al sol''.
- Els dimecres i divendres, a les 8.30 h,
al Cortalet, visita guiada ''Matins:
sortides a la natura''. Inscripcions al

Els divendres 6 i 20, a les 18 h, visita
guiada per l'itinerari natural del riu
Fluvià. I el 13 i 27, visita guiada
Descobreix Sant Pere Pescador.
Inscripcions a l'Ofcina de Turisme.
FIGUERES – TALLERS
La Cate
Els dimarts, taller de sardanes a càrrec
d'Esteve Xaudiera.
Molí de l'Anguila
- Els dimecres, a partir de les 19 h, curs
de gralles i tabals.
- Els dimecres i divendres, a partir de
les 20 h, tallers de castells amb la Colla
Castellera de Figueres.
Museu de l'Empordà
El dissabte 14, a les 18 h, taller familiar
vinculada a l'exposició ''Els Dalí de
Figueres. La família, l'Empordà i l'art''.
Inscripcions al 972502305.

De l'1 al 6 de juliol 2018

L'ESCALA – TALLER
Els diumenges, a les 11 h, als
Aiguamolls de l'Empordà, visita guiada
pels aiguamolls. Inscripcions al telèfon
972454222.
BÀSCARA – MERCAT
Els diumenges, de 8 a 14 h, a
l'hipòdrom, mercat de brocanters i de
2a mà
DIUMENGE 1
ALBANYÀ – FESTA
- A 10.15 h, a l'Església, ofci
acompanyat de l'orquestra La Principal
de Cassà de la Selva.
- A les 11.30 h, pels carrers, cercavila
de gegants amb les colles de Port de la
Selva, Colla Gegantera de Lladó,
Capgrossos de Lliurona, Gegants
particulars de Figueres, Palau de Santa
Eulàlia, GraLlers i la Colla Gegantera
d'Albanyà.
- A les 13 h, a la Plaça, sardanes amb
La Principal de Cassà de la Selva.
- A les 18 h, a la Sala, playback a càrrec
de la mainada del poble.
CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, Fira de
Brocanters.
FIGUERES
Castells
A les 12 h, a la Rambla, jornada
castellera amb la participació de les
colles Xerrics d'Olot, Esperxats de
l'Estany i la Colla Castellera de
Figueres.
Ball
A les 17.30 h, a la Sala Erato, ball amb
el duet Ària.
Festival
A les 21 h, a La Cate, festival
Hullabaloo amb l'actuació de Mareta
Bufona.
ROSES – FESTIVAL
A les 19 h, al Teatre Municipal, festival
de dansa de Sara García.

DIMARTS 3
FIGUERES – FESTIVAL DANSA
- A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament,
talent jove de l’Empordà ‘’Mou jove’’.
- A les 20.30 h, a la plaça de
l’Ajuntament, espectacle amb la Jove
Cia. De l’Emdc.
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la platja, ball amb Juke
Bocs.
ROSES – INFANTIL
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, animació infantil a càrrec de
la Cia Tonietti i Anem de viatge.
DIMECRES 4

festiva a Riells amb la discomòbil Sons
- A les 22 h, a la platja, nit de rumba.
ROSES
Infantil
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca L'hora dels somnis, a
càrrec de la Cia. Atrapasomnis.
Presentació
A les 20 h, al Teatre Municipal,
presentació del llibre La dona que no
sabia plorar, de Gaspar Hernández, a
càrrec d'Edgar Tarrés.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema al carrer amb El cuaderno de
Sara.
DIVENDRES 6

FIGUERES – FESTIVAL DANSA
- A les 21.30 h, a l’institut Muntaner,
tastets escènics amb Chey Jurado,
Atama to Kuchi i Mathieu Geffre Dance.

