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Benvolguts i Benvolgudes
Un any més, Figueres es prepara 
per viure les Fires i Festes de la 
Santa Creu. Juntament amb la 
festa petita de Sant Pere, la Fira 
del Vi al setembre i Sant Jordi, 
marcant l’inici de la primavera, la 
Festa Major del mes de maig és 
coneguda arreu del país com un 
dels moments pletòrics en la vida 
dels figuerencs i dels empordane-
sos en general.

Encara que el context econòmic 
ens és advers, i que són moltes les 
famílies que travessen moments 
difícils, és important que sapi-
guem gaudir d’aquests deu dies 
de Festa Major per retrobar-nos 
amb els amics, parents i coneguts, 
per omplir els carrers de joia i 
confirmar, talment com va escriu-
re fa cent anys Josep Pous i Pagès, 
que els figuerencs som “homes i 
dones oberts als ideals generosos, 
i que si algun dia l’esperit de lli-
bertat pogués desaparèixer de la 
terra, d’aquest tros de Catalunya 
sortirien els ciutadans que farien 
fructificar altre cop aquell senti-
ment en el cor de la humanitat”.

Amb el suport de l’Ajuntament, 
les entitats culturals, esportives 
i socials de la ciutat, veritables 
protagonistes de les festes, han 
preparat centenars d’activitats, 
espectacles i exposicions innova-
dores i tradicionals gairebé a tots 
els racons de la ciutat. Enguany, 
juntament amb les actuacions a la 
Rambla i al recinte firal, destaquen 
els actes previstos a la nova plaça 
de Catalunya, amb la flamant 
coberta i els majestuosos Sant 
Jordi i el drac presidint aquest nou 
espai de relació ciutadana. Ells 
faran costat a les noves edicions 

de la rua infantil i de la cursa 
popular al castell de Sant Ferran, 
a l’homenatge al bestiari i a en 
Berruga, als concerts i espectacles 
al Teatre i a l’Embarraca’t, així com 
a les tradicionals fires i concursos. 
Tot plegat dut a terme des de la 
creativitat i l’amor cívic, novament 
amb més imaginació que pressu-
post, i pensat per satisfer tots els 
gustos i totes les edats i, sobretot, 
accessible a totes les butxaques!

Enguany que s’acompleix el 
centenari d’Empordà Federal, 
vull concloure aquesta salutació 
de les Fires manllevant uns mots 
que hi va escriure Pere Coromi-
nes, qui parlant de les Gràcies 
de l’Empordà destacà com a una 
de les més importants la ciutat, 
l’espai on “l’empordanès viu les 
seves hores de ciutadà, en els hos-
tals i en els espectacles públics, en 
els cafès i en les vies d’on es lleva 
el rebombori humà, i pacta da-
vant el dipositari de la fe pública, 
i proveeix de tot el bé de Déu de 
les delícies exòtiques, i recull no-
ves del món, espurnes de cultura, 
esperances de vida nova, llavors 
per a la sembra, i resplendor”. 

A joves i grans, nouvinguts i 
figuerencs de tota la vida, de tot 
cor us desitjo unes Fires i Festes 
plenes de rebombori i diversió, de 
cultura i esperança. Perquè el que 
uneix els Figuerencs no és el seu 
passat esplendorós, sinó la il·lusió 
per a un futur millor i el desig de 
junts fer-lo possible. 

Bones Fires i Festes de la Santa 
Creu! Visca Figueres!     
Santi Vila i Vicente
Alcalde de Figueres
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29/04 
exhiBició de dansa
19.00 h / Plaça de Catalunya
Hello Fires 2011, funky i hip-hop, 
a càrrec del centre de dansa Sònia 
Navarro.

Plantada de gegants
19.00 h / Plaça de l’Escorxador
Plantada de gegants

concert
19.00 h / Església de Sant Pere
Concert de música sacra (cant i 
orgue) a càrrec del duet Canticel, 
amb Catherine Dagois i Edgar Teu-
fel, en commemoració del cente-
nari de la mort de Gustav Mahler.

cercavila
19.30 h / Plaça de l’Escorxador
Cercavila amb els gegants, els 
capgrossos, el Drac i els Grallers 
de Figueres. Recorregut: plaça de la 
Palmera, carrers de Narcís Monturiol i Girona 
i plaça de l’Ajuntament. Organitzen: Amics 
dels Gegants de Figueres. Col·labora: Colla de 
Gegants del Casal de la Gent Gran de Figueres.

