Març 2018

EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , MERCATS
CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
Fins al 6 de març, a la sala
d'exposicions del Consell, exposició de
fotografa ''Altres mirades sardanistes''
de Basili Gironés, dins dels actes de
Figueres Capital de la Sardana.
Del 8 al 31 de març, a la sala
d'exposicions del Consell, exposició
d'Empordoneses sobre el tema ''El
canvi climàtic'', de diferents alumnes
d'instituts de la comarca
AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
EXPOSICIÓ
Els dies 3 i 4 de març, a La Societat,
exposició del Dia Internacional de la
Dona.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES - EXPOSICIÓ
De l'11 de març al 23 d'abril, a La
Farinera,
exposició
temporal
''Geografes menudes'' de Pilar Farrés.
Fins al 2 d'abril, a La Farinera, exposició
''Quan les pedres ens parlen.
Megalitisme a Catalunya''.
Fins al 6 d'abril, als Aiguamolls de
l'Empordà, exposició ''Caretta a la
vista!''.
Fins
al 8 d'abril, al Museu de
l'Empordà, exposició ''Agustí Centelles.
Retrats de Guerra''
FIGUERES – EXPOSICIONS
Fins al 3 de març, a la Biblioteca,
exposició Josep Palau i Fabre, ''L'home
és un animal que es busca''.
Del 5 al 29 de març, a la Biblioteca,
exposició d'Empordoneses sobre el
tema ''El canvi climàtic''.
Fins al 10 de març, a la Biblioteca,
mostra del Fons sobre Sardana Emilia
Plà.

Del 10 de març al 14 d'abril, a la Casa
Empordà, exposició ''Consideracions
estètiques sobre el canvi climàtic'' a
càrrec d'Empordoneses.
Del 12 al 29 de març, a la Biblioteca,
mostra Fages de Climent, mantenidor
de la Festa de la Poesia de 1968.
Del 17 de març al 17 d'abril, al Museu
del Joguet, exposició ''Erosió'', de
Ramon Fort i, a l'Espai d'Art Aljub
exposició ''Sota terra'' de Rafa Villalón,
Sufyan Boussettaoui i Joan Falgarona,
Wawa.
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Fins al 10 de juny, a l'Alfolí de la Sal,
exposició de Rafel Ramis.
LA JONQUERA – EXPOSICIÓ
Fins al 2 de març, a Can Laporta,
exposició associacions ''Colorine'' i
''Forme et lumière''.

ALBANYÀ - VISITA
Els dies 29, 30 i 31, a l'Observatori
Astronòmic,
bateig
astronòmic
comentat.
Informació
a
www.observatorialbanya.com
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – VISITES
Els diumenges, als Aiguamolls de
l'Empordà, visita guiada pel Parc.
Inscripcions al 972454222.
FIGUERES – VISITA
El dissabte 24, a les 17.30 h, al Museu
de l'Empordà, visita comentada a les
exposicions ''Fotoperiodisme a la
rereguarda
(1936-1939).
Rafael
Vilarrubias'' i a ''Agustí Centelles.
Retrats de Guerra''.
L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els diumenges, al MAC-Empúries, visita
romana a les ruïnes d'Empúries.

Fins a l'1 de juliol, al MUME, exposició
de Nora Ancarola ''Plom-plata''.

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

LLANÇÀ – EXPOSICIÓ
Fins al 18 de març, al Museu de
l'Aquarel·la, exposició ''Pinzell d'or'' dels
Amics de l'Aquarel·la de les Comarques
Gironines.

Els dissabtes i diumenges, a les 11 h,
visites guiades a La Ciutadella
''Passejades d'història'', i a partir de les
11 h, al castell de la Trinitat, visites
guiades "Un mirador fortifcat".

PERALADA – EXPOSICIÓ
Del 16 de març al 15 d'abril, al Centre
Cultural, exposició d'Evarist Vallès.
Inauguració el 16 de març a les 20 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – TALLER
El dia 17 de març, a les 11 i a les 17 h, a
la Farinera, taller familiar de cupcakes
de Pasqua.

