Del 2 al 3 d'agost 2017
EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS, CONCURS
CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
Fins al 5 de juny, a la sala
d'exposicions, exposició '' 950 anys
del monestir de Sant Miquel de Fluvià''
CASTELLÓ
D'EMPÚRIES
–
EXPOSICIÓ
Fins al 6 d'agost, a l'Apartament,
instal·lació
d'Antoni
Federico,
''Resistències''.
Del 9 d'agost a l'1 d'octubre, a la
Farinera, exposició '' 20 anys de
donacions''.
Fins a l'1 d'octubre, a la Farinera,
exposició
temporal
''Empordà
industrial''.
DARNIUS – EXPOSICIÓ
Del 13 d'agost al 31 de desembre, a la
sala d'exposicions, exposició sobre el
Centenari de Josep M. Gironella.
FIGUERES – EXPOSICIÓ
Fins a l'1 d'octubre, al Museu del
Joguet, exposició '' LA gran aventura
del cacaolat''
LA JONQUERA – EXPOSICIÓ
Fins a l'1 d'octubre, al MUME,
exposició de Eduardo Gómez amb
''Machettes''.
Fins al 29 de novembre, al MUME,
exposició ''El món dels vencedors''
d'Ignasi Prat.
LLANÇÀ – EXPOSICIÓ
Fins al 8 d'octubre, al museu de
l'Aquarel·la, exposició ''Viure per
pintar. J. Martínez Lozano (esbós d'un
artista)''.
PERALADA – EXPOSICIÓ
Fins al 18 d'agost, al parc del castell,
exposició de fotografies de Francette
Levieux ''Béjart fete Maurice''
PORT DE LA SELVA – EXPOSICIO
Fins a l'11 de setembre, a la sala
d'exposicions
del
carrer
Major,
exposició ''Gisela, una nina diferent de
les altres''
Fins al 19 d'agost, al centra Arbar,

exposició de les intervencions de les
artistes Mireia Coromina, Isabel Banal
i Carme Viñas.
ROSES – EXPOSICIONS
Fins al 3 de setembre, a La Ciutadella,
exposició ''Vides errants. Postguerres i
exilis dels germans Pi i sunyer''.
Fins al 6 d'agost, a Ca l'Anita,
exposició de Francesc Guillamet
''Paisatges''.
Del 12 d'agost al 29 d'octubre, a Ca
l'Anita, exposició ''De l'àlbum a la
xarxa: fotografies antigues de Roses
abans i després de 1960''.
SANT
PERE
PESCADOR
–
EXPOSICIÓ
Fins al 24 d'agost, a la Casa Cultural,
exposició ''Prudenci Bertrana: L'ideari
bàrbar aurora Bertrana: El virus de
l'aventura''
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 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. I el 7 i 14, 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 divendres, a les 17 h, al
port, visita guiada al port de pesca i a
la subhasta de peix.
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"
CADAQUÉS – TALLER
El 25 de juny, a les 16 h, a la Societat,
taller
de
ratafia.
Informació
972258800.
FIGUERES – TALLERS
Els dimecres, a partir de les 19 h, al
Molí de l'Anguila, curs de gralles i
tabals.
Els dimecres i divendres, a partir de
les 20 h, al Molí de l'Anguila, tallers de
castells amb la Colla Castellera de
Figueres.
ROSES – TALLER
Els dilluns, a les 19 h, a la Ciutadella,
taller d'arqueologia.
FIGUERES – CONCURS
Fins a l'11 de setembre, concurs de
fotografia ''Figueres, capital de la
sardana''. Organitzat pel Casino
Menestral Figuerenc.
DIMECRES 2
L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
festa de l'escuma a càrrec de Sons.
Havaneres
A les 22 h, al Port d'en Perris,
havaneres amb Son de l'Havana i
Oreig de Mar.
DIJOUS 3
CAMALLERA – MÚSICA
A les 20.30 h, a la plaça Feliu, concert
de Landry el Rumbero.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça de les PalmeresEmpruriabrava , concert de jazz amb
el grup Gospel Messengers.
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Del 4 al 5 de agost 2017
L'ESCALA – HAVANERES
A les 22 h, a la platja, havaneres amb
els grups Arjau, Barca de Mitjana i
Ultramar.
LLANÇÀ
Contes
A les 11.30 h, al racó de la platja del
Port, ''Contes per passar la calor'' a
càrrec de Va de Cotnes.
Música
A les 20 h, al passeig Marítim, concert
d'Andreu Zaragoza i Josep M. Soler
Duet.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
a càrrec de la Cobla Bisbal Jove.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes amb Bibliofilus, a càrrec de la
Cia Ruskus Patruskus.
Cinema
A les 22 h, a La Ciutadella, cinema
amb Captain Fantastic.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema amb la projecció de la
pel·lícula La La Land, la ciudad de las
estrellas.
VILAMANISCLE – MÚSICA
A les 21 h, pel poble, jazzejada amb
els grups Miratjazz Dixieland, Albert
Marquès Trio Viatjazz Painting,
Milonjazz i The Slingshots.
DIVENDRES 4
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 21.30 h, pels carrers, cercavila
amb l'actuació musical de La Dinamo.
CAMALLERA – MÚSICA
A les 22 h, plaça Feliu, concert de
Cesk Freixas.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTA
- A les 18.30 h, a la plaça dels Homes,
pregó de festa major. Tot seguit,
llançament del coet.
- A les 19 h, a la plaça dels Homes,
sardanes amb les cobles Rossinyolets
i Castellonina.
- A les 20 h, a la plaça Gran, gimcana
jove.
- A les 22.30 h, a la Sala Municipal,

