
 EXPOSICIONS, VISITES, 
MERCATS,QUINES, PESSEBRES

CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
De l'1  al  15 de desembre,  a  la  sala
d'exposicions  del  Consell,  exposició
de  pintures  i  escultures  de  Manel
Galià. 

CABANES – EXPOSICIÓ
Fins  al  17  de  desembre,  al  Local
Social, exposició d'olis i gravats ''Viure
i sentir'' de Roser Vila.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
EXPOSICIONS
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
Del  5  al  20 de  desembre,  al  Centre
Cívic  Joaquim  Xirau,  exposició  de
pintura  de  Teresa  Fita,  Gina  Dugli  i
Isabel Llobet.

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

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

Del 22 de desembre al 7 de gener de
2018, a La Cate, mostra de pessebres
i diorames.

De 22 de desembre a l'11 de febrer de
2018,  al  Museu  de  l'Empordà,
exposició de Carles Bros, ''Fes punta
al llapis''.

L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Del 28 de desembre al 8 de gener de

2018, a la sala d'exposicions, mostra
col·lectiva d'artistes escalencs. 

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
Del 9 de desembre al 11 de febrer de
2018,  al  MUME,  exposició  ''Els
primers trets de Francesc Boix''. 

Fins al 15 de desembre, als porxos de
Can Laporta, exposició ''Camins''.

Fins  al  28  de  gener  de  2018,  al
MUME,  exposició  ''A la  frontera''  de
Marco Noris.

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

ROSES – EXPOSICIÓ
Fins al 10 de desembre, a Ca l'Anita,
cicle  Mirades  Pròpies,  exposició  de
pintura de Patrícia Soler, ''La màgia de
Roses''.

Del 16 de desembre al 14 de gener de
2018,  a  Ca  l'Anita,  exposició  de
pintures d'Oscar Gartín.

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

FIGUERES – VISITES GUIADA
Els dies 6,7, 8, 9, 16, 17, 23, 27, 28,
29 i 30, a les 14.45 h, al Museu del
Joguet,  visites  guiada  ''Nadalí''.
Inscripcions al 972503155.

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".

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – TALLER
El dia 16, a les 11 h, a La Farinera,
taller  familiar  de  centres  de  Nadal  i
flors naturals.

El dia 20, a les 17 h, a la Biblioteca,
taller  infantil  de  Nadal  mini  tió,  a
càrrec d'Activijoc.

FIGUERES – TALLERS
El  dia  2,  a  les  17  h,  al  Museu  de
l'Empordà,  taller  familiar  de  gravat
''Capsa dels núvols de l'Empordà''.

Els  dies  5,  12  i  19,  a  les  19  h,  al
Centre Cívic Joquim Xirau, taller amb
Amor  Villar,  fem  un  arbre  de  Nadal
il·luminat o una llum de tauleta de nit.

El  dia  13,  a  la  Fundació  Clerch  i
Nicolau, taller amb Txell Costa i ''Quin
és el panorama laboral que es preveu
els pròxims anys ? Com podem trobar
feina?''

Els dies 23 i 30, a les 17 h, al Museu
de l'Empordà, taller familiar ''Fer punta
al  teu  llapis''.  Inscripcions  al
972502305 

L'ESCALA – TALLERS
Els dies 7 i 29, a les11 h, al Museu de
l'Anxova i de Sal, taller de barquetes
de suro.
Els dies 8, 9 i 10, a les 11 h, al nucli
antic, taller de cera peluda.
El 8,9,  a les 17 h, a la plaça Avi Xaxu,
taller de les olors.
El 9, a les 17 h, a la plaça Avi Xaxu,
taller de scrap.
El 10, a les 11 h, a la plaça Avi Xaxu,
taller de nusos mariners.
El  15,  a  les  18  h,  al  Maram,  taller
''Torrons  a  taula''  amb  el  xef  Biel
Gavaldà.

LA JONQUERA – TALLER
Els dies 13 i 14, a Can Laporta, taller
de maquillatge a càrrec de l'Acadèmia
Pivot Point. 

ROSES – TALLERS
Els  dies  1  i  15,  a  les  10.30  h,  a  la
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Biblioteca, taller de lectura i conversa
en  català,  ''Fem-la  petar  amb  un
llibre''.

El dia 2 a les 17 h, a Ca l'Anita, taller
d'iniciació al  retoc fotogràfic a càrrec
de  Roger  Lleixà  i  taller  familiar
d'actualització  del  Nadal,  a  càrrec
d'AnimART.

El dia 16, a es 17 h, a Ca l'Anita, taller
familiar  Tió  de  Nadal  a  càrrec
d'AnimART.

El 27, a les 15.30 i a les 17.30 h, a la
Biblioteca, taller de fanalets. Inscripció
prèvia a la Biblioteca

SANT  CLIMENT  SESCEBES-
TALLER
El  dia  28,  a  les 11 h,  a  la  Societat,
tallers de Nadal.

SANT PERE PESCADOR – TALLER
A les  17 h,  a  la  Biblioteca,  taller  de
fanalets. 

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

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

FIGUERES – MERCAT
De  l'1  al  24  de  desembre,  a  la
Rambla, mercat de Nadal.

L'ESCALA – MERCAT
Del 8 al 10, durant tot el dia, mercat
de Nadal.