Pregó
20.00 h / Plaça de l’Ajuntament 
Ball de seguici de Figueres: 
toc d’inici, ball dels gegants de 
la ciutat, ball dels gegants Gala i 
Dalí, el Drac, la Tramuntana i toc 
final amb els Ministrers de Figue-
res. Tot seguit, pregó de Fires a 
càrrec dels Amics dels Gegants de 
Figueres.

cinema
20.30 h / Sala d'actes de La Cate 
(Ronda Rector Arolas, 4)
Projecció del documental Los 
pecados de mi padre, dins de la 3a 
edició del cicle Divendres Docu-
mental a La Cate.  
Organitzen: La Cate i Diòptria.

teatre
21.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Representació de Conte d’hivern, 
de William Shakespeare, a càrrec 
de la companyia Fei.Al Factoria 
Escènica Internacional.



dJ
22.30 h / Pl. de Gala-Salvador Dalí
Classic House Session, amb els 
discjòqueis David Sea & Oscar 
Egoist i Performance, amb les 
drag-queens Jessy & Zafiro.  
Organitza: Diví Nit.

concert
23.00 h /  
Carpa de la pl. de Catalunya
3r Festival de blues Elefants & 
Flors, amb Lone Rinho Club i The 
Big Jamboree. 
El dijous 28 d’abril, a les 8 del 
vespre, a la galeria d’Art Dolors 
Ventós, inauguració de l’expo-
sició de gravats de d’Olaf van 
der Beek amb motiu del Festival 
i conferència musical a càrrec de 
Manuel López Poy. 
A partir de les 10 de la nit, a la 
mateixa galeria, concert acústic 
de Chino&The Big Bet.  
Organitza: N&T, amb la col·laboració de la 
galeria d’Art Dolors Ventós, Olaf van der 
Beek i Petra Vlasman.

30/04 
Quads
10.00 h / Rambla
1a concentració de quads ATV 
i UTV 
Organitza: Associació Catalana de Quads.

art floral
11.00 h / Església de Sant Pere
Inauguració de l’exposició 
d’art floral, que restarà oberta 
fins al dimarts 3 de maig.  
Organitzen: Ajuntament de Figueres i  
Gremi de Floristes de Figueres i Comarca.

Jugui-Jugui
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h  
Parc Bosc 
Tallers i jocs per a tothom amb 
Structures musicals i laberint 
sonor, ecoxoc, taller de màscares, 
taller de nassos i taller mural.

exPosició
12.00 h / Local de la parròquia de 
Sant Pere, pl. de Gala-Salvador Dalí 
Inauguració de la 51a exposició 
filatèlica, numismàtica i del 
col·leccionisme, que es podrà 
visitar fins al dia 3 de maig. 
Organitza: Associació Filatèlica i Numismà-
tica del Casino Menestral Figuerenc.

exPosició
17.00 h / Castell de Sant Ferran
Inauguració de l’exposició foto-
gràfica “Dalí al castell de Figueres 
vist per Joan Vehí”, en commemo-
ració dels 50 anys de l’homenatge 
de la ciutat de Figueres a Salva-
dor Dalí, amb la participació dels 
Amics dels Gegants de Figueres.

esPectacle de carrer
A partir de les 17.00 h /  
Pl. de l'Ajuntament i voltants
Espectacle de carrer Ceci 2.0, 
a càrrec de la companyia Fadunito.

teatre
21.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Espectacle Chocolat, a càrrec de la 
companyia Divinas.

Ball
22.30 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Ball amb l'Orquestra Costa Brava.
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dJ
22.30 h / Pl. de Gala-Salvador Dalí
Advanced house Night, amb els 
discjòqueis Oscar Egoist, Blond i 
Albert Lara, i Interactive Trans-
formers, amb Jesús i Albert. 
Organitza: Diví Nit. 

01/05
fires
A partir de les 09.00 h /  
Plaça de Catalunya 
51a Fira del Dibuix i la Pintura. 

Placeta baixa de la Rambla, carrer 
de Girona, plaça de l’Ajuntament 
i carrer de Peralada
29a Fira d’Artesania. 

Rambla 
26a Fira de l’Alimentació.

