Setembre 2018

EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , MERCATS
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-EXPOSICIONS
Fins al 30 de setembre, a La Farinera,
exposició ''Espais recobrats. Els nous
usos del patrimoni industrial català''
FIGUERES – EXPOSICIONS
Del 14 al 29 de setembre, a la
Biblioteca, exposició Llibres d'artista de
La Muga Caula.
Fins al 4 de novembre, al Museu de
l'Empordà, exposició ''Els Dalí de
Figueres. La família, l'Empordà i l'art''
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Fins al 31 de desembre, al MASLE,
exposició ''El Fluvià, tres comarques i
un riu''
LLANÇÀ – EXPOSICIONS
Fins al 30 de setembre, al museu de
l'Aquarel·la, exposició ''50m2''
Fins al setembre, a la Casa de Cultura,
exposició de panells de la portalada de
Ripoll.
PERALADA – EXPOSICIONS
Del 7 al 23 de setembre, al Centre
Cultural, exposició ''Fages Art Viu''.
PORT DE LA SELVA – EXPOSICIÓ
Fins al 15 de setembre, al Centre
ARBAR de la Vall de Santa Creu,
intervencions
de
Núria
Rion
''Assentament proposta performativa,
de Jaime Vallaure ''Lapidum'' i de Jordi
Mitjà ''Les besties i les sobres. Pels
ocells''.
ROSES – EXPOSICIÓ
Fins al 16 de setembre, a Ca l'Anita,
exposició d'escultures de Eudald de
Juana Gorriz amb'' Presències''.
ALBANYÀ - VISITA
Els dies 1,5,8,9,15,22 i 28, a les 22 h, a
l'Observatori
Astronòmic,
bateig
astronòmic comentat. Els dies 1 i 8 a
les 16 h, bateig solar. Informació a

www.observatorialbanya.com.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – VISITES
El dia 2, a les 10 h, visita guiada
''Castelló d'Empúries en clau jueva'', a
càrrec d'Anna M. Puig Iraida Sais.
FIGUERES – VISITA GUIADA
Els dies 15 i 16 de setembre, a la Casa
Empordà, visita guiada a l'exposició
''Els Dalí de Figueres, la família,
l'Empordà i l'art''. Inscripcions al
972503155.
L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els diumenges, al MAC-Empúries, visita
romana a les ruïnes d'Empúries.
ROSES – VISITES GUIADES
Els divendres, a les 17 h, al port, visita
guiada al port de pesca i a la llotja del
peix.
Cada dia, visites guiades a La
Ciutadella ''Passejades d'història'', i, al
castell de la Trinitat, visites guiades
"Un mirador fortifcat".
SANT PERE PESCADOR – VISITA
El 9 de setembre, a l'Ofcina de Turisme,
visita guiada per l'itinerari natural del
riu Fluvià.
BOADELLA – TALLER
Els dies 12, 13 i 14 , a Les Escaules,
taller de performance a càrrec de Jelili
Atiku. Reserva a info@lamugacaula.cat
FIGUERES – TALLERS
La Cate
Els dimarts, taller de sardanes a càrrec
d'Esteve Xaudiera.
Molí de l'Anguila
- Els dimecres, a partir de les 19 h, curs
de gralles i tabals.
- Els dimecres i divendres, a partir de
les 20 h, tallers de castells amb la Colla
Castellera de Figueres.
Museu de l'Empordà
El dia 11, a les 18 h, taller familiar
vinculada a l'exposició ''El carter dels
Dalí''. Inscripcions al 972502305.