CADAQUÉS – MÚSICA
A les 19.30 h, al Passeig, concert de
l'Orquestra Juvenil de Corda Ponticello

L'ESCALA - SARDANES
A les 22 h, a la platja, audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Vila de la
Jonquera.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22.30 h, a la plaça de la Basílica,
festival Sons del Món amb el concert
de Michael Nyman

DIJOUS 5

FIGUERES – FESTIVAL DANSA
- A les 19 h, a la Rambla, actuació de
Carla Segovia i Guillermo Aguilar amb
One Hit Wonder.
- A les 19.15 h, a la Rambla, Fabio
Liberti presenta Don’t Kiss.
- A les 19.45 h, a la plaça Josep Pla, la
companyia La Intrusa presenta Billie
Jean.
- A les 20.30 h, a la plaça Catalunya,
actuació de Los Muchachos amb l’obra
Janus.
- A les 21.30 h, a la plaça de
l’Ajuntament, el Circ Pànic presenta
Mira’t.
- A les 22.15 h, a la Rambla, sardanes
amb la cobla Tres Vents.

FIGUERES – FESTIVAL DANSA
- A les 19 h, a la Rambla, actuació de
Beaver Dam Dance i Into outside.
- A les 19.15 h, a la Rambla, Yotam
Calo’ Livne presenta Anyone.
- A les 19.30 h, a la Rambla, la
companyia Didier Théron representa
l’espectacle La grande phrase.
- A les 20.30 h, a La Cate, representació
de In Private de Psicoproject en
Moviment.
- A les 22 h, a La Cate, cinema a la
fresca amb la pel·lícula Pina.
L'ESCALA
Cinema
A les 22 h, al Centre Cultura, cinema al
carrer amb El gran Showman.
Música
- A les 22 h, a la plaça Univers, nit

L'ESCALA
Sortida
A les 18 h, a Sant Martí d'Empúries,
visita guiada medieval. Inscripcions al
972776815.
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Música
A les 21 h, a l'Església, concert clàssic
de trompeta i orgue a càrrec d'Olivier
Bastoul.
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a Ca l'Anita, xerrada ''Nous
horitzons en el tractament de les
metàstasis cerebrals de càncer de
pulmó'' a càrrec de Joaquim Bosch.
VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert solidari de Gospel
Tramunt.cor.
VILA-SACRA - HAVANERES
A les 20 h, al pati de les antigues
escoles, cantada d'havaneres amb els
Pescadors de la Badia de Roses.
DISSABTE 7
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 21 h, a l'Església, concert de la
coral de l'ICAB (Il·lustre col·legi de
l'advocacia de Barcelona) i del cor Una
Mica de Cant de Quers.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22.30 h, a la plaça de la Basílica,
festival Sons del Món amb el concert
de Joan Dausà.
FIGUERES – FESTIVAL DANSA
- A les 11 h, a l’Institut Muntaner,
actuació de Capicua amb l’obra Koselig
- A les 12.30 h, a la Rambla, vermou-te
amb tres creacions de Jamal Burkamar,
Leila Mcmillian i Trashdollys.
- A les 18.45 h, a la Rambla, Kiko López
representa Hommanimal.
- A les 19 h, a la Rambla, la companyia
Physiscal Momentum presenta To be.
- A les 19.30 h, a la Rambla, Marco
Flores presenta Extracto Abierto.
- A les 20 h, a la plaça Josep Pla, Amer
i Àfrica ens presenten Envà.
- A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament,
representació d’Un carrer és... a càrrec
de Com un llum Teatre.
- A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament,
Les Impuxibles presenten Painball.

- A les 22.15 h, a La Cate, actuació
d’Alberto Cortés & Col·lectiu Loopa! I
l’obra Viva la guerra.

VILANANT – SORTIDA
A les 21 h, al local Social, sortida de la
nocturna La Tallafocs

L'ESCALA – MÚSICA
- A les 19 h, a la Sala Polivalent,
concert del Cor Indika amb Terra, pau i
llibertat.
- A les 20 h, a l'Església, concert
clàssic El piano virtuós i el paganini del
trombó, a càrrec de Milica SperovikRibarski i Kiril Ribarski.
- A les 22 h, al Port d'en Perris, cantada
d'havaneres amb Oreig Mar.