Carrers de Caamaño i de Narcís  
Monturiol 
29a Fira Mercat.  
Organitza: Casino Menestral Figuerenc.

mata-segell
de les 10.00 a les 14.00 h / 
Als locals de la Parròquia de Sant 
Pere, plaça de Gala-Salvador Dalí
Estafeta de correus i presenta-
ció del mata-segell especial de 
Sant Jordi. Organitza: Associació Fila-
tèlica i Numismàtica del Casino Menestral 
Figuerenc.

troBada de Puntaires
a partir de les 10.00 h / Rambla
19a Trobada de Puntaires.

televisió
Durant tot el dia / Rambla
Canal Nord TV realitzarà la seva 
programació en directe.

dansa
11.30 h / Plaça de Josep Pla
Actuació del grup Els Balluguets 
i Mediterrània Jove amb l'especta-
cle de dansa infantil El far de la 
Mediterrània.
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concert
12.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Actuació de Big Banana Reunión,  
dins del XIX Festival de Jazz 
Organitza: Joventuts Musicals de Figueres.

concert vermut
13.00 h / Plaça de l’Església
Concert Vermut amb l’actuació 
de La Puça Diatònica.  
Organitzen: Amics dels Gegants de Figueres.

esPectacle de varietats
21.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Espectacle de varietats Ven al 
Paralelo. 

dJ
22.30 h /  
Plaça de Gala-Salvador Dalí
Electro Pop-Dance, Recovered 
Retro Music amb el discjòquei 
Blond. Organitza: Diví Nit.

02/05
infantil
12.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Espectacle infantil Pirates de secà, 
amb la companyia Xip-Xap.

Ball
22.30 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Ball amb l'orquestra Nueva Etapa.

dJ
22.30 h /  
Plaça de Gala-Salvador Dalí
Gran Celebrities Show, amb la 
performance de les drag-queens 
Jessy & Zafiro. Organitza: Diví Nit.



03/05
fira del lliBre vell
09.00 h / Plaça de Catalunya
31a Fira del Llibre Vell 
A les 13.00 h, pregó de la Fira. 

concurs de creus de maig
a partir de les 09.00 h /  
En diversos indrets de la ciutat. 
Concurs de creus de maig. Des 
de la Rambla, al llarg de tot el dia  
un tren turístic farà un recorre-
gut pels indrets on són exposades 
les obres presentades.  
Organitzen: Ajuntament de Figueres i 
Gremi de Figueres i Comarca.

infantil
11.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Taller interactiu infantil Cal  
Titellaire, a càrrec de la compa-
nyia Galiot Teatre de Titelles.

ofici solemne
11.00 h /  
Església arxiprestal de Sant Pere. 
Ofici solemne i exaltació de la 
Santa Creu. Acompanyament de 
la Coral Polifònica de Figueres. 
A la sortida de l’ofici, la Colla 
Castellera de Figueres farà un 
pilar caminant fins a la plaça de 
l’Ajuntament.

visita guiada
11.00 h / Plaça de l'Ajuntament
Sortida de la visita guiada La 
Figueres dels genis. Inscripció prèvia 
a l'Oficina de Turisme (plaça del 
Sol, s/n, o bé al telèfon 972/50 31 
55). Places limitades.

concurs de roses
d’11.30 a 20.30 h / Claustre de 
l’institut Ramon Muntaner
61è Concurs de roses per a 
afeccionats. Organitzen: Ajuntament 
de Figueres i Gremi de Floristes de Figue-
res i Comarca.

sardanes
12.00 h / Plaça de l’Ajuntament
Audició de sardanes amb la 
cobla Ciutat de Girona.

havaneres
18.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Concert de Nina i Port-Bo  
Organitza: Promo Arts Music.

infantil
18.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Espectacle infantil, Patufet 
Titelles, a càrrec de la companyia 
Galiot Teatre de Titelles.

dJ
22.30 h / Plaça de Gala-Salvador 
Dalí
Final de Festa amb Foc & Per-
cussions, fusió musical de House 
i Percussions. Speakers. Organitza: 
Diví Nit.



04/05
dia de la gent gran
11.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Celebració del Dia de la Gent 
Gran amb lliurament de medalles 
a les persones que enguany com-
pleixen 90 anys.

sardanes
12.00 h / Plaça de Catalunya
Audició de sardanes amb la 
cobla La Flama de Farners.

Ball
16.30 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Ball dedicat a la gent gran amb 
el grup Els Màgic’s.

soPar esPectacle
20.30 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Sopar espectacle Dolça Tardor 10 
anys, amb la Colla Dolça Tardor. 