ROSES – EXPOSICIÓ
Del 3 al 25 de març, a Ca l'Anita,
exposició ''Carvalho. Homenatge a
Manuel Vázquez Montalbán''.

FIGUERES – TALLERS
Oficina Jove de l'Alt Empoodd
- L'1, 8, 15 i 22 de març, a les 18 h,
taller de dibuix manga a càrrec d'Anna
Brugat.
- El dia 3 de març, a les 10 h, formació
de Home Studio a càrrec de Rocktail.
- Els dimarts, 6 i 13 de març, de 18.30 a
20 h, taller d'iniciació a la guitarra rock,
a càrrec de Lluís Figueras.
- Els dies 7, 14 i 21 de març, a les 18 h,
taller de dansa afro fusió.
- El 20 de març, taller de màgia a càrrec
de Karlus Soler.

Del 31 de març al 22 d'abril, a Ca l'Anita,
exposició de pintures de Carles Bros
''Fes punta al llapis''.
VILABERTRAN – EXPOSICIÓ
Fins al 6 de maig, a la canònica de
Santa Maria, exposició ''Fort, el temps
no importa'', de Joaquim Fort de Ribot

De l'1 al 4 de març 2018

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
Els diumenges, a les 11 h, als
Aiguamolls de l'Empordà, visita guiada
pels Aiguamolls. Inscripcions al telèfon
972454222.
LA JONQUERA – TALLERS
El dimecres 7, a les 13.30 h, taller
''Geolocalització de la teva empresa''.
ROSES – TALLERS
- Els dimarts, cada 15 dies, de 16 a 18
h, al Punt Xarxa-Llibreria Social, taller
de cosmètica natural.
Ca l'Anita
- El divendres 2, a les 17.30 h, taller
d'astrologia a càrrec de Joan Comella.
- El dissabte 10, a les 16.30 h, taller
d'elaboració d'una caseta de xocolata a
càrrec de M de Xocolata.
- El dissabte 24, d'11 a 13 h, taller
familiar sobre el canvi climàtic a càrrec
de Fiona Morrison i Pilar Farrés.

lectura amb l'obra Sol solet..., d'Àngel
Guimerà, a càrrec de M. Rosa Oliveras.
FIGUERES
Lectuda
A les 16 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb el comentari del llibre Un
rellotge amb dues inicials, de Sílvia
Llorente.
Saddanes
A les 19 h, al Consell Comarcal,
espectacle Una màquina d'espavilar
ocells de nit, a càrrec d'Arnau Tordera i
Aurora Vizentini, dins de FigueresCapital de la Sardana.
Confedència
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino
Menestral,
conferència
''Rudyard Kipling, un autor per a
l'eternitat'', a càrrec de Sam Abrams.
Teatde
A les 21 h, a La Cate, representació de
Mala broma, de Jordi Casanovas i
dirigida per Marc Angelet.
L'ESCALA – CONCURS
A les 22 h, a la sala polivalent, concurs
de karaoke.
DISSABTE 3

BÀSCARA – MERCAT
Els diumenges, de 8 a 14 h, a
l'hipòdrom, mercat de brocanters i de
2a mà

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – XERRADA
A les 19 h, a La Farinera, xerrada a
càrrec de Josep Tarrús ''El megalitisme
a Catalunya, darreres novetats''

DIJOUS 1

DARNIUS – CARNAVAL
A les 17 h, a la Societat Concòrdia,
carnaval infantil.

