
 EXPOSICIONS, VISITES, 
TALLERS, MERCATS, CONCURSOS

CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
Durant el mes de novembre, a la sala
d'exposicions  del  Consell,  exposició
del concurs de fotografia de patrimoni
que organitza el Consell Comarcal.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
EXPOSICIONS
Fins al 7 de novembre, a la Farinera,
exposició ''El paisatge que estimes''.

Fins  al  16  de  novembre,  a  la
Biblioteca,  exposició  ''Com  som  els
catalans?  Dades  per  comprendre  la
societat catalana actual''.

DARNIUS – EXPOSICIÓ
Fins  al  31  de  desembre,  a  la  sala
d'exposicions,  exposició  sobre  el
centenari de Josep M. Gironella.

FIGUERES – EXPOSICIONS
De l'1 de novembre a l'1 de desembre,
al  Centre  Cívic  Joaquim  Xirau,
exposició ''No a la pena de mort!''.

Del  2  de  novembre  a  l'11  de
desembre,  a  la  Biblioteca,  exposició
de gravats d'Alícia Viñas i del poema
Tu, jo i el vent,  de Montserrat Vayreda

Fins al  4 de novembre,  al  castell  de
Sant  Ferran,  exposició  de  pintures
''Fusió d'Estils''  a càrrec de Guillermo
Roca i Azucena Molina. 

Del 9 al 30 de novembre, al vestíbul
de  La  Cate,  exposició  de  fotos  de
muntanya a càrrec de Montphoto.

Fins  al  16  de  novembre,  al  Centre
Cívic  Creu  de  la  Mà,  exposició  de
Cristina Paradís ''Visions d'un jardí''.

Del  24  de  novembre  al  18  de
desembre, al Centre Cívic Creu de la
Mà, exposició ''Refugiats, per què?''.

Fins al 10 de desembre, al Museu de
l'Empordà,  exposició  ''Lleixà  =
gravador.  La  disciplina  de  l'obra
seriada. 50 anys''.

L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Fins  al  31  de  desembre,  al  MASLE,
exposició ''Un mar de vinyes''.

Fins al 7 de gener del 2018, al MAC-
Empúries,  exposició  ''Antiqua
Pavimenta.  Mosaics  i  paviments
d'Empúries''.

LA JONQUERA – EXPOSICIONS
Fins  al  5  de  novembre,  al  MUME,
exposició  ''Entre  Espanya  i  Rússia.
Recuperant la història dels infants de
la guerra''.

Fins  al  12  de  novembre,  a  Can
Laporta,  exposició  ''Jugant  amb  els
colors'',  mostra  col·lectiva  de  pintors
catalans i francesos.

Del  20  de  novembre  al  15  de
desembre, als porxos de Can Laporta,
exposició ''Camins''.

Fins al 29 de novembre, als porxos de
Can Laporta,  exposició  ''El  món dels
vencedors'', d'Ignasi Prat.

LLANÇÀ – EXPOSICIÓ
Fins al 26 de novembre, a la Casa de
Cultura,  exposició  de  fotoperiodisme
''A la rereguarda''.

ROSES – EXPOSICIÓ
De  l'11  de  novembre  al  10  de
desembre, a Ca l'Anita, cicle Mirades
Pròpies,  exposició  de  pintura  de
Patrícia Soler.

ALBANYÀ - VISITA
Els  divendres  i  dissabtes,   a
l'Observatori  Astronòmic,  bateig
astronòmic  comentat.  Informació  a
www.observatorialbanya.com

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – VISITES
Els  dissabtes,  als  Aiguamolls  de
l'Empordà,  sortides  de  capvespre  al
Parc. Inscripcions al 972452222.

Els diumenges, des del Cortalet, a les
11 h, sortides guiades pels Aiguamolls
de l'Empordà. Els dies 5 i 12, sortides
amb  el  Trenet  per  les  closes  i  els
arrossars. Inscripcions al 972452222.

L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els  diumenges,  al  MAC-Empúries,
visita romana a les ruïnes d'Empúries.

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

Els dissabtes i diumenges, a les 10.30
h,  visites  guiades  a  La  Ciutadella
''Passejades d'història'', i a les 11 h, al
castell  de  la  Trinitat,  visites  guiades
"Un mirador fortificat".

CANTALLOPS – TALLER
Dies  25  i  26  de  novembre,  a  Can
Xiquet,  taller  de  fotografia  bàsica  a
càrrec de Conxi Molons. 