05/05
Ball
17.00 h / Club Catalunya Caixa 
carrer de Pi i Margall, 5
Ball a la sala de l’entitat.

fira del cinema
19.30 h /  
Casino Menestral Figuerenc
Dins els actes de la 3a Fira del Ci-
nema, taula rodona amb Teresa 
Gimpera i els participants a la 
pel·lícula L'affaire Lolita, rodada a 
Figueres i rodalies el 1991.  
Organitza: Casino Menestral Figuerenc.

06/05
festa de l’arBre
Al llarg de tot el matí / Parc Sol 
Alumnes de les escoles de Figue-
res plantaran arbres i faran tallers  
educatius. 
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ii fira de la flor
Durant tot el dia /  
Plaça de l’Ajuntament
Tot un dia per aconseguir les 
flors incloses dins de la campanya 
municipal “Omplim Figueres de 
Flors”.
Organitzen: Ajuntament de Figueres i els 
establiments adherits a la campanya 

PlayBack
17.00 h / Club Catalunya Caixa,  
carrer de Pi i Margall, 5
Playback.

infantil
18.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Espectacle infantil Contes al 
terrat, a càrrec de la companyia 
Anna Roca.

concert
20.00 h / Sala Narcís Monturiol del 
Cercle Sport Figuerenc
Espectacle Coneguem la mare del 
cuplet català, amb l’actuació de la 
Coral Veus de l’Empordà del Casal 
d’Avis de Figueres i de la cantant 
Rocío Romero Grau acompanyada 
de la pianista Elisa Planagumà 
Peñalver.

esPectacle hiP-hoP
21.00 h / Teatre Municipal el Jardí
La companyia Brodas presenta 
l’espectacle de hip-hop  
Brodas Bros.

07/05
fira mercat
Durant tot el dia /  
Zona plaça del Sol
18a Fira Mercat.  
Organitza: Associació de Marxants de les 
Comarques Gironines.

festa de Barri
A la plaça d’Alcalà la Real
Festa “millor” a la Marca de l’Ham
A partir de les 10.00 h
2a Fira de productes de segona 
mà, compra, venda i bescanvi de 
productes.
14.00 h 
Aperitiu popular
Durant tot el dia
Tallers i inflables 
per a infants i joves. Circuit 
d’aventura. Mostra d’entitats.
18.00 h 
Espectacle L’hort del diable, a 
càrrec de la companyia de teatre 
Drakònia. Organitzen: Pla de Barris de la 
Marca de l’Ham, Comerç Marca de l’Ham i 
A la Marca de l’Ham ens connectem @l fu-
tur, i amb la col·laboració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i SOC.



troBada de gegants
17.00 h / Avinguda de Marignane
Trobada de gegants, plantada a 
l’avinguda de Marignane i cerca-
vila pels carrers Tramuntana, pujada del  
Castell, M. Àngels Vayreda, Sant Pere, 
plaça de l’Ajuntament, Peralada, Ample, 
Monturiol, Caamaño, Blanc, Rutlla, Nou i 
Rambla. Organitzen: Amics dels Gegants 
de Figueres, amb la col·laboració de la 
Colla de Gegants del Casal de la Gent Gran 
de Figueres.

ProJecció de cinema
18.00 h /  
Casino Menestral Figuerenc
Dins els actes de la 3a Fira del 
Cinema, projecció de la pel·lícula 
L’affaire Lolita, rodada a Figueres. 
Organitza: Casino Menestral Figuerenc.

concert
18.00 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Concert amb l’orquestra La 
Principal de la Bisbal. A mitja part, 
elecció de l’hereu i la pubilla de 
Figueres.

concert
21.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Rosario Flores en concert.  
Organitza: Promo Arts Music.

Ball
22.30 h /  
Carpa de la plaça de Catalunya
Ball amb l’orquestra La Principal 
de la Bisbal.