FIGUERES
Taula dodona
A les 19 h, al Museu de l'Empordà, taula
rodona vinculada a l'exposició ''Agustí
Centelles. Retrats de Guerra''
Pdesentació
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre Miscel·lània, de
Dolors Gibert i Rafael Casanova.
DIVENDRES 2
CASTELLÓ D'EMPÚRIES - LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, club de

FIGUERES
Viquimpadató
De 10 a 12 h, al Museu de l'Empordà,
viquimarató sobre el fotògraf Joaquim
Fort.
Lectuda
A les 10.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 5è i 6è de primària amb el
comentari del llibre El Doctor Proctor i
la banyera del temps, de Jo Nesbo.
Música
A les 11 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, concert d'hivern a

càrrec dels alumnes de l'Escola de
Música.
Pdesentació
A les 12 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Si tu m'escoltes, de Coia Valls.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb el
grup Empordà.
L'ESCALA – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a l'Alfolí de la Sal,
presentació del llibre Jo sóc aquell que
va matar Franco, de Joan Lluís Lluís.
LA JONQUERA – POESIA
A les 18 h, al MUME, lectura poètica La
memòria poètica. Un recorregut poètic
per les literatures de l'exili.
ROSES
Lectuda
A les 11 h, a Ca l'Anita, lectura amb
contes de dones.
Música
A les 22 h, al Teatre Municipal, concert
de Sara Terraza ¬ The Black Sheep.
Ball
A les 22 h, a la sala annexa de La
Ciutadella, ball amb el Duet Elegants.
DIUMENGE 4
FIGUERES
Ball
A les 17.30 h, a la Sala Erato, ball amb
el duet Califòrnia.
Teatde
A les 18 h, a La Cate, teatre amb Maure
el dinosaure, de Víctor Borràs, a càrrec
de Teatre Nu.
ROSES
Teatde
A les 12 h, al Teatre Municipal,
espectacle infantil de màgia El
Somiatruites, a càrrec del mag Edgard.
Ball
A les 18 h, a la sala annexa de La
Ciutadella, ball amb Leo i Rosamari.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA – FIRA
Durant tot el dia, pels carrers del poble,

Del 5 a l'11 de març 2018

Fira de la Mongeta i del Carbó.
- De 10 a 14 h, a la plaça, trobada
d'intercanvi de plaques de cava.
- De 10 a 13 h, concentració de Seat
600.
- A les 12.30 h, a la plaça, presentació
del conte de la Fira.
- A les 17.30 h, a la plaça, 9é concurs
Apunta la Mongeta i 10 è concurs
Menja-te-la ràpid.
DILLUNS 5
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19.00 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre Por fin en casa, de
Lois Sans.
FORTIÀ- BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
en Pere Rico.
ROSES – LECTURA
A les 17 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb el llibre La casa cantonera,
a càrrec de l'Anna Ribera i Carme
Rabell.
DIMECRES 7
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, contes per a
mainada ''Rondalles en femení'' a
càrrec d'Olga Cercós.
FIGUERES
Música
A les 19.30 h, a la Biblioteca, concert de
Mirna Vilasís basat en els poemes de
Montserrat Abelló, amb l'espectacle
Espero meravelles.
Confedència
A les 20 h, a la seu d'Òmnium Cultural,
conferència ''El nou i el vell en el teatre
de Fages de Climent'', a càrrec de Joan
Ferrerós.
DIJOUS 8
LA JONQUERA – DIA DE LA DONA
- A les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament,
lectura del manifest en commemoració

del Dia Internacional de la Dona.
- A les 20 h, al porxos de Can Laporta,
concert ''Camí d'aigua'' a càrrec de
Joanjo Bosk.
L'ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, xerrada
tertúlia ''El paper de la dona al llarg de
la història'', a càrrec de Josep M. Carbó.
DIVENDRES 9
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – LECTURA
A les19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb el comentari de l'obra El
riu encès, de Miquel Martín.
FIGUERES
Contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes per
a nadons amb Que ve el llop!, de la Cia
La Minúscula.
Confedència
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència ''Podem
imaginar
una
literatura
sense
traduccions?'', a càrrec de Nathalie
Bittoun.
Música
A les 21 h, a l'Auditori Caputxins,
concert a càrrec de Roger Illa amb '' Els
colors del forte-piano''.
L'ESCALA – CONTES
A les 18 h, a la Biblioteca, contes per a
mainada amb l'obra El petit món del
Petit Princep, a càrrec d'Assumpta
Mercader.
PERALADA – TEATRE
A les 20.30 h, al Centre Cultural, teatre
amb la representació de Arrels de seda
DISSABTE 10
FIGUERES
Lectuda
- A les 10.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 3r de primària amb el llibre
Operació
Salvament,
de
Xavier
Hernández i Ventosa.
- A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Sardanes, collarets de