teatre amb la companyia Estat
Particular amb l'obra Pensió Eden.
- A les 23.30 h, a la pista poliesportiva,
concert jove amb Animal, Hora del
Joglar, Delai Fundation i Punxa Discos
Llamp.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert a càrrec de Joan Dausà.
LLANÇÀ – MÚSICA
A les 22 h, a la Casa de Cultura,
concert de Toni Subirana.
MOLLET DE PERALADA – FESTA
A les 21.30 h, al carrer, nit de karaoke.
ROSES – MÚSICA
A les 22.30 h, a la Ciutadella, concert
de Loquillo.
SANT PERE PESCADOR – BALL
A les 21 h, a la plaça Major, ball de
bastons amb els Picots del Fluvià.
VILABERTRAN – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Major, concert a
càrrec de Carles Bech Jazz Trio.
DISSABTE 5
AGULLANA – VISITA
A les 18 h, visita guiada a l'Agullana
medieval. Inscripció al 972535206.
BÀSCARA – FESTA
- A les 10 h, al riu, obertura d'activitats
aquàtiques.
- A les 12 h, al riu, baixada de barques
''Riu avall 2017''.
- A les 18.30 h, a la plaça, teatre amb
Els Malinterpretats.
- A les 22,15 h, a la plaça, quina
d'estiu.
- A les 23.30 h, a la plaça, ball amb
PDGals.
BIURE – FESTA
- A les 17 h, al Centre Cívic,
campionat de botifarra i de brisca.
- A les 18 h, al Centre Cívic, animació
infantil amb Jordi Pacheco.
- A les 23.30 h, al Centre Cívic, ball
amb l'orquestra Gerunda.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a la sala Amistat, concert
de Joan Miquel Oliver.

CAMALLERA – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Feliu, concert de
Dani Flaco.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTA
- A les 11.30 h, a la plaça dels Homes,
animació
infantil
amb
Fefe
i
Companyia.
- A les 12 h, a la Basílica, presentació
de la guia cultura Castelló d'Empúries,
tot el que cal saber sobre la vila
comtal empordanesa, a càrrec de
Josep M Gironella i Iraida Sais.
- De 18 a 23 h, a la plaça Joc de la
Pilota, fira d'artesania.
- A les 18 h, al centre històric, visita
guiada a l'itinerari literari Carles Fages
de Climent.
- A les 18 h, pels carrers, cercavila de
gegants i capgrossos.
- A les 21 h, a la plaça mossèn Cinto
Verdaguer, mostra de bestiari amb el
Drac de Figueres i Drac de la colla de
diables Els Senyors del Foc.
- A les 22.30 h, a la pista, concert amb
l'orquestra Costa Brava i, tot seguit,
ball amb l'orquestra i el grup de
versions Fugados de Alcatraz.
- A les 22.30 h, pels carrers, tabalada
amb la Banda dels Senyors del Foc.
- A les 23 h, pels carrers, correfoc amb
l'espectacle Love Story.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre, ball amb el duet
Banyoles.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 20 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, concert de Jessica
Dalsant (flauta) i Edoardo Bruni
(piano).
- A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert a càrrec de Mayte Martín.
LLANÇÀ
Infantil
- A les 11.30 h, al racó de la platja del
Port, taller de maquillatge a l'aigua a
càrrec de Cia Embolic de Somnis.
- A les 17.30 h, a l'aparcament Rafel
Estela, festa Holi infantil i festa de
l'escuma.
- A les 23 h, a l'aparcament Rafel
Estela, festa Holi juvenil.
Música
A les 21 h, a l'Església, concert de
guitarra clàssica a càrrec de Tono
Blasi.
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Del 5 al 8 d'agost 2017
DIUMENGE 6
LLERS – MÚSICA
A les 23 h, al Castell, concert a càrrec
del grup TNT.
MOLLET DE PERALADA – FESTA
- A les 19 h, al carrer Figueres, festa
de l'escuma.
- A les 20 h, audició de sardanes amb
la Cobla Vila de la Jonquera.
- A les 23.30 h, al Centre Cívic, ball
amb el grup Que Tal.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb l'orquestra Terres de
Marca i Carles&Sofia piano duo.
ROSES
Infantil
A les 19 h, a la
espectacle infantil
sabó gegants.
Sardanes
A les 22 h, a la
sardanes amb la
Farners.

plaça Catalunya,
de bombolles de
plaça Catalunya,
cobla Flama de

PORT DE LA SELVA – VISITA
A les 11.30 h, visita guiada ''Entre el
poble i el monestir. Visita a Santa
Creu i Sant Pere de Rodes''. Inscripció
al 972387559.
SANT PERE PESCADOR
Fira
Durant tot el dia, pels carrers del
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Música
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
concert del grup Galetes Franklin,
tribut a Aretha Franklin.
VILABERTRAN – MÚSICA
A les 23 h, a la plaça de l'Església,
concert a càrrec de Los Amos Moses.
VILAJUÏGA – MÚSICA
A les 20 h, al Celler Espelt, concert de
Maria Arnal i Marcel Bagés.
VILA-SACRA – FESTA
- A les 17h, al pati de les antigues
escoles, inflables i festa de l'escuma.
- A les 23 h, al pati, discomòbil amb
RadiocassetteNight.