08/05
matinades
08.00 h / Plaça de l’Ajuntament
Matinades i cercavila amb els 
Grallers de Figueres.  
Organitza: Colla Castellera de Figueres.

exhiBició d’agility, friesBie  
i desfilada canina 
A partir de les 09.00 h i durant tot 
el dia / Parc de les Aigües
Organitzen: Associació Canino Esportiva 
Figueres, SOS Border Collie i TJ Ensinistra-
ments, amb la col·laboració de Caninu, 
Sweetdog, Babylondog, Zendog, Galgos 
112 i Tramuntanadogs.

fira del segell, la moneda  
i el col·leccionisme  
i fira del cinema
A partir de les 10.00 i fins a les 
21.00 h / Plaça de Catalunya
35a Fira del Segell, la Moneda i el 
Col·leccionisme
3a Fira del Cinema 
11a Fira d’Intercanvi de Plaques  
de Cava
Organitza: Agrupació Filatèlica i Numis-
màtica del Casino Menestral Figuerenc.

escacs
A partir de les 10.30 h /  
Plaça de Catalunya
Partides simultànies d’escacs.  
Organitza: Club d’Escacs Figueres del 
Casino Menestral Figuerenc.



rua infantil
11.00 h /  
Carrer de Ramon Muntaner
La llegenda de Sant Jordi, rua 
infantil de la Santa Creu a càrrec 
dels alumnes de primària de la 
ciutat. Recorregut: carrer Nou, Rambla, 
carrer de Narcís Monturiol, plaça de la Pal-
mera, carrers de Caamaño i Blanch i plaça 
de Catalunya. Organitza: Ajuntament 
de Figueres, amb la col·laboració de les 
AMPA de Figueres. Coordina: Ettore Taller 
d’Expressió.

visita guiada
11.00 h / Plaça de l’Ajuntament
Sortida de la visita guiada La Fi-
gueres dels genis. Inscripció prèvia 
a l’Oficina de Turisme (plaça del 
Sol, s/n), o bé al telèfon 972/50 31 
55). Places limitades.

concert
12.00 h / Teatre Municipal el Jardí
Concert de Fires a càrrec de la 
Jove Orquestra de Figueres.

diada castellera
12.00 h / Plaça de l’Ajuntament
Actuació de la Colla Castellera 
de Figueres, els Xics de Gra-
nollers i la Colla de Castellers 
d’Esplugues.

troBada de 600
12.00 h / Plaça Creu de la Mà
15a Trobada de 600
A partir de les 12.30 h
Caravana pels carrers Nou, Sant Llàtzer 
i Méndez Núñez, avinguda de Marià Vila-
llonga, plaça de l’Estació, carrer de Pompeu 
Fabra, plaça del Gra, carrer de Concepció, 
plaça de la Palmera, carrer de Narcís Mon-
turiol, Rambla, carrer de Sant Pau, plaça 
Triangular, carrers de Sant Llàtzer, Nou, 
Caamaño, Blanch, Rutlla i Nou i Rambla.

infantil
17.00 h / Plaça de Josep Pla
Espectacle infantil Guirigall, a 
càrrec de la companyia De Parranda.

concurs de sardanes
18.00 h / Plaça de Catalunya
64è Concurs de colles sarda-
nistes amb la cobla La Principal 
d’Olot. Organitzen: Foment de la Sar-
dana Pep Ventura i Agrupació Sardanista 
Flor de Romaní del Casino Menestral 
Figuerenc.

concert
19.00 h / Teatre Municipal el Jardí 
Concert coral de Fires, a càrrec 
de la Coral Polifònica de Figueres. 
Entrada gratuïta.

castell de focs
22.00 h / Castell de Sant Ferran
Castell de focs d’artifici (amb 
la col·laboració de l’Associació 
d’Agrupacions de Defensa Fores-
tal de l’Alt Empordà).

Nota:
Tots els balls i concerts de la  
carpa de la plaça de Catalunya 
són d’entrada gratuïta.



situada al recinte firal

casa cultural d’andalusia de l’alt emPorda
divendres, 29 d’aBril
21.00 h Inauguració de la 
 Casa Cultural d’Andalusia 
 de l’Alt Empordà
22.00 h Actuació del quadre 
 flamenc de l’entitat
23.00 h Concurs de cant flamenc  
 i copla
24.00 h Actuació de Julio Trinidad

dissaBte, 30 d’aBril
18.00 h Actuació del quadre de  
 l’entitat
21.00 h Actuació del gimnàs 
 Ludisport
22.00 h Actuació de l’escola de   
 dansa Gabriela Martín
23.00 h Actuació del grup 
 Tramuntana 
24.00 h Actuació d’El Peseta

diumenge, 1 de maig
13.00 h Missa rociera cantada   
 pel cor de l’entitat
18.00 h Actuació del quadre 
 flamenc de l’entitat
19.00 h Actuació de l’escola de   
 dansa Gabriela Martín

dilluns, 2 de maig
18.00 h Actuació del quadre 
 flamenc de l’entitat

19.00 h Actuació del grup de   
 funky de Pilar Sánchez
21.00 h Actuació del grup 
 No Va Más
23.00 h Actuació d’El Caco