L'ESCALA – TALLER
Els diumenges, a les 11 h, als
Aiguamolls de l'Empordà, visita guiada
pels aiguamolls. Inscripcions al telèfon
972454222.
BÀSCARA – MERCAT
Els diumenges, de 8 a 14 h, a
l'hipòdrom, mercat de brocanters i de
2a mà
FIGUERES – MOSTRA
Del 6 al 9 de setembre, a la Rambla,
mostra del vi de l'Empordà.
DISSABTE 1
AVINYONET DE PUIGVENTÓS – FIRA
Durant tot el dia, pels carrers, fra
infantil el Follet amb parades, tallers ...
CADAQUÉS – MOSTRA
Durant tot el dia, al Passeig, mostra
d'art.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES - MÚSICA
A les 20 h, a la Basílica, concert d'orgue
FIGUERES – ACÚSTICA
- De 18 a 1 h, a la plaça Dr. Ernest Vila,
Acústica Market.
- A la plaça de l'Ajuntament, Fira del
Disc.
- De 18 a 5 h, a la plaça Catalunya,
espai Food Trucks.
- A les 18 h, a la plaça de la Palmera,
concert de Marc Parrot i Eva Armisén
amb Tots a Taula.
- A les 19 h, a la balconada de la plaça
Josep Pla, actuació de Pol Fuentes.
- A les 19 h, a la Rambla, reggae per
xics amb The Penguins.
- A les 20.30 h, al Museu del Joguet,
activitat familiar Photojoc!
- A les 21 h, a la plaça de la Palmera,
concert de Núria Graham.
- A les 21.30 h, a la plaça Josep Pla,
actuació de Paula Valls.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya,
concert del grup Animal.
- A les 22.30 h, a la plaça de la
Palmera,
actuació
de
Judit

De l'1 al 3 de setembre 2018

Neddermann.
- A les 23 h, a la Rambla, concert de
Love of Lesbian.
- A les 23.30 h, a la balconada de la
plaça Josep Pla, actuació de Ganges.
- A les 24 h, a la plaça Catalunya,
concert a càrrec de Doctor Prats.
- A les 1 h, a la Rambla, actuació
d'Albert Pla.
- A les 1.30 h, a la plaça de la Palmera,
concert de Iseo & Dodosound with The
Mousehunters.
- A les 2 h, a la plaça Catalunya,
actuació de Carles Pérez Flaixbac.
L'ESCALA – FESTA MAJOR
- A les 10 h, a La Riba, corremulla.
- A les 11 h, a la Platja, festival
d'inflables refrescants.
- A les 12 h, a l'Alfolí de la Sal,
presentació del llibre L'Escala i
Empúries.
- A les 16.30 h, al Port d'en Perris,
mulla't amb Batuscala.
- A les 18 h, a la Sala Polivalent,
concert amb l'Orquestra la Principal de
la Bisbal
- A les 20 h, a la Platja, audició de
sardanes amb la Cobla Principal de
Porqueres.
- A les 22.30 h, a la Sala, ball amb
l'Orquestra la Principal de la Bisbal.
- A les 00.30 h, a barrakes, concert amb
Wasa Corporation.
LLANÇÀ – BALL
A la nit, a la Valleta, ball amb Xanadu
Grup.
RABÓS D'EMPORDÀ – FESTA
- A les 11 h, a la plaça d'en Pere i Anita,
farcell de jocs i animació amb Fefe i Cia
- A les 19 h, a la plaça, masterclass de
Zumba.
- A les 23.30 h, a la plaça, ball amb el
grup Ostres Ostres. A la 1 h, ball amb
Removida.
ROSES – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes
amb
la
Cobla
Els
Rossinyolets.

VILABERTRAN
Conferència
A les 19.30 h, a la Canònica,
conferència de Miguel Ángel Marín
''Compondre davant la mort: les
darreres sonates de Schubert''.
Música
A les 21 h, a la Canònica, concert de
piano amb Igor Levit.
DIUMENGE 2
AVINYONET DE PUIGVENTÓS – FIRA
Durant tot el dia, pels carrers, fra
infantil el Follet amb parades, tallers ...
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Presentació
A les 12 h, al convent de Santa Clara,
presentació del centre d'interpretació
virtual del call de Castelló, a càrrec de
Marisa Roig.
Música
- A les 12 h, al convent de Santa Clara,
recital '' Entre els estanys i el fossar.
Relats i cançons tradicionals de la
cultura jueva'', a càrrec de Cristina
Cercià i Elena Martinell.
- A les 19 h, a la platja de la Bocana,
actuació de Pablo Serna, Irún, Tomas el
Trobador....
FIGUERES – ACÚSTICA
- De 18 a 24 h, a la plaça Catalunya,
espai Food Trucks.
- A les 18 h, a la Rambla, concert de
Macedònia.
- A les 19.30 h, a la Rambla, actuació
de l'Orquestra Di-Versiones.
L'ESCALA – FESTA MAJOR
- A les 11.30 h, ofci i, tot seguit,
sardanes a càrrec de la Cobla Principal
de l'Escala.
- A les 17 h, a La Punta, cercavila
familiar Net, a càrrec de la companyia
La Tal.
- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
espectacle de circ The Flamingo's, a
càrrec de Alter Circus.
- A les 18 h, a la Sala Polivalent,
concert i ball a càrrec de l'Orquestra
Maravella.