ALBANYÀ – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça Major, concert a
càrrec dels solistes de la Locomotora
Negre.
BIURE – FESTA
- A les 12 h, al Centre Cívic, audició
de sardanes amb la Cobla Principal
d'Olot.
- A les 19 h, al Centre Cívic,
havaneres amb el grup Mar d'Amunt.
CADAQUÉS – MÚSICA
- A les 19.30 h, al Portitxó, concert de
Cèlia Pallí & Francois Klark.
- A les 22 h, a l'Església, concert de
Pyrenaeus Ensemble.
CAMALLERA – MÚSICA
- A les 12 h, a l'ermita de Sant
Sebastià, concert de Miriam Cano.
- A les 22 h, a la plaça Feliu,
espectacle Roig amb Mònica Lucchetti
i Carles Beltran.

MOLLET DE PERALADA – FESTA
- A les 12 h, a l'Església, ofici
acompanyat de la Coral d'Espolla.
- A les 19 h, joc d'adults paint ball
popular.
- A les 20 h, al Centre Cívic, sardanes
amb la cobla Osona.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb l'orquestra Terres de
Marca i Carles&Sofia piano duo.
VILA-SACRA - FESTA
- A les 11 h, a l'Església i al castellpalau de l'Abat, visita guiada gratuïta.
- A les 12 h, a l'Església, ofici
acompanyat de la coral Veus
Blanques Vila-sacra. Tot seguit,
concert de la coral.
- A les 18 h, al pati de les antigues
escoles, sardanes amb la Principal de
Banyoles.
- Tot seguit, ball de festa amb el Tren
de la Costa.
DILLUNS 7

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTA
- De 9 a 11 h, al Pont Vell, inici de la
Despertada amb els Fusellers de
Castelló d'Empúries.
- A les 11.30 h, a la plaça Joc de la
Pilota, diada castellera amb Castellers
de Castelldefels, Minyons de Santa
Cristina i Vailets de l'Empordà.
- De 18 a 23 h, a la plaça Joc de la
Pilota, fira d'artesania.
- A les 18 h, a la plaça Mossèn Cinto
Verdaguer, animació infantil amb el
Pot Petit i la Mermelada Band.
- A les 19 h, a la plaça Joan Alsina,
festa de l'escuma.
- A les 20 h, a la pista poliesportiva,
ball amb l'orquestra Nova Etapa.

CADAQUÉS – MÚSICA
- A les 19 h, a l'Art i Joia, concert
poètico-musical de Joan Isaac,
- A les 22 h, a la sala Amistat, concert
de Susana Shiman & Tòfol Martínez
Orgànic Trio.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre, ball amb el
grup Nou Transit.
LLANÇÀ – CONTES
A les 19.30 h, a la plaça Major, contes
amb música a càrrec de David Planas.
DIMARTS 8

L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
actuació de País de Xauxa.
Música
A les 22.30 h, al Mar d'en Manassa,
concert a càrrec d'Andrea Motis.

CADAQUÉS – MÚSICA
- A les 22 h, a l'Art i Joia, conferència
-concert ''Pictofonies de Van Gogh a
125 anys de la seva mort''.
- A les 22 h, a la plaça Carles Rahola,
concert de Mathilde Toussaint & Ignasi
Terraza.

LLANÇÀ – MÚSICA
A les 22 h, a la Casa de cultura,
concert Chantons, Cantiamo, Let's
sing!! a càrrec dels cantaires del Cor
de Cabra Estem d'Acords.

L'ESCALA
Infantil
A les 18 h, al nucli antic, espectacle
infantil amb Gelicadabra amb Fèlix
Brunet.
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Del 9 al 12 d'agost 2017
Ball
A les 22 h, a la platja, ball a càrrec de
Robin Knight.
LLANÇÀ – CONTES
A les 11.30 h, al racó de la platja del
port, ''Contes blaus: contes a la vora
del mar'' a càrrec de Bel Bellvehí.
DIMECRES 9
CADAQUÉS – MÚSICA
- A les 19.30 h, al Portitxó, concert de
Neus Mar i Emilio Sánchez.
- A les 22.30 h, a l'Església, concert
d'orgue amb Loreto Aramendi.
CASTELLÓ
D'EMPÚRIES
–
SARDANES
A les 22 h, a la plaça dels Homes,
sardanes amb la Cobla Rossinyolets.
L'ESCALA – SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes a
càrrec de La Principal de l'Escala.
LLANÇÀ – MÚSICA
A les 20 h, a la plaça Major, concert
amb Anne Sea i The Platypus.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert de Pietro Massa (piano).
DIJOUS 10
CADAQUÉS – MÚSICA
- A les 19.30 h, a Portlligat, concert de
Carles Santos.
- A les 22 h, a la Sala Amistat, concert
de Gossos.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – FESTA
- Durant tot el dia, jornada de portes
obertes a La Farinera.
- A les 18 h, a la Casa de Cultura,
presentació del llibre Fotògrafs i
fotografies de Castelló d'Empúries'',
de Manel Puig.
- A les 20 h, a la llotja de la plaça Joan
Alsina, concert homenatge al mestre
Blanch amb la Cobla Marinada
- A les 22 h, a l'aparcament del CAP,
castell de focs d'artifici.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 22 h, a l'Església, concert de la
Händel Festival Orchestra.

