Novembre 2018

EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , MOSTRA
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-EXPOSICIONS
- Fins al 8 de desembre, a La Farinera,
exposició fotogràfca ''La fotografa de
Cintet Rifà i Anglada. Una mirada
etnogràfca 1900-1930.''
- Fins al 31 de desembre, a la Cúria,
exposició ''Carles Fages de Climent,
l'Arcàdia Empordanesa''.
FIGUERES – EXPOSICIONS
- Fins al 2 de novembre, al Centre Cívic
Joaquim Xirau, exposició ''L'evolució
del mitjà de transport que va
revolucionar el món''.
- Fins al 4 de novembre, al Museu de
l'Empordà, exposició ''Els Dalí de
Figueres. La família, l'Empordà i l'art''
- Del 6 de novembre al 5 de desembre,
al Centre Cívic Joaquim Xirau, mostra
fotogràfca ''Costa Brava. Glam & click''.
- Fins al 15 de novembre, a La Cate,
exposició ''Instants d'una experiència''.
- Fins al 15 de novembre, al Centre
Cívic Creu de la Mà, exposició 'Pas a
pas'' a càrrec de Pepa Gutiérrez.
- Fins al 17 de novembre, a la
Biblioteca, mostra del fons Fages i fons
Vayreda. Fages i les cariàtides.
- Del 20 de novembre al 18 de
desembre, al Centre Cívic Creu de la
Mà, exposició de pintura a càrrec de
Teresa
Micó
i
Raquel
Osanz
''Naturaleses''.
- Del 23 de novembre al 13 de gener de
2019, al Museu de l'Empordà, exposició
''Cadiretes''.
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Fins al 31 de desembre, al MASLE,
exposició ''El Fluvià, tres comarques i
un riu''.
LA JONQUERA – EXPOSICIÓ
- Fins al 4 de novembre, a Can Laporta,
exposició de pintura de Sònia Santos.
- Del 5 al 30 de novembre, a Can
Laporta, exposició de fotografa
''Capturant l'actualitat''.
- Fins a l'11 de novembre, al MUME,
exposició ''Per sempre més, ànimes

Marcades'', de Pep Camps.
- Fins al 25 de novembre, al MUME,
exposició
''Exilis,
fronteres
i
desarrelaments'', de Carles Vergés i
Víctor Sunyol.
ROSES – EXPOSICIÓ
- Fins al 18 de novembre, a la Ca l'Anita,
exposició col·lectiva ''Un món paral·lel''
- Del 24 de novembre al 16 de
desembre, a Ca l'Anita, exposició
''Paisatge líquid'', a càrrec de Carles
Victòria.
ALBANYÀ - VISITA
Els dies 2, 3, 9, 10, 16, 23, 24 i 30, a
l'Observatori
Astronòmic,
bateig
astronòmic comentat. Els dies 3 i 10 a
les 12 h, bateig solar. Reserva a
www.observatorialbanya.com.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – VISITA
- Els diumenges, a les 11 h, als
Aiguamolls de l'Empordà, visita guiada
amb prismàtics. Inscripcions al
972454222. A les 12 h, visita guiada al
Trenet dels Aiguamolls. Inscripcions al
696142713.
- El 2 de novembre, als Aiguamolls de
l'Empordà, visita guiada ''Capvespre de
daines,
oques
i
altra
fauna''
Inscripcions al 972454222.
- El 23 de novembre, als Aiguamolls de
l'Empordà, visita guiada ''Bany de Lluna
Plena. Passejada de retrobament amb
la natura''. Inscripcions al 666435350.
FIGUERES – VISITA GUIADA
- El dissabte 3, a les 18 h, i el diumenge
4, a les 12 h, 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'11 de novembre, al carrer Monturiol,
visita cultural per conèixer els refugis
antiaeris
- El 18 de novembre, al Teatre-Museu
Dalí, visita en petit format. Inscriure's
abans del 9 de novembre.
- El 25, a les 12 h, al Museu de
l'Empordà, visita guiada a l'exposició
''Cadiretes'', a càrrec d'Enric Bardera .
Inscripcions al 972502305.