DIUMENGE 8

LA JONQUERA – SORTIDA
A les 12 h, visita guiada medieval al
Castell de Requesens. Inscripcions al
688331094.
PORT DE LA SELVA – ACCIONS
A les 19 h, a la Vall de Santa Creu,
accions a ARBAR de Núria Rion
''L'origen'', de Jaime Vallaure ''Acció
presentació de Lapidum'' i de Jordi
Mitjà '' Determinant les sobre''.
PORTBOU - SARDANES
A les 18 h, a la guingueta Antonio,
sardinada i sardanes
ROSES
Curs
a les 11 h, al Teatre Municipal, curs
intensiu de cant modern de música
afroamericana.
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
animació infantil L'home Roda, a càrrec
de la Cia. Karoli
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Rossinyolets.
SANT CLIMENT SESCEBES – MULLA'T
A les 11.30 h, a la plaça Carles Cusí,
festa de l'escuma amb David.
SANT PERE PESCADOR – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Catalunya, concert
de Gospel Tramunt.Cor.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 20 h, a la plaça de la Basílica,
festival Sons del Món amb el concert
de Sau 30.
FIGUERES - FESTIVAL
- A les 10.30 h, a La Cate, ruta en
bicicleta amb la Cia, Margarita Trikka,
Crystal Zillwood i Carla Diego.
- A les 20 h, a la plaça Catalunya, la
companyia Maduixa presenta Mullier.
- A les 21 h, a La Cate, festival
Hullabaloo amb l'actuació d'Anaïs Vila.
L'ESCALA – INFANTIL
A les 19 h, a la plaça Univers, festa de
l'escuma.
PERALADA – MÚSICA
A les 22 h, al claustre de Sant
Domènec, concert acústic de Manu
Guix.
PORTBOU – TROBADA
A les 10 h, a la Rambla, trobada de
puntaires i, mulla't per l'esclerosi.
VILA-SACRA - ANIVERSARI
Durant al matí, a les dependències de
Ràdio Vila-sacra, pel 25è aniversari,
exposició fotogràfca, trobada d'antics
col·laboradors i concert de la Coral
Veus Blanques Vila-sacra.
DILLUNS 9
L'ESCALA - CINEMA
A les 22 h, a la Riba, cinema vora el mar
amb la projecció de La la Land
DIMARTS 10
ESPOLLA – GLOSA
- A les 10.30 h, benvinguda a l'Escola
d'Estiu de Glosa.
- A les 22 h, a La Fraternal, actuació de
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Glosa de Rap amb l'espectacle Suquet
de Rap .
L'ESCALA - CINEMA
A les 22 h, a la platja, concert a càrrec
de Dalton X.
ROSES – INFANTIL
- A les 17 h, a la Biblioteca, taller
infantil ''Un món de colors''
- A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, animació infantil amb
Dicobaby, a càrrec de la Cia. EDR.
DIMECRES 11
ESPOLLA – GLOSA
A les 22,30 h, a la plaça del Dolmen,
actuació de Mar Endins.
L'ESCALA - SARDANES
A les 22 h, a la platja, audició de
sardanes a càrrec de cobla La Principal
de l'Escala.
DIJOUS 12
ESPOLLA – GLOSA
- A les 18.30 h, a la piscina, actuació de
Glosa en Remull.
- A les 22.30 h, a la plaça Sant Jaume,
nit de ball .
FIGUERES
Música
A les 20 h, a l'auditori Caputxins,
concert a càrrec de Cosmos Quartet.
Cinema
A les 22 h, a La Cate, cinema a la fresca
amb la projecció de The Florida project
L'ESCALA
Música
- A les 22 h, a la plaça Univers, nit
festiva a Riells amb discomòbil Sons.
- A les 22 h, a la platja, nit de rumba
Cinema
A les 22 h, al Centre Cultural, cinema al
carrer amb Coco.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,

contes a la fresca a càrrec de la Cia
Joan Boher i Contes clàssics d'arreu
d'Europa.
Cinema
A les 22 h, a La Ciutadella, cinema amb
la projecció de La La Land.
SANT PERE PESCADOR – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
amb la cobla Els Rossinyolets.