FIGUERES – TALLERS
El  dia  8  de  novembre,  a  la  Clerch  i
Nicolau,  taller  de  Noemí  Morales:
''Organitza events per promoure el teu
negoci''.

El dia 12, a les 12 h, taller ''Capsa dels
núvols de l'Empordà'', per crear el seu
propi gravat.

Els dies 21, 23, 28 i 30 de novembre,
a la Clerch i Nicolau, taller ''Capacitats
digitals +50''.

Els dimecres, a partir de les 19 h, al
Molí  de  l'Anguila,  curs  de  gralles  i
tabals.

Els  dimecres i  divendres,  a  partir  de
les 20 h, al Molí de l'Anguila, tallers de
castells  amb  la  Colla  Castellera  de
Figueres. 

ROSES – TALLERS
Els  dies  3  i  17  de  novembre  a  Ca
l'Anita,  taller  d'artrologia  a  càrrec  de
Joan Comella.

El  dissabte  18  de  novembre,  d'11  a
14h,  a  Ca  l'Anita,  taller  de  sèries:
''Manuals  de  narrativa'',  a  càrrec
d'Obrador  d'Històries.  De 17 a 19 h,
taller familiar actualització del Nadal a
càrrec d'AnimART Escola Taller.

El dia 25 de novembre, d'11.30 a 13 h,
a  Ca  l'Anita,  taller  de  calendari
d'advent  a  càrrec  de  l'Esther  de  Sa
Botigueta.  De  17  a  20  h,  taller
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d'iniciació  al  retoc fotogràfic  a  càrrec
de Roger Lleixà.

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

FIGUERES – CONCURS
4t Concurs de Fotografia Ferran Pou
de  Meteorologia.  Termini  de
presentació de fotografies fins al 26 de
novembre.  Informació  a   la  web
www.figueres.cat/concursferranpou

MAÇANET  DE  CABRENYS  –
JORNADES
Del  5  al  19  de  novembre,  als
restaurants  del  poble,  jornades
gastronòmiques de la castanya.

DIMECRES 1

BORRASSÀ – CONFERÈNCIA
A les 13 h, a l'església, conferència ''El
primer  esment  de  Borrassà  i  el  seu
context històric'' a càrrec de Jaume de
Puig  i  Oliver.  Tot  seguit,  actuació
musical  a  càrrec  del  duet  Melodies
Intemporals.

L'ESCALA – TOT SANTS
A les 12 h, al cementiri,  ofrena floral
amb  recital  poètic  i  acompanyament
musical.

ROSES – POESIA
A les  18  h,  al  castell  de  la  Trinitat,
recital  poètic  de  la  posta  de  sol,
poemes íntims de Kavafis,  Cos meu
recorda.

DIJOUS 2

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre M. Mercè Marçal. Una vida, a
càrrec de la seva autora, Lluïsa Julià.

LA JONQUERA – CONFERÈNCIA
A les 17 h, a Can Laporta, conferència
''Què cal saber del dolor'' a càrrec de
Sandra Casadevall.

DIVENDRES 3

CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
   Contes 
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes

per a nadons: El circ ja ha arribat, a
càrrec d'Olga Cercós.
   Conferència
A les 19 h, a la Biblioteca, xerrada ''La
Marató 2017. Malalties infeccioses''

DARNIUS – CINEMA
A les  19  h,  a  la  sala  d'exposicions,
projecció de la pel·lícula de Josep M.
Gironella Amor adolescente.

FIGUERES
   Lectura
A les  16  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  amb  el  llibre  Radiografia  de
noia amb tatuatge, de Jordi Sierra.
   Premis
A les 19 h, al Teatre El Jardí, premis
Capital  de  la  sardana  i  actuació  del
tenor Josep Fadó i la cobla Flama de
Farners,  sota  la  direcció  de  Jordi
Molina.
   Teatre
A les 21 h, a La Cate, representació
de  Paradís  pintat,  a càrrec  de Pepa
Plana.
   Música
A  les  21  h,  a  l'auditori  Caputxins,
òpera amb Clara Gifre i Roser Pagès.

LLANÇÀ – CONFERÈNCIA
A les 19.30 h, a la Casa de Cultura,
conferència  ''Homes  i  dones  en  el
sexe, iguals o diferents?'', a càrrec de
Marina Castro.

PERALADA – CONFERÈNCIA
A les  17  h,  al  Centre  Cultural  Sant
Domènec,  xerrada  ''La  societat  i  el
món  on  visc''  a  càrrec  de  Miquel
Barneda.

