Juliol 2017
EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS, CONCURS

la nau'', a
Rodríguez.

càrrec

de

Gonzalo

CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
Fins al 30 d'agost, a la sala
d'exposicions, exposició ''950 anys del
monestir de Sant Miquel de Fluvià''

MAÇANET DE CABRENYS
EXPOSICIÓ
Fins al 15 de juliol, a l'Oficina de
Turisme, exposició de pintors de Maça
i Reiners.

CASTELLÓ
D'EMPÚRIES
–
EXPOSICIÓ
Fins al 30 de juliol, als Aiguamolls de
l'Empordà, exposició dels 25 anys de
concurs de dibuix i pintura de natura
Memorial Albert Ramon Estarriol.

PERALADA – EXPOSICIÓ
Del 13 al 30 de juliol, al Centre
Cultural, exposició fotogràfica de
Josep Rovira ''Gironit''.

Fins al 31 de juliol, al Cortalet,
exposició de cartells dels 25 anys de
Memorial Albert Ramon i Estarriol
1992-2016.
Fins a l'1 d'octubre, a la Farinera,
exposició
temporal
''Empordà
industrial''.
Fins al 31 d'octubre, per sis espais del
municipi, exposició ''Empuriabrava, 50
anys''
FIGUERES – EXPOSICIONS
Fins al 21 de juliol, a la Biblioteca,
exposició ''Cadira 2015B''.
Del 26 de juliol al 28 d'agost, a la
Biblioteca, exposició ''100 anys de
Ressorgiment''.
FORTIÀ – EXPOSICIÓ
Del 13 al 18 de juny, al Centre Social,
exposició
sobre
el
reciclatge
''ExpoTries''.
LA JONQUERA – EXPOSICIONS
Del 8 de juliol al 29 de novembre, al
MUME, exposició ''El món dels
vencedors'', d'Ignasi Prat.
Del 10 de juny a l'1 d'octubre, al
MUME,
instal·lació
de
l'artista
Eduardo
Gómez
Ballesteros
''Machettes''.
Fins al 2 de juliol, al MUME, exposició
''Vides errants. Postguerres i exilis
dels germans Pi i Sunyer, 1939-1950
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Del 16 de juliol al 6 d'agost, a la Casa
del Gavià, exposició de pintura de la
beca de Primavera ''La llum que broda

PORT DE LA SELVA – EXPOSICIÓ
Fins a l'11 de setembre, a la sala
d'exposicions del carrer Major,
exposició ''Gisela, una nina diferent de
les altres''
Del 8 de juliol a finals d'agost, al
Centre Arbar de la Vall de Santa Creu,
exposició de Mireia Corominas
''Revelar els mots'', d'Isabel Banal
''Faída'' i de Carme Viñas ''Silent
Science''.
ROSES – EXPOSICIONS
Del 8 de juliol al 3 de setembre, a la
sala d'exposicions de La Ciutadella,
exposició ''Vides errants. Postguerres i
exilis dels germans Pi i Sunyer''.
Del 8 de juliol al 6 d'agost, a Ca
l'Anita,
exposició
de
Francesc
Gillamet, ''Paisatges''.
SANT
PERE
PESCADOR
–
EXPOSICIÓ
Fins al 6 de juliol, a la plaça
Catalunya, exposició ''El càmping, un
estil de vida''.
VILABERTRAN – EXPOSICIÓ
Del 29 de juliol al 8 d'octubre, a la
Canònica de Santa Maria, exposició
d'Enric Ansesa i Xavier Escribà, ''Nit i
somni''.
L'ESCALA – VISITA GUIADA
- Els dilluns, a les 10 h, a Museu de
l'Anxova i la Sal, ruta per la duna
litoral d'Empúries.
- Els dimarts, a les 10 h, al Museu de
l'Anxova i la Sal, rutes culturals: camí
de ronda de les Planasses i Bol Roig.
- Els dimecres, a les 10 h, al Museu
de l'Anxova i la Sal, ruta de pesca i
pescadors. I, a les 19 h, al portal

medieval, visita guiada per Sant Martí
d'Empúries.
- Els dijous, a les 10 h, al Museu de
l'Anxova i la Sal, visita per
l'arquitectura defensiva de la costa i
als búnquers de les Planasses.
- Els divendres, a les 10 h, al Museu
de l'Anxova i la Sal, ruta relacionada
amb Víctor Català.
- Els dissabtes, a les 10 h, al Museu
de l'Anxova i la Sal, ruta marinera. I a
les 19 h, a l'Alfolí de la Sal, ruta pel
barri vell.
- Els diumenges, al MAC d'Empúries,
visita romana a les ruïnes d'Empúries
LLANÇÀ – VISITES GUIADES
- Els dilluns, a les 18 h, a la platja de
la Varella, un passegi en família pel
camí de ronda. A les 22 h, a la Valleta,
visita ''Nit d'estels a l'Albera''
- Els dimarts, a les 18 h, a la Valleta,
visita ''Animals i animalons de l'Albera.
A les 22 h, a la Valleta, visita guiada
''Nit d'estels a l'Albera''
- Els dimecres, a les 18 h, a l'Oficina
de Turisme, visita guiada Llançà o el
Parc Natural del Cap de Creus. A les
22 h, a la plaça Major, visita
teatralitzada pel Llançà medieval: el
monjo Crispi.
- Els dijous, a les 11 h, a la biblioplatja
de la platja del port, visita ''Els tresors
del mar''.
- Els divendres, a les 10 h, a cap Ras,
visita guiada amb l'essència de cap de
Ras.
- Els dissabtes, a les 18 h, a l'Oficina
de Turisme, visita ''La porta d'entrada
al cap de Creus by MDA''
ROSES – VISITES GUIADES
- Els dimarts i dimecres, a les 22 h, a
La Ciutadella, visita teatralitzada Nit
de Sirenes a la Ciutadella.
- Els dimarts i divendres, a les 17 h, al
port, visita guiada al port de pesca i a
la subhasta de peix.
- Els dimecres, a les 19 h, al castell de
la Trinitat, conte infantil teatralitzat
Marco, el cuiner del castell. A les 21 h,
visita guiada al castell seguida de
visita al búnquer.
- Els divendres, a les 19 h, a La
Ciutadella, les noves aventures d'en
Gromec, el gat de la Ciutadella. A les
22 h, al castell de la Trinitat, visita
guiada ''Nit d'estels al castell'' amb