L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els diumenges, al MAC-Empúries, visita
romana a les ruïnes d'Empúries.
LA JONQUERA – VISITA GUIADA
A les 10 h, al Castell de Requesens,
visita guiada ''Altres camins de l'exili.
L'Albera i el castell de Requesens'', a
càrrec de Lluís Serrano.
ROSES – VISITES GUIADES
Els divendres, a les 17 h, al port, visita
guiada al port de pesca i a la llotja del
peix.
Els divendres, dissabtes i diumenges,
visites guiades a La Ciutadella
''Passejades d'història'', i, al castell de
la Trinitat, visites guiades "Un mirador
fortifcat".
ALBANYÀ – TALLER
El dia 4, a les 10 h, al Bassegoda Park,
taller de cuina: Fem panellets.
CABANELLES – TALLER
El 10 de novembre, a les 10 h, a Can
Trullol, taller de fotografa a càrrec
d'Araceli Merino. Informació Cabanelles
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.
L'ESCALA – TALLER
- El dia 7, de 10 a 13 h, a la Biblioteca,
taller d'edició d'imatges amb Gimp.
Inscripcions a la Biblioteca.
- El dia 28, de 10 a 13 h, a la Biblioteca,
taller
d'informàtica:
Gestions
quotidianes a Internet. Cal inscripció.
LA JONQUERA – TALLER
El dijous 8, a les 18 h, a Can Laporta,
taller de confecció de menús

De l'1 al 4 de novembre 2018

saludables i econòmics, a càrrec de
Berta de Buen.

amb recital poètic i acompanyament
musical a càrrec de la Jumbina.

ROSES – TALLERS
Biblioteca
Els dimarts, a les 16 h, taller de
formació en TIC. Inscripcions a la
biblioteca.
- Els divendres, a les 10.30 h, taller de
lectura i en conversa en català ''Fem-la
petar amb un llibre''.
Ca l'Anita
- El 1r i 3r dimecres, a les 18 h, taller de
suport a l'alletament matern i a la
criança.
-El dia 10 , a les 11.30 h, taller de cuina
creativa a càrrec de M. Rosa Picamal.
- El dia 17, a les 11.30 h, taller per
adults de pintura i emocions a càrrec
d'Anna Novella.
- El 18, taller de Sushi.
- El 24, taller del calendari d'advent, a
càrrec de Sa Botigueta.

PAU – CASTANYADA
- A les 16 h, a la plaça Nova, animació
infantil a càrrec del Pot Petit.
- A les 17.30 h, a la plaça Nova,
castanyada popular.

SANT PERE PESCADOR – TALLER
- Els dies 8, 15, 22 i 29, a les 19 h, al
Casal Cultural, taller de pintura i
emocions.
- El 16, a les 19 h, al Casal Cultural,
curs de cuina saludable.
FIGUERES – MOSTRA
Els dies 16, 17, 23 i 24 de novembre, a
La Cate, mostra de muntanya i
aventura.
DIJOUS 1
ALBANYÀ – JORNADA
- A les 10.30 h, al Bassegoda Park,
taller de decoracions de Halloween.
- A les 15.30 h, fem complements per a
les nostres disfresses amb material
reciclat.
- A les 17.30 h, maquillatge de por
- A les 21 h, discoteca terrorífca. És
imprescindible venir disfressat!.
BOADELLA – CASTANYADA
A les 18 h, castanyada popular.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 12 h, al Cementiri, ofrena floral