Lectura
A les 22 h, al Mac-Empúries, lectura
dramatitzada de Lisístrata.
LLERS – MÚSICA
A les 23 h, al Castell, concert del grup
Funk Me!.

L'ESCALA - CONFERÈNCIA
A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal,
conferència ''Els gitanos catalans a
França'' a càrrec d'Eugeni Casanova.

NAVATA – FESTA
- A les 10 h, a la piscina, festa
recreativa de l'aigua.
- A les 13 h, a la sala polivalent,
descoberta d'un aplaca en memòria de
l'1-O de 2017.
- A les 16.30 h, a la plaça Sant Roc,
festa de l'escuma.
- A les 18 h, a la Plaça, sardanes i
concert a càrrec de l'orquestra
Rosaleda.
- A les 23.30 h, a la Plaça, ball amb
l'orquestra Rosaleda.

NAVATA – FESTA
A les 23.45 h, a la Plaça, música amb
l'orquestra Maribel i el grup Stop'80.

PERALADA – FESTA
A les 18 h, a la plaça del Pont, jocs de
cucanya per la mainada.

VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert de Joanjo Bosck.

PORTBOU – FIRA
Durant tot el dia, a la Rambla, fra de
dibuix.
- A les 20 h, a les barraques dels
pescadors , Tramunrock.

DIVENDRES 13
FIGUERES – SARDANES
A les 22 h, a la Rambla, sardanes amb
la cobla Rossinyolets.

DISSABTE 14
CADAQUÉS – MOSTRA
Durant tot el dia, al Passeig, mostra
d'art.
ESPOLLA – GLOSA
- A les 18 h, a l'escola, eliminatòries de
la 16a trobada de Cantadors.
- A les 22.30 h, a l'escola, trobada de
Cantadors amb el combat del Rei o
Reina de les Nyacres i PD Xerramequ.
L'ESCALA
Música
A les 20 h, a l'Església, concert clàssic
Música romàntica per violí i piano, a
càrrec d'Agnès Pyka i Laurent Wagshal.
Cinema
A les 21 h, a l'Alfolí de la Sal, projecció
de la pel·lícula – documental Petitet
(Rumba pa'ti), i tot seguit, actuació de
Rumba-Rumba! Els amics del Petitet

ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
animació infantil Iupi Ei!, a càrrec de la
Cia Tonietti
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes a càrrec de la cobla Foment
del Montgrí.
Música
A les 22 h, a La Ciutadella concert de
Carmen Vilà i Belén Cabanes.
SANT CLIMENT SESCEBES – MÚSICA
A les 22 h, al pati de l'
apotecari, música amb Joan Rubau &
The Triplestep.
VILAFANT – FESTA
- A les 17.30 h, a la plaça de Can
Gelada, festa de l'escuma.
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- A les 19 h, a la plaça Major, sardanes
amb la cobla Flama de Farners.
- A les 22.30 h, a la piscina, ball amb
l'orquestra Montecarlo.
DIUMENGE 15
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 21.30 h, a l'Església, concert
d'orgue a càrrec de Bernat Bailbé.
FIGUERES - FESTIVAL
A les 21 h, a La Cate, festival
Hullabaloo amb l'actuació de Lakaste.
L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça Univers, festa de
l'escuma.
Música
A les 20 h, a La Riba, i 22 h, a La Punta,
espectacle musical itinerant amb
Balkan Paradis Orchestra.
NAVATA – FESTA
- A les 11.30 h, a la Plaça, talleret de
castellers a càrrec de la Colla
Castellera de Figueres.
- a les 11.45 h, pels carrers, cercavila
amb grallers i actuació de la Colla
Castellera de Figueres.
- A les 13.30 h, a la Plaça, sardanes
amb la Cobla Osona.
- A les 18 h, a la Plaça, audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Osona.
- A les 20 h, a la Plaça, havaneres en
femení amb Neus Mar.
PERALADA – MÚSICA
A les 22 h, al claustre de Sant
Domènec, concert de Clara Bofll,
''L'altra cara de l'havanera''.
ROSES – MÚSICA
A les 22 h, al castell de la Trinitat,
concert de Ian Sala i Els Efectes
Secundaris.
VILAFANT – FESTA
D'11 a 1 4h, a la piscina, remulla't amb
inflables.