DISSABTE 4

AGULLANA – CASTANYADA
- A les 16 h, a la plaça Major, animació
musical  amb  Pauer  Kids  amb
l'espectacle Black Music, un petit gran
viatge.
-  A  les  17  h,  a  la  plaça  Major,
castanyada popular.
 
CABANES – CASTANYADA
A les 17 h, al Local Social,  animació
infantil  ''Que  comenci  la  festa''  a
càrrec  de  Jaume  Ibars.  Tot  seguit,
castanyada popular.

COLERA – CONFERÈNCIA
A les 19 h, al Trull, xerrada ''Els bolets
a  casa  nostra''  a  càrrec  de  Martí
Boada.

FIGUERES 
   Castanyada 
A les  17  h,  a  La  Cate,  castanyada
popular amb actuació musical.
   Conferència
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant
Ferran,  conferència  ''La  fortificación
en Catalunya en los años 40. La linea
P'' a càrrec de Jesús Heras.

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup David Magem.

L'ESCALA – MÚSICA
A les 19 h, a l'Alfolí de la Sal, concert
clàssic  L'havanera, entre dos mars,  a
càrrec  de  Indira  Ferrer  (soprano)  i
Antoni Mas (piano).

ROSES 
   Sortida
A  les  15.30  h,  des  de  l'estació
d'autobusos,  sortida  al  Castrum
visigòtic per veure la posta de sol. 
   Ball
A les  22 h,  a  la  sala  annexa de La
Ciutadella,  ball  amb  l'Andreu  de
Roses.
   Música 
A les 22 h,  al  Teatre  Municipal,  dins
del cicle Viumúsika, concert  de Marc
Parrot.

DIUMENGE 5

ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada  sobre  l'època  medieval  i  les
llegendes catalanes.

DARNIUS – CASTANYADA
A les 17 h, a la  Societat, castanyada
popular.

FIGUERES
   Sardanes
-  A les  11  h,  a  la  plaça  Catalunya,
ballada de sardanes interpretades per
joves músics de tres escoles.
-  A les  12  h,  a  la  plaça  Catalunya,
presentació  del  llibre  ''Mètode  bàsic
per a l'estudi de la tenora'', de Jaume
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Vilà.
   Castells
A les 11.30, a la plaça de l'Ajuntament,
diada de final de temporada amb els
Castellers  del  Riberal,  Falcons  de
Vilanova  i  la  Colla  Castellera  de
Figueres.
   Cinema 
A les 17 h, a La Cate, projecció de la
pel·lícula De repente, el último verano
   Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre de titelles
amb la  cia  Xip  Xap,  El  llop  i  les  7
cabretes.

FORTIÀ – TEATRE
A les  18  h,  al  Centre  Social,  teatre
amb l'obra Un marit ideal, a càrrec del
grup Tequatre.

LA JONQUERA – SORTIDA
Al matí,  sortida al paratge natural de
l'Albera,  el  Faig  de  la  Pedra,  arbre
monumental.

LLANÇÀ – BALL
A  les  18  h,  a  l'Institut,  ball  amb
Gemma i Lluís.

MAÇANET DE CABRENYS – FIRA
Durant tot el dia, pels carrers, Fira de
la castanya i productes artesans
-  A  les  9.30  h,  a  l'aparcament,
caminada pels boscos de Maçanet.
- A les 17 h, a la plaça de l'església,
espectacle de bombolles gegants.
-  A les  18  h,  a  la  plaça  de  la  Vila,
capgrossos de Lladó.

ROSES
   Sortida
A les 8.30 h, de l'estació d'autobusos,
excursió  per  l'itinerari  de  la  Creu
Blanca  de  Pau.  Informació  a
www.cabirols.com
   Teatre
- A les 12 h, al Teatre Municipal, teatre
infantil amb Menuda comèdia.
   Música
- A les 17 h, al Castell  de la Trinitat,
concert per a Silenci  i  Harmònics en
sol menor.
-  A  les  18  h,  al  Teatre  Municipal,
música amb el Duo Piazzolla.
   Ball 
A  les  18  h,  a  la  sala  annexa  La
Ciutadella,  ball  amb  el  duet  Nova
Gamma.

VENTALLÓ – FESTA
-  A les 11.30 h,  al  Pavelló,  animació
infantil amb El Pot Petit i la Melmelada
Band.
-  A les  17  h,  al  Pavelló,  audició  de
sardanes a càrrec de la Principal  de
Cassà.
- A les 18.30 h, al Pavelló, concert i
ball a càrrec de Boogie-Woogie.
 