VILA-SACRA – CASTANYADA
A les 17.30 h, al Centre Cívic,
castanyada popular amb l'espectacle
amb Màgic Raul.
DIVENDRES 2
ALBANYÀ – JORNADA
- A les 10.30 h, al Bassegoda Park, hora
del
conte:
llegendes
de
por
tradicionals.
- A les 11.30 h, jocs de taula i de
misteri.
- A les 16 h, taller: fem el nostre fanalet
de Halloween.
- A les 18.30 h. projecció de la pel·lícula
Coco, de Disney Pixar.
- A les 22.30 h, visionat de la pel·lícula
El Orfanato de J.A. Bayona.
L'ESCALA - MÚSICA
A les 17 h, visita al cementiri mariner.
A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal, concert
a càrrec de Les Anxovetes.
DISSABTE 3
ALBANYÀ – CASTANYADA
- A les 10.30 h, al Bassegoda Park,
hora del conte amb contes i rondalles
de la tardor i la castanyada.
- A les 11.30 h, treballs manuals lligats
amb la tardor i els seus símbols.
- A les 17 h, castanyada popular.
- A les 19 h, espectacle de talents per a
totes les edats.
FIGUERES
Lectura
- A les 10.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 6è primària amb Jo que vaig
dormir amb lleons, de Laia Longan.
- A les 12 h, a la Biblioteca, club de

lectura de 3r primària, amb l'obra Els
cinc horribles, de Wolf Erlbruch.
Cinema
A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Sherlock
Gnomes.
Castanyada
A les 17 h, a La Cate, castanyada
popular amb animació infantil a càrrec
de Jaume Barri.
FORTIÀ - CASTANYADA
A les 16 h, a la plaça de l'Església,
castanyada popular i espectacle d'en
Pep Puigdemont, Olor de tardor.
L'ESCALA – CONFERÈNCIA
- A les 10 h, al Club Nàutic, conferència
''Com podem millorar el manteniment
d'embarcacions''.
- A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
''L'home madur immadur'', poemes de
Francesc Ten i dibuixos de Marc
Vicens, amb motiu de la publicació del
llibre Lhmi de Francesc Ten.
LA JONQUERA – CASTANYADA
- A les 16 h, castanyada per tothom.
- A les 17 h, animació infantil
- A les 22 h, actuació de The Bazaga's.
ROSES
Concurs
A les 15 h, concurs de pintura ràpida de
la posta de sol. Inscripcions a l'Àrea de
Promoció Econòmica.
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Luis i els
extraterrestres.
Ball
A les 22 h, a la sala La Ciutadella, ball
amb Pep i Maria José.
DIUMENGE 4
FIGUERES
Castells
A les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament,
actuació de f de temporada amb la
Jove de Barcelona, els Matossers i la
Colla Castellera de Figueres.

Del 5 al 9 de novembre 2018

Cinema
- A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Sherlock
Gnomes.
- A les 17 h, a La Cate, cinema clàssic
amb la projecció de Mesas separadas.
Ball
A les 17.30 h, a la sala Erato, ball amb
el grup Doble Cara.
Contes
A les 18 h, a La Cate, contes al terrat a
càrrec de la companyia Anna Roca.
LA JONQUERA
Sortida
Al matí, sortida pel paratge natura de
l'Albera:
Boscos
de
Requesens.
Inscripcions al 972545079.
Presentació
A les 12 h, al MUME, presentació del
llibre de Joan Armangué, Rafel Ramis
(1880-1936) Catalanista, republicà,
socialista i maçó.
ROSES
Teatre
A les 17 h, al Teatre Municipal, teatre
amb la cia Eduard Juanola i Hocus
Pocus.
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Luis i els
extraterrestres.
Música
A les 17 h, al castell de la Trinitat,
concert per a sensacions interiors en
sol menor, a càrrec d'Edgar Tarrés.
Ball
A les 18 h, a la sala de La Ciutadella,
ball amb Xus de Santa Coloma.
DILLUNS 5
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre El fugitiu que no se'n va.
Santiago Rusiñol i la modernitat, de
Raül Garrigasait.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
el grup Si Fa Sol.