DILLUNS 16
CADAQUÉS – FESTA DEL CARME
- A les 18 h, al moll de Portdoguer, inici
de la processó marinera.
- A les 20 h, al Passeig, sardanes amb
la cobla Vila de la Jonquera.
L'ESCALA - FESTA
- A les 10 h, a la plaça de l'Església,
presentació de la catifa de la Sal.
- A les 11 h, del Port de la Clota fns la
Platja, processó marítima amb la Mare
de Déu del Carme i els Creuers Mare
Nostrum.
- A les 11.20 h, sortida de la platja en
processó
amb
acompanyament
d'orquestra fns l'església.
- A les 11.30 h, a l'Església, celebració
de l'Eucaristia i, tot seguit, sardanes a
càrrec de la Cobla Costa Brava.
- A les 19 h, a la platja, sardanes a
càrrec de la cobla Costa Brava.
- A les 22 h, a la platja, ball amb la
discomòbil Sons.
DIMARTS 17
ROSES - INFANTIL
- A les 17 h, a la Biblioteca, taller
infantil ''Un món de colors''
- A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, animació infantil amb
Ballaruca, a càrrec de Cia Patxeco.
DIMECRES 18
L'ESCALA - SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes a càrrec
de la cobla Foment del Montgrí.
DIJOUS 19
FIGUERES
Música
A les 20 h, a l'auditori Caputxins,
concert a càrrec de Josep Ramon Olivé
(baríton) i Jordi Armengol (piano)
Cinema
A les 22 h, a La Cate, cinema a la fresca
amb la projecció de Coco.

L'ESCALA
Cinema
A les 22 h, al Centre Cultura, cinema al
carrer ambla pel·lícula Jumanji.
Música
- A les 22 h, a la plaça Univers, nit
festiva a Riells amb la discomòbil Sons
- A les 22 h, a la platja, nit de rumba.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca amb Les caixes del
menjador, a càrrec de la cia Rikus.
Cinema
A les 22 h, a la Ciutadella, cinema amb
la projecció de La teoria del todo, de
James Marsch.
Música
A les 22 h, a Santa Margarida, concert
de Superfluid.
SANT PERE PESCADOR
Castells
A les 20.30 h, a la plaça Major, actuació
de la Colla Castellera de Figueres.
Cinema
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema al carrer amb la projecció de
C'est la vie.
DIVENDRES 20
CADAQUÉS
Cinema
A les 19 h, al Teatre, projecció del
documental Més enllà de l'objectiu,
Lacroix, Dalí.
Música
A les 19.30 h, a l'Església, concert de
cambra Estem d'Acord.
CANTALLOPS – MÚSICA
A les 22.30 h, als cellers Vinyes dels
Aspres, festival Sons del Món amb el
concert de Judit Neddermann.
FIGUERES – SARDANES
A les 22 h, a la Rambla, sardanes amb
la cobla Baix Empordà.
L'ARMENTERA - FESTA
A les 23.30 h, a la Plaça, concert a

Del 21 al 22 de juliol 2018

càrrec de Panxuts Beer Band, Sixtus i
Somboits.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal, tast de
vins musicat amb la sommelier Clara
Antúnez i la música de Halldor Mar.
PEDRET I MARZÀ – VISITA
- A les 18 h, visita medieval al castell
de Marzà i, tot seguit, l'església de
Pedret. Inscripcions al 972530550.
- A les 20 h, concert a càrrec de
l'Orquestra Versàtile amb versions de
pel·lícules.
PORTBOU – FESTA
- A les 18 h, repic de campanes.
- A les 19.30 h, a les Barraques dels
Pescadors, pregó.
- A les 20.30 h, proclamació del
pubillatge.
- A les 23 h, sortida de l'Ajuntament,
correfocs.
- A la 1 h, a les Barraques dels
pescadors, música amb Remember
Dance i Discomòbil.
RABÓS D'EMPORDÀ – MÚSICA
A les 20.30 h, als Cellers d'en Guilla,
festival Sons del Món amb el concert
de Manu Guix.