- A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva a càrrec de discomòbil Sons.
LLANÇÀ
Contes
A les 11.30 h, al racó de la platja del
Port, '' La lluna, la terra i el sol'' a
càrrec de Cia Alquímia Musical.
Música
A les 20 h, a la passeig Marítim,
concert amb el duet Mercè Miró i
Francesc Bertran.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
a càrrec de la Cobla Principal d'Olot
ROSES – FESTA MAJOR
- A les 18.30 h, a la plaça de
l'Església, contes a la fresca amb En
julivert, a càrrec de Cia Jordi Tonietti.
- A les 20 h, al Teatre Municipal,
teatre amb l'obra El trampós
entrampat, a càrrec de Jubiteatre.
- A les 23 h, a les barraques, concert
de Nurake i Banda Neon.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
FESTA
- A 11.30 h, pels carrers, cercavila
amb les autoritats.
- A les 13 h, a la plaça, sardanes amb
l'Orquestra Montgrins.
- A les 18.30 h, a la plaça, sardanes i
a les 22.30 h, concert i ball a càrrec
de l'orquestra Montgrins.
SANT
PERE
PESCADOR
–
SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
amb la Cobla Rossinyolets.
DIVENDRES 11
AGULLANA – FESTA MAJOR
- A les 19.30 h, als jardins de La
Societat, xerrada amb Rafel Nadal i
l'obra La senyora Stendhal.
- A les 21 h, a la plaça Major, nit
temàtica de Rock.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a sa Conca, concert de
jazz amb Gregory Porter.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 20 h, al claustre del convent,
concert de guitarra amb la història del
Tango, amb Alla Marosca Duo ,
Adriana Montorfano i Luis Orias.

CISTELLA-VILARITG – ACTES
- Durant el dia, a Can Pau, mostra
d'arts plàstiques de Màrius Brossa,
Carola Rapela, Manuel Solà i Claudi
Valentí.
- A les 10 h, concurs de pintura i
fotografia ràpida.
- A les 17 h, Taula rodona: ''Llum i
ombra en l'espai de les arts
plàstiques''.
L'ESCALA – MÚSICA
A les 22 h, al Fòrum Romà
d'Empúries, concert a càrrec del grup
Els Amics de les Arts i el duet
Clementina.
LLANÇÀ
Conferència
A les 20 h, a la sala de conferències,
xerrada ''L'amic retrobat, sobre Palau i
Fabre'' a càrrec de M. Àngels Bosch i
Eugeni Déu.
Música
A les 20.30 h, a la Casa de Cultura,
concert a càrrec de Consolement
Ensemble.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a l'Església, nit de blues i
jazz amb The Hanfris Quartet.
ROSES – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, a la plaça
Catalunya, fira d'artesania.
- A les 22 h, a la plaça Frederic
Rahola, concert i ball amb l'orquestra
La Selvatana.
- A les 23 h, a les barraques, concerts
de Cuits i Aspencat.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
FESTA
A les 23 h, a la plaça, ball amb el grup
Julay's i, tot seguit, discomòbil.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la platja, cinema infantil
amb Canta.
VILABERTRAN – FESTA MAJOR
A les 22 h, a la plaça Major,
havaneres a càrrec del grup Retorn.
DISSABTE 12
AGULLANA – FESTA MAJOR
- A les 18 h, a la plaça Major, festa de
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Del 12 al 13 d'agost 2017
l'escuma i jocs gegants amb Quiràlia.
- A les 23 h, als jardins de la Societat,
ball amb The Covers Band.
ALBANYÀ – MÚSICA
- A les 18.30 h, a la Sala, obertura de
la mostra de Josep Oliveres.
- A les 19 h, a la Sala, concert de jazz
a càrrec de Sic Quartet.
CABANELLES-ESPINAVESSA
FESTA
- A les 18 h, a Espinavessa, taller de
capgrossos.
- A les 19 h, espectacle infantil amb
Alma i la mar de contes.
- A les 22 h, rumbes i versions a
càrrec de Slow.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a sa Conca, concert de
Guillem Albà & La Marabunta.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 20 h, a la Casa de Cultura,
swing amb Death Ray Swingers.
FIGUERES – VISITA
A les 12 h, al Museu del Joguet, visita
teatralitzada per Anna Garcia i Bel
Bellvehí, ''Toc-toc...Rejoc!''
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre, ball amb David
Magem.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 22 h, al Fòrum Romà
d'Empúries
concert
dels
grups
Blaumut i de Pantaleó.
- A les 22 h, al Centre Cultural, concert
a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
LLANÇÀ – CONTES
A les 11.30 h, al racó de la platja del
Port, '' Contes clàssics amb humor'' a
càrrec de Cia La Sal.
LLERS – MÚSICA
A les 23 h, al Castell, concert a càrrec
del grup Merkado Negro.