PAU – MERCAT
El dia 10, de 10 a 15 h, a la plaça del
Centre  Cívic,  mercat  de  Nadal,  amb
taller de pintacares.

ROSES – MERCAT
Els dies 8 i  9, durant tot el dia, a la
plaça Catalunya, Fira de Nadal.
El dia 23, de 11 a20 h, a la plaça de
l'Església, mercat de Nadal.

SANT PERE PESCADOR – MERCAT
El dia 2, durant tot el dia, mercat de
Nadal  amb  productes  nadalencs  i
tallers infantils.

GARRIGÀS – CASAL DE NADAL
Els dies 27, 28 i 29 de desembre, de
8.30  a  13.30  h,  casal  de  Nadal.
Inscripcions a l'Ajuntament.

LA  JONQUERA  –  CASAL  DE
NADAL
-  Del  27  al  29  de  desembre,  als
matins, a Can Laporta, casal de Nadal
per a mainada de P3 a 6è de primària.
- Del 27 al 29 de desembre, als matins
a Can Laporta, Nadal Jove per a joves
de 1r a 4T d'ESO.

L'ESCALA – PARC DE NADAL
Els  dies  27,  28  i  29,  a  la  sala
polivalent,  Trifàssic,  parc  infantil  de
Nadal.

ROSES – CASAL DE NADAL
Els dies 27, 28 i 29, al matí, a l'escola
Narcis Monturiol, casal de Nadal i, a la
tarda,  al  pista polivalent,  saló infantil
de Nadal.

SANT  PERE  PESCADOR  –  PARC
DE NADAL
Els dies 27 i 28, de 10 a 13 h i de 16 a
20  h,  al  Pavelló  Municipal,  parc  de
Nadal per a la mainada.

VILAJUÏGA – CASAL DE NADAL
Els dies 27,  28 i  29,  de  9  a13 h,  a
l'Espai Jove, casal de Nadal.

VILAMALLA – CASAL DE NADAL
Els dies 27, 28 i 29, al matí, casal de
Nadal. Inscripcions a l'Ajuntament.

BÀSCARA – PESSEBRE VIVENT
Els dies 17, 23, 25, 26 i 30, a les 19 h,
al nucli antic, pessebre vivent. 

DARNIUS – PESSEBRE VIVENT
El dia 23, a les 7 i a 7.45 h, a la plaça
Major, pessebre vivent.

LLERS – PESSEBRE VIVENT
Els dies 17, 25 i 26, a les 18 i 19 h, a
la Can Casagran, pessebre vivent.

PERALADA – PESSEBRE VIVENT
Els 25, 26 i 30, a les 19 h, al parc del
Castell de Peralada, pessebre vivent.

VILA-SACRA – PESSEBRE VIVENT
A les  18  h,  al  voltant  de  l'església,
pessebre vivent.

AGULLANA – QUINES
El dia  25,  a  les 19 h,  a  la  Societat,
quina.

ALBANYÀ – QUINA
El dia 30, a les 18 h, a La Sala, quina

BÀSCARA – QUINES
Els dies 23, 25, 26 i 30, a les 22 h, al
Pavelló, quines.

BOADELLA D'EMPORDÀ – QUINES
El dia 2, a les 21 h, i els dies 8 i 17 a
les 18 h i  el dia 25 a les 19 h, a la
Societat, quines.

BORRASSÀ – QUINA
El dia 17, a les 17 h, a l'Ateneu, quina
de l'Ampa i el 26, a la tarda, quina del
futbol.

CADAQUÉS – QUINES
Els dies 9, a les 22 h, al Pavelló, el 18,
a les 17 h, el 25, a les 18 h, al Bar
Casino, quines.

EL FAR D'EMPORDÀ – QUINES
Els dies 16, a les 18 h, i 25, a les 19 h,
a la Sala, quines.

FIGUERES – QUINES
El  dia  17,  a les  18  h,  a  la  Casa
d'Andalusia, quina castellera a càrrec
de la Colla Castellera de Figueres.

FORTIÀ – QUINES
Els dies 2, a les 19 h, i 26, a les 18.30
h, al Centre Social, quines,

L'ARMENTERA – QUINES
Els dies 25 i 26, a la tarda, a la Sala
Nova, quines.

L'ESCALA – QUINES
Els dies 6, 8, 10, 17, 23, 25, 26 i 30, a
les 18 h, al Centre Cultural, quines.

LA JONQUERA – QUINES
Els dies 6, 10, 17 i 25, a les 19 h, a La
Societat, quines.

LLERS – QUINES
Els dies 3, 6, 8, 10,17, 25 i 26, a les
19  h  i  el  23,  a  les  21h,  al  pavelló,
quines.
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PEDRET I MARZÀ – QUINES
El dia 2 de desembre, a les 18 h, al
Centre Cívic, quina.

PERALADA – QUINES
Els dies 10, 17, 25, 26, 30, a les 20 h,
a la sala del Centre, quines.

PONT DE MOLINS – QUINA
El  dia  25,  a  les  19  h,  al  Local
Polivalent, quina.

ROSES – QUINES
Els dies 3, 6, 8, 10, 17, 25, 26 i 30, a
les  18.30  h,  a  la  plaça  Frederic
Rahola, quines. El dia 23, a les 16.30
h,  a la  plaça Frederic  Rahola,  quina
infantil.