divendres, 6 de maig
18.00 h Actuació del gimnàs de 
 les Forques
19.00 h Actuació del quadre 
 flamenc de l’entitat
22.00 h Actuació del grup 
 Milenium
24.00 h Actuació de Sabrina 
 de la Torre

dissaBte, 7 de maig
18.00 h Actuació del quadre 
 flamenc de l’entitat
20.00 h Actuació de l’estudi de
  dansa de Gema Ruiz
21.00 h Actuació del quadre de  
 ball de la Garrotxa
22.00 h Actuació del grup Brisa
24.00 h Actuació de Javi Ginés

diumenge, 8 de maig
16.00 h Final del concurs de 
 flamenc i copla i concurs   
 de sevillanes
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exPosicions
Museu de l’Empordà

Peces escollides
Mirades transversals a la col-
lecció, del 30 d’abril al 28 d’agost.
El Museu de l’Empordà ha convi-
dat onze empordanesos a escollir 
una o diverses peces de la col-
lecció i a interpretar-les a partir 
del seu bagatge professional, 
realitzant una nova aportació que 
contribueixi a poder gaudir-ne 
des d’un nou prisma. 

Hi participen: Narcís Bardalet (fo-
rense), Àngels Bassas (actriu), Anna 
Espelt (enòloga), Lluís Galter (rea-
litzador cinematogràfic), Guillamino 
(músic), Carles Mallol (dramaturg), 
Sílvia Musquera (arquitecta), Vicenç 
Pagès (escriptor), Jordi Sargatal 
(naturalista), Jaume Subirós (restau-
rador) i Cèlia Vela (dissenyadora de 
moda). 
Entrada gratuïta. 

Inauguració: 30 d’abril, a les 12.00 h. 
Horari de Fires: el dia 1 i del 3 al 8 
de maig, obert d’11.00 a 20.00 h
Diumenge 8 de maig, d’11.00 a 14.00 h
Dilluns 2 de maig, tancat
Dimarts 3 de maig, jornada de 
portes obertes.

exPosicions de Puntes
de coixí
A càrrec de les puntaires de Figue-
res, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 
20.00 h, de l’1 al 3 de maig, al 1r 
pis de l’Ajuntament de Figueres.

vermell, Blanc i negre
Exposició dels alumnes de di-
buix i pintura de l’acadèmia Àurea 
(carrer de Forn Nou, 12). Inau-
guració divendres 29 d’abril, a 
les 20.00 h. L’exposició romandrà 
oberta durant totes les Fires.

Espai d’art Aljub (Sabateria Falga-
rona, carrer de Portella, 2-6)

del negre a l’infinit
Exposició de pintures de Joan Fal-
garona. Inauguració 28 d’abril, a 
les 20.00 h, amb un petit especta-
cle de dansa.



exPosició de fotografies 
d’alBert sarola
al gimnàs Savas (carrer de Joan 
Reglà, 5), a partir del 29 d’abril.

Galeria d’Art Dolors Ventós  
(calçada dels Monjos, 26)

exPosició de gravats
de l’artista Olaf van der Beek 
i de portades de discs de col-
leccionistes relacionats amb el 
blues. Del 28 d’abril al 7 de maig. 
Horari:
Dimecres, divendres i dissabte, 
d’11.00 a 13.00 h.
De dilluns a dissabte, excepte  
dijous, de 18.00 a 20.00 h.
Visites també a hores convingudes 
(647 401 376) 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
(carrer Nou, 48)

exPosició de Pintura
de Guillem Rocas 
Del 27 d’abril al 19 de maig, de 
dilluns a divendres (laborables), 
de 09.00 a 20.00 h. Inauguració el 
dia 5 de maig, a les 12.30 h.



activitats esPortives
29/04
futBol sala
15.30 h /  
Pavelló municipal de Figueres 
Partit de futbol sala entre els 
equips Mare de Déu del Mont  
i Gimnàs Savas 
Organitza: Gimnàs Savas.

sPin-Bike
20.30 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas 
Classe de spin-bike 
Organitza: Gimnàs Savas.