Ball
A les 23 h, al Passeig, ball amb la
discomòbil Gres-K-Planet.
DARNIUS – MÚSICA
A les 22 h, a la Plaça, actuació de
Jefreys.
L'ARMENTERA - FESTA
- A les 18 h, a la plaça, animació infantil
amb el País de Xauxa.
- A les 20 h, sardanes amb la cobla
Osona.
- A les 21 h, Correbars.
- A les 23.30 h, a la plaça, música amb
President Xai, Dr. Calypso i Banda Neon
L'ESCALA – FESTIVAL
- A les 20 h, a l'Església, concert
clàssic amb piano a 4 mans a càrrec de
Chiara Nicora i Ferdinando Baroffo.
- A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal, tast
de vins musicat amb la sommelier
Clara Antúnez i la música de Quico Pi
de la Serra.
- A les 22 h, a la Sala Polivalent,
espectacle de La Fura dels Baus amb
Manes.

- A les 17 h, a la plaça del Mercat,
sardanes amb l'Orquestra Maravella.
- A les 19.30 h, a les Barraques dels
Pescadors, concert i, a les 23 h, ball de
nit, amb l'Orquestra Maravella.
ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
animació infantil Els Barretins, a càrrec
de la Cia Atrapasomnis.
Música
A les 20.30 h, a la plaça de l'Església,
concert del taller d'harmònica de Joan
Pau i Greg Zlap.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Principal de
l'Escala.
SANT PERE PESCADOR
Mercat
Durant tot el dia, als carrers Carme i
Verge del Portalet, mercat del vi i del
formatge.
Música
A les 21 h, a la plaça Major, concert a
càrrec de l'Orquestra Rushcliffe School.

LLERS – MÚSICA
A les 23 h, al Castell, concert del grup
Jazz Sparrow & Eva Kaue.

VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert de Cesk Freixas.

SANT PERE PESCADOR – INFANTIL
A les 19 h, a la plaça Major, espectacle
famiar amb cia. Claudio Levati Clown.

MAÇANET DE CABRENYS – SORTIDA
A les 10.30 h, visita guiada al Maçanet
medieval. Inscripcions al 972544005.

VILAJUÏGA – MÚSICA
A les 20 h, Al celler Espelt, festival Sons
del Món amb el concert de Paula Valls.

VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert de Toti soler i de
Gemma Humet.

PAU – MERCAT
- De 19 a 24 h, a la plaça Nova, mercat
de nit.
- A les 19 h, nins circ, taller de
tècniques circenses a càrrec de
Tallernins.
- A les 23 h, a la piscina, festa del
mojito amb discomòbil a càrrec de Dj
Vilchez.

DIUMENGE 22

DISSABTE 21
CADAQUÉS
Poesia
A les 19.30 h, a la Societat, àgora
poètica.
Música
A les 20 h, al celler Martín Faixò,
festival Sons del Món amb el concert
de Maria del Mar Bonet.

PORTBOU – FESTA
- A les 9.30 h, a la Rambla, cursa
populars.
- A les 10 h, a la Rambla, cursa popular
infantil.
- A les 10.30 h, a la Rambla, cucanyes

FIGUERES – FESTIVAL
A les 21 h, a La Cate, festival
Hullabaloo amb l'actuació de Xarim
Aresté.
L'ARMENTERA - FESTA
- A les 12 h, a la plaça, xeringada.
- A les 19 h, concert i ball a càrrec de
l'Orquestra Costa Brava.
L'ESCALA
Circ
A les 20 h, a La Riba, i a les 22 h, a La
Punta, Portalblau al carrer amb Bot