DILLUNS 6

FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h,  al  Centre  Social,  ball
amb el grup Gemma i Lluís.

ROSES – LECTURA
A les  17  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura amb  Kafka a la  platja,  de H.
Murakami,  a  càrrec  d'Anna  Ribera  i
Carme Rabell.

DIMARTS 7

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del  llibre  Els  raïms  ja  virolen.
Literatura dels cellers empordanesos i
altres  est[r]ofes,  de  José  Luis
Bartolomé.

DIMECRES 8

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – CONTES
A les  17  h,  a  la  Biblioteca,  contes
d'arreu del món a càrrec de Joan de
Boer.

FIGUERES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de teatre amb l'obra  La visita
de  la  vella  dama,  de  Friedrich
Dürrenmatt.

DIJOUS 9

FIGUERES 
   Conferència
A  les  19.30  h,  a  la  Biblioteca,
conferència ''Reforma i contrareforma
educativa: cap on anem?'', arran de la
publicació  del  llibre  Entropia
educativa, de Jom Friser, a càrrec de
Josep M. Frigola.
   La Mostra 
A les  21  h,  a  La Cate,  projecció  de
North face.

L'ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, xerrada
tertúlia ''La pena de mort'', a càrrec de
Josep M. Carbó.

ROSES – CINEMA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, cineclub
amb Yo, Daniel Blake,  de Ken Loach,
a càrrec de Toni Martínez.

DIVENDRES 10

CASTELLÓ D'EMPÚRIES-LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra Desig sota els oms,
d'Oneill, a càrrec de M. Rosa Oliveras.

FIGUERES 
   La Mostra 
A les  21 h,  a  La  Cate,  projecció  de
l'audiovisual  Una  vida  plena  de
reptes, de Xavi Marina. 
   Contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes
per  a  nadons  amb  Bel  Contes:  El
cistellet  de  la  Castanyera  és  ple  de
contes, castanyes i bolets.
   Teatre
A  les  21  h,  al  Teatre  el  Jardí,
representació  de  l'obra  Art,  de
Yasmina  Reza,  dirigida  per  Miquel
Gorriz.

LA JONQUERA – CONFERÈNCIA
A  les  11  h,  al  MUME,  conferència
''Recuperando  la  memoria  de  Joan
Peiró'' a càrrec de Chris Ealham. 

LLANÇÀ – LECTURA
 A les  19  h,  a  la  Casa  de  Cultura,
comentari  de  l'obra  Poemes  de
l'alquimista, de Josep Palau i Fabre, a
càrrec d'Anna Maluquer.

PERALADA – FESTA 
A les 20 h, al Centre Social, la cobla
Ciutat de Girona presenta el volum V
de la Fonoteca de cobla, Miquel Serra
Bonal.

DISSABTE 11

ALBANYÀ – CONCURS
A les  8  h,  al  Bassegoda Park,  nova
edició del concurs de Bolets.

Per a inserció d’actes a l’Agenda, envieu-los al fax 972 50 56 81 o a l’adreça electrònica cultura@altemporda.cat  o truqueu al tel. 972 51 43 55 (Servei
de Cultura i Educació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà) abans del dia 20 de cada mes. (DL GI 842/94)

Del 6 a l'11 de novembre 2017



CAMALLERA – FIRA
De  10  a  19  h,  al  Pavelló,  Fira
Exposició Internacional d'Aus.

CISTELLA-VILARITG – FESTA
A les  21  h,  a  l'església  de  Vilaritg,
concert  de  jazz  i  blues  a  càrrec  de
Dunia Hedreville i Làrazo Gonzalez.

COLERA – MERCAT
Durant tot el dia, pel centre del poble,
mercat d'artesania.

FIGUERES – LA MOSTRA
A les  19 h,  a  La  Cate,  projecció  de
documentals  The Mont Rebei Project
(salt  amb  corda),  Solidream.  Les
Eouvres  du  Pamir (bicicleta)  i
Incognita Patagonia (exploració).

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup Nou Transit.

LLANÇÀ – CINEMA
A les  18  h,  a  la  Casa  de  Cultura,
cinema infantil amb la pel·lícula Canta

PAU – CASTELLS
A les  12  h,  a  la  plaça,  exhibició  de
castells a càrrec de la Colla Castellera
de Figueres.

PERALADA – FESTA
-  A les  12  h,  al  centre  cultural  Sant
Domènec,  elecció  de  la  pubilla  de
Peralada 2017.
- A les 17 h, al Centre Social, tarda de
màgia  amb  l'espectacle  Clàssic,  del
mag Fèlix Brunet.
- A les 22.30 h, al Centre Social, nit de
monòlegs amb Sergio Marin.