30/04
Judo
09.00 h / 
Poliesportiu municipal de Figueres
XXVI Trofeu de Judo Ciutat 
de Figueres i Memorial Manel 
Albalate 
Organitza: Associació de Judo de l’Alt 
Empordà.

natació
10.00 h /  
Piscina municipal de Figueres
Trofeu de Fires de Natació 
Organitza: Club Natació Figueres.

tennis
11.00 h / Pistes de tennis municipals
Matinal de portes obertes de 
mini tennis 
Organitza: Club Tennis Alt Empordà.

tennis
12.30 h / Instal·lacions del Club 
Tennis Figueres 
Semifinals del XXVII Trofeu de 
Fires. Organitza: Club Tennis Figueres.

WaterPolo
19.30 h / Piscina municipal de 
Figueres
Torneig de Fires i Festes de la 
Santa Creu 
Organitza: Club Waterpolo Figueres.



02/05
tennis
10.00 h /  
Pistes de tennis municipals
Torneig Familiar de Tennis  
Organitza: Club Tennis Alt Empordà.

Jocs a l’aigua
10.30 h / 
Piscina climatitzada municipal
Matinal de jocs a l’aigua  
Organitza: Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Figueres.

hoQuei soBre Patins
10.00 h / Rambla
Exhibició d’hoquei sobre patins 
per a nens de 3 a 8 anys.  
Organitzen: AMPA Carme Guash-Club 
Hoquei Figueres.

01/05
voleiBol
09.00 h / Poliesportiu municipal  
de Figueres
Torneig 4x4 de Voleibol  
(Promoció i Open). Inscripcions  
a partir de les nou del matí.  
Organitza: Club Volei Figueres.

activitat suBaQuatica
09.30 h / Piscina climatitzada  
municipal de Figueres
VIII Open Internacional d’Apnea
Organitza: Club Esportiu Skaphos Sub

cursa PoPular
10.00 h / Sortida des de l’estadi 
Albert Gurt
4a Cursa Popular Castell de Sant 
Ferran - Ciutat de Figueres
Inscripcions: dies previs a  
www.atletisme.org.  
Organitza: Club Atletisme Figueres.

tir amB arc
10.00 h / Poliesportiu municipal  
de Figueres 
Jornada de portes obertes de 
tir amb arc 
Organitza: Club Esportiu Tir amb Arc 
Figueres.

tennis
11.00 h / Instal·lacions del Club 
Tennis Figueres 
Finals del XXVII Trofeu de Fires  
Organitza: Club Tennis Figueres.



PUBLICITAT

03/05
futBol
09.00 h / Estadi de Vilatenim
Matinal de futbol per a  
benjamins Organitzen: Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament de Figueres i clubs 
de futbol de la ciutat.

Petanca
09.00 h / Pistes de petanca del  
poliesportiu municipal 
XXXI Campionat de Petanca  
3a edat  
Organitza: Club Petanca Figueres Natació.

BasQuet
10.00 h / Poliesportiu municipal de 
Figueres
Torneig Popular de Bàsquet 
3x3 Tribàsquet  
Organitza: Club Bàsquet ADEPAF.

esPort i salut
10.00 h / Plaça de Francesc Macià
Dinamització del Parc Urbà de 
Salut. Organitza: Dipsalut, amb la col-
laboració del Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Figueres.

esPort i salut
12.00 h / Av. dels Països Catalans
Dinamització del Parc Urbà de 
Salut. Organitza: Dipsalut, amb la col-
laboració del Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Figueres.

esPort i salut
16.00 h / Passeig de John Lennon
Dinamització del Parc Urbà de 
Salut. Organitza: Dipsalut, amb la col-
laboració del Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Figueres.

esPort i salut
18.00 h / Parc de les Aigües
Dinamització del Parc Urbà de 
Salut. Organitza: Dipsalut, amb la col-
laboració del Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Figueres.

04/05
ioga-Pilates
09.00 h / Instal·lacions del Gimnàs 
Savas
Classe de ioga-pilates  
Organitza: Gimnàs Savas.

esPort i salut
10.00 h / Gimnàs Savas
Taller sobre esmorzar saludable, 
a càrrec de la dietista Anna Ferrer. 
Organitza: Gimnàs Savas.



06/05
esPort i salut
10.00 h / Gimnàs Savas
Xerrada sobre artrosi i activitat 
física, a càrrec de Gerard Garrote
Organitza: Gimnàs Savas.

aikido
15.30 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas
Classe d’aikido 
Organitza: Gimnàs Savas.

aerosala
18.30 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas 
Classe d’aerosala 
Organitza: Gimnàs Savas.

nanBudo
19.30 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas 
Classe de nanbudo  
Organitza: Gimnàs Savas.