- A les 18 h, a la plaça Catalunya,
festa de l'escuma amb Farsants.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla La Principal de
l'Escala.
- A les 23 h, a les barraques, concert
de l'Artista Convidat i Celtas Cortos.
SANT CLIMENT SESCEBES –
MÚSICA
A les 23 h, a la plaça del Pont Vell,
concert de Mètode 3.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
FESTA
- A les 22.30 h, a la plaça, ball amb el
grup Xanadú.
- A les 00.30 h, a la plaça, ball amb el
grup de versions Dalton Bang.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - VISITA
A les 17.30 h, visita guiada al monestir
de Sant Miquel. Inscripció al
972568070.
SANT PERE PESCADOR
Fira
Durant tot el dia, pels carrers del
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Música
A les 22 h, a l'Església, concert Entre
mans i peus, a càrrec de Laia Molins
(claqué) i Marco Mezquida (piano).
VILABERTRAN – FESTA MAJOR
A les 17 h, a la plaça de l'Església,
festa infantil.
- A les 23 h, a la plaça de l'Esglèsia,
concert a càrrec de Mariachis
Barcelona.
VILANANT – FESTA MAJOR
A les 23 h, a la plaça Major,
espectacle amb A Vilanant gresca
abundant, amb Lloll Bertran.
DIUMENGE 13

PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb el Duo des Alpes.

AGULLANA – FESTA MAJOR
A les 21 h, a la plaça Major, nit de
swing i amb foodtrucks.
- A les 23 h, a la plaça, ball amb la
Plana Dixieland Orquestra.

ROSES – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, a la plaça
Catalunya, fira d'artesania.

CABANELLES-ESPINAVESSA
FESTA
- A les 11.30 h, presentació dels

capgrossos.
- A les 18.30 h, cançó de text
improvisat i tradicional amb Corrandes
són corrandes.
- A les 20 h, balls tradicionals amb Ai
el gerro!.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a sa Conca, concert de
l'Orquestra de Cadaqués, Polifònica
de Puig-Reig, Cors Cadaqués Canta i
Combo Passanelles.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – TEATRE
A les 20 h, a la Sala Municipal, teatre
amb Un marit ideal d'Oscar Wilde, a
càrrec de Tequatre.
L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
festa de l'escuma amb Sons.
Música
A les 22 h, al Fòrum Romà d'Empúries
concert a càrrec de Leiva.
LLANÇÀ – MÚSICA
A les 22.30 h, a la Casa de Cultura,
concert a càrrec de la Cobla Ciutat de
Girona.
ROSES – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, a la plaça
Catalunya, fira d'artesania.
- Durant al dia, al carrer Pujada al
Puig Rom, gran tobogan aquàtic i
inflable d'aigua.
- A les 19 h, a la plaça Catalunya,
exhibició de castells amb la Colla
Castellera de Figueres i els Vailets de
l'Empordà.
- A les 21 h, al port pesquer,
havaneres amb el grup Arrels de la
Terra Ferma.
- A les 23 h, a les barraques, concert
d'Eslabón Perdido i sessió del DJ Xavi
Buixó.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
FESTA
- Al migdia, a la plaça, sardanes amb
la cobla Vila de la Jonquera.
- A les 19 h, a la plaça, audició de
sardanes amb la Cobla Vila de La
Jonquera.
- A les 23 h, a la plaça, concert amb
Removida.

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 14 al 17 d'agost 2017
DILLUNS 14
AGULLANA – FESTA MAJOR
- A les 18.30 h, a la plaça Major,
sardanes amb la Cobla Foment del
Montgrí.
- A les 23 h, als jardins de La Societat,
ball amb l'Orquestra Gerunda.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a sa Conca, concert de
Sopa de Cabra.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre, ball amb el
duet Katty i Andreu.
L'ESCALA – HAVANERES
A les 22 h, a la platja de Montgó,
cantada d'havaneres a càrrec de Terra
Endins.
PERALADA – FESTIVAL
A les 21 h, al parc del Castell,
espectacle de ''Geronimo Stilton: Gran
retorn a fantasia, El nou musical''.
ROSES – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, a la plaça
Catalunya, fira d'artesania.
- A les 23 h, a les barraques, concerts
de Rumba Tramuntana i La Pegatina.
VILABERTRAN – FESTA MAJOR
- A les 18.30 h, a la plaça Major,
sardanes amb l'orquestra Selvatana.
- A les 20 h, a la plaça de l'Església,
concert i, a les 23.30 h, ball de nit, tot
amenitzat per l'orquestra Selvatana.
VILANANT – FESTA MAJOR
A la nit, a Taravaus, havaneres amb el
grup La Taverna.
DIMARTS 15
AGULLANA – FESTA MAJOR
- A les 10.45 h, a La Societat, portada
del Penó.
- A les 12 h, als jardins de La Societat,
sardanes amb la Cobla Foment del
Montgrí.
- A les 19.30 h, al jardins de La
Societat, concert amb l'Orquestra
Gerunda.
CADAQUÉS – MÚSICA
A les 22 h, a sa Conca, concert de