SANT CLIMENT SESCEBES-QUINA
El dia 25, a les 19 h, i el dia 30, a les
21.30 h, a la Societat, quines.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA-QUINA
Els dies 8, 9, 23 i 25, a les 19 h, a la
Societat, quines.

VILAJUÏGA – QUINA
El dia 9, a les 19.30 h, al pavelló, gran
quina infantil.

VILA-SACRA – QUINES
Els  dies  25  i  26,  a  les  19.30  h,  al
Centre Cívic, quines, i el dia 30, a les
22 h, quina eròtica.

DIVENDRES 1

CABANES – CONFERÈNCIA
A les 19 h, al Local Social, conferència
col·loqui  amb  l'audiovisual  Vivaldi  a
l'Empordà, a càrrec de Lluís Roura.

FIGUERES 
   Seminari
De 9 a 14 h, a la Biblioteca, seminari
transfronterer ''L'acollida de persones
migrants  a  l'espai  català
transfronterer:  models  d'intervenció  i
xarxa  professional'',  a  càrrec  de
Marion Vernay i Imma Quintana.
   Lectura
A les  16  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  fàcil  amb  l'obra  Robinson
Crusoe,  de Daniel Defoe, adaptat per
Ramón García Toga.
   Conferència 
A les  20  h,  a  la  seu  provisional  del
Casino Menestral,  conferència  ''  Prat

de la Riba i la seva política patriòtica-
cultural'', a càrrec de Carles Bastons.

L'ESCALA – NADAL
- A les 17 h, a la plaça Víctor Català,
encesa dels llums de Nadal, arrobada
del Tió i concert de nadales a càrrec
de la coral  de l'Escola de Música El
Gavià. 
-  A  les  18.15  h,  a  la  plaça  Víctor
Català, música a càrrec del Combo de
l'escola  de  música  El  Gavià.  Tot
seguit,  exhibició  dels  DJ's  de
l'Esbotzada  i  Led  Party  a  càrrec  de
Sons.
- A les 22 h, al CER, representació de
l'obra Pels Pèls

SANT PERE PESCADOR – CURS
A les 19 h,  al  Centre  Cívic,  curs de
cuina  de  Nadal  a  càrrec  del  cuiner
Francesc Vidal.

DISSABTE 2

BORRASSÀ – FESTA MAJOR
-  Durant  tot  el  dia,  a la plaça Major,
inflables per a la mainada.
-  A les  19  h,  a  la  sala  Tramuntana,
xerrada ''L'església de Sant Andreu a
l'època carolíngia i la seva evolució'' a
càrrec de Jordi Martínez i Nuri Roura.

CADAQUÉS – CINEMA
A  les  18  h,  al  Teatre  Art  i  Joia,
projecció de la pel·lícula Vaiana.

FIGUERES 
   Lectura
A les 10.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 5è i 6è de primària amb la
tertúlia  sobre  el  llibre  La  nena  de
l'arbre, de Rubén Montaña.
   Presentació
A les 16.30 h,  al  Museu del  Joguet,
presentació  del  CD  Mirant  al  meu
voltant  –  tible  i  sardanes,  de  Xavi
Piñol, amb actuació amb Jordi Molina.
   Sardanes
A  les  17.30  h,  a  la  plaça  de
l'Ajuntament,  sardanes  amb la  cobla
Vila  de  la  Jonquera  i  el  grup
Tramuntakada.
   Teatre
A les 21 h, a La Cate, un diàleg en el
temps entre  Montserrat  Roig  i  Maria
Aurèlila  Capmany,  Ens  havíem
barallat tant!, d'Ivan Padilla.

L'ESCALA 
   Música
A les 17 h, al Casal, intercanvi musical
amb  la  Coral  dels  Jubilats,  el  Cor
Indika i la Coral de Perpinyà.
   Taller 
A les 18 h, a la Biblioteca, taller ''Tió,
tió, Caga'', fem un tió en format imant.
   Teatre
A les 22 h, al CER, representació de
l'obra Pels Pèls

PALAU-SAVERDERA– PRESENTACIÓ
A les 18.30 h, al jardí de l'Ajuntament,
presentació  dels  actes  de  Nadal,
arribada de la llum de Nadal, entrega
de  candeles,  cantada  infantil  de
nadales a càrrec de l'Aula de Música i
recital de versos de Nadal.

ROSES 
   Cinema 
A les 11.30 h, a la Biblioteca, cineclub
infantil amb la pel·lícula  Cigonyes,  de
Nicholas Stoller i Doug Swwetland.
   Ball
A les  22  h,  a  la  sala  annexa  de  la
Ciutadella, ball amb Nou Trànsit.

DIUMENGE 3

BORRASSÀ – FESTA MAJOR
A les  12  h,  a  l'església,  ofici  amb
acompanyament  d'orquestra.  Tot
seguit, a la plaça Major, sardanes amb
l'orquestra Maravella.
- A les 18 h, al centre cívic, concert i
ball amb l'orquestra Maravella.

CABANELLES – SORTIDA
A les 8 h, sortida de l'Esclat de Ctra.
Olot,  portada  del  pessebre  a  Sant
Miquel  de  la  Cirera.  Informació  al
609376272.