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. (D.L. GI 842/94)

L'1 de juliol 2017
xerrada i observació astronòmica.
- El divendres 7 i 21, a les 19 h, a
l'Oficina de Turisme, visita guiada al
refugi antiaeri, i els divendres 14 i 28,
a les 19 h, visita guiada al Castrum
visigòtic.
- Cada dia, visites guiades a La
Ciutadella ''Passejades d'història'', i a
les 17.30 h, al castell de la Trinitat,
visites guiades "Un mirador fortificat"
SANT PERE PESCADOR – VISITA
Els dies 18 i 25, a les 18 h, a l'Oficina
de Turisme, visita guiada per l'itinerari
natural del riu Fluvià.
COLERA - TALLER
El dia 1 de juliol, al Trull, taller
''Alimenta tant la mel de les abelles,
com la llet de les ovelles'', a càrrec de
les àvies remeieres.
FIGUERES – TALLERS
Els dimarts, a La Cate, a les 20.30 h,
taller de sardanes dins dels actes de
la Capitalitat de la Sardana.
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.
L'ESCALA – TALLERS
Els dimarts i dijous, a les 17 h, al
Museu de l'Anxova i la Sal, taller de
barquetes de suro.
El dia 18, a la plaça Pequín, taller
infantil de scrap.
PERALADA – TALLERS
El dia 26, a les 18 h, i el 29, a les 10
h, tallers de reutilització i reciclatge.
ROSES – TALLERS
Els dilluns, a les 19 h, a La Ciutadella,
taller d'arqueologia per a mainada de
8 a 12 anys.
Els dimecres, a les 17 h, a la
Biblioteca, taller d'estiu per a mainada
de 7 a 11 anys, Saltant en el temps.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ –
TALLERS
El dia 19, a les 18 h, i el dia 22, a les
10 h, taller de reutilització i reciclatge.
VILAMALLA – TALLERS
El dia 5, a les 18 h, i el dia 8, a les 10
h, taller de reutilització i reciclatge.
FIGUERES – JORNADES
Fins al 8 de juliol, als restaurants,
jornades gastronòmiques ''Tastets
Surrealistes''.
FIGUERES – CONCURS
Fins a l'11 de setembre, concurs de
fotografia ''Figueres, capital de la
sardana''. Organitzat pel Casino
Menestral Figuerenc.
DISSABTE 1
CABANELLES – JORNADES
- Al matí, xerrada ''Mozart, el
romàntic'' a càrrec de Joan Vives. Tot
seguit, concert Del clave al fortepiano,
comentat per Mireia Ruiz i JM Roger.
- A la tarda, conferència ''Les altres
llums de la il·lustració. Una reflexió
sobre les societats esotèriques i
iniciàtiques durant el segle de les
llums'' a càrrec del Dr. Pere Sánchez.
A continuació, espectacle teatralitzat A
casa dels Mozart, amb Dr. F. Algaba i
el grup de teatre La Boia.
CADAQUÉS – DOCUMENTAL
A les 19.30 h, al teatre Art i Joia,
projecció del documental La vida
secreta de Portlligat. La casa de
Salvador Dalí.
FIGUERES – FESTA SANT PERE
Durant tot el dia, al passeig Nou,
mercat medieval i alimentació, taverna
medieval,
escola
de
cavallers,
espectacles
eqüestres,
titelles,
cercaviles musicals ...
- A les 11, 12.15 i 17 h, a la placeta del
Parc Bosch, contacontes amb Ricard
Ulldistret.
- A les 12.15 h, lluites de cavallers.
- A les 12.30 i 18.30 h, titelles
medievals amb Binixiflat.
- A les 13.15 h, al passeig Nou,
semifinals del torneig amb espectacle
amb cavalls.
- A les 17.30 i 19.30 h, al passeig Nou,
La Justa del Rei Jaume amb