- A les 21 h, a La Platja, gimcana
nocturna.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes a càrrec de la Cobla La
Principal de l'Escala.
- A les 23 h, a la Riba, festa de l'escuma
amb discomòbil Sons.
LA JONQUERA – TROBADA
De 10 a 13 h, a la plaça Nova, trobada
de puntaires.
NAVATA
Romeria
Al matí, a la Mare de Déu del Mont,
romeria del poble.
Ball
A les 18 h, al Centre Cívic, ball amb en
Carles Xandri.
PERALADA – SORTIDA
A les 11 h, a Vilanova de la Muga,
sortida
guiada
a les
pintures
romàniques de Vilanova de la Muga.
Inscripcions al 972538840.
RABÓS D'EMPORDÀ – FESTA
- A les 17.30 h, a la plaça Pere i Anita,
sardanes amb la Cobla Osona.
- A les 19.30 h, a la plaça, cantada
d'havaneres amb Les Anxovetes.
VILABERTRAN
Conferència
A les 19.30 h, a la Canònica,
conferència de Carlos Calderón amb
''Una micro-òpera sacra, amb i sense
paraules''.
Música
A les 21 h, a la Canònica, concert del
Quartet Casals.
DILLUNS 3
L'ESCALA – FESTA MAJOR
- A partir de les 10.30 i de les 15.30 h,
a la Casa del Gavià, tirolina salada.
- A les 16 h, a La Riba, taller de fang a
càrrec de Margarida Geronès.
- A les 18.30 h, a F. Macià, espectacle
de màgia Enfira't a la fira, a càrrec
d'Andreu i el Bagul .

Del 4 al 8 de setembre 2018

- A les 20 h, a la plaça Víctor Català,
concert de blues, a càrrec d'Out or fe
Blue(z).
- A les 22 h, a La Platja, sardanes a
càrrec de la Cobla La Cervianenca.
DIMARTS 4
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 21 h, a la Basílica, concert de duo
Cello & Guitar.
L'ESCALA – FESTA MAJOR
- A les 10 h, a la Platja, sortida de
OFNIS – Objectes Flotants No
identifcats.
- A les 12 h, a la plaça Catalunya, feta
de l'escuma.
- A les 17 h, a la plaça Catalunya,
espectacle infantil de pallassos a
càrrec d’Els Xancleta.
- A les 19h, a la Platja, audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Els
Casenoves .
- A les 22h, a la Platja, espectacle
pirotècnic amb pirotècnia Igual. Tot
seguit, ball amb el grup de versions
Banda Neon.
DIJOUS 6
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTIVAL
- A les 19 h, a la platja Petita,
presentació del festival Terra de
Trobadors.
- A les 20 h, al Convent de Santa Clara,
lectura dramatitzada d'El Bruel, de
Carles Fages de Climent a càrrec de
Tequatre.
- A les 20.30 h, a la plaça de les
Palmeres, sopar medieval i espectacle
amb Subitus i Iraida Sais.

els Tambors de l'Albera.
DIVENDRES 7
CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- A les 9 h, a l'Ajuntament, inici de la
festa amb la penjada de senyera i coets
- A les 10 h, al Passeig, concurs de
dibuix infantil.
- A les 12 h, al pont del Casino, festa de
l'escuma.
- A les 16 h, al Passeig, cucanyes per a
la mainada.
- A les 22 h, a Portdoguer, havaneres
amb el grup Arjau.
- A les 24 h, al Passeig, concert de
festa major amb Autoput i DJ.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTIVAL
- A partir de les 16 h, pels carrers,
Mercat Medieval. Hi haurà actuacions,
cercaviles, contes medievals, ...
- A les 19.30 h, al Convent de Santa
Clara, cicle de música culta So de Lonh
- A les 21 h, plaça Mn Cinto Verdaguer,
espectacle inaugural Ponç Hug IV, el
poderós comte-trobador.
- A les 21 h, al convent de la Mercè, 4 t
sopar dels plebeus.
- A les 22 h, al Palau dels Comtes, gran
Sopar Medieval en honor al Comte
Ponç Hug IV.
- A les 22.30 h, a la plaça Mn Cinto
Verdaguer, concert de música medieval
amb Acibreira.
L'ESCALA – BALL
A les 21 h, a la platja, nits de rumba.