colors! amb Bel Contes i Montserrat
Segura.
- A les 11.45 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 4t amb el llibre Molsa, de
David Cirici.
Xeddada
A l'Ofcina Jove de l'Alt Empordà,
jornada de mobilitat internacional.
Teatde
A les 21 h, a La Cate, representació de
Puig i Cadafalch, un croquis, a càrrec
de Federació d'Ateneus de Catalunya i
Teatre Obligatori.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb en
Josep (Ostres Ostres).
ROSES – BALL
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb el duet Genion's.
DIUMENGE 11
FIGUERES
Saddanes
- A les 11 h, a la plaça de la Música
(Eixample), inauguració del monument
a la sardana amb audició a càrrec de la
Cobla Costa Brava.
- A les 19 h, acte de cloenda de la
Figueres-Capital de la Sardana amb
l'estrena de l'espectacle Triplepicat.
Ball
A les 17.30 h, a la Sala Erato, ball amb
David Magem.
Cinempa
- A les 17 h, a La Cate, cinema clàssic
amb la projecció de Moulin Rouge.
- A les 18 H, a La Cate, cinema infantil
en català amb la projecció d'El llibre de
la selva.
FORTIÀ- TEATRE
A les 18 h, al Centre Social, teatre amb
l'obra Ell i ella, de la cia. Els Amics de
Llers.
ROSES
Teatde
A les 18 h, al Teatre Municipal, ''Diàlegs
amb el mar'' a càrrec de Maria Velasco.

Del 12 al 18 de març 2018

Ball
A les 18 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb el duet Sharazan.

Casino Menestral, conferència ''Stefan
Zweig: el suïcidi d'Europa'', a càrrec
d'Antoni Martí.

DILLUNS 12

L'ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 19 h, al MASLE, conferència ''El
Fluvià, tres comarques i un riu'', a
càrrec de Marissa Roig.

FIGUERES – LECTURA
A les 18 h, a la Biblioteca, club de
lectura experimental amb trobada
presencial amb Vicenç Pagès, autor d'
El món d'Horaci, edició revisada.
FORTIÀ- BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
en Josep Soler.
DIMECRES 14
FIGUERES
Lectuda
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra Sol solet, d'Àngel
Guimerà.
Confedència
A les 20 h, a la seu d'Òmnium Cultural,
conferència musical a càrrec de
Francesc Costa, mostra de Bestiaris de
diferents escriptors. Des d'un LP de
Guillermina Motta a altres intèrprets.
DIJOUS 15
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes
amb xumet.
FIGUERES - PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre El hombre de las
checas, de Susana Frouchtmann.
DIVENDRES 16
FIGUERES
Lectuda
A les 16 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb el llibre Els assassinats del
carrer de la Morgue i altres contes,
d'Edgar Allan Poe, adaptat per Jordi
Chumillas.
Confedència
A les 20 h, a la seu provisional del

ROSES – POESIA
A les 21 h, al Teatre Municipal, recital
poètic + micro obert Pedrals papers, de
Josep Pedrals.
DISSABTE 17
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada de ''Conviure amb capacitats''.
Hi haurà tallers, conferències, ... Més
informació a info@bassegodapark.com
BORRASSÀ – PLAYBACK
A les 21 h, a la sala de l'Ateneu,
playback organitzat per l'AMPA de
l'escola.
FIGUERES
Fida del Bdunyol
Durant tot el dia, pel carrer Sant Josep i
voltants, fra del Brunyol de l'Empordà i
fra d'artesania.
- A les 16 h, a la plaça Triangular,
actuació musical de Temps de Música.
- A les 16.30 h, a la Rambla, mostra de
dansa a càrrec d'Espai Projecte Dansa.
- A les 18.30 h, a la plaça Triangular, hi
haurà cantada havaneres amb La
Garota d'Empordà.
- A les 19 h, a la Rambla, actuació
musical de Fora de Test.
- A les 20 h, ala Rambla, concert de
Coco Beach.
Medcat
Durant tot el dia, a La Rambla, mercat
del brocanter i del col·leccionisme.
Itinedadi
A les 12 h, a la Biblioteca, itinerari
literari Carles Fages de Climent a
Figueres, a càrrec de Joan Ferrerós.
Inscripcions a la Biblioteca.
Teatde
A les 21 h, a La Cate, representació d'El