Drakònia.
- A les 21.30 h, a la placeta del Parc
Bosc,
festa
de
taverna
amb
espectacle nocturn amb música, relats
i foc.
GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Fairfly, a
càrrec de la Cia. La Calòrica.
LA JONQUERA – MÚSICA
A la nit, a la plaça nova, actuació del
còmic Manolo Cereto i, tot seguit, ball
amb el duet Jordi i Maite.
LLANÇÀ – FIRA DE L'ABAT
Durant tot el dia, pels carrers, Fira de
l'Abat amb tavernes medievals,
productes d'alimentació, campament
arqués, espectacles d'aus rapinyaires,
faquirisme, de titelles...
MAÇANET DE CABRENYS – FESTA
- A les 18 h, a la plaça de la Vila, ball
de bastons a càrrec d'Els Picots del
Fluvià.
- A les 24 h, a l'Horta, ball amb el grup
Superfluid i, tot seguit, Dj Charcuterie.
PEDRET I MARZÀ – VISITA
A les 18 h, visita guiada a l'església de
Pedret i al castell de Marzà. Inscripció
al 972530550.
PERALADA
Havaneres
A les 20.30 h, al la Sala de Vilanova
de la Muga, havaneres amb Els
Pescadors Badia de Roses.
Ball
A la nit, al parc de la Coromina, ball
amb el duet Majèstic.
PORT DE LA SELVA – VISITA
A les 10 h, visita guiada per descobrir
la vall de Santa Creu i el seu entorn.
Inscripció al 972387122.
ROSES – MÚSICA
- A les 19 h, a la plaça Catalunya,
espectacle musical familiar.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Foment del
Montgrí.
SANT PERE PESCADOR
Mercat
Durant tot el dia, als carrers del
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Del 2 al 7 de juliol 2017
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Música
A les 22 h, a l'Església, concert a
càrrec del Cor i Orquestra de Cambra
de l'Empordà
SIURANA - FESTA
- A les 19 h, al costat del camp
d'esports, sortida de la cursa
d'obstacles de la Barretina Rural Fest.
Inscripció a www.barretinaruralfest.cat
Tot seguit, El show d'en Berto i
concert a càrrec de Diversiones,
Bananna Beach i Animal Dj.
DIUMENGE 2
CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, fira de
brocanters.
COLERA – FIRA DE LA MEL
Durant tot el dia, pel centre del poble,
fira de la mel novella.
- A les 10 h, visita al taller d'extracció i
envasat de la mel.
- A les 16.30 h, concurs de dibuix per
a grans i petit dedicat a les abelles i la
mel.
FIGUERES – FESTA SANT PERE
Durant tot el dia, al passeig Nou,
mercat medieval i alimentació, taverna
medieval,
escola
de
cavallers,
espectacles
eqüestres,
titelles,
cercaviles musicals ...
- A les 11, 12.15 i 17 h, a la placeta del
Parc Bosch, contacontes amb Ricard
Ulldistret.
- A les 12.15 h, lluites de cavallers.
- A les 12.30 i 18.30 h, Titelles
medievals amb Binixiflat.
- A les 13.15 h, al passeig Nou,
semifinals del torneig amb espectacle
amb cavalls.
- A les 17.30 i 19.30 h, al passeig Nou,
La Justa del Rei Jaume amb
Drakònia.
LLANÇÀ – FIRA DE L'ABAT
Durant tot el dia, pels carrers, Fira de
l'Abat amb tavernes medievals,
productes d'alimentació, campament
arqués, espectacles d'aus rapinyaires,
faquirisme, de titelles...
MAÇANET DE CABRENYS – FESTA
- A les 18 h, a la plaça de la Vila,

sardanes amb l'Orquestra Costa
Brava.
- A les 23 h, a l'Horta, concert i ball de
festa amb l'Orquestra Costa Brava.
PERALADA – MÚSICA
A les 20 h, a la plaça Gran, concert
amb Colchester Royal Grammar
School.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
VISITA
A les 11 h, visita guiada pel poble.
Inscripció al 972569140.
LA VAJOL – MERCAT
Durant tot el dia, Mercat del trasto vell.
VILAJUÏGA – BALL
A les 18 h, a la Sala Polivalent, ball
amb el conjunt Xanadú Grup.
DILLUNS 3
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 19.30 h, a la platja del Port,
contes musicats i taller de xapes a
càrrec de la Cia La Sal.

L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva a càrrec de discomòbil Sons.
PERALADA – FESTIVAL
A les 22 h, espectacle inaugural amb
la Béjart Ballet Lausanne.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca Circ de puces, a
càrrec de Cia Fèlix Brunet.
Cinema
A les 22 h, a l'espai La Ciutadella,
projecció de la pel·lícula Tarde para la
ira, de Raúl Arévalo.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h,a la plaça de l'Església,
cinema al carrer amb la projecció de
Sully.
DIVENDRES 7

DIMARTS 4

CANTALLOPS - MÚSICA
A les 22.30 h, al celler Vinya dels
Aspres, concert de Ramon Mirabet.

L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la plaça de la Sardana,
ball a càrrec de Pa d'Àngel.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22.30 h, a la plaça de la Basílica,
concert d'Estrella Morente.

ROSES - INFANTIL
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, espectacle d'animació
infantil ''Cercavila Street Band''

FIGUERES
Dansa
A les 21 h, al Teatre El Jardí, dansa
contemporània amb la Cia James
Wilton Dance i l'espectacle Leviathan.
Sardanes
A les 22 h, a la Rambla, audició de
sardanes amb la cobla Tres Vents.