JuJitsu
13.30 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas. 
Classe de jujitsu 
Organitza: Gimnàs Savas.

Judo
18.30 h / Gimnàs Savas
Classe d’iniciació de judo  
infantil (de 8 a 12 anys).  
Organitza: Gimnàs Savas.

05/05
esPort gent gran
10.30 h / Poliesportiu i piscina 
municipal
Matinal d’esport i activitat 
física per a la gent gran 
Organitza: Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Figueres, amb la col·laboració dels casals 
de la gent gran de Figueres.

Judo 
17.30 h / Gimnàs Savas
Classe d’iniciació de judo infantil 
(de 5 a 7 anys). Organitza: Gimnàs Savas.



07/05
tennis taula
09.00 h / Pavelló municipal 
Torneig Popular de Tennis  
Taula Ciutat de Figueres  
Organitza: Club Tennis Taula Tramuntana.

Padel
09.00 h / Poliesportiu Hat-Trick, de 
Palol de Vilatenim. 
I Torneig de Pàdel Fires i Festes 
de la Santa Creu 
Organitza: Hat-Trick, de Palol de Vilatenim.

08/05
futBol sala
09.00 h /  
Pavelló municipal de Figueres 
Partit de futbol sala de discapa-
citats psíquics 
Organitza: Fundació ALTEM.

ciclisme Btt
09.00 h /  
Instal·lacions del Gimnàs Savas
Sortida en bicicleta de munta-
nya per a adults 
Organitza: Gimnàs Savas.

Petanca
09.00 h / Pistes de petanca del 
poliesportiu municipal 
41è Campionat Internacional 
de Petanca Fires i Festes de la 
Santa Creu 
Organitza: Club Petanca Figueres Natació.

Patinatge artístic
17.00 h /  
Poliesportiu municipal de Figueres
Festival de Patinatge Artístic  
Organitza: Club Patinatge Artístic Figueres.

BasQuet
13.00 h / Poliesportiu municipal
Trobada de veterans de bàs-
quet Organitza: Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Figueres.

tennis
11.00 h / Pistes de tennis municipals
Final del Torneig Social de 
Tennis 
Organitza: Club Tennis Alt Empordà.

escacs
10.30 h / Plaça de Catalunya  
Durant tot el matí
Sessió de simultànies  
Organitza: Club d’Escacs Figueres

escacs
16.00 h / Plaça de Catalunya
XXI Torneig de Partides  
Llampec Ciutat de Figueres 
Organitza: Club d’Escacs Figueres





29/04
A partir de les 23.00 h

concurs Joan trayter
lagarto amarillo
hotel cochamBre
Entre l’actuació de Lagarto Ama-
rillo i d’Hotel Cochambre, el grup 
de batukada de la colla castellera 
de Figueres farà una exhibició.

A partir de les 03.45 h / 
davant la barraca de la Colla 
Castellera 

concurs de crits orgasmics
Inscripcions una hora abans a la 
mateixa barraca.

30/04
A partir de les 23.00 h

direcció ProhiBida
Boikot
sanJays
A partir de les 03.45 h / 
a la barraca de Xiprers al Vent

concurs d’air guitar
Inscripcions una hora abans a la 
mateixa barraca.

01/05
A partir de les 19.00 h

futBolí gegant
Inscripcions mitja hora abans a 
la barraca del Club Waterpolo 
Figueres.

02/05
A partir de les 21.00 h

Batalla de galls (fent hiP-hoP)
A partir de les 11.00 h

somos vida & nkP
sicario

05/05
A partir de les 23.00 h

dJ Bea
dJ luxury
dJ marc moix
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06/05
A partir de les 23.00 h

green valley
canteca de macao
Bongo Botrako
Entre les 02.30 i les 02.45 h 
a la barraca de JERC

concurs d’ingesta de flams
Inscripcions una hora abans a la 
mateixa barraca.

07/05
A partir de les 23.00 h

concurs Joan trayter
muchachito BomBo infierno
Banana Beach
Entre les 02.45 i les 03.00 h 
davant la barraca de 
l’Agrupament Escolta Sant Pere

concurs de trencament 
de síndries amB el caP
Inscripcions una hora abans a la 
mateixa barraca.

NOTA: les actuacions dels grups 
seguiran l’ordre que especifica el 
programa. L’organització es reser-
va el dret de cancel·lar o canviar 
aquests actes sense avís previ.


