
EXPOSICIONS, TALLERS

CONSELL COMARCAL-EXPOSICIÓ
Durant  el  mes  de  març,  a  la  sala 
d’exposicions  del  Consell  Comarcal 
de l’Alt Empordà, exposició col·lectiva 
“Empordoneses”. 

FIGUERES – EXPOSICIÓ
Del 4 al 27 de març, al Centre cívic 
Joaquim  Xirau,  exposició  fotogràfica 
“Children of Àfrica”. 

Del 4 de març al 3 d'abril,  al Centre 
cívic  Creu  de  la  Mà,  exposició 
fotogràfica  a  càrrec  de  Yurian 
Quintanas amb “La fi dels dies”.

De l'1 al 31 de març, a la Biblioteca 
Fages  de  Climent,  exposició 
“Empordoneses”  amb  la  intervenció 
de M. Mercè Cuartiella i Abdon Jordà.

AVINYONET  DE  PUIGVENTÓS  - 
EXPOSICIÓ
Del  7  al  9  de  març,  a  la  Societat, 
exposició del  Dia internacional  de la 
dona.

Del  28  al  30  de  març,  al  Centre 
Cultural,  certamen  d'art  i  disseny 
“Educ'art”.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  - 
EXPOSICIÓ
Fins  al  5  d'octubre,  a  la  Farinera, 
exposició  temporal  “Paisatge  latent. 
Closes, cortals i cortalers” 

L'ESCALA – EXPOSICIONS
Fins  al  30  de  març,  al  Museu  de 
l'Anxova i de la Sal, exposició “Peix al 
cove. Escultures d'Emili Armengol”. 

Fins  al  31  de  març,  a  la  Llibreria 
Vitel·la, exposició “Flames i lletres” de 
Carme Sanglas.

LA JONQUERA – EXPOSICIONS
Fins  al  30  de  març,  l'exposició 
“Manuel Carrasco i  Formiguera. Una 
vida per la llibertat.” 

De l'1  al  27 de març,  als  porxos de 
Can  Laporta,  exposició  de  pintura  i 
escultura  d'Antonio  Federico. 
Inauguració dia 1 de març a les 18 h.

Fins  a  l'11  de  maig,  al  MUME, 
exposició “La Retirada. Exilis” de José 
M. Guerrero Medina.

LLANÇÀ – EXPOSICIONS
Fins  al  2  de  març,  a  la  sala 
d'exposicions de la Casa de Cultura, 
exposició  de  la  mostra  d'imatges 
antigues de Llançà.

FIGUERES – TALLER
Els dies 20, a partir de les 16 h, i el 
dia 22, a partir  de les 10 h, a l'Arxiu 
Comarcal, taller de meteorologia.

DISSABTE 1

FIGUERES – MARATÓ
A les 10 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  viquimarató  de  dones 
figuerenques.

FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, al Teatre el Jardí, actuació 
de la  companyia Tquatre amb l'obra 
Figuretes  de  vidre,  de  Tennessee 
Williams.

A les 23 h, a la Sala la Cate, nit golfa 
amb  l'actuació  de  la  companyia  La 
Minúscula  amb  contes  eròtics  Els 
fruits de la passió.

L'ESCALA – CARNAVAL
- A les 16 h, a la plaça Víctor Català, 
sortida de la cercavila infantil.
-  A les  17  h,  al  pavelló,  ball  infantil 
amenitzat per Jordi Patxeco i la Colla.
-  A  les  23  h,  al  pavelló,  ball  de 
disfresses amb Daltònics i, tot seguit, 
l'Orquestra Mitjanit.

LLANÇÀ – CARNAVAL
- A les 16.30 h, pels carrers del poble, 
sortida de la rua infantil. Tot seguit, a 
l'envelat,  música amb la disco mòbil 
VIV!
- A les 22.30 h, al pàrquing del Port, 
concentració  de  carrosses, 
comparses i disfresses. 
-  A les  23 h,  pels carrers del poble, 
rua  popular.  Tot  seguit,  a  l'envelat, 
ball amb la disco mòbil VIV!

PERALADA – CARNAVAL
A  les  16  h,  a  la  plaça  Gran, 
concentració i,  a continuació, rua de 

Carnestoltes.
A les 17 h, al Centre Social, animació 
infantil amb el País de Xauxa.

ROSES – CARNAVAL
- A les 16 h, al llarg de l'avinguda de 
Rhode, passada infantil.
-  Tot  seguit,  a  la  plaça  Frederic 
Rahola, ball amb disco mòbil infantil.
-  A  les  23  h,  al  pavelló  municipal, 
disco mòbil Gres-k.
-  A  les  24  h,  a  la  plaça  Frederic 
Rahola, gran festa amb el grup Hotel 
Cochambre.

SANT  PERE  PESCADOR  – 
CARNAVAL
- A les 16.30 h, pels carrers del poble, 
rua  de  tarda  de  carrosses