DIMECRES 5
L'ESCALA – SARDANES
A les 22 h, a la Platja, audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Vila de
la Jonquera.
DIJOUS 6
FIGUERES
Dansa
A les 21 h, al Teatre El Jardí, dansa
contemporània amb la Cia. Roser
López i l'espectacle Lowland.
Cinema
A les 22.30 h, a La Cate, cinema a la
fresca
amb
una
selecció
de
curtmetratges Choreoscope.

GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Trams, a
càrrec de Marcel Tomàs.
PERALADA – FESTIVAL
A les 22 h, espectacle inaugural amb
la Béjart Ballet Lausanne.
VILAFANT – MÚSICA
A les 22 h, als jardins de Can
Massanet, actuació de Josep Tero
quartet presentant Kavafis en concert
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Del 8 al 13 de juliol 2017
DISSABTE 8
CADAQUÉS – INFANTIL
A les 19 h, al Passeig, espectacle
infantil amb The Bellboy.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES - MÚSICA
A les 22.30 h, a la plaça de la Basílica,
concert dels Amics de les Arts.
FIGUERES – DANSA
A les 21 h, al Teatre El Jardí, dansa
contemporània amb la Cia. Sharon
Fridman i l'obra Free Fall.
GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Lo
nostre funciona, a càrrec de la Cia.
Mali Vanili.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 20 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, música de pel·lícules a
càrrec de Stefano Maffizzoni i Palmiro
Simonini.
PERALADA
Infantil
A les 18 h, a la plaça del Pont, jocs de
cucanya per a la mainada.
Festival
A les 22 h, al l'auditori del parc,
concert de l'orquestra del Capitole de
Toulouse amb Irene Theorin.
PORT DE LA SELVA - ART
- A partir de les 11 h, a la vinya del
Clumet, Mireia Coromina portarà a
terme l'acció-instal·lació ''Reproduir el
terra''.
- A les 19 h, a la vinya del Clumet,
Isabel Banal realitzarà ''Amb la suor
del front I''.
- A les 20 h, a la vinya del Clumet,
Carme Viñas realitzarà ''Connecting
message''.
ROSES – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Mil·lenària.
SANT PERE PESCADOR
Mercat
Durant tot el dia, als carrers del
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Espectacle
A les 19 h, a la plaça Major,

espectacle de foc, serps i punyals ''50
anys de faquir'' a càrrec Fakir Kirman.
DIUMENGE 9
AGULLANA - MULLA'T
Durant tot el dia, a la piscina. Mulla't
per l'esclerosi.

LLANÇÀ – INFANTIL
A les 19.30 h, a la plaça Major, contes
amb Alma i la Mar de Contes i
l'espectacle alma amb contes d'ocells
dins d'un cistell.
DIMARTS 11

FIGUERES - MÚSICA
A les 20 h, a La Cate, concert de Lu
Rois i Carla.

L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça Avi Xaxu,
activitat infantil amb un taller de
Creapptius.
Ball
A les 22 h, a la platja, ball a càrrec del
grup Dalton X.

L'ESCALA – INFANTIL
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
festa de l'escuma a càrrec de Sons.

ROSES – INFANTIL
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, mini disco infantil.

LA JONQUERA – MULLA'T
De 10 a 19 h, a la piscina municipal
Mulla't per l'esclerosi múltiple.

DIMECRES 12

ALBANYÀ – MULLA'T
A les 12 h, al Bassegoda Park, Mulla't
per l'esclerosi múltiple.

PERALADA – FESTIVAL
- A les 19 h, a la plaça de la Vila,
concert amb la cobla Bisbal Jove i
David Planas, amb Tututs!.Tot seguit,
espectacle de hip hop amb Brodas
Bros.
- A les 22 h, al claustre de Sant
Domènec, concert de Toti Soler Trio i
Gemma Humet.
PORTBOU
Trobada
A les 10 h, a la Rambla, trobada de
puntaires.
Mulla't
A les 10 h, al passeig Companys,
Mulla't per l'esclerosi múltiple.
ROSES – MÚSICA
A les 22 h, a La Ciutadella, concert de
piano a càrrec d'Eleuterio Domínguez.
VILAFANT – MÚSICA
A les 20 h, als jardins de Can
Massanet, concert de Hop's Trio.
DILLUNS 10
FIGUERES – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Josep Pla,
concert de carrilló i cobla amb la
Cobla Sant Jordi.