Rosario.
DARNIUS – HAVANERES
A les 22 h, a la plaça Major, cantada
d'havaneres en homenatge a Josep
M. Cervera.
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la platja, ball a càrrec de
la discomòbil Sons.
LLANÇÀ – FIRA
Durant tot el dia, a la pineda del Port,
fira
mercat
de
brocanters
i
col·leccionisme.
ROSES – FESTA MAJOR
- Durant tot el dia, a la plaça
Catalunya, fira d'artesania.
- A les 8 h, pels carrers, matinades de
festa a càrrec de la Colla Gegantera
de Roses.
- A les 10 h, pels carrers, cercavila
amb els gegants de Roses i la
companyia de Miquelets de la
Ciutadella.
- A les 12 h, al Teatre Municipal, acte
de concessió de la Dracma de Plata
de Roses.
- A les 18 h, a La Ciutadella, sortida de
la trobada gegantera.
- A les 19.30 h, a la plaça Catalunya,
danses tradicionals a càrrec del taller
de dansa Bàlldemar i la música de la
cobla Quarts de Tres.
- A les 22 h, a la platja Nova,
espectacle de focs artificials.
- A les 22.15 h, al passeig Marítim, ball
amb Fugados de Alcatraz.
SANT LLORENÇ DE LA MUGA –
FESTA
- Durant tot el dia, pel poble, cucanyes
infantil.
- A les 18 h, a la plaça, festa de
l'escuma.
VILABERTRAN – FESTA MAJOR
- A les 13 h, a la plaça de l'Església,
sardanes amb la cobla Baix Empordà.
- A les 19 h, a la plaça Major, ball amb
el grup Genion's.
VILANANT – FESTA MAJOR
- A les 18 h, a la pista de l'escola,
sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera.
- A les 18 h, a la pista de l'escola, jocs
gegants i tallers infantil.

- A les 20 h, a la pista de l'escola, ball
de festa amb el grup Boogie-Woogie.
DIMECRES 16
L'ESCALA – SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes a
càrrec de la Cobla Flama de Farners.
LLANÇÀ – MÚSICA
A les 20 h, a la plaça Major, concert
de piano amb Jordi Cañón.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb Stanislav Serebriannikov.
DIJOUS 17
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça de les PalmeresEmpruriabrava , concert de jazz amb
el grup Jazzcare.
L'ESCALA – MÚSICA
- A les 20 h, a l'Alfolí de la Sal, concert
''Dervixos i Trobadors. La música de
les tres cultures'', a càrrec de
Burruezo i Medioval Camerata.
- A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festival a càrrec de Sons.
LLANÇÀ
Música
A les 20 h, al passeig Marítim, concert
amb Anne Sea i The Platypus.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
a càrrec de la Cobla Baix Empordà.
ROSES – CONTES
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca amb Animalades,
de la Cia Joan Boher.
SANT
PERE
PESCADOR
–
HAVANERES
A les 22 h, al Club Nàutic, cantada
d'havaneres amb Les Anxovetes.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
de Iker Arcayürek (tenor) i Wolfram
Rieger (piano).

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 18 al 22 d'agost 2017
DIVENDRES 18

brocanter i col·leccionisme.

CISTELLA-VILARITG – MÚSICA
A les 20 h, a l'Església, concert de
Gongs a càrrec de Sani Nalúa.

FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre, ball amb el duet
Pep i M. José.

L'ESCALA – MÚSICA
A les 20 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries, concert a càrrec de Rieko
Okuma (flauta), Lapo Vannucci
(guitarra) i Luca Torrigiani (piano)

L'ESCALA
Havaneres
A les 22 h, al Camp dels Pilans,
havaneres a càrrec del grup Bergantí.
Ball
A les 22 h, al barri Rosa Lau, ball amb
el grup Nova Gamma.

LA JONQUERA – SORTIDA
A les 21 h, davant la Societat, sortida
nocturna amb la pujada i baixa a
l'ermita de Santa Llúcia.
LLANÇA – FESTA
A les 19 h, a l'aparcament dels
bombers, festa de l'escuma i pista
lliscadors.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a l'Església, concert amb
Fabio Furia (bandoneó) i Walter Agus
(piano).
ROSES – MÚSICA
A les 22 h, al castell de la Trinitat,
concert d'Ian Sala i Els efectes
Secundaris.
SANT PERE PESCADOR–INFANTIL
A les 19 h, a la plaça Major, la
companyia Viri Virom presenta
l'espectacle Animamúsics.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 20 h, a la Canònica,
conferència '' De quartets i essències''
a càrrec de Carlos Calderon.
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
del Quartet Casals.
DISSABTE 19
AGULLANA – COL·LOQUI
A les 19.30 h, als jardins de La
Societat, xerrada amb Imma Tubella i
l'obra Un secret de l'Empordà.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22 h, al passeig Marítim, concert
amb el grup The original Blues
Brothers Band i el grup Superfluid.
FIGUERES – FIRA
Durant tot el dia, a la Rambla, fira del