DARNIUS – MÚSICA
A les 19 h, al pantà – zona Club Nàutic,
piano flotant.

LA JONQUERA – FESTA MAJOR
- A les 17 h, a la plaça de l'Ajuntament,
sardanes amb l'Orquestra Maravella.
- A les 19.30 h, a la plaça Nova, concert
amb l'Orquestra Maravella.
- A les 23.30 h, a la plaça Nova, ball de
festa amb l'Orquestra Maravella.

LA JONQUERA – FESTA MAJOR
- A les 19 h, a l'ofcina d'informació
PNIN l'Albera, lliurament de premis del
XIX concurs fotogràfc de l'Albera.
- A les 20 h, pels carrers, cercavila amb

LLERS – FESTA
- A les 22 h, al centre recreatiu,
playbacks a càrrec de la gent del poble.
- A les 24 h, música a càrrec de
Bananna Beach.

PONT DE MOLINS – FESTA
- A les 21.30 h, a la Plaça, havaneres
amb el grup La Garota de l'Empordà.
- A les 23.30 h, ball amb Els Perduts de
Sant Esteve de les Roures.
ROSES – HAVANERES
A les 22 h, a la platja de la Perola,
havaneres amb el grup Els Pescadors
de l'Escala.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema al carrer amb Gorrión rojo.
VILA-SACRA – CONFERÈNCIA
A les 20 h, a la Sala de Lectura, xerrada
de Joan Farrerós '' Vila-sacra , capital
del món''.
DISSABTE 8
ALBANYÀ – FESTIVAL ARTICEL
A les 11 h, al Bassegoda Park, actuació
del Pot Petit.
BORRASSÀ(CREIXELL) – FESTA
- A les 11.30 h, a Creixell, ofci i, tot
seguit, pregó a càrrec de Mariona
Seguranyes.
- A les 21 h, a Creixell, ball amb el grup
Xanadú.
CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- A les 10 h, a la platja del Ros,
travessia del Port.
- A les 12 h, al moll de Portdoguer,
cucanyes marineres i pal enseuat.
- A les 18 h, a la Passeig, ball amb
l'Orquestra Diversiones i DJ Christian
Hook.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – SORTIDA
- Durant tot el dia, pels carrers, Mercat
Medieval.
Hi
haurà
actuacions
musicals,
cercaviles,
espectacles,
tallers, ...
- A les 11 h, sortida guiada a Castelló
d'Empúries, en clau jueva. Inscripcions
al 972156233.
- A les 12 h, torneig d'herois amb Alma
Cubrae.

Del 8 al 9 de setembre 2018

- A les 13 h, al pont Vell, batalla al Pont
Vell amb Despertaferro, el Arquers del
Comtat, Grup Cavallista de Castelló,
Acers Trempats, Arc Sant Celoni i
Mittentis Sagittam.
- A les 17.30 h, a la plaça Mn Cinto
Verdaguer, cercavila cap al torneig
medieval.
- A les 18 h, al camp d'en Capella,
torneig medieval – Memorial Fernando
Arnau.
- A les 19 h, a la Basílica, cicle de
música culta So de Lonh amb Mos
Azimas.
- A les 22.30 h, a la plaça Mn Cinto,
inici del corre-tavernes.
- A les 00 h, cercavila del silenci sortint
del Cau de les Bruixes.
- Ales 00.30 h, al convent de la Mercè,
concert de música medieval amb el
President Xai. Tot seguit, música de
cavallers amb DJ Septi i DJ Buixó.
L'ESCALA
Música
- A les 10 i a les 12 h, a la sala
Polivalent, estrena del musical La
Patufeta, a càrrec dels alumnes de
l'escola El Gavià i l'escola TeArt.
- A les 19 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, concert amb Poètic
Pictures: Chopin & Friends.
Presentació
A les 19.30 h, al museu d'Empúries,
presentació del Llibre Blanc de Víctor
Català, a càrrec d'Enric Casasses.
LA JONQUERA – FESTA MAJOR
- A les 11.45 h, pels carrers, cercavila
amb la Cobla Vila de la Jonquera.
- D'11 a 14 h, al carrer Major, jocs de
carrer a càrrec de l'Associació Guixot
de 8.
- A les 12 h, a l'Església, ofci amb
l'Orfeó Jonquerenc.
- A les 13 h, al carrer Major, sardanes
amb la Cobla Vila de la Jonquera.
- A les 17 h, pels carrers, cercavila amb
en Julià i la Llúcia, els xanquers, els
tambors i els grallers de l'Albera.
- A les 17.45 h, al carrer Major, audició
de sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera.