L'ESCALA – SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes amb
la cobla La Principal de l'Escala.
PERALADA – CINEMA
A les 22 h, a la plaça Gran, cinema
amb la projecció de ¡Ave, César!
(comèdia).
DIJOUS 13
CASTELLÓ D'EMPÚRIES- INFANTIL
- A les 19 h, a la plaça de les
Palmeres, espectacle El gran llibre de
les històries imaginades.
- A les 20 h, a la plaça de les
Palmeres, trobada d'entitats del poble,
amb la participació de la colla
castellera Vailets de l'Empordà i la
colla de diables Els Senyors del Foc.
FIGUERES – CINEMA
A les 22.30 h, a La Cate, cinema a la
fresca
amb
Reservoir
Dogs.
Presentaran la projecció Jacint
Casademont i David 'Callhan' Ruiz.
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva a càrrec de discomòbil Sons.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Esglèsia,
contes a la fresca Missió Setciències,
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Del 14 al 15 de juliol 2017
a càrrec de la Cia Ruskus Patruskus.
Cinema
A les 22 h, a l'espai La Ciutadella,
projecció de la pel·lícula La llegada
(Arrival), de Denis Villeneuve.
DIVENDRES 14
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
- A les 19 h, al passeig Marítim, batalla
de colors Holi Color Party amb els
Dj's Ernest Codina i Roger Carandell.
- A les 20 h, al Centre Cívic
d'Empúriabrava, concert de guitarra
de 7 cordes, amb Arnaud Filion.
- A les 22 h, al passeig Marítim, nit de
música i ball amb Musimano.
FIGUERES – SARDANES
A les 22 h, a la Rambla, audició de
sardanes amb la cobla Rossinyolets.
GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació
de
l'espectacle
Imperfecto, a càrrec del Mag Isaac.
L'ESCALA – FESTIVAL
A les 19 h, a l'Alfolí de la Sal, concert
inaugural del festival Portalblau amb
Criatures.
- A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal,
conferència
sobre
la
música
Mediterrània, a càrrec del David
Ibàñez, Jordi Martí.
MOLLET DE PERALADA – MÚSICA
A les 20 h, al Celler la Vinyeta, concert
de Paula Valls.
NAVATA – FESTA DEL CARME
- A les 22 h, a la plaça, ball amb els
grups Buena Onda, Dj's Xavi Buixó i
Paugo i Hotel Cochambre.
PERALADA – MÚSICA
A les 19.30 h, al claustre de Sant
Domènec, recital de piano amb
Carolina Santiago.
ROSES – INFANTIL
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
poemestiu infantil: ''Cançons per a la
mainada'', a càrrec d'en Carles
Cuberes.
SANT
PERE
PESCADOR
CASTELLS
A les 20 h, a la plaça Major, actuació

castellera de la Colla Castellera de
Figueres.
VILAFANT – FESTA DEL CARME
- A les 19.30 h, al Parc Mèlies, festa
l'AlternActiva i concert
- A les 22 h, als jardins de Can
Massanet, concert de Not Named.
DISSABTE 15
CADAQUÉS
Art
Durant tot el dia, al Passeig, mostra
d'art.
- De les 19 h a la mitjanit, Concentr.Art
nit.
Música
- A les 20 h, al Passeig, concert de
rock.
- A les 20 h, al celler Martín Falcó,
concert de Pedro Guerra.
- A les 21.30 h, a l'església, concert
d'orgue.
- A les 23 h, al Passeig, ball amb la
discomòbil Gresk-Planet.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
- A les 18 h, al passeig Marítim, festa
de l'escuma infantil
- A les 21.30 h, a la plaça de les
Palmeres, cercavila temàtica amb els
Comediants.
- A les 23.30 h, al passeig Marítim,
espectacle de música i ball amb Va
parir tous, de Ràdio Flaixbac.

d'Empúries, cançó francesa amb
homenatge al Quixot a càrrec de
Jean-Christophe Maurice i Elisabeth
Guironnet.
- A les 21.30 h, al Centre Cultural,
cantada d'havaneres a càrrec de Jordi
Ponti.
MAÇANET DE CABRENYS–MÚSICA
A les 23.30 h, a l'aparcament del pont,
concert a càrrec dels grups Bananna
Beach, Atzembla, La Sra. Tomasa
NAVATA – FESTA
- A les 10 h, a la piscina, festa
recreativa de l'aigua.
- A les 16.30 h, a la plaça del Gorg,
festa de l'escuma, disco kids ...
- A les 18.30 h, pel nucli antic,
cercavila de grallers i gegants.
- A les 19 h, a la plaça de la Vila,
actuació de la Colla Castellera de
Figueres.
- A les 20.30 h, a la plaça, concert a
càrrec d'Angry Monkeys.
- A les 22.30 h, cantada d'havaneres
amb Les Anxovetes.
- A les 00.30 h, música amb Dj Xerpa
PERALADA – FESTIVAL
- A les 20 h, a l'església del Carme,
òpera amb Dido and Aeneas, de
Purcell.
- A les 22 h, a l'auditori del Parc,
concert de Katie Melua.

DARNIUS – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Major, música
amb Rumba Tramuntana.

PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert a càrrec de Clauri Arimany
(flauta) i Pedro

FIGUERES – MERCAT
Durant tot el dia, a la Rambla, mercat
de brocanters i de col·leccionisme.

PORTBOU – MÚSICA
A les 21 h, a les barraques dels
pescadors, Tramunrock.

GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Un
tramvia anomenat desig, a càrrec de
El somni produccions.

ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
espectacle d'animació infantil.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la coble Rossinyolets.

L'ESCALA
Conferència
A les 19 h, a l'Alfolí de la Sal,
conferència: ''La cuina Mediterrània'',
a càrrec del xef Pep Nogué.
Música
- A les 20 h, a l'església de Sant Martí

SANT CLIMENT SESCEBES –
MÚSICA
A les 23 h, al pati de l'Apotecari,
concert a càrrec de Counting Off
Group.