ROSES – LECTURA
A les 17 h, a la Biblioteca, club de
lectura a càrrec de Pilar Cortés i Carme
Rabell i l'obra El baró rampant, d'Italo
Calvino.
DIMARTS 6
FIGUERES – LECTURA
- A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura de narrativa amb l'obra L'estiu
no s'acaba mai, d'Alba de Déu.
DIMECRES 7
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, sessió de
contes clàssics per a nens i nenes a
partir de 4 anys, a càrrec d'Olga Cercós.
FIGUERES
Lectura
A les 9.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura fàcil amb l'obra Mosaic.
Presentació
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre Posa llum a la
teva vida, de Joana Frigolè.
Conferència
A les 20 h, a l'Òmnium Cultural,
conferència ''Líriques de passió: M.
Mercè Marçal vers Renée Vivien'' a
càrrec de Carme Pagès.
ROSES – CINEMA
A les 19 h, a la Biblioteca, cineclub amb
Perfectos desconocidos, d'Àlex de la
Iglesia, a càrrec de Pilar Cortés.
DIJOUS 8
GARRIGUELLA – CONTES
A les 17.15 h, al Sindicat, sessió de
contes amb En Cigró, a càrrec de Txo
Titelles.
ROSES – TEATRE
A les 19.30 h, a l Teatre Municipal,
teatre llegit Homes i no, a càrrec del
Grup de Teatre de Roses.

DIVENDRES 9
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-CONFERÈNCIA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, xerrada
sobre la Marató 2018.

FIGUERES
Lectura
A les 16 h, a la Biblioteca, club de
lectura fàcil amb l'obra Frankenstein,
o , El modern Prometeu de Mary W.
Shelley.
Teatre
A les 19 h, al Museu de l'Empordà,
conferència teatralitzada El corazón no
olvida, a càrrec d'InCiTe.
Conferència
- A les 19.30 h, al Castell de Sant
Ferran, conferència a càrrec de Dr.
Narcís Bardalet ''Reflexions entorn a la
mort''
- A les 19.30 h, al Centre Cívic Creu de
la Mà, conferència ''Claus de la salut
emocional'' a càrrec de Gaspar
Hernàndez. Informació al 972678596
- A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència a càrrec
de Miquel Ricart amb ''Els orígens de
l'òpera''.
Dansa
A les 21 h, a La Cate, espectacle de
dansa Brut, a càrrec de Marta Torrents.
L'ESCALA – CONTES
A les 18 h, a la Biblioteca, biblionadons
a càrrec de Papacontes i Collaret de
contes.
LA JONQUERA – JORNADA
A les 15.30 h, al MUME, una de les
jornades del ''Col·loqui Internacional:
Mémoire des lieux et écriture
cinématographique de l'histoire.
ROSES – CONFERÈNCIA
- A les 18.30 h, a Ca l'Anita, conferència
''Com viure més i millor. Espais blaus:
mar, salut i longevitat'', a càrrec del Sr.
Antoni Salamanca.
– A les 19.30 h, a la Biblioteca,
conversa literària entre Elisabet Riera i
Àngel Burgas.

Del 10 a l'11 de novembre 2018

DISSABTE 10
BÀSCARA – MOSTRA
- Durant tot el dia, a la plaça Major,
mostra de formatges i tastets de
formatges.
- A les 17.30 h, a la Sala Municipal,
representació de El Cowboy de la Trista
Figura, de J. Corona Companyia de
teatre.
- A les 19 h, a la plaça Major, vermut i
tastets de formatges musicalitzat per
Deux Clichés.
- A les 21 h, a la Sala Municipal,
actuació de Sociedad Doctor Alonso
amb Club Fernando Pessoa.
BOADELLA – SORTIDA
A les 10 h, sortida guiada pel nucli
medieval i al castell de les Escaules.
FIGUERES
Cinema
A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Hotel
Transsilvània 3.
Teatre
A les 21 h, a La Cate, actuació de la
companyia Arcàdia amb l'obra Els nens
desagraïts, de Llàtzer Garcia.
GARRIGUELLA – CURS
De 10 a 13,30 h, a la Sala del Sindicat,
curs a càrrec de Meritxell Yanes, L'art
d'explicar contes.
L'ARMENTERA – FESTA
- A les 18 h, a la sala Nova, musical
infantil La Patufeta, a càrrec dels
alumnes de l'escola El Gavià.
- A les 24 h, a la sala Nova, ball amb els
Panxuts i Removida.
PAU – FESTA
- A les 10 h, al Molí d'oli, jornada de
portes obertes.
- A les 11 h, animació infantil a càrrec
de Jordi Patxeco.
- A les 12 h, concurs d'escopir pinyols
d'oliva.
- A les 13 h, a la plaça, actuació de la
Colla Castellera de Figueres.