- A les 18 h, al carrer del Rec, xeringada
pels als més petits.
- A les 19 h, pels carrers, correfoc amb
els Banyetes de l'Albera.
- A les 20 h, pels carrers, correjonks
amb la Xaranga Damm-er.
- A les 22 h, al MUME, concert
Pergolesi amb l'Orquestra de Cambra
de L'Empordà.
- A les les 23.30 h, pels carrers,
correfoc amb els Diables de l'Albera.
- A les 00.15 h, la plaça Nova, nit jove
amb Mitjanit, Birugi i Dj Xavi.
LLERS – FESTA
- A les 12 h, a la pista exterior, festa de
l'escuma.
- A les 17 h, a la plaça del Rambal,
animació infantil amb Jordi Patxeco.
- A les 18 h, a l'Ajuntament vell, Holly
festival amb Dj Ruben Rider.
- A les 23.30 h, a l'Ajuntament vell
concert a càrrec d'Embolingats i , tot
seguit, sessió de disco amb Dj. Ruben
Rider.
PONT DE MOLINS – FESTA
- A les 18 h, a la plaça Dr. Cufí, circuit
de jocs tradicionals gegants i festival
infantil familiar ''El planeta dels
somnis''.
- A les 23.30 h, a la plaça, ball amb La
Montecarlo i DJ.
DIUMENGE 9
ALBANYÀ
Aplec
Durant el dia, a la Mare de Déu del
Mont, aplec del santuari, trobada de les
Maries del Mont i ofrena d'infants a la
Mare de Déu.
- A la tarda, trobada d'acordions.
Festival Articel
A les 21 h, al Bassegoda Park, actuació
del quartet La Chatta.
BORRASSÀ(CREIXELL) – FESTA
A les 16.30 h, a Creixell, espectacle
1,2,3... Chapo, amb la maga Charlotte.

CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- A les 11 h, a La Societat, simultània
d'escacs.
- A les 17 h, a la Passeig, gimkana
infantil.
- A les 21 h, al Passeig, gimcana juvenil
- A les 22.30 h, al Passeig, ball amb
l'Orquestra Gerunda.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTIVAL
Durant tot el dia, pels carrers, mercat
medieval.
Hi
haurà
actuacions
medievals, tallers, jocs, música...
- A les 17.30 h, cercavila cap al torneig
medieval.
- A les 18 h, al camp d'en Capella,
Torneig Medieval- memorial Fernando
Arnau.
- A les 21 h, a la plaça Mn. Cinto,
cloenda amb La mala fi del darrer
comte trobador.
- A les 21.15 h, gran espectacle fnal
del Festival Terra de Trobadors:
Kremah.
L'ESCALA - MÚSICA
A les 10 i a les 12 h, a la sala Polivalent,
estrena del musical La Patufeta, a
càrrec dels alumnes de l'escola El
Gavià i l'escola TeArt.
LA JONQUERA – FESTA
- A les 11 h, a la plaça Nova, espectacle
infantil amb El Pot Petit.
- A les 17 h, a la plaça Nova, festa Holly
- A les 18 h, al carrer Major, audició de
sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera.
- A les 19.30 h, a La Societat, concert
de Violoncels amb Limoncello.
- A les 22 h, a la plaça Nova, havaneres
amb el grup Mar d'Amunt.
LLERS – FESTA
- A les 11 h, a la piscina, 1r Gran Prix
aquàtic.
- A les 17 h, al pavelló, sardanes amb la
Cobla Osona.
A les 17.30 h, pels carrers,
correbruixes.
- A les 19 h, al pavelló, concert i ball a
càrrec de Dekadas.