ROSES – FESTIVALET
- A les 11 h, a la plaça de les Botxes,
tastets  gastronòmics:  Pica-tasta,
ambientacions musicals  amb Dj  Chill
out,  tallers familiars (postals sunset i
escultures marines).
-  A les  12.30  h,  a  la  plaça  de  les
Botxes,  actuació  musical  de  Big
Mama.
- A les 16.30 h, a la platja de la Perola,
concert a càrrec de Pavvia.
- A les 18 h, a la platja de la Perola,
actuació de Pep's Show Boys.
-  A les  22  h,  a  la  sala  annexa  La
Ciutadella, ball amb Pep i Maria José.

VILAMALLA – PAVELLÓ DEL PÀNIC
- A partir de les 16 h, al Pavelló, fira
d'artesania. 
- De 20.30 a 00 h, al pavelló, projecció
de  curtmetratges,  espectacles  i
exhibicions de dansa, percussió i judo
a  càrrec  de  Hajime,  Mediterrània
Dansa, GimRos, La Blue i la Diablada
Huayras.

DIUMENGE 12

CABANELLES – SORTIDA
Al  matí,  sortida  guiada  ''La  Garrotxa
d'Empordà,  una  volta  per  l'Estela''.
Inscripcions al 600 056 210.

CAMALLERA – FIRA
De  10  a  19  h,  al  Pavelló,  Fira
Exposició Internacional d'Aus.

FIGUERES 
   Visita
A les  11  h,  al  Museu de  l'Empordà,
visita comentada amb Daniel Lleixà a
l'exposició  ''Lleixà  =  gravador.  La
disciplina de l'obra seriada. 50 anys''
   Cinema 
A les 18 h, a La Cate, projecció de la
pel·lícula La vida d'en Carbassó.
 
L'ESCALA – SARDANES
A les 16 h, a Sant Martí d'Empúries,
aplec  de  sardanes  amb  la  Cobla
Principal de l'Escala.

LA JONQUERA – TEATRE
A les 19 h, a la Societat, teatre amb
l'obra Pensión Edén.

LLANÇÀ – BALL
A les  18  h,  a  l'Institut,  ball  amb  en
Josep Soler.

PERALADA – FESTA
-  A les 11 h, a l'església, ofici cantat
per la coral de Peralada.
-  A  les  12.30  h,  al  Centre  Social,
concert líric a càrrec de la Principal de
la Bisbal.
- A les 17 h, a la plaça Gran, audició
de  sardanes  i,  tot  seguit,  al  Centre
Social,  ball  a  càrrec  de  l'orquestra
Principal de la Bisbal.

ROSES – FESTIVALET
- A les 11 h, a la plaça de les Botxes,
tastets  gastronòmics:  Pica-tasta,
ambientacions musicals  amb Dj  Chill

out,  tallers familiars (postals sunset i
escultures marines).
-  A  les  11  h,  al  Teatre  Municipal,
espectacle  amb  els  pallassos  de
l'Àrea  de  Pediatria  de  l'Hospital
Universitari Josep Trueta de Girona.
-  A les  12.30  h,  a  la  plaça  de  les
Botxes,  actuació  musical  de  Paula
Valls.
- A les 16 h, a la platja de la Perola,
música amb Dj Chill out.
- A les 17 h, a la platja de la Perola,
actuació musical de Cris Juanico.
- A les 18 h, a la sala annexa de La
Ciutadella, ball amb el duet Somnis.

VILANANT – FESTA
A les 11 h, a l'església, ofici amb el cor
de  gospel  Tramuntcor.  Tot  seguit,
concert de gospel.
 

DILLUNS 13

FORTIÀ – BALL
A les  17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb el grup Albert Paulo.

DIMECRES 15

FIGUERES 
   Lectura
A les 10.30 h, a la Biblioteca, hora del
conte inclusiva destinada als alumnes
del CEE Mare de Déu del Mont, amb,
Un  viatge  sensorial:  Frederick,  de
Elisabeth Ulibarri.
   Cinema 
A les 20.30 h, a La Cate, mini cicle de
cinema amb la pel·lícula  Spellbound,
de  Hitchcock,  presentat  per  Carme
Ruiz.

NAVATA – CONFERÈNCIA
A les  20  h,  xerrada  ''Prevenció  del
consum d'alcohol i drogues per a pre-
adolescents i adolescents''.
  