Del 23 al 27 de juliol 2018

project. Circ.
Infantil
A les 19 h, a la plaça Univers,
espectacle a càrrec de Raül el Mag.
LLADÓ – SORTIDA
A les 12 h, visita guiada a la canònica
agustiniana. Inscripcions al 972565101
PERALADA – MÚSICA
A les 22 h, al claustre de Sant
Domènec, concert de Mazikduo
(clarinet i piano).
PORTBOU – FESTA
- A les10 h, arribada a la platja Gran,
travessia transfronterera.
- A les 17.30 h, a la platja Gran, festa de
l'escuma.
ROSES – FOCS
A les 22.30 h, a la platja Nova,
espectacle de focs artifcials.
DILLUNS 23
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
- A les 20 h, a la plaça Pous i Pagès,
inauguració de la festa amb el
Xupinassu. Tot seguit, festa de l'aigua.
- A les 21 h, als jardins de la Biblioteca,
mojitada amb DJ.
DIMARTS 24
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
A les 21.30 h, als jardins de la
Biblioteca, cinema a la fresca.
L'ARMENTERA - FESTA
A les 12 h, a l'Església, ofci solemnes i
concert de sardanes amb la Cobla
Cervianenca.
L'ESCALA - MÚSICA
A les 22 h, a la platja, concert de
Madame Moustash.
PORTBOU – FIRA
Durant tot el dia, a la Rambla, fra de la
Cervesa.

ROSES – INFANTIL
- A les 17 h, a la Biblioteca, taller
infantil ''Un món de colors''.
- A les 18 h, a Santa Margarida,
animació infantil amb Festa de
l'escuma i zumba, amb la Cia EDR.
DIMECRES 25
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
A les 21.30 h, als jardins de la
Biblioteca, cinema a la fresca.
L'ESCALA - SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes amb la
cobla Lluïsos de Taradell.
PERALADA – CINEMA
A les 22 h, a la plaça Gran, cinema amb
la projecció de Señor, dame paciencia
PORTBOU – FIRA
Durant tot el dia, fra de la Cervesa.
- De 11 a 14 h, al carrer del Mercat,
tobogan aquàtic splash slide.
- A les 16 h, a les Barraques dels
pescador, animació infantil.
- A les 17.30 h, a les Barraques dels
pescadors, holly party.
- A les 21.30 h, a la Rambla, concert de
pop-rock amb Audio Covers Treio.
DIJOUS 26
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
A les 21.30 h, a la plaça pintor Sibecas,
19a vetllada de poesia.
FIGUERES – CINEMA
A les 22 h, a La Cate, cinema a la fresca
amb la projecció de The Commitments
L'ESCALA
Cinema
A les 22 h, al Centre Cultura, cinema al
carrer ambla pel·lícula Paddington 2.
Música
- A les 22 h, a la plaça Univers, nit
festiva a Riells amb la discomòbil Sons
- A les 22 h, a la platja, nit de rumba.
- A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert de Petitet i la seva Rumba
Simfònica.