De l'10 al 16 de setembre 2018

- A les 23 h, pels carrers, correfoc amb
els Diables de l'Albera.
NAVATA – BALL
A les 18 h, al Centre Cívic, ball amb 9
Trànsit.
PONT DE MOLINS – FESTA
- A les 8 h, pels carrers, matinades amb
la Trempera Grallera.
- A les 18 h, a la plaça Dr. Cufí, audició
de
sardanes
amb
la
Cobla
Rossinyolets.
RABÓS – SORTIDA
A les 11 h, sortida guiada al monestir
de Sant Quirze de Colera. Inscripcions
al 972563082.
ROSES – SORTIDA
A les 8.30 h, a la plaça de l'Església,
pujada al Pic de l'Àliga.
TERRADES – APLEC
A les 11.15 h, a la Salut de Terrades,
aplec de sardanes amb la Cobla Vila de
la Jonquera.
DILLUNS 10
CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- A les 19 h, al pont del Casino, Holi
Party festival de colors.
- A les 22.30 h, a La Sala, teatre amb
Bona nit benparits!, a càrrec de Fel
Faixedas.
LA JONQUERA – FESTA MAJOR
- A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre La yaya Rosita: plantas,
recuerdos y remedios.
- A les 22 h, a la plaça Nova, ball amb el
Duet d'Ambient.
PERALADA – DIADA
- A partir de les 17 h, a Vilanova de la
Muga, inflables per a la mainada.
- A les 22 h, a Vilanova de la Muga, ball
amb el conjunt Genion's.

DIMARTS 11
CADAQUÉS – FESTA MAJOR
- A les 19.30 h, al Passeig, sardanes
amb la Cobla la Principal de Banyoles.
- A les 21.30 h, al Passeig, traca fnal
de festa major.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – DIADA
- A les 11 h, a la plaça dels Homes,
salves a càrrec dels Fusellers. Tot
seguit, sardanes.
- A les 21 h, a la Basílica, sardanes amb
Tono Blasi (guitarra).

accions consecutives a càrrec de
Paloma Orts, Antoni Karwowski i Abel
Bàguena.
- A les 16.30 h, a la Societat i pel poble,
accions de Cecile Richard, Ramón
Guimaraes, Ana Milovanovic i Jelili
Atiku.
- A les 22.15 h, a la Societat, concert de
la rapera Joina.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES-PRESENTACIÓ
A les 19 h, al Centre Cívic, presentació
del llibre L'Empordà costaner de Fages
de Climent.

L'ARMENTERA – HAVANERES
A les 21.30 h, a la plaça de l'Església,
havaneres amb el grup Les Anxovetes.

FIGUERES – CASTELLS
A les 20 h, pels carrers, cercavila de la
Colla Castellera de Figueres.

LA JONQUERA – DIADA
- A les 10 h, al MUME, acte institucional
amb l'Orfeó Jonquerenc.
- A les 18.30 h, al carrer Major, audició
de sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera.

L'ESCALA – MÚSICA
A les 19 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, concert de piano a 4 mans
amb Aurora Cogliandro i Rosabianca
Rachel.

ROSES – DIADA
- A les 18 h, a la sala la Ciutadella, ball
amb Gemma i Blanca.
- A les 19 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la Cobla Cervianenca.
DIVENDRES 14
BOADELLA – LA MUGA CAULA
- A les 19 h, a la Societat, inauguració
de la 14a edició La Muga Caula.
- A les 20 h, a La Societat i pel poble,
accions de Natàlia Espinet i Eliana
Beltrán
- A les 22 h, a la Societat, vídeo-clipponència de Joan Caselles, ''De NY a la
Bisbal, un paisatge espiral''.
- A les 22.30 h, a La Societat, BE Espiral
(Breu i Espontani a MD en el 50
aniversari de la seva mort).
DISSABTE 15
BOADELLA – LA MUGA CAULA
- A les 11.30 h, a la Societat i pel poble,

LA JONQUERA – SORTIDA
A les 9 h, a La Societat, sortida infantil
al Castell de Rocaberti. Inscripcions al
607544528.
PAU – FESTA
A les 23 h, a la piscina, ball amb el grup
Superfluid.
ROSES – BALL
A les 22 h, a la sala de La Ciutadella,
ball amb en Pep i Maria José Trio.
VILAFANT – SORTIDA
A les 12 h, visita teatralitzada a Palol
Sabaldòria. Inscripcions al 618547958.
DIUMENGE 16
BOADELLA – LA MUGA CAULA
- A les 11 h, a la Societat, presentació
del llibre Signos y significados, de
Johanna Speidel.
- A les 12 h, a la Societat i pel poble,
accions duracionals simultànies per
par de tots els artistes de la trobada.