- A la tarda, música i ball a càrrec del
grup Xakara.

d'improvisació
Improfreek.

PERALADA – FESTA
- A les 12 h, al Centre Cultural, elecció
del pubillatge de Peralada 2018.
- A es 17 h, al Centre Social, viu la
màgia amb David el Mag.
- A les 22.30 h, al Centre Social, nit de
monòlegs amb Edu Mutante.

FIGUERES
Infantil
A les 11.30 h, a La Cate, putxinel·lis
Persèfone i la Magrana, a càrrec de la
Cia. Ne me titere pas.
Cinema
A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Hotel
Transsilvània 3.
Ball
A les 17.30 h, a la sala Erato, ball amb
el grup Sharazan.
Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre amateur
amb Contents i enganyats, a càrrec del
Grup de Teatre Cassanenc.

ROSES
Música
- A les 11 h, a la plaça de les Botxes,
ambientacions musicals amb DJ Chill
out.
- A les 12.30 h, concert a càrrec de
Joana Serrat.
- A les 16.30 h, concert de Txersky.
- A les 18 h, actuació de Floridablanca.
Presentació
A les 11.30 h, al Teatre Municipal,
presentació del llibre La gent gran de
Roses(IV).
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Quines
bestioles!.
Ball
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb en Jordi Bofll.
SANT PERE PESCADOR – TEATRE
A les 20 h, al Centre Cívic, teatre a
càrrec de la companyia la Mosca i
l'obra Fuita ''Comèdia políticament
incorrecte''.
DIUMENGE 11
BÀSCARA – MOSTRA
- Durant tot el dia, a la plaça Major,
mostra de formatges i tastets de
formatges.
- A les 11 h, a la Sala Municipal, teatre
amb PocaCosa Teatre i l'obra La vaca
que canta va d'òpera.
- A les 12 h, a la plaça Major, vermut i
tastets de formatges musicalitzat per
Könunpar.
- A les 18 h, a la Sala Municipal,
espectacle dels alumnes dels cursos

teatral

de

Bàscara,

L'ARMENTERA – FESTA
- A les 10.30 h, a l'Església, ofci i, tot
seguit, concert de sardanes a càrrec de
la Cobla Cervianenca.
- A les 16 h, a la plaça Catalunya,
trencada d'olles.
- A les 18 h, a la sala Nova, sardanes.
L'ESCALA – APLEC
A les 16 h, a la Platja, aplec de Sant
Martí d'Empúries, a càrrec de la cobla
La Principal de l'Escala.
LA JONQUERA – SORTIDA
A les 10 h, a la plaça de l'Església,
sortida familiar ''Els darrers dies de la
Catalunya Republicana. Agullana''.
PAU – FESTA
- A les 12 h, a la plaça Major, sardanes
amb l'Orquestra Costa Brava
- A les 17 h, concert de música
catalana i, tot seguit, ball amb
l'Orquestra Costa Brava.
PERALADA – FESTA
- A les 12.45 h, al Centre Social, concert
líric a càrrec de l'Orquestra La Principal
de la Bisbal.
- A les 17 h, a la plaça Gran, audició de
sardanes i, tot seguit, al Centre Social,
ball amb l'Orquestra La Principal de la
Bisbal.