PERALADA – SARDANES
A les 22 h, a Vilanova de la Muga,
sardanes amb la cobla Rossinyolets.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca Això és una escala?,
a càrrec de Cia Jordi Tonietti.
Cinema
A les 22 h, a La Ciutadella, cinema amb
la projecció de La gran enfermedad del
amor, de Michael Showalter.
SANT PERE PESCADOR – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
amb la cobla La Principal de l'Escala.
DIVENDRES 27
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
A les 22 h, a la plaça Pous i Pagès,
cançó de taverna.
- A les 23 h, a la plaça Pous i Pagès,
actuació del grup Jokers.
CADAQUÉS – SARDANES
A les 22 h, al Passeig, sardanes amb la
cobla Vila de la Jonquera.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – SORTIDA
A les 21.45 h, al Cortalet, passejada de
retrobament amb la natura ''Bany de
lluna plena''.
DARNIUS – MÚSICA
A les 22 h, a la Plaça, actuació de País
de Cançons.
FIGUERES
Música
A les 22 h, al Museu Dalí, concert de nit
a càrrec d'Estem d'Acords. Reserva al
972677520.
Sardanes
A les 22 h, a la Rambla, sardanes amb
la cobla Flama de Farners.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert amb Maria Arnal i Marcel
Bagés.
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ROSES – MÚSICA
- A les 22 h, a la platja de la Perola,
cantada d'havaneres amb els grups
Les Anxovetes i Peix Fregit.
- A les 22.30 h, a La Ciutadella, festival
Sons del Mon amb el concert dels
Catarres i Animal.
VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert de Ivette Nadal i
Caïm Riba.
DISSABTE 28
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
- A les 20 h, als camps de la Font,
actuació de VeNDaVaLkiDs
- A les 22.30 h, als camps de la Font,
actuació de VeNDaVaLMiuSic.
BÀSCARA – FESTA
- A les 8.30 h, a Calabuig, sortida de la
cursa Rebentarocs.
- A les 21.30 h, a Calabuig, havaneres
amb el grup Terral.
CADAQUÉS
Mostra
Durant el dia, al Passeig, mostra d'art.
Conferència
A les 19 h, a la Societat, taula rodona
amb ''A l'entorn de la creació artística a
Cadaqués lligada al seu Museu''
Cinema
A les 22 h, a la plaça Carles Rahola,
cinema a la fresca amb la pel·lícula
Ferdinand.
L'ARMENTERA - MÚSICA
A les 22 h, a la Sala Nova, concert amb
Josep Manzano.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 20 h, a l'Església, concert
clàssic amb Gordana J. Nedelkpvska
(oboè i corn anglès) i Elena
Atanasovska (piano).
A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert amb Estrella Morente.
LLERS – MÚSICA
A les 23 h, al Castell, concert del grup

Aisha and The Rey Band.
PERALADA – FESTA
A les 22.30 h, a la piscina, mojito's chill
out pool party.
PORTBOU- CARNESTOLTES
A les 23.30 h, al camp de futbol, sortida
de la rua de Carnestoltes.
ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
animació infantil amb Animalot , a
càrrec de la Cia Toni Vives.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Ciutat de
Girona.
Música
A les 22.30 h, a La Ciutadella, festival
Sons del Mon amb concert d'Antonio
Orozco.
SANT CLIMENT SESCEBES – MÚSICA
A les 22 h, al carrer Espolla, havaneres
amb els Cantaires del Montgrí
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
SORTIDA
A les 10 h, a la Plaça, visita guiada per
la vila medieval. Inscripcions al
972569140.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ – SORTIDA
A les 17.30 h, al monestir, visita guiada
medieval. Inscripcions al 972568070.
SANT PERE PESCADOR
Mercat
Durant tot el dia, pels carrers Carme i
Verge del Portalet, mercat del vi i del
formatge.
Música
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
actuació de Tokaji Quartet.
VILAFANT – MÚSICA
A les 21 h, al jardins de Can Puig
Massanet, concert de Feliu Ventura.

DIUMENGE 29
AVINYONET DE PUIGVENTÓS - FESTA
Durant tot el dia, fra del cotxe antic
- A les 12.15 h, a l’Església, missa i tot
seguit concert L’Orfeó de l’Empordà.
- A les 17.45 h, a la plaça Pous i Pagès,
festa vintage.
- A les 17.45 h, a la plaça Pous i Pagès,
sardanes amb la cobla Foment del
Montgrí.
- A les 19 h, a la plaça Pous i Pagès,
animació infantil.
CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, fra de
brocanters.
FIGUERES - FESTIVAL
A les 21 h, a La Cate, festival
Hullabaloo amb l'actuació de Cor Blanc
i Ominira.
L'ESCALA - FESTIVAL
- A les 21 h, a La Punta, Portalblau al
carrer amb Dansa en blanc i
l'espectacle N'Orfeu.
- A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert a càrrec de Mishima.
ROSES – MÚSICA
A les 22 h, a La Ciutadella, concert d'Ala
Voronkova.
DILLUNS 30
L'ESCALA - MÚSICA
A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal, festival de
guitarra Girona-Costa Brava.
DIMARTS 31
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la platja, ball amb
discomòbil Sons.
ROSES – INFANTIL
- A les 17 h, a la Biblioteca, taller
infantil ''Un món de colors''
- A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, animació infantil amb En
Rikus se'n va a la Selva, a càrrec de la
Cia. Rikus.