Del 18 al 28 de setembre 2018

FIGUERES – BALL
A les 17.30 h, a la sala Erato, ball amb
Xanadú grup.
LLADÓ – FIRA DEL FORMATGE
Durant tot el dia, a la plaça Major, fra
del formatge artesà. Hi haurà mostra
de creadors residents al poble.
- De 9 a 12h, concurs de formatges
artesans Lladó 2018.
- A partir de les 10 h, Farcell de jocs
tradicionals de Fefe i Companyia.
- A les 12.30 h, concert de Laduda
Ofender.
- A les 17.30h, espectacle infantil amb
Jordi Tonieti .
- A les 18.30h Concert amb Fun Covers
NAVATA – BALL
A les 18 h, al Centre Cívic, ball amb
l'Albert Paolo.
ROSES
Fira
De 10 a 14 h, a la Riera Ginjolers, fra
d'entitats.
Ball
A les 18 h, a la sala La Ciutadella, ball
amb Mike.
VILABERTRAN – FIRA
Durant tot el dia, a la plaça dels
Hortolans, fra de la poma del relleno,
de
verdures
de
l'hort,
mercat
d'artesania,
demostració
d'ofcis
artesanals...
- A les 10.30 h, portes obertes a la
Torre d'en Reig.
- A les 11 h, per la fra, desflada dels
Capgrossos
de
Vilabertran
acompanyats pels GraLlers.
- A les 11 h, a la plaça Hortolans,
demostració del joc de bitlles catalanes
- A les 11.30 i 12.30 h, visita guiada al
monestir romànic de Santa Maria.
- A les 11.30 h, taller de globoflèxia
amb la companyia de Mickey Mouse i
Minion Stuart.
- A les 12 h, al claustre, xerrada ''Els
secrets dels Bonsais''. A la plaça dels
Hortolans, taller d'empelt d'arbres
fruiters.
- A les 13 h, a la plaça Major, sardanes

a càrrec de la Cobla Els Rossinyolets. A
la plaça dels Hortolans, demostració
del procés d'elaboració del vi a càrrec
de Lluís Torrent.
- A les 17.30 h, a la plaça dels
Hortolans, espectacle infantil On és el
pagès, a càrrec de Jeepgasulla.
- A les 19 h, a la plaça Major, ball de
tarda amb el grup Sona bé.
DIMARTS 18
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 21 h, a la Basílica, concert duo
Cello & Guitar.
DIMECRES 19
LA JONQUERA – PRESENTACIÓ
A les 17 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Petita història de les vies
verdes.
DIJOUS 20
ROSES – PRESENTACIÓ
A les 19.30 h, a la Biblioteca,
presentació del llibre Yo maté a
Leopoldo María Panero, d'Henar Galán.
DISSABTE 22
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTIVAL
Durant tot el dia, al convent de Santa
Clara,
festival
internacional
de
literatura Black Edge.
FIGUERES
Contes
A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb La nit de les potes d'aranya,
a càrrec de Susana Tornero.
Visites
A les 12 h, al Museu del Joguet, visita
teatralitzada infantil Toc-toc...Rejoc!
Inscripcions al 972504585.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 19 h, a Sant Marí d'Empúries,
concert a càrrec de Vadim Tchijik (violí)
i Anna Carrere (piano).
- A les 21 h, a l'Alfolí de la Sal, actuació