DIVENDRES 17

FIGUERES 
   Lectura
A les  16 h,  a  la  Biblioteca,  lectura  i
comentari  de l'obra  Conte de Nadal,
de  Charles  Dickens,  amb  adaptació
de Lluís Quintana.
   Presentació
A  les  19.30  h,  a  la  Biblioteca,
presentació  del  llibre  Robinson,  de
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Vicenç Pagès.
   Teatre
A  les  21  h,  al  Teatre  El  Jardí,
representació  de  Dansa  de  Mort,
d'August  Strindberg,  adaptada  i
dirigida per Jordi Casanovas.
   Música
A  les  21  h,  a  l'Auditori  Caputxins,
concert  de  jazz  a  càrrec  de Guillem
Arnedo Band & Celeste Alías.
   La Mostra 
A les  21 h,  a  La  Cate,  projecció  de
l'audiovisual  Els  14  vuitmils  del
planeta. Tancant el cercle,  de Ferran
Latorre.

L'ESCALA – CONTES
A les 18 h,  a  la  Biblioteca,  hora del
conte  infantil  Dàdà,  amb  Mireia
Monterde i Eloi Roca.

PERALADA – PRESENTACIÓ
A les  20  h,  al  Centre  Cultural  Sant
Domènec,  presentació  del  llibre  La
Muga, de Joan Carreres.

ROSES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura  Tierra  de  campos,  de  David
Trueba, a càrrec de Toni Martínez.

DISSABTE 18

BÀSCARA – FESTA
Durant tot el dia, pels carrers, Fira del
Formatge i del Teatre.
- A les 17 h, teatre amb l'obra  Dones
Kebat, a càrrec de Grash Teatre.
-  A les 21 h,  representació  de l'obra
Els  bojos  del  bisturí,  a  càrrec  de
Teatre Centre d'Arbúcies.

FIGUERES 
   Música
A les 18 h, al Teatre El Jardí, concert
de la Jove Orquestra de Figueres.
   La Mostra
A les 19 h,  a La Cate,  projecció  del
documentals  Nest  stop:  Greenland i
Homo Montserratinus. 
   Presentació
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant
Ferran,  presentació  del  4t  episodi  El
castell  de  Sant  Ferran:  un  entorn
natural  i  quatre  personatges,
coordinador: Antonio Herrera.

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup Blue Moon.

L'ESCALA – PREMIS
A les 18 h, a la Biblioteca, lliurament
de premis del concurs Víctor Mora de
narrativa breu.

LLANÇÀ
   Contes
A les  12  h,  a  la  Biblioteca,  contes
infantils  Les  bruixes  no  fan  port,  a
càrrec de Meritxell Yanes.
   Teatre
A les  22  h,  a  la  Casa  de  Cultura,
representació de l'obra de teatre Fuita,
a  càrrec  de  Taller  de  Teatre  de
Figueres.

ROSES 
   Contes
A les  11.30 h,  a  la  Biblioteca,  petits
contes a càrrec d'Anna Vicens.
   Ball
A les 22 h, a la sala annexa de  La
Ciutadella, ball amb el duet Què Tal.

DIUMENGE 19

ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada sobre la consciència familiar i
''Detox'' amb tallers i jocs familiars.

BÀSCARA – FESTA
Durant tot el dia, pels carrers, Fira del
Formatge i del Teatre.
-  A les 12 h,  representació  de l'obra
Torna-la a tocar Sam, amb la Guspira
Teatre.
- A les 18 h, teatre amb l'obra Fuita a
càrrec del Taller de Teatre de Figueres

FIGUERES 
   Infantil 
A les 11.30 h, a La Cate, putxinel·lis
amb l'obra El cargol Mossi i el cuc.
   Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre amb la
companyia Quatre per Quatre, L'auca
del senyor Esteve.
   Música

A les 18 h, al Teatre El Jardí, òpera 
jove amb Il Conito.

LLANÇÀ – BALL
A les 18 h, a l'Institut, ball amb el grup
Elegants.

ROSES
   Teatre
A les 18 h,  el  Teatre Municipal,  amb
l'obra  Un marit  ideal,  a càrrec de la
Cia Tequatre.
   Ball
A les  18 h,  a  la  sala  annexa de La
Ciutadella, ball amb el duet Giravolt.

DILLUNS 20

FIGUERES – LECTURA
A les  19  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura amb l'obra Nit de criatures, de
Toni Morrison.

FORTIÀ – BALL
A les 17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb el grup Pep i M. José.