FIGUERES 
   Sardanes
A les 11 h, al Pavelló, concurs final de
punts  lliures  organitzat  per  Unió
Sardanistes de Catalunya.
   Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre musical
Els tres porquets es caguen de por, de
la Cia. Samfaina de Colors.
   Conferència
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant
Ferran,  conferència  ''Recórrer  la
Garriguella  fortificada''  a  càrrec  de
l'Adela Geli.
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L'ESCALA – TEATRE
A les 22 h, al CER, representació de
l'obra Pels Pèls.

ROSES 
   Teatre 
A les 12 h, al Teatre Municipal, teatre
amb  l'obra  Contes  de  Nadal  de  les
germanes Baldufa, amb la companyia
Tanaka Teatre.
   Ball
A les  18 h,  a  la  sala  annexa de La
Ciutadella, ball amb Xanadú Grup.

DILLUNS 4

FIGUERES – LECTURA
A les  18  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura amb l'escriptora Mar Bosch i la
seva  obra  Les  generacions
espontànies.

FORTIÀ – BALL
A les  17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb en Jordi Bofill.

LA JONQUERA – PRESENTACIÓ
A les 19 h, als porxos de Can Laporta,
presentació del llibre Cambra Agrícola
de l'Empordà. Arquitectura, economia
i  societat,  de Joan Armangué ,  Joan
Falgueras  i Albert Testart.

DIMECRES 6

ALBANYÀ – JORNADA
-  A  les  10  h,  al  Bassegoda  Park,
manualitats nadalenques.
- A les 16 h, decorem la nostra placeta
per Nadal. 

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
FESTIVAL DE LES AUS
-  A  les  10  h,  als  Aiguamolls
d'Empordà, taller de petjades a càrrec
d'Agents rurals.
- A les 10.30 h, contes de natura per a
mainada al racó de l’ornitòleg.
- A les 11 h, sortida guiada a peu .

- A les 12 h, contes de natura per a
mainada al racó de l’ornitòleg.
-  A les  12  h,  sortida  guiada  amb el
Trenet dels Aiguamolls.
- A les 13 h, presentació i obsequi del
nou fulletó “108 ocells dels parcs del

litoral empordanès”
-  A  les  13.50  h,  participació  en
l’alliberament d’una au recuperada.

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

DIJOUS 7

ALBANYÀ - JORNADES 
-  A  les  10  h,  al  Bassegoda  Park,
busquem el Tió.
- A les 12 h, donem vida al nostre Tió.
-  A  les  16  h,  jocs  cooperatiu  amb
família.
- A les 18 h, fem polseres candeles en
solidaritat amb l'hospital Sant Joan de
Déu.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
FESTIVAL DE LES AUS
-  A  les  10.30  i  a  les  12.30h,  als
Aiguamolls  de  l'Empordà,  contes  de
natura.
-  A  les  11  h,  als  Aiguamolls,  visita
guiada a peu.

DIVENDRES 8

ALBANYÀ – JORNADA
- A les 10 h, al Bassegoda Park, taller
de regals de Nadal.
-  A les 12 h,  projecció  de l'obra  Els
pastorets.
-  A les 16 h, adaptem i confeccionem
la nostra obra de teatre  Els pastorets
del Bassegoda.
-  A les 18 h,  fem una caseta per  al
nostre Tió.

CABANES - VISITA
A  les  12  h,  al  Local  Social,  visita
comentada  de  l'exposició  'Viure  i
sentir''  a càrrec de Cristina Paradís.

CADAQUÉS 
   Infantil 
A les  17  h,  a  La  Sala,  espectacle
infantil Rialles amb el Pot Petit.
   Conferència
A les 19 h, al Teatre Art i Joia, xerrada
''Topografies  en  el  temps  de
Cadaqués'' a càrrec de Toni Gironès.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
FESTIVAL DE LES AUS
-  A  les  10.30  i  a  les  12.30h,  als

Aiguamolls  de  l'Empordà,  contes  de
natura.
-  A  les  11  h,  als  Aiguamolls,  visita
guiada a peu.
-  A  les  12  h,  participació  en
l’alliberament d’una au recuperada.
- A les 12.30 h, sortida guiada amb el
Trenet dels Aiguamolls.
-  A les  17  h,  a  la  sala  d’actes  del
Cortalet,  estrena  de  la  cantata  Els
cants  dels  ocells per  la  Coral
Quermançó.

FORTIÀ – BALL
A les  17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb Nou Transit.

GARRIGUELLA – FESTA
A les 18 h, al Sindicat, actuació de les
orquestres de violoncels Limoncello i
Tocats pel Cello.

L'ESCALA 
   Concurs
A  partir  de  les  10  h,  a  la  platja,
concurs de pintura i dibuix.
   Música 
A les  18  h,  a  l'església,  concert  de
Nadal  a  càrrec  del  Cor  da  Capo
Barcelona. 

DISSABTE 9

ALBANYÀ – JORNADA
-  A  les  10  h,  al  Bassegoda  Park,
busquem  el  Tió  i  fem  mural  conjunt
per  l'escenografia  dels  Pastorets  del
Bassegoda.
- A les 12 h, donem vida al nostre Tió i
taller de postals nadalenques.
-  A  les  16  h,  assaig  de  l'obra  Els
pastorets del Bassegoda.