de Jaume Arnella (veu i guitarra) i
Ferran Martínez (Acordió).
ROSES – BALL
A les 22 h, a la sala La Ciutadella, ball
amb Nou Trànsit.
DIUMENGE 23
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTIVAL
Durant tot el dia, al convent de Santa
Clara,
festival
internacional
de
literatura Black Edge.
FIGUERES – CASTELLS
A les 11.30 h, a la plaça Catalunya,
cercavila fns l'Ajuntament on es farà la
diada castellera d'aniversari.
NAVATA – BALL
A les 18 h, al Centre Cívic, ball amb Pep
i M. José.
PORT DE LA SELVA – SORTIDA
Al matí, al Parc Natural del Cap de
Creus, itinerari amb snorkel entre la
posidònia i les roques. Inscripcions al
693728565.
ROSES – BALL
A les 18 h, a la sala La Ciutadella, ball
amb Love Me Tender.
DIMARTS 25
FIGUERES – TAULA RODONA
A les 19 h, a la Biblioteca, taula rodona
amb els artistes de La Muga Caula.
DIMECRES 26
LA JONQUERA – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Auuuuu! Contes de llops, a
càrrec d'Olga Cercós.
DIVENDRES 28
FIGUERES
Contes
A les 17 h, a la Biblioteca, contes per a

Del 29 al 30 de setembre 2018

nadons amb la Cia. La Minúscula i
Contes de cargols.
Conferència
A les 19 h, al Museu de l'Empordà, taula
rodona ''Els Dalí en la intimitat'' a càrrec
de Lali Bas, Emília Pomés i Mariona
Seguranyes.
PORTBOU – JORNADES
- A les 16 h, a l'Escola Walter Benjamin,
conferencia de Vicente Ordóñez ''Estat
d'excepció:
la
interpretació
del
materialisme
històric
de
Walter
Benjamin.
- A les 17 h, presentació del workshop
de Yael Karavan.
- A les 18.30 h, conferència de Maria
Maïlat, ''Ser o no ser marxista segons
Walter Benjamin. Quins passatges
entre Brecht, Scholem, Adorno?''
- A les 19.30 h, presentació del llibre
Asja Laci. Amor de direcció única, de
Roser Amills.
ROSES – LECTURA
A les 22 h, a la sala La Ciutadella, ball
amb David Magem.
DISSABTE 29
FIGUERES – CONTES
A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb Els magicontes d'Armand
de Cabestany, a càrrec de Litu
Bambasses.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 19 h, a Sant Martí d'Empúries,
recital de violoncel i piano a càrrec de
Franco
Maggio
Ormezowsky
i
Emmanuela Maggio.
A les 21 h, a l'Alfolí de la Sal, actuació
d'Artur Blasco (acordió diatònic, rabec i
percussions tradicionals) i Marién de
Casimiro (violí).
PORTBOU – JORNADES
- A les 10 h, a l'Escola Walter Benjamin,
conferencia de Salvador Cuenca amb
''A Portbou en sisena per autopista per
parlar de la metàfora del fre de mà
d'Einbahnstrabe [Carrer de direcció
única] de Walter Benjamin''.

- A les 11.30 h, xerrada de Marcelo
Expósito i ''L'art de la producció de
Walter Benjamin''.
- A les 16 h, conferència de Alain Badia
i ''A què anomenem malenconia
d'esquerres?''
- A les 17 h, Benoit Bohy-Bunel parlarà
de la ''Introducció a la crítica del valor''.
- A les 18 h, conferència de Jean
Calens, ''Passatge de les idees. Notes
sobre el passatge d'algunes idees a
d'Albera''.
DIUMENGE 30
CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, fra de
brocanters.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – SORTIDA
A les 11 h, a l'Ofcina de Turisme, visita
guiada a l'itinerari literari Fages de
Climent a Castelló.
LA JONQUERA – JORNADA
De 10 a 1 4h, al MUME, jornada de
portes obertes.
- A les 11 h, al MUME ,visita guiada.
Inscripcions al 972556533.
NAVATA – BALL
A les 18 h, al Centre Cívic, ball amb el
grup Ostres Ostres.
PORTBOU – JORNADES
- A les 16 h, a l'Escola Walter Benjamin,
lectura i diàleg teatral Bertoid Brecht /
Walter Benjamin presentat per Maria
Maïllat.
- A les 11 h, a l'esplanada del cementiri,
dansa de Yael Karavan dedicada al
Memorial Passatges.
- A les 12.30 h, al Cementiri, discurs
d'Anna Roche.
ROSES – BALL
A les 18 h, a la sala La CIutadella, ball
amb Xanadú grup.