Del 12 al 17 de novembre 2018

ROSES
Música
- A les 11 i 16 h, a la plaça de les
Botxes, ambientacions musicals amb
DJ Chill out.
- A les 12.30 h, concert de Cor Blanc.
- A les 17 h, actuació de Beth.
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Quines
bestioles!.
Ball
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb en Mike.
VILANANT – FESTA
- A les 11 h, l'Església, missa cantada
amb l'Orfeó de l'Empordà.
- A les 11.45 h, concert a càrrec de
l'Orfeó de l'Empordà.
- A les 16 h, música popular i ball a
càrrec de Ai el Gerro.
DILLUNS 12
FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 19.45 h, al Centre Cívic del Bon
Pastor, conferència a càrrec de Martí
Dacosta ''10 anys de 'Retrovisor'''
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
en Josep de Ostres Ostres.
DIMARTS 13
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – JORNADA
De 10 a 14 h, als Aiguamolls de
l'Empordà, jornada tècnica ''Viu el parc,
fes-lo viure. Ecoturisme al Parc Natural
dels Aiguamolls''.
DIMECRES 14
FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a l'Òmnium Cultural,
conferència
''Creació
literària
i
immortalitat: d'Ovidi a Jaume Cabré,
les incerteses, passant per J.V. Foix'', a
càrrec de Lourdes Torner.

L'ESCALA – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, grup de
lectura amb el comentari de I ens vam
menjar el món de Xevi Sala, a càrrec de
Montse Castaño.
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, xerrada
sobre el càncer, per la Marató de TV3.
DIJOUS 15
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, presentació del llibre La
Sivella, de Josep Viñas, a càrrec de
Josep M. Bernils.
GARRIGUELLA – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a la Biblioteca, tertúlia amb
Joan Armangué, autor del llibre Rafel
Ramis
(1880-1936)
Catalanista,
republicà, socialista i maçó.
L'ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, xerrada
tertúlia ''Els motors de la nostra vida
(motivacions i sentit), a càrrec de
Josep M. Carbó.
DIVENDRES 16
BÀSCARA - FESTA
A les 21 h, al pavelló, actuació de Fel
Faixedas i Bona nit benparits.
FIGUERES
Contes
A les 17 h, a la Biblioteca, contes per a
nadons a càrrec de Sessi Sitjà i
Menudències.
Conferència
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència a càrrec
d'Arnau Gonzàlez ''Ha existit un
feixisme catalanista (1919-2018)?.
DISSABTE 17
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada especial de la Guerra de les

Galàxies amb les projeccions de les
pel·lícules de la saga. Informació al
972542020
AVINYONET DE PUIGVENTÓS-SORTIDA
A les 10 h, sortida guiada pel castell i la
comanda d'Avinyonet. Inscripcions al
972547069.
BÀSCARA – FESTA
- A les 11 h, a la plaça Major, pregó de
festa major amb actuació dels
''Trabucaires de l'Empordà '' Bastoners
- A les 16.30 h, al pavelló, taller artístic
i actuació infantil amb el Pot Petit.
- A les 23 h, al pavelló, concerts de Fok,
Orquestra Mitjanit i Dj Miguel Gonzàlez.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-PRESENTACIÓ
A les 18 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Els pobles de l'Alt Empordà 1r
volum de Montserrat Vayreda .
FIGUERES - CINEMA
A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Els
increïbles 2.
ROSES - CINEMA
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Hotel
Transsilvània 3.
ROSES
Sortida
A les 9 h, a la parada del Tren Roses
Exprés, trajecte en tren fns a cala
Montjoi, ruta circular des de la vall de
Montjoi. Inscripcions a l'Ofcina de
Turisme
Contes
A les 11.30 h, a la Biblioteca, petits
contes a càrrec d'Anna Vicens.
Teatre
A les 21 h, al Teatre Municipal, teatre
amb l'obra Mala broma, de Jordi
Casanovas.
Ball
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb el Duet Ostres Ostres.
TERRADES – CONCERT
A les 17 h, al Centre Cívic, concert a