metge de Lampedusa, dirigida per
Miquel Gorriz.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb el
grup Sona Bé.
L'ESCALA – SORTIDA
A les 10 h, al MASLE, sortida a l'itinerari
pel tram baix del Fluvià.
LA JONQUERA – SORTIDA
A les 9 h, a La Societat, sortida infantil
a Sant Julià. Informació al 607544528.
ROSES
Contes
A les 11.30 h, a la Biblioteca, petits
contes a càrrec d'Aula Teatre i Amb B
de Brossa.
Poesia
A les 21 h, al Teatre Municipal, recital
poètic amb música Somiant l'Atlàntida,
amb Sílvia Bel i Juan Manel Galeas.
Ball
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb Pep i M. José Trio
VILAFANT – TROBADA
- A partir de les 9.30 h, a l'Escola Les
Mèlies, trobada Vila Educadora amb
conferències i presentacions.
- Durant tot el dia, al Centre Cívic Les
Mèlies, trobada de contrabaixistes.
DIUMENGE 18
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada de ''Conviure amb capacitats''.
Hi haurà tallers, conferències, ... Més
informació a info@bassegodapark.com
BÀSCARA – MERCAT
Durant tot el dia, a la plaça Major i
carrers, es farà el mercat dels tortells i
productes artesanals.
- A les 17 h, a la plaça Major, audició de
sardanes.
FIGUERES
Teatde
A les 11.30 h, a La Cate, putxinel·lis

Del 19 al 24 de març 2018

amb Nòmada.
Activitat
A les 12 h, al Museu de l'Empordà,
activitat familiar ''Zona de conflicte i
mitjans de comunicació'' vinculada a
l'exposició ''Agustí Centelles. Retrats de
Guerra''
Ball
A les 17.30 h, a la Sala Erato, ball amb
Chacumbel's Music Trio.
L'ESCALA – PRESENTACIÓ
A les 12 h, a l'Alfolí de la Sal,
presentació del llibre Les Closes, de M.
Àngels Anglada.
LA JONQUERA
Sodtida
A les 10 h, al estanys de la Jonquera,
sortida megalitisme per descobrir els
menhirs i dòlmens. Inscripció al
972250512. Organitza l'EcomuseuFarinera i Ajuntament de Castelló
d'Empúries.
Ball
A les 17.30 h, a La Societat, ball amb
Xanadú Grup.
PERALADA – CAVALLADA
Al matí, pel centre històric, desflada de
cavalls i genets i, tot seguit, exhibició
de doma lliure.
ROSES
Música
A les 12 h, al Teatre Municipal, concert
de Corals a càrrec de Fem Música.
Ball
A les 18 h, a la sala annexa a La
Ciutadella, ball amb Love Me Tender.
DILLUNS 19
FIGUERES – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb el comentari de l'obra El
amante lesbiano, de José Luís
Sampedro.
FORTIÀ- BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball amb
el duet Banda Sonora.

DIMATS 20

DIJOUS 22

FIGUERES – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura poesia amb l'obra Poesia
completa,
d'Anna
Akhmàtova;
traducció i edició de Jaume Creus.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES - JORNADA
De 10 a 14 h, a La Farinera, jornada de
portes obertes per celebrar el dia
Mundial de l'Aigua.