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
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Del 16 al 21 de juliol 2017
DILLUNS 17
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la platja de Can Sopa,
cinema a la platja amb la projecció de
Rogue on. A Star Wars story.
VILAFANT – FESTA DEL CARME
- A les 17.30 h, a la plaça de Can
Gelada, festa de l'escuma.
- A les 23 h, a la piscina, ball amb el
grup Boogie-Woogie.
DIUMENGE 16
ALBANYÀ – VISITA
A les 12 h, visita guiada per Albanyà
medieval. Inscripció al 639196328.
CADAQUÉS – FESTA
- A les 18 h, al moll de Portdoguer,
sortida de la processó marinera.
- A les 20 h, al Passeig, sardanes amb
la cobla Vila de la Jonquera.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTA
- A les 23 h, a la platja Gran
d'Empuriabrava, piromusical.
FIGUERES - MÚSICA
A les 20 h, a La Cate, concert de
Fetus i Holy Bouncer.
L'ESCALA – FESTA
- A partir de les 11 h, presentació de la
catifa de sal, processó marítima amb
la Mare de Déu del Carme fins
l'església.
- A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
màgia per a kids.
- A les 19 h, a la Platja, audició de
sardanes.
- A les 22 h, a la Platja, ball de fi de
festa del Carme.
NAVATA – FESTA
A les 12 h, a la plaça, sardanes amb
la Rosaleda.
- A les 18 h, a la plaça, sardanes,
concert i ball amb l'orquestra
Rosaleda
VILAFANT – FESTA DEL CARME
- De 11 a 14 h, a la piscina, ''Remulla't
amb inflables''.
- A les 13 h, a la plaça Major,
sardanes amb La Principal de Cassà.
- A les 20 h, als jardins de Can
Massanet, actuació de Gemma
Genazzano & Joe Scott.

LLANÇÀ – INFANTIL
A les 19.30 h, a la platja del Port,
contes d'arreu del món a càrrec de
Bel Bellvehí.
DIMARTS 18
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la Platja, ball a càrrec de
la discomòbil Sons.
ROSES – INFANTIL
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, espectacle infantil de
clown.
DIMECRES 19
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 18 h, a l'església, concert
d'orgue
a
càrrec
d'un
grup
internacional d'organistes.
L'ESCALA
Cercavila
A les 21 h, a la plaça de la Rosa,
cercavila de percussió a càrrec de
Batuscala.
Sardanes
A les 22 h, a la Platja, audició de
sardanes a càrrec de la cobla Ciutat
de Girona.
DIJOUS 20
FIGUERES
Fira
Durant tot el dia, a la Rambla,
FiraRambla.
Cinema
A les 22 h, a La Cate, cinema a la
fresca amb Oasis: Supersonic.
L'ESCALA
Música
A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal,
concert de Paula Grande.
Ball
A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva a càrrec de discomòbil Sons.
PERALADA – FESTIVAL
A les 21 h, a l'església del Carme,
òpera
versió
concert
de
La
Straordinaria vita di Sugar Blood.

ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca EEE! Cantem
Contem Dansem, amb cia Bel Contes.
Cinema
A les 22 h, a l'Espai La Ciutadella,
cinema amb la pel·lícula Kubo y las
dos cuerdas mágicas, de Travis
Knight.
Música
A les 22 h, a Santa Margarida, concert
del grup Autoput.
SANT
PERE
PESCADOR
–
SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
amb la cobla Els Rossinyolets.
DIVENDRES 21
CADAQUÉS – ÒPERA
A les 22 h, a la plaça Carles Rahola,
Liceu a la Fresca amb l'òpera Il
trovatore, de Giuseppe Verdi.
DARNIUS – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Major, concert
de Saudade.
FIGUERES
Òpera
A les 22 h, a La Cate, òpera a la
fresca amb Il Trovatore.
Sardanes
A les 22 h, a la Rambla, audició de
sardanes amb la cobla Baix Empordà
GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Pensió
Edèn, a càrrec de la Cia. Estat
Particular.
L'ESCALA
Conferència
A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal,
conferència ''Alexandria, de Seràpis
fins a Hipàtia'', a càrrec d'Andreu
Claret.
Òpera
A les 22 h, a la Punta, Liceu a la
Fresca amb la retransmissió en
directe de l'òpera Il Trovatore de
Giuseppe Verdi.

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. (D.L. GI 842/94)

Del 22 al 24 de juliol 2017
PERALADA – FESTIVAL
A les 22 h, a l'auditori del Parc,
concert de Bryan Ferry.

contes amb la Cia Alquímia Musical i
l'espectacle La casa de la mosca
fosca.

PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 22 h, a Sant Pere de Rodes, nit
lírica amb òpera i sarsuela a càrrec de
Beatrice Jiménez-Marconi (soprano),
Albert Deprius (tenor) i Montse PujolDahne (piano).

PAU – FESTA
De 19 a 1 h, al recinte plaça Nova,
mercat de nit.
- A les 19 h, taller de bombolles
gegants a càrrec de Diverfesta.
- A les 23 h, ball amb discomòbil Dj
Vilchez.