Del 18 al 24 de novembre 2018

càrrec de l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà.
DIUMENGE 18
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada especial de la Guerra de les
Galàxies amb les projeccions de les
pel·lícules de la saga. Informació al
972542020
BÀSCARA – FESTA
- A les 11 h, a la plaça de l'Església,
mercapillo.
- A les 17 h, a la plaça Major, audició de
sardanes amb la Cobla Principal de
Porqueres.
- A les 19 h, a la Sala, ball amb el grup
Xapó.
FIGUERES
Cinema
- A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Els
increïbles 2.
- A les 17 h, a La Cate, cinema clàssic
amb la projecció Me enamoré de una
bruja.
Festival
A les 12 i 18 h, a La Cate, festival de
curtmetratges d'animació.
Ball
A les 17.30 h, a la sala Erato, ball amb
el grup Love me Tender.
FORTIÀ - TEATRE
A les 18 h, al Centre Social, teatre amb
l'obra M'esperaràs?, a càrrec de la Cia
Taller de Teatre.
LA JONQUERA – BALL
A les 17.30 h, a la Societat, ball de
tarda amb el músic Rubau.
ROSES
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Hotel
Transsilvània 3.
Ball
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb l'Andreu de Roses.

DILLUNS 19

DIVENDRES 23

FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
l'Andreu i en Lluís.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES-CONFERÈNCIA
A les 19 h, a la Biblioteca, xerrada
''Manuel de Pedrolo'' a càrrec de
Sebastià Benassar.

DIMARTS 20
FIGUERES – ÒPERA
A les 19.30 h, a La Cate, òpera amb La
favorite.
L'ESCALA – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, grup de
lectura
amb
el
comentari
de
Cartografa de una desaparición, de
Sergio Blanco.
ROSES – LECTURA
A les 17.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura per mainada de 8 i 9 anys, amb
l'obra La tomba misteriosa, de Jordi
Sierra, a càrrec de Sonia Giner.
DIMECRES 21
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, contes
orientals a càrrec de Joan de Boer.
FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a l'Òmnium Cultural,
conferència ''El ressò de Pierre de
Ronsard en Carles Fages de Climent:
d'Hélène a Maria Clara'' a càrrec d'Anna
M. Velaz
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 19.30 h, a Ca l'Anita, conferència
''Desconstruint la Roses medieval. El
carrer Major i la destrucció de la vila en
època moderna'', a càrrec de Lluís
Palahí.
DIJOUS 22
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 20.15 h, a Ca l'Anita, xerrada
''Millora la teva vida gràcies als olis
essencials'', a càrrec d'Àngels Campa.

FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència a càrrec
de Pere Gifre ''Dret, agricultura i país.
Els Fages de Figueres (s.XIX)''.
L'ESCALA – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes al
mercat a càrrec de ''Ai el gerro!''.
SANT CLIMENT SESCEBES – FESTA
A les 22 h, a la Sala, teatre a càrrec de
la companyia de teatre d'en Luard Toc
Toc.
DISSABTE 24
ALBANYÀ – MÚSICA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada amb música de percussió
creant una orquestra improvisada amb
materials reciclats.
BOADELLA – SORTIDA
A les 12 h, sortida guiada pel nucli
històric de Boadella. Inscripcions al
972569211.
FIGUERES
Contes
A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Tirita Clown Pallasses
d'Hospital amb Una cabra no tan boja.
Conferència
A les 12 h, al Museu de l'Empordà,
conversa ''Fages escriptor'' a càrrec de
Sebastià Roig i Vicenç Pagès.
Cinema
A les 16 h, als Catcines, cinema en
català amb la projecció de Quines
bestioles!.
L'ESCALA – PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, a la Llibreria Vitel·la,
presentació del llibre Nosaltres, les
dones, de M. Mercè Roca.