L'ESCALA – LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca, grup de
lectura amb l'obra Que rebentin els
actors, de Gabriel Calderón, a càrrec
d'Anna Casas.
ROSES – LECTURA
A les 18 h, a la Biblioteca, club de
lectura per a mainada de 8 i 9 anys a
càrrec de Sònia Giner.
DIMECRES 21
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, contes en
clau de Rodari, amb Joan de Boer
FIGUERES
Poesia
De 17.30 a 20.30 h, a la Societat Erato,
Festa de la Poesia.
Confedència
A les 20 h, a la seu d'Òmnium Cultural,
conferència ''Barcelona cantada per
Verdaguer i Maragall: capital present i
vital d'un país'', a càrrec de Ronald
Puppo.
FORTIÀ- POESIA
A les 20 h, a la llar de jubilats, Dia
Mundial de la Poesia.
L'ESCALA – POESIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, Dia
Mundial de la Poesia amb Pluja de
Haikus.
ROSES – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, cineclub amb
Neruda, de Pablo Larraín, a càrrec de
M. Pilar Cortés.

L'ESCALA – LECTURA
A les 20.30 h, a la Biblioteca, grup de
lectura amb l'obra Les edats perdudes,
de Judit Pujadó, a càrrec de Margarita
Vidal.
ROSES – LECTURA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura d'òpera amb L'elisir d'amore, de
Donizetti a càrrec d'en Joan Fibla.
SANT PERE PESCADOR – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, hora del
contes amb Joan Boher.
DIVENDRES 23
FIGUERES
Contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca, conte per
a nadons amb Petons de colors, a
càrrec d'Un Munt de Contes.
Debat
A les 19.45 h, a la Casa Empordà, debat
''Canvi climàtic, una realitat'' i
presentació de la Revista Alberes.
Confedència
A les 20 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència ''Abdon
Terradas, primer alcalde republicà i
socialista'', a càrrec de Joan Anmangué
Teatde
A les 21 h, a La Cate, representació de
Claudia, dirigida per Carles Fernández.
Música
A les 21 h, a l'Auditori Caputxins,
concert de Mariola Membrives amb
Cantes de ida y vuelta.
L'ESCALA – PRESENTACIÓ
A les 19 h, al MASLE, presentació del
llibre Garota: estudi antropològic,
geolingüístic i etimològic, d'Antoni
Corcoll, a càrrec de Joan Veny Clar.

Del 24 al 30 de març 2018

PERALADA – PROCESSÓ
A les 21 h, pels carrers, Processó
Solemne dels Dolors.
ROSES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb Los mares del Sur, de
Manuel Vázquez Montalbán, a càrrec
de Toni Martínez.
DISSABTE 24
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
Festa de la llum i els colors , amb jocs
d'ombres, descobrint els colors de les
flors i gaudint del sol. Més informació a
info@bassegodapark.com
FIGUERES
Lectuda
A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
contes amb Cia. La Sal i conte
musicats i Taller de Retrats.
Teatde
A les 21 h, a La Cate, Paraules
encadenades, de Jordi Galceran i
dirigida per Sergi Belbel.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb el
grup Si Fa Sol.
L'ESCALA
Sodtida
A les 10 h, al MASLE, sortida per
l'itinerari per les vores de mar de
l'Escala.
Concuds
A les 17.30 h, a la sala polivalent,
concurs de cuina per a joves ''Mostra't
xef''.
Pdesentació
A les 19 h, a l'Alfolí de la Sal,
presentació del llibre Més il·lustres
execrables, dels periodistes Malcom
Otero i Santi Giménez.
ROSES – TEATRE
A les 21 h, al Teatre Municipal, teatre
amb l'obra Cyrano de Bergerac, a
càrrec de Lluís Omar.