DIMARTS 21

FIGUERES – LECTURA
A les  19  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  de  poesia  amb  l'obra
Contraban  de  llum,  de  M.  Mercè
Marçal.

L'ESCALA – LECTURA
A les  20  h,  a  la  Biblioteca,  grup  de
lectura  amb  Desig  sota  els  oms,
d'Eugene  O'Neill,  a  càrrec  d'Anna
Casas.

ROSES – LECTURA
A les  17.30  h,  a  la  Biblioteca,  joves
lectors  amb  l'obra  El  lladre
d'entrepans, a càrrec de Sònia Giner.

DIMECRES 22

CASTELLÓ D'EMPÚRIES - CONTES
A  les 17 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Contes a dins la capsa.

LA JONQUERA – CONTES
A les 17 h,  a  la  Biblioteca,  hora del
conte  a  càrrec  d'Alquímia  Musical  i
Els sons de l'univers.
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ROSES – CONFERÈNCIA
A les  19  h,  a  la  Biblioteca,  xerrada
sobre les malalties infecciones de la
Marató de TV3.

DIJOUS 23

LLANÇÀ - LECTURA 
A  les 19 h, a la sala de conferències,
trobada del club de lectura amb l'obra
Els postres noms, de Dinaw Mengestu

DIVENDRES 24

BOADELLA D'EMPORDÀ – FESTA
- A les 19 h, a la Societat, presentació
de la revista municipal El Gamarús.
- A les 21 h, a la Societat, torneig del
joc de botifarra.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
PRESENTACIÓ
A  les  19.30  h,  a  la  Biblioteca,
presentació  del  llibre  La cuina de la
neta, d'Ester Marcos.

CISTELLA-VILARITG – MOSTRA
Durant  tot  el  dia,  a  Vilaritg,  trobada
d'artistes de diferents àmbits, Wataru,
Carles Duarte, Enric Casasses, Dunia
Hedreville,  Màrius  Brossa,  Claudi
Valenti, Valenti Luque ...

FIGUERES 
   Contes 
A les 17.30 h,  a la Biblioteca, contes
per  a  nadons  amb  Marina  Gil  i
Navegant.
   Música
A les 21 h, a l'auditori Caputxins, òpera
de  butxaca  amb  el  teatre  de  les
Comèdies amb  La Serva Padrona,  de
Giovanni Battista Pergolesi.

ROSES
   Conferència
A les 19 h, a Ca l'Anita, xerrada per a
famílies ''Educar sense crits''  a càrrec
de Veie Vida.
   Presentació
A  les  19.30  h,  a  la  Biblioteca,
presentació  de  la  novel·la  de  Carme
Ripoll, Temps de confitures.

SANT CLIMENT SESCEBES-TEATRE
A les 22 h, a la Sala, teatre amb la cia
de teatre d'en Luard i l'obra Amnèssia
amb regalèssia.

DISSABTE 25

BOADELLA D'EMPORDÀ – FESTA
- A les 9.30 h, caminada popular pels
voltants del poble.
- A les 17 h, a la Societat, espectacle
de clown amb el mim Jam.
- A les 18.30 h, a la Societat, concurs
de pastissos.
- A les 23 h, a la Societat, ball de nit.

COLERA – TAST
A  les  19  h,  al  Trull,  tast  d'olis.
Inscripcions a l'Ajuntament.

FIGUERES 
   Contes
A les  11  h,  a  la  Biblioteca,  contes
infantils  amb  la  companyia  Flo  i
Clàudia i  Sarcartar i  el viatge de les
set llunes.
   Acte 
A les  18  h,  pels  carrers,  encesa  de
l'enllumenat  nadalenc  amb  l'actuació
de diferents corals.

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup Ostres Ostres.

LA JONQUERA – VISITA
A les 10.30 h,  des del  MUME, visita
cultural  al  mas  Can  Descals  de
Darnius a càrrec de Joaquim Nadal i
Gemma Domènech. 

ROSES
   Infantil
Durant tot el dia, a la riera Ginjolers,
jocs  gegants  tradicionals  de  fusta  a
càrrec d'Activijoc.
   Conferència
A les 11 h, a Ca l'Anita,  xerrada per
famílies ''Com ajudar els nostres fills
davant la pèrdua i el dol'' a càrrec Veie
Vida.
   Ball
A les  22  h,  a  la  sala  annexa  de  la
Ciutadella, ball amb el duet Elegants.