PORTBOU – FESTA
- A les 18.30 h, al Centre Cívic,
cercavila.
- A les 19.30 h, a les barraques dels
pescadors, pregó de festa
- A les 21 h, a les barraques dels
pescadors, proclamació del pubillatge.
- A la nit, a les barraques dels
pescadors, ball amb Remember
Dance i discomòbil.
RABÓS – MÚSICA
A les 20.30 h, als Cellers d'en Guilla,
concert de Judit Neddermann.
ROSES – FESTIVAL
A les 22.30 h, a La Ciutadella, festival
Sons del Món amb concert de
Txarango i Gertrudis.
SANT PERE PESCADOR – MÚSICA
A les 21 h, a la plaça Major, concert a
càrrec de Chester Catholic Choir &
Jazz Band.
VILAFANT – MÚSICA
A les 22 h, als jardins de Can
Massanet, concert de Laura Simó.
DISSABTE 22
GARRIGÀS – FESTIVAL
A les 22.30 h, a l'era del Mas Gironí,
representació de l'espectacle Les
dones sàvies, a càrrec de Ricard
Farré i Enric Cambrany.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 20 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, recital de piano a 4 mans
a càrrec de Sara Rizzo i Michele
Gioiosa.
- A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal,
concert a càrrec de Roger Mas.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 11.30 h, a la platja del Port,

PERALADA – FESTIVAL
- A les 20 h, a l'auditori del Parc,
concert de Franco Battiato.
- A les 20 h, al claustre de Sant
Domènec, concert de cant coral amb
la Coral de Peralada i la Coral
d'Espolla.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert a càrrec de Vadim Tchijik
(violí) i Anna Carrere (piano).
PORTBOU – FESTA
- A les 10.30 h, a la Rambla, cucanyes
per als menuts.
- A les 12 h, al Port, homenatge a les
víctimes.
- A les 17 h, a la plaça del Mercat,
sardanes.
- A les 18 h, a la Rambla, actuació de
Biriatour.
ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
espectacle musical infantil.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la Cobla Ciutat de
Girona.
Festival
A les 22.30 h, a La Ciutadella, festival
Sons del Món amb concert de Tom
Jones.
SANT PERE PESCADOR
Mercat
Durant tot el dia, als carrers del
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Música
A les 22 h, a la plaça Major, concert
de Sam amb Cançons de sempre.

DIUMENGE 23
BOADELLA D'EMPORDÀ – FESTA
A les 12 h, al pont de la Verneda,
baixada d'embarcacions de fabricació
casolana per la Muga.
FIGUERES – MÚSICA
A les 20 h, a La Cate, concert a càrrec
de Mystic Caravan i Medusa Box.
L'ESCALA - FESTIVAL
- A les 20 i 22 h, a la Riba, espectacle
de funambulisme Carena a càrrec de
la Cia La Corcoles.
- A les 21.30 h, a l'Alfolí de la Sal,
concert a càrrec de Neus Mar i
maridatge a càrrec de Rafel Sabadí.
MAÇANET DE CABRENYS – VISITA
A les 10.30 h, visita guiada a Maçanet
medieval. Inscripció al 972544005.
PORTBOU – FESTA
- A les 10 h, a la platja Gran, travessia
transfronterera i travessia popular.
- A les 11 h, a la Rambla, actuació de
Biriatour.
- A les 18 h, a la Rambla, cursa
popular.
ROSES
Música
A les 21 h, a La Ciutadella, espectacle
poeticomusical a càrrec de Carme Vilà
i Ignasi Tomàs.
Focs d'artifici
A les 22.30 h, a la platja Nova,
espectacle de focs artificials.
VILAFANT – MÚSICA
A les 20 h, als jardins de Can
Massanet, concert de La Perla Negra.
DILLUNS 24
AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
FESTA MAJOR
- A les 20 h, a la plaça Pous i Pagès,
inauguració de la festa amb el
Xupinassu. Tot seguit,
festa de
l'aigua.
- A les 21 h, als jardins de la
Biblioteca, maridatge mexicà.
- A les 21.30 h, als jardins de la
Biblioteca, karaoke.
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Del 25 al 29 de juliol 2017
DIJOUS 27
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 20.30 h, a La Societat,
Cambraqués, amb el concert de
Tulam Duo.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 19.30 h, a la plaça Major, contes
amb Meritxell Yanes i ''Les bruixes no
ens fan por''.
PORTBOU – FESTA
- A partir de les 10 h durant tot el dia,
a la Rambla, inflables.
- A les 12 h, a la platja Gran, festa de
l'escuma.
- A les 17 h, a l'embarcador, pesca
infantil.
DIMARTS 25
L'ESCALA
Infantil
A les 18 h, al nucli antic, bicicadabra
amb Fèlix Brunet.
Música
A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal, concert
de guitarres a càrrec de Carles
García-Benítez i Josep Manzano.
Ball
A les 22 h, a la Platja, ball a càrrec de
Malestruch.
PERALADA – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major de
Vilanova de la Muga, sardanes amb la
cobla Els Rossinyolets.
PORTBOU – FESTA
- A les 18 h, a les barraques dels
pescadors, holly party.
- A les 22 h, a l'Ajuntament, sortida del
correfoc.
ROSES – INFANTIL
A les 18 h, a la bocana de Santa
Margarida, mini disco infantil.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
POESIA
A les 21.30 h, a la plaça Pintor
Sibecas, vetllada de poesia.
FIGUERES – CINEMA
A les 22 h, a La Cate, cinema a la
fresca amb Sing Street.
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva a càrrec de Discomòbil Sons.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 11.30 h, a la platja del Port,
contes en remull amb el grup Va de
Contes.
PERALADA – HAVANERES
A les 22 h, al claustre de Sant
Domènec, havaneres i cants de
taverna amb Port Bo.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes
a
la
fresca
Contes
empaperats, a càrrec de la Cia Alma i
la mar de Contes.
Cinema
A les 22 h, a La Ciutadella, projecció
de la pel·lícula Whiplash, de Damien
Chazelle.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema al carrer amb la projecció de
La llegada.
DIVENDRES 28

DIMECRES 26

AVINYOENT DE PUIGVENTÓS FESTA
- A les 22 h, a la plaça Pous i Pagès,
cantada de gospel i, tot seguit,
actuació del grup Jokers.