LLANÇÀ – FESTA
- A les 18 h, a la plaça Major, concurs
de colles sardanistes.
- A les 20 h, a la Casa de Cultura,
concert a càrrec de Boogie-Woogie.
- A les 23 h, a la plaça Major, ball amb
l'orquestra
Boogie-Woogie.
I
a
l'aparcament dels bombers, música
amb Julay's.
PORT DE LA SELVA
Art
- A les 19 h, a la Vinya del Clumet,
acció de Carme Viñas, Energia fosca.
- A les 20 h, a l'entrada d'Arbar, acció
d'Isabel Banal, Amb la suor del teu
front II.
- A les 20.30 h, a la Sala del Vi
d'Arbar, acció de Mireia Coromina,
Representar el paisatge.
Música
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb Gordana Josifova (oboè i
corn anglès) i Elena Atanasovska
(piano).
ROSES
Música
A les 16 h, a la Ciutadella, celebració
del Mediterranea Electrònic Festival.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
concurs de sardanes amb la cobla
Principal d'Olot.
SANT PERE PESCADOR – MÚSICA
A les 22 h, a l'Església, concert a
càrrec del Cor Indika.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 18 h, a la Canònica, concert de
Isabel Villanuea (viola) i François
Dumont (piano) .
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
del Quartet Casals.

DIUMENGE 20
L'ESCALA – INFANTIL
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
actuació de Jordi Tonietti.
LLANÇÀ – FESTA
- A les 20 h, a la Casa de Cultura
música clàssica amb Manel Sánchez.
A les 22 h, a l'aparcament dels
Bombers,
havaneres
amb
els
Pescadors de l'Escala i el grup Veus
de Parlavà.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
A les 19 h, a la Canònica, concert del
quartet Casals.
DILLUNS 21
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre, ball amb Ària.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 19.30 h, a la plaça Major, titelles
amb La tortuga poruga i la seva
amiga, a càrrec de Guirigall.
DIMARTS 22
CASTELLÓ D'EMPÚRIES –MÚSICA
A les 21 h, a la plaça de les Cols,
concert de Kodjo Senyo, i a la platja
de la Rubina, concert de Silicorna.
L'ESCALA
Infantil
A les 18 h, a la plaça Víctor Català,
dansa infantil amb Mamacrea.
Ball
A les 22 h, a la platja, ball amb
Covermouth.
SANT
PERE
PESCADOR
–
CASTELLS
A les 20.30 h, a la plaça Major,
castells amb els Vailets de l'Empordà.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 18 h, a la Canònica, concert de
Mario Mora (piano).
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
deMatthias
Goerne
(baríton)
i
Alexander Schmalcz (piano).
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Del 23 al 27 d'agost 2017
DIMECRES 23
DIVENDRES 25
CASTELLÓ
D'EMPÚRIES
–
SARDANES
A les 22 h, a la plaça dels Homes,
sardanes amb la Cobla Rossinyolets.
L'ESCALA – SARDANES
A les 22 h, a la platja, sardanes amb
la Cobla Bisbal Jove.
LLANÇÀ - FESTA
A les 21 h, a la Casa de Cultura,
concert de festa a càrrec de
l'orquestra Selvatana.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb Anna Miernik (piano).
DIJOUS 24
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
A les 22 h, a la plaça de les PalmeresEmpruriabrava , concert de jazz amb
el grup Shakin'all.
L'ESCALA – BALL
A les 22 h, a la plaça de l'Univers, nit
festiva amb la discomòbil Sons.
LLANÇÀ
Sardanes
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
a càrrec de la Cobla Principal d'Olot.
ROSES
Contes
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca amb Cia. Bel
Contes i La sirena i el pastor.
Música
A les 22 h, a l'avinguda de la Platja,
concert de Blue Duck.
SANT
PERE
PESCADOR
–
SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
amb la Cobla Rossinyolets.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 20 h, a la Canònica,
conferència '' Destil·lacions líriques
del segle XX'' a càrrec d'Arturo
Reverter.
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
de Sarah Connolly (mezzosoprano) i
Malcolm Martineau (piano).

AGULLANA – COL·LOQUI
A les 19 h, a l'eixida del Mas Perxés,
xerrada amb Sílvia Soler i l'obra Els
vells amics
CISTELLA-VILARITG – POESIA
A les 20 h, a l'Església, mostra de
poesia a càrrec de Carles Duarte i
Montserrat i Enric Casasses.
LLANÇÀ – TEATRE
A les 22 h, a la Casa de Cultura,
teatre amb l'obra Un marit ideal,
d'Oscar Wilde a càrrec de la
companyia Tequatre.
SANT CLIMENT SESCEBES-FESTA
A les 22 h, a l'Escola, conferència a
càrrec de Montse Parada ''La vinya:
paisatge, medicina i gastronomia''
amb taller de fer vinagre.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 18 h, a la Canònica, concert del
Quartet Casals.
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
de Kate Royal (soprano) i Malcolm
Martineau (piano) .
DISSABTE 26
AGULLANA-L'ESTRADA – FESTA
- A les 17.30 h, a la plaça de l'Estrada,
espectacle i taller de malabars amb El
Circ de Joan Joggler.
- A les 23 h, a la plaça de l'Estrada,
ball amb el grup Removida.