SANT CLIMENT SESCEBES-FESTA
- A les 11.30 h, a la Sala, espectacle
infantil a càrrec de Jordi Patxecu.
- A les 23.30 h, a la Sala, ball amb el
grup Removida. 

DIUMENGE 26

ALBANYÀ – JORNADA
Durant tot el dia, al Bassegoda Park,
jornada  per  intercanviar  joguines,
taller  de  reparació  i  de  creació  de
joguines noves.

BOADELLA D'EMPORDÀ – FESTA
-  A les 12 h,  a l'església,  cercavila i
ofici amb cantada dels goigs de Santa
Cecília.  Tot  seguit,  a  la  plaça Major,
sardanes.
- A les 17 h, a la Societat, sardanes i,
seguidament, ball de fi de festa.

FIGUERES 
   Cinema 
A les 17 h, a La Cate, projecció de El
viejo y el mar.
   Música
A les 18 h, al Teatre El Jardí, concert
de  l'Orquestra  de  Cambra  de
l'Empordà  i  l'Orquestra  Filharmónica
de Catalunya.

FORTIÀ – MERCAT
De 9 a 14 h, a la plaça de l'església,
mercat d'intercanvi i de 2a mà. 

LA JONQUERA – JORNADES
- De 10 a 14 h, al MUME, jornada de
portes obertes.
- A les 11 h, al MUME, visita guiada.
Inscripcions al 972 556 533.

LLANÇÀ – BALL
A les 18 h, a l'Institut, ball amb el duet
de Banyoles.

ROSES
   Sortida
A  les  8.30  h,  des  de  l'estació
d'autobusos, sortida a Portlligat, camí
antic del cap de Creus, els Estanyols,
Mas Rabasser de baix.  Informació  a
www.cabirols.com
   Poesia
A  les  18  h,  al  Teatre  Municipal,
espectacle poeticomusical a càrrec de
Carme Vilà i Ignasi Tomàs.
   Ball
A  les  18  h,  a  la  sala  annexa  La
Ciutadella, ball amb el duet Sona Bé.

SANT CLIMENT SESCEBES-FESTA
-  A  les  12  h,  a  la  Sala,  ofici
acompanyat  de  la  Principal  de  la
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Bisbal. 
- A les 13 h, a la Sala, sardanes.
- A les 17 h, a la Sala, concert i ball
amb la Principal de la Bisbal.

DILLUNS 27

FIGUERES – LECTURA
- A les 16.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura  d'adults  amb  Carta  a  una
desconeguda de Stefan Zweig.
- A les 19.30 h, a la Biblioteca, lectura
amb el  llibre  Els  altres  catalans,  de
Paco Candel.

FORTIÀ – BALL
A les 17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb el grup Francesc.

DIMARTS 28

DARNIUS – LECTURA
A les  18.30  h,  a  la  Sala  Gironella,
comentari sobre el llibre de Josep M.
Gironella  Un Hombre,  a càrrec  de J.
Victor Gay.

FIGUERES – LECTURA
A les  18  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  juvenil  amb  l'obra  L'imprevist
cas  del  noi  de  la  peixera de  Lisa
Thompson.

ROSES – LECTURA
A  les  17.30  h,  a  la  Biblioteca,
superlectors  amb l'obra  La tribu dels
Zippoli,  de David  Nel·lo,  a  càrrec  de
Glòria Puigdevall.
 

DIMECRES 29

FIGUERES 
   Lectura
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de teatre amb l'obra Desig sota
els oms, d'Oneill.
   Cinema 
A les  20.30  h,  a  La  Cate,  cicle  de
cinema amb la presentació i passi del
documental  La  vida  secreta  de
Portlligat. La casa de Salvador Dalí. 

DIMARTS 30

FIGUERES 
   Conferència 
A les 19.30 h, a La Cate, conferència
''Pep  Ventura  no  feia  música

tradicional.  Relectura  del  mite
historiogràfic  en  el  bicentenari  del
naixement  de  músic  de  Figueres
(1817-1875)'', per Anna Costal.
   Presentació
A  les  19.30  h,  a  la  Biblioteca,
presentació  del  llibre  De  viva  veu:
entrevistes  i  declaracions  públiques,
de M. Àngels Anglada.

L'ESCALA – LECTURA
A les 20.30 h, a la Biblioteca, grup de
lectura amb La dona dels ulls de pluja,
de Víctor Mora, amb Margarita Vidal

ROSES – PRESENTACIÓ
A  les  19.30  h,  al  Teatre  Municipal,
presentació del llibre  Roba estesa,  de
David Vila.
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