CADAQUÉS – MOSTRA
Durant  tot  el  dia,  al  Passeig,  mostra
d'art.
- A les 16.30 h, a La Societat, taller de
manualitats  de Nadal per a mainada
fins a 10 anys.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
FESTIVAL DE LES AUS
-  De  9  a  13   h,  als  Aiguamolls  de
l'Empordà,  mostra  d'anellament
científic.
- A les 10.30 h, a l'Hort del Cortalet,
contes indis.
-  A  les  11  h,  als  Aiguamolls,  visita
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guiada a peu.
- A les 11.30 h, a l'Hort del  Cortalet,
contes indis.

COLERA – PRESENTACIÓ
A les 19 h, al Trull, presentació de la
nova versió del llibre Molinàs, a càrrec
de Arnald Plujà.

FIGUERES 
   Lectura
- A les 9.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 3r de primària amb l'obra El
cargol fabufantàstic, d'Eulàlia Canal.
- A les 11.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de 4t amb lectura de Un somni
dins un mitjó, d'Eulàlia Canal.
   Visita
A les  11  h,  al  Museu  de  l'Empordà,
visita comentada per  Daniel  Lleixà a
l'exposició  ''Lleixà  =  gravador.  La
disciplina de l'obra seriada. 50 anys ''
   Poesia 
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant
Ferran,  recital  de  poesia  ''Versos  al
castell''.

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

GARRIGUELLA – FESTA
-  A  les  17h,  a  la  Sala  Polivalent,
anicació infantil Jaume Barris.
- A les 20 h, al Sindicat, tarda d'humor
amb Eugeniades.

L'ESCALA 
   Presentació
A  les  20  h,  a  la  Llibreria  Vitel·la,
presentació  del  llibre  El camí de les
aigües, de Carme Martí.
   Música 
A les 21 h, al Centre Cívic, cantada de
nadales a càrrec del Cor de la Tallada
i de Veus Blanques de Vila-sacra.

PERALADA  -  VILANOVA  DE  LA
MUGA – FESTA
A les 16.30 h, a la Sala de Vilanova de
la Muga, parc infantil per la mainada.

ROSES – BALL
A les  22 h,  a  la  sala  annexa de La
Ciutadella, ball amb Andreu de Roses.

VILAJUÏGA – INFANTIL
Durant  tot  el  dia,  al  pavelló,  parc
infantil de Nadal.

DIUMENGE 10

ALBANYÀ – JORNADA
-  A  les  10  h,  al  Bassegoda  Park,
pintem cares i ens disfressem.
-  A  les  12  h,  espectacle  familiar  i
estrena  de  l'obra  Els  pastorets  del
Bassegoda.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  –
FESTIVAL DE LES AUS
-  De  9  a  13   h,  als  Aiguamolls  de
l'Empordà,  mostra  d'anellament
científic.
- A les 10 h, sortida guiada al marge
esquerre  del  riu  Fluvià  i  sistema
dunar. Inscripcions al 972454222.
-  A les  11 h,  al  Mas Matà,  taller  de
pesca amb nanses.
-  A les  12  h,  sortida  guiada  amb  el
trenet dels Aiguamolls. 

FIGUERES 
   Marató
Durant tot el dia, al Pavelló, marató de
dansa a càrrec de Art&Dance a favor
de la Marató de TV3.  
   Teatre 
- A les 18 h, a La Cate, representació
de l'obra  Fuita,  a càrrec de Taller de
Teatre.
-  A  les  18  h,  al  Teatre  El  Jardí,
representació  de  l'obra  Per  Nadal
també és primavera a la dolça tardor!,
a càrrec de la Colla de Dolça Tardor.

GARRIGUELLA – FESTA
-  A les 10 h,  des del  Cementiri  vell,
sortida per anar a buscar el Tió amb
els amics de Tocavents.
- A les 12 h, a la plaça de l'Església,
decoració nadalenca.
-  A les  13.30  h,  balls  dels  gegants
Sebastià i Camp.
-  A les  16.30  h,  al  Sindicat,  cinema
infantil.

PERALADA  -  VILANOVA  DE  LA
MUGA – FESTA
- A les 10 h, a la plaça de l'Església,
tallers infantil i balls amb els gegants
de Peralada.
-  A  les  12.30  h,  a  la  plaça  de
l'Església, sardanes amb la cobla Els
Rossinyolets.
- A les 18 h, a La Sala, concert i ball
amb l'Orquestra La Montecarlo.

ROSES – MÚSICA
A les 19 h, al Teatre Municipal, concert
benèfic  de  Nadal  de  l'Orquestra  de
Cambra Catalana.
 

DILLUNS 11

FIGUERES – LECTURA
A les  19  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura d'adults  amb el  comentari  de
l'obra  L'escuma  dels  dies,  de  Boris
Vian.

FORTIÀ – BALL
A les  17.30  h,  al  Centre  Social,  ball
amb Xarop de Nit.

DIMARTS 12

FIGUERES 
   Lectura
A les  19  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  de  poesia  amb  (A)  poemes:
antologia poètica, d'E.E. Cummings.
   Òpera 
A  les  19.15  h,  a  La  Cate,
retransmissió  en  directe  des  de
l'Òpera de la Bastille de París, l'òpera
La Bohème, de Giacomo Puccini.

DIMECRES 13

FIGUERES - LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura de teatre amb l'obra Dansa de
mort, de Strindberg.
  