LLANÇÀ – FIRA
A partir de les 19.30 h, a La Gola,
especial fira del Mar amb l'escamarlà
de Llançà i Vi de la Do Empordà.
PORT DE LA SELVA – MÚSICA
A les 20 h, a Sant Pere de Rodes,
concert amb Cecilia Nanneson
(soprà), Edith Barlow (mezzo) i Carl
Pontén (piano).
ROSES – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Catalunya,
sardanes amb la cobla Bisbal Jove.
SANT CLIMENT SESCEBES-FESTA
- A les 9 h, a la plaça Carles Cusí,
bicicletada familiar.
- A les 23 h, a la plaça Carles Cusí,
festa jove amb Koalanú, Ebri Knight i
Dj Víctor Abad.
SANT PERE PESCADOR
Fira
Durant tot el dia, pels carrers del
Carme i Verge del Portalet, mercat del
vi i del formatge.
Música
A les 22 h, a l'Església, concert a
càrrec de Cecília Quartet.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 18 h, a la Canònica, concert del
Quartet Casals.
- A les 21.30 h, a la Canònica, concert
de Christoph Prégardien (tenor) i
Malcolm Martineau (piano).
DIUMENGE 27

ALBANYÀ – MÚSICA
A les 19 h, a la Sala, concert a càrrec
de Alverd Oliva Trio.

AGULLANA-L'ESTRADA – FESTA
- A les 19 h, a la plaça de l'Estrada,
sardanes amb la Cobla Osona.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES –MÚSICA
A les 20 h, a la Basílica, concert a
càrrec de la Jove Orquestra Thames.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre, ball amb el grup
Nou Trànsit.

L'ESCALA
Infantil
A les 19 h, a la plaça de l'Univers,
festa de l'escuma a càrrec de Sons.
Gegants
A les 17 h, a la plaça de les escoles,
trobada gegantera.

L'ESCALA – MÚSICA
A les 20 h, a l'església de Sant Martí
d'Empúries,
recital
de
Claudio
Mansutti (clarinet) i Federica Repini
(piano)

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.
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Del 28 al 31 d'agost 2017
LLANÇÀ – MÚSICA
A les 20 h, a la Casa de Cultura,
concert a càrrec d'Amor Fino.
SANT CLIMENT SESCEBES-FESTA
- A les 12.45 h, a la plaça Major,
cercavila i castells amb la Colla
Castellera de Figueres.
- A les 18 h, a la plaça Carles Cusí,
sardanes a càrrec de la Cobla
Cervianenca.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
- A les 18 h, a la Canònica, concert
dels Solistes de la Camerata432 i
David Puertas (narrador).
DILLUNS 28
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre, ball amb el grup
Stylette.
DIMARTS 29
CASTELLÓ D'EMPÚRIES –MÚSICA
A les 21 h, al Palau dels Comtes,
concert de Kodjo Senyo.
LLANÇÀ – INFANTIL
A les 11.30 h, al racó de la platja del
Port, taller de maquillatge a l'aigua, a
càrrec de Cia Embolic de Somnis.
DIMECRES 30
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Música
A les 20 h, a la Basílica, concert
d'orgue amb Josep M Escalona.
Sardanes
A les 22 h, a la plaça dels Homes,
sardanes amb la Cobla Rossinyolets

FIGUERES – ACÚSTICA
- A les 21.30 h, als jardins del Consell
Comarcal, concert inaugural amb
Rosalía & Refree.
- A les 21 h, a la plaça Catalunya,
música amb Jair Domínguez.
- A les 22 h, a la plaça Catalunya,
concert de Bad Gyal.
- A les 23 h, a la plaça Catalunya,
concert de C. Tangana.
- A les 00.30 h, a la plaça Catalunya,
música amb Itaca Band.
L'ESCALA
Presentació
A les 18 h, a l'Alfolí de la Sal,
presentació del llibre l'Alfolí de la Sal
de l'Escala.
Cinema
A les 22 h, al CER, cinema a la fresca
amb Animals fantàstics i on trobar-los.
LLANÇÀ – SARDANES
A les 22 h, a la plaça Major, sardanes
a càrrec de la Cobla Baix Empordà.
ROSES – CONTES
A les 18.30 h, a la plaça de l'Església,
contes a la fresca amb la Cia. Jordi
Tonietti i Jo tinc una floreta.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 22 h, a la plaça de l'Església,
cinema la projecció de Hasta el último
hombre.
VILABERTRAN – SCHUBERTÍADA
A les 21.30 h, a la Canònica, concert
de Nicolas Angelich (piano).

L'ESCALA – SARDANES
A les 21.30 h, a la platja, sardanes
amb la cloenda del cicle sardanístic
d'estiu.
DIJOUS 31
CASTELLÓ D'EMPÚRIES – MÚSICA
- A les 21 h, a la Basílica, concert de
Tono Blasi.
- A les 22 h, a la plaça de les
Palmeres-Empruriabrava , concert de
jazz amb el grup La Vella Dixiland.
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