Del 25 al 30 de novembre 2018

ROSES
Gala
A les 18 h, al Teatre Municipal, gala
benèfca a favor de l'Associació
Catalana per la Síndrome de Moebius.
Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Els
increïbles 2.
Ball
A les 22 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb el duet Elegants.
SANT CLIMENT SESCEBES – FESTA
- A les 17 h, a la Sala, espectacle
infantil a càrrec del Pot Petit
- A les 22 h, a la Sala, espectacle de
màgia a càrrec de Raul Black.
TERRADES – FESTA
- A les 17 h, al Centre Cívic, espectacle
infantil a càrrec de Jordi Patxeco.
- A les 21 h, al Centre Cívic, actuació
musical de Cave Cattus.
DIUMENGE 25
ALBANYÀ – MÚSICA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada amb música de percussió
creant una orquestra improvisada amb
materials reciclats.
FIGUERES
Ball
A les 17.30 h, a la sala Erato, ball amb
el grup Genion's
Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre amateur
amb El crèdit, a càrrec del grup de
teatre de Sant Hilari Sacalm.
LA JONQUERA – JORNADA
De 10 a 14 h, al MUME, jornada de
portes obertes.
-A les 11 h, visita guiada. Inscripcions
al 972556533.
ROSES
Música
A les 18 h, al Teatre Municipal, concert
solidari amb Kiddy Broadway, tributs
als musicals a càrrec de Kiddy Musics.

Cinema
A les 16 h, als Cinemes Roses, cinema
en català amb la projecció de Els
increïbles 2.
Ball
A les 18 h, a la sala de la Ciutadella, ball
amb Joan Bram.
SANT CLIMENT SESCEBES – FESTA
- A les 13 h, a la Sala, sardanes a
càrrec de la Principal de la Bisbal.
- A les 17 h, concert i, tot seguit, ball
amb La Principal de la Bisbal.
TERRADES – FESTA
- A les 10.15 h, pels carrers, cercavila.
- A les 12 h, a la plaça, sardanes a
càrrec de l'Orquestra Maravella.
- A les 17.30 h, al Centre Cívic, concert
i, tot seguit, ball amb l'Orquestra
Maravella.
DILLUNS 26
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – ÒPERA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club
d'audició: L'òpera al llarg del temps, a
càrrec d'Oriol Casadevall.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
el grup Sol de Nit.
DIMECRES 28
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra Alba, de Marc
Artigau, a càrrec de M. Rosa Oliveras.
ROSES – CONFERÈNCIA
A les 19.30 h,a Ca l'Anita, conferència
''Evolució històrica de la porta de terra
de la Ciutadella. Excavacions 20172018'' a càrrec de Xavier Aguelo i
Natàlia Colomeda.
DIJOUS 29
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes
amb xumet a càrrec de David Planas.

FIGUERES – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, lectura
dramatitzada d'El Bruel, de Carles
Fages de Climent, a càrrec de TeQuatre.
ROSES
Òpera
A les 18.30 h, a la Biblioteca, club
d'òpera amb L'italiana in Aleri, de
Rossini, a càrrec d'en Joan Fibla i Anna
Vicens.
Lectura
- A les 18 h, a la Biblioteca, club de
lectura jove amb l'obra Enamora't si t'hi
atreveixes, de Georgina Esteve.
- A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb El déu de les petites coses,
d'Arundhati Roy.
SANT PERE PESCADOR – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Joan Boher.
DIVENDRES 30
FIGUERES
Contes
A les 17 h, a la Biblioteca, contes per a
nadons a càrrec de Bel Contes i En nin i
la Nona fan panellets.
Poesia
A les 19.30 h, al castell de Sant Ferran,
VIII Edició poesies en el castell.
Conferència
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència a càrrec
de Josep M. Frigola ''50 anys del maig
del 68: allò que la premsa s'ha deixat
en el tinter''.
Teatre
A les 21 h, a La Cate, teatre amb
Rhumans, a càrrec De Rhum & Cia i
Jordi Aspa.
L'ESCALA – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, grup de
lectura amb el comentari Dies de
frontera, de Vicens Pagès, a càrrec de
Margarita Vidal.