DIJOUS 14

L'ESCALA – TERTÚLIA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, xerrada
tertúlia ''Dilemes ètics''. 

ROSES – CINEMA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, cineclub
amb  De  rouille  et  d'os  (De  óxido  y
hueso),  de Jacques Audiard, a càrrec
d'en Toni Martínez.

DIVENDRES 15

FIGUERES 
   Lectura
A les  16  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura  fàcil  amb  l'obra  Robinson
Crusoe,  de Daniel Defoe adaptat per
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Ramon Garcia Toga.
   Presentació
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre  Un pòdium irrepetible 2,  de
Georgina Esteva.
   Música 
A  les  19.30  h,  al  Teatre  El  Jardí,
concert de Nadal a càrrec de l'escola
de música Allegro - Casino Menestral.
   Conferència
A les  20  h,  a  la  seu  provisional  del
Casino  Menestral,  conferència  a
càrrec de Joan Vergés ''  El marquès
de Camps: terratinent, hisendat, polític
i  escriptor''  i  presentació  del  llibre
Cortal  Marí,  de Marquès  de  Camps,
edició i estudi de David Guixeras.

ROSES – PRESENTACIÓ
A les 20 h,  a Ca l'Anita,  presentació
del  llibre  La  Cambra  agrícola  de
l'Empordà.  Arquitectura,  economia  i
societat.  Tot  seguit,  taula  rodona
''Roses  i  La  Cambra  Agrícola''  amb
Joan  Armangué,  Joan  Falgueras  i
Albert Testart, conduïda per Josep M.
Barris.

DISSABTE 16

CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, al Passeig, mercat
de segona mà.
-  A  les  17  h,  al  Teatre  Art  i  Joia,
cinema infantil amb la projecció Canta
-  A  les  18.30  h,  a  la  Societat,
presentació de  Narcís Monturiol i  les
pedres  de l'infern,  de Sebastià  Roi  i
Toni Benages.
- A les 20.30 h, a La Sala, teatre amb
l'obra En Peyu i en Dani.

CISTELLA-VILARIG – MÚSICA
A les  20  h,  a  l'església  de  Vilarig,
concert de Nadal a càrrec de Picaina.

FIGUERES 
   Mercat
Durant tot el dia, a la Rambla, mercat
del brocanter i del col·leccionisme.
   Contes
A les  11 h,  a  la  Biblioteca,  hora  del
conte  en  anglès,  Storytime,  amb els
Kids&Us Figueres.
   Espectacle
De  17  a  21  h,  a  diferents  espais,
microaccions per amor.
   Presentació 
A  les  18  h,  a  l'Auditori  Caputxins,

presentació  de  la  Guia  Sardanista
2018 i actuació de Port Bo.
   Música
A les 22.30 h,  a La Cate,  concert  a
càrrec del grup Antílopez.

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
Albert Paulo.

L'ESCALA 
   Música 
A  les  11  h,  a  la  Sala  Polivalent,
concert de Nadal a càrrec de l'escola
de música el Gavià.
   Presentació
A  les  20  h,  a  la  Llibreria  Vitel·la,
presentació  del  llibre  9,  de  Pere
Figueres.

PAU – PASTORETS
A  les  20.30  h,  al  Centre  Cívic,
representació dels pastorets.

ROSES
   Contes
A les  11.30 h,  a  la  Biblioteca,  petits
contes per a mainada fins a 7 anys a
càrrec d'Anna Vicens.
   Ball
A les 22 h,  a  la  sala  annexa  de La
Ciutadella, ball amb Joan Bram.

DIUMENGE 17

ALBANYÀ - SORTIDA
A les 8 h, a la plaça de l'Escorxador
de  Figueres,  sortida  ''Un  tastet  de
prehistòria''  a  la  Cova  d'en  Noguer
(Albanyà). Informació al 620142358.

CADAQUÉS – FESTA 
- A les 16 h, al Pavelló, cantada de la
Coral de la Gent Gran Art i Joia.
-  A  la  tarda,  al  Pavelló,  ball  amb
l'orquestra La Gerunda.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES- SORTIDA
A  les  11  h,  als  Aiguamolls  de
l'Empordà,  sortida guiada a peu des
del Cortalet.

FIGUERES 
   Festa
Durant  tot  el  dia,  pels  carrers  de
Vilatenim, Festa de la Pagesia.
   Marató 
A  les  12  h,  a  la  plaça  Catalunya,
ballada de sardanes amb la Principal

de Garriguella.
   Concert
A les 18 h, a La Cate, concert Coral
de Nadal.

L'ARMENTERA – MARATÓ
A les 18 h, a la Sala Nova, playback
per a la Marató de TV3.

L'ESCALA – CONTES
A  les  12  h,  a  la  Llibreria  Vitel·la,
contacontes de Nadal en anglès.

LLANÇÀ – MARATÓ
A les 9 h, a la plaça Major, marxa per
la Marató de TV3. 

PERALADA – MÚSICA
A les 17 h, al Centre Cultural, concert
de Nadal amb la Coral de Peralada i
la Coral de la Vall de Terri.

ROSES 
   Teatre 
A  les  18  h,  al  Teatre  Municipal,
representació  de  l'obra  Art,  de
Yasmina Reza.
   Ball

A les  18 h,  a  la  sala  annexa de La
Ciutadella, ball amb el Duet Què Tal

SANT CLIMENT SESCEBES-PATGE
A les 17 h, a la Rectoria, Patge Reial.