VILAFANT - FIRA DEL CONILL
De les 11 a 13 h, a la Sala Polivalent,
concurs de cuina canalla (de 8 a 16
anys acompanyats per adult).
A les 16 h, a la Sala Polivalent, jornada
tècnica del conill i showcooking.
DIUMENGE 25
ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
Festa de la llum i els colors , amb jocs
d'ombres, descobrint els colors de les
flors i gaudint del sol. Més informació a
info@bassegodapark.com
CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, fra de
brocanters.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – SORTIDA
A les 10.30 h, als Aiguamolls de
l'Empordà, sortida en bicicleta tot
resseguint el camí de l'aigua per
celebrar el Dia Mundial de l'Aigua.
Informació al 972454222.
FIGUERES
Saddanes
A les 12 h, a la plaça Josep Tarradellas,
sardanes amb la Cobla Rossinyolets.
Cinempa
A les 17 h, a La Cate, cinema clàssic
amb la projecció de Ivanhoe.
Ball
A les 17.30 h, a la Sala Erato, ball amb
l'Andreu.
LA JONQUERA – JORNADA
De 10 a 14 h, al MUME, jornada de
portes obertes.
- A les 11 h, al MUME, visita guiada.
Inscripcions al 972556533.
SANT CLIMENT SESCEBES – PASSIÓ
A les 18 h, a l'Horta d'en Cusí,
representació de La Passió.
VILAFANT - FIRA DEL CONILL
Durant tot el dia, pel nucli antic, Fira del
Conill i d'Artesania.

DILLUNS 26
FIGUERES
Lectuda
- A les 16.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb Feliçment, jo sóc una
dona, de Maria Aurèlia Capmany.
- A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra La cruz y el lirio
dorado, de Fernando Fernán-Gómez.
Confedència
A les 18 h, a la Biblioteca, conferència a
càrrec de M. Àngels Cabré ''M. Aurèlia
Capmany, dona donassa''.
DIMARTS 27
FIGUERES – LECTURA
A les 18 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra L'arbre de les
mentides, de Frances Hadinge.
DIMECRES 28
FIGUERES – LECTURA
A les 19 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra El metge de
Lampedusa.
DIVENDRES 30
BOADELLA D'EMPORDÀ – MOSTRA
A les 18 h, a La Societat, mostra i
degustació de brunyols de Quaresma i
mones de Pasqua.
CADAQUÉS – TROBADA
A les 18 h, a la Torre de les Creus, VIII
Trobada de la Torre de les Creu.
Organitza
Centre
d'Estudis
Cadaquesencs (CEESCA).
CASTELLÓ
D'EMPÚRIES
–
CONFERÈNCIA
A les 17 h, al Cortalet, xerrada
informativa ''El fantàstic món de les
Orquídies''.
DARNIUS – FIRA
Durant tot el dia, pels carrers del poble,
fra d'artesania i del Brunyol.
- A les 18 h, a la plaça, audició de
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sardanes amb la Ciutat de Girona.
L'ESCALA – VIA CRUCIS
A les 22 h, a diferents llocs del nucli
antic, Via Crucis vivent.
ROSES – PROCESSÓ
A les 21 h, a la plaça de l'Església,
sortida de la processó del Divendres
Sant.
SANT CLIMENT SESCEBES – MERCAT
Durant tot el dia, Mercat Romà, amb
tallers de pirogravat, forja i forn de pa,
campament romà, exposició d'armes i
màquines d'assetjament. A les 12 h, es
farà la inauguració del mercat.
- A les 18 h, a l'Horta d'en Cusí,
representació de La Passió.
DISSABTE 31
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – SORTIDA
A les 16 h, al Cortalet, sortida guiada
''Les orquídies del Parc''. Inscripcions al
972454222.
FORTIÀ- BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb el
duet Pep i M.José.
SANT CLIMENT SESCEBES – MERCAT
Durant tot el dia, Mercat Romà, amb
tallers de pirogravat, forja i forn de pa,
campament romà, exposició d'armes i
màquines d'assetjament.
- A les 11 h, pels carrers, cercavila del
governador Caius Malaius i la seva flla.
- A les 12 h, teatre de màscares
- A les 13 h, espectacle de màgia.
- A les 14 h, escola de gladiadors.
- A les 17.30 h, desflada d'esclaus.
- A les 18.30 h, venda d'esclaus.
- A les 19.30 h, gimcana: L'or del
centurió.
- A les 20.30 h, visita guiada per
l'exposició d'instrument de tortura.
- A les 21.30 h, desflada de torxes.
- A les 22 h, espectacle de foc: El
funeral del jove Pici.