L'ESCALA - SARDANES
A les 22 h, a la Platja, sardanes a
càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell.

CADAQUÉS – SARDANES
A les 22 h, al Passeig, sardanes amb
la cobla Vila de la Jonquera.

ROSES – MÚSICA
A les 19.30 h, a la plaça Catalunya,
concert de Fröhlich aus Gardelegen..

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22.30 h, a la plaça de la Basílica,
concert de Rosana.

FIGUERES – SARDANES
A les 22 h, a la Rambla, audició de
sardanes amb la Cobla Àmsterdam.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 22.30 h, a l'àgora grega
d'Empúries, concert a càrrec de Sopa
de Cabra.
LA VAJOL – MÚSICA
A les 21 h, a l'Església, concert de
guitarra a càrrec de Guillem Pérez.
PERALADA – FESTIVAL
- A les 19.30 h, al claustre de Sant
Domènec, concert amb el trio Acokan.
- A les 22 h, a l'auditori del Parc, La
Bella i la Bèstia, amb partitura de
Txaikovski, a càrrec de Malandain
Ballet Biarritz i l'orquestra simfònica
d'Euskadi.
ROSES – HAVANERES
A les 22 h, a la platja de la Perola,
cantada d'havaneres amb els grups
Les Anxovetes i Port Bo.
SANT PERE PESCADOR–INFANTIL
A les 19 h, a la plaça Major,
espectacle de màgia infantil amb la
Cia La Pantomima i el Mag Ventura.
DISSABTE 29
AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
FESTA
- A les 19.30 h, als camps de la Font,
actuació de VeNDaVaLkiDs.
- A les 22.30 h, als camps de la Font,
ball amb VeNDaVaLMiuSiC.
CADAQUÉS – MOSTRA
Durant tot el dia, al Passeig, mostra
d'art.
FAR D'EMPORDÀ – FIRA
De 18 a 1 h, al carrer les Moles, fira
de l'ànec, d'artesania, alimentació...Hi
haurà tallers infantils, concurs infantil
de dibuix, i concurs de fotografies
d'Instagram #firadelànec4.
- A les 00.30 h, al camp de futbol,
espectacle de foc i batucada amb els
Senyors del Foc de Castelló
d'Empúries.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 20 h, a Sant Martí d'Empúries,
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30 de juliol 2017
música romàntica per a trompeta i
piano amb Oliver Lakota i Frank
Wasse.
- A les 22.30 h, a l'àgora grega
d'Empúries, concert a càrrec de
Rachid Taha.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 11.30 h, a la platja del Port,
contes clàssics amb humor: En
Patufet !! i taller d'imans ama la Cia La
Sal.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert a càrrec de Fernando Costa
(violoncel) i Luis Costa (piano).
PORTBOU – FESTA
- A les 19 h, a l'Ajuntament, sortida de
la rua infantil de carnestoltes.
- A les 23 h, a l'Ajuntament, sortida de
la rua de carnestoltes i ball amb
discomòbil.
ROSES
Infantil
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
espectacle infantil de màgia.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la Cobla Cervianenca.
Festival Sons del Món
A les 22.30 h, a La Ciutadella, concert
de David Bustamante.
SANT CLIMENT SESCEBES –
HAVANERES
A les 23 h, al carrer Espolla,
havaneres amb el grup Norai.

de Montgrí.
- A les 19 h, a la plaça Pous i Pagès,
animació infantil.
CADAQUÉS
Fira
Durant tot el dia, al Passeig, fira de
brocanters.
Música
A les 20.30 h, a la Societat,
Cambraqués amb el concert de
Ensemble (quartet de saxos).
FIGUERES – MÚSICA
A les 20 h, a La Cate, concert a càrrec
de La Folie i President Xai.
L'ESCALA – INFANTIL
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
festa de l'escuma a càrrec de Sons.
LA JONQUERA – JORNADES
De les 10 a les 14 h, al MUME,
jornades de portes obertes.
- A les 11 h, visita guiada. Inscripció al
972556533.
LLADÓ – VISITA
A les 12 h, visita guiada al Priorat de
Lladó. Inscripció al 972565101.
ROSES – MÚSICA
A les 22 h, a La Ciutadella, concert de
piano a càrrec d'Albert Guinovart.
VILAFANT – MÚSICA
A les 20 h, als jardins de Can
Massanet, concert de jazz amb
Equinox Project.

SANT PERE PESCADOR – MÚSICA
A les 22 h, a l'Església, concert del
Cor Indika.
LA VAJOL – MÚSICA
A les 21 h, a l'Església, concert de
guitarra a càrrec de Michel Grizard.
DIUMENGE 30
AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
FESTA
- A les 12.15 h, a l'Església, ofici i
concert de l'Orfeó de l'Empordà.
- A partir de les 17 h, a la plaça Pous i
Pagès , festa vintage.
- A les 17.45 h, a la plaça Pous i
Pagès, sardanes amb la cobla Foment
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