DILLUNS 18

CADAQUÉS – FESTA
Durant  tot  el  dia,  al  Passeig  i  al
Pavelló, inflables infantils i juvenils.
- A les 11 h, a l'Església, ofici i cantada
de nadales a càrrec de la coral Art i
Joia.
-  A les  12  h,  a  Es  Portal,  sardanes
amb la Cobla Vila de la Jonquera. 

FIGUERES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb l'obra Canvis, de Mo Yan.

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

DIMARTS 19

FIGUERES – LECTURA
A les  18  h,  a  la  Biblioteca,  club  de
lectura juvenil amb el comentari de La
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meva germana viu sobre la llar de fos,
d'Annabel Pitxer.

L'ESCALA – LECTURA
A les  20  h,  a  la  Biblioteca,  grup  de
lectura  de  teatre  amb  El  perro  del
Hortelano, de Lope de Vega, a càrrec
d'Anna Casas.

ROSES – LECTURA
A les  17.30  h,  a  la  Biblioteca,  club
petits  lectors  amb  La  girafa  del  coll
curs,  d'Hermínia  Mas,  a  càrrec  de
Sílvia Ametller.

DIMECRES 20

FIGUERES 
   Premis
A les 19.30 h, a la Biblioteca, acte de
lliurament dels Premis del 4t Concurs
fotogràfic Ferran Pou de meteorologia.
   Dansa
A les 19.30 h,  a la  plaça Catalunya,
exhibició de dansa urbana a càrrec de
La Blue Centre de Dansa.
   Cinema  
A les 20 h,  a La Cate,  projecció  del
curtmetratge El dia + curt.

LA JONQUERA – MÚSICA
A la tarda, a Can Laporta, audició de
Nadal  de  l'Escola  de  Música  de  La
Jonquera.

DIVENDRES 22

BORRASSÀ – MÚSICA
A les 18 h, a la plaça Major, cantada
de nadales.

FIGUERES – MÚSICA
A les  22 h,  a  La Cate,  concert  jove
solidari a càrrec de grups comarcals.

L'ESCALA – NADAL
- A les 17 h, a la plaça Víctor Català,
cagatió i animació infantil.
-  A les  19  h,  pels  carrers  del  nucli
antic, cantada de nadales a càrrec del
Cor Indika.

ROSES – TIÓ
A les 17 h, a la plaça del Teatre, festa
del Tió gegant amb animació infantil a
càrrec de Xip Xap i, tot seguit, cagada
del Tió.

DISSABTE 23

AVINYONET DE PUIGVENTÓS – TIÓ
A les 17 h, a la Societat, Tió de Nadal.

BOADELLA D'EMPORDÀ – RUTA
A les 17 h, al Portal, ruta pessebrística
pel poble.

CADAQUÉS – CINEMA
A les 19 h,  al Teatre Art  i  Joia,  cicle
Gaudí  amb  la  projecció  de  Sabates
grosses, de Ventura Pons.

FORTIÀ – MÚSICA
A les  18  h,  a  l'església,  concert  de
Nadal amb Veus Empordaneses.

L'ESCALA – CONCURS
A les  17.30  h,  a  la  sala  polivalent,
concurs de cuina jove ''Mostra't cheff''.

LA JONQUERA – MÚSICA
A la tarda, a La Societat,  concert de
Nadal de l'Orfeó Jonquerenc.

PEDRET I MARZÀ – TIÓ
A les 11.30 h,  a la  plaça del  Centre
Cívic, faran cagar el Tió.

ROSES 
   Teatre
A les  18.30  h,  al  Teatre  Municipal,
representació  d'Els  Pastorets,  a
càrrec del Grup de Teatre de Roses.
   Ball
A les 22 h,  a  la  sala  annexa  de La
Ciutadella,  ball  amb  el  grup  Blue
Moon.

SANT PERE PESCADOR – TIÓ
A les 16 h,  a la  plaça de l'Església,
fem  cagar  el  Tió  amb  l'espectacle
Caga Tió, del grup Ciri Virom.

DIUMENGE 24

CADAQUÉS – FIRA
Durant  tot  el  dia,  al  Passeig,  fira  de
brocanters.

LA JONQUERA – NADAL
-  A la  tarda,  a  La  Societat,  cagatió
popular.
-  A les  24  h,  a  l'església,  Missa  del
Gall.

VILA-SACRA – MÚSICA
A les 12.30 h, a l'església, concert de
Nadal  a  càrrec  de  la  Coral  Veus
Blanques de Vila-sacra.

DILLUNS 25

BORRASSÀ – PASTORETS
A les19  h,  a  l'Ateneu,  representació
dels  pastorets  Els  pagesets  de
Borrassà,  a  càrrec  de  Grata
Companyia.

FIGUERES – SARDANES
A les  12  h,  a  la  plaça  Ernest  Vila,
ballada  de  Nadal  amb  la  cobla  Els
Rossinyolets. 

PERALADA – NADAL
A les  11  h,  a  l'Església,  missa  de
Nadal  cantada  per  la  Coral  de
Peralada.

DIMARTS 26

FIGUERES – TEATRE
A  les  18  h,  al  Teatre  El  Jardí,
representació  d'El primer Nadal dels
pastors, de Mn. Rossend Fortunet.

ROSES – TEATRE
A les  18.30  h,  al  Teatre  Municipal,
representació d'Els Pastorets, a càrrec
del Grup de Teatre de Roses.
 

DIMECRES 27

FIGUERES 
   Lectura
- A les 16.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura  amb  l'obra  Dóna't,  d'Àngels
Bassas, amb presència de l'autora.
- A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura  amb  l'obra  El  perro  del
hortelano, de Lope de Vega.
   Infantil 
A les 18 h, a La Cate, teatre amb Jai,
el Mariner, de Zipit company.  
   

DIJOUS 28

CADAQUÉS – MÚSICA
A les  18  h,  a  l'Hospital  cantada  de
nadales a càrrec de la Coral Art i Joia

FIGUERES - CINEMA
A les 18 h, a La Cate, projecció de la
pel·lícula La tortuga roja.
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L'ESCALA – MÚSICA
A les  19  h,  a  la  sala  d'exposicions,
concert  de  música  a  càrrec  del  Cor
Indika.

LA JONQUERA – NADAL
- Durant tot el dia, a la Sala Polivalent,
concurs de fanalets.
-  A  la  tarda,  a  la  Sala  Polivalent,
arribada  del  Patge  Reial  per  recollir
les cartes dels Reis de l'Orient.

PERALADA – ENNADALA'T
A les 16.30 h, al Centre Social, tallers
de Nadal per a infants de 3 a 10 anys.

DIVENDRES 29

CADAQUÉS – PRESENTACIÓ
A les 18 h, a la Societat, presentació
del  llibre  El  bol  de  gres,  d'Eugeni
Penalva.

DARNIUS – MÚSICA
A les 20 h, a l'església, concert de la
coral de Maçanet.

FIGUERES – CONTES
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes
per a nadons amb  El tió dormilega i
altre  contes  de  Nadal,  a  càrrec  de
Piruleta Contes.

PAU – PASTORETS
A  les  20.30  h,  al  Centre  Cívic,
representació dels pastorets.

ROSES – MÚSICA
A les  21  h,  a  l'església,  concert  de
Nadal Pep Ventura amb l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà.
 

DISSABTE 30

AGULLANA – TEATRE
A les 21 h, a la Sala Polivalent, teatre
amb l'obra  Pares  nostres,  de  la  Cia
Indòmita.

DARNIUS – MÚSICA
A les  20  h,  a  l'església,  concert  a
càrrec  de  l'Orquestra  de  Cambra  de
l'Empordà.

FIGUERES 
   Contes
A les  11 h,  a  la  Biblioteca,  hora  del

conte amb la companyia La Minúscula
i Contes de Nadal.
   Teatre 
A  les  20  h,  al  Teatre  El  Jardí,
representació  d'El primer Nadal dels
pastors, de Mn. Rossend Fortunet.

L'ESCALA – VISITA
A  les  11.30  h,  al  Maram,  visita
teatralitzada al  port  i  al  Maram ''Tela
marinera''.

PEDRET I MARZÀ – NADAL
- A les 18 h, al Centre Cívic, taller de
Nadal.
-  a  les  12  h,  al  Centre  Cívic,  els
patges reials recolliran les cartes.

ROSES – PASTORETS
A les  18.30  h,  al  Teatre  Municipal,
representació d'Els Pastorets, a càrrec
del Grup de Teatre de Roses.

SANT PERE PESCADOR–INFANTIL
A  les  17  h,  al  Pavelló  Municipal,
espectacle infantil amb Recollida de la
carta als Reis, amb Jordi Patxeco.
 

DIUMENGE 31

CADAQUÉS – SANT SILVESTRE
- A les 10 h, al Passeig, trobada
- A les 11 h, al Passeig, sortida de la
cursa d'adults fina a Portlligat.
- A les 12 h, al Passeig, sortida de la
curs infantil fins al Pianc.

FORTIÀ – SANT SILVESTRE
A les 16 h, a la plaça Catalunya, cursa
de Sant Silvestre.

L'ESCALA – CAP D'ANY
- De 11 a 13 h, a la plaça Catalunya,
festa del Patge.
- A les 24 h, a la sala polivalent, ball
de Cap d'Any a càrrec de discomòbil
Sons.

LA  JONQUERA  –  HOME  DELS
NASSOS 
A la tarda, a la plaça de l'Ajuntament,
arribada de l'Home dels Nassos.

NAVATA – CAP D'ANY
A les 24 h, al Centre Cívic, celebració
de les campanades i, tot seguit, ball a
càrrec de Josep Solé.

PERALADA – CAP D'ANY
A les 21 h, al Centre Social, festa de
Cap d'Any amb la discomòbil DJ Marc
Flaqués. 

ROSES – CAP D'ANY
A les  00.30  h,  a  la  plaça  Frederic
Rahola, revetlla de Cap d'Any càrrec
de  l'orquestra  Gerunda,  i  a  la  sala
annexa La Ciutadella, ball amb el grup
Sharazan. 

SANT  CLIMENT  SESCEBES-HOME
DELS NASSOS
A les  11  h,  a  la  plaça  Carles  Cusì,
arribada de l'Home dels Nassos.
 

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 29 al 31 de desembre 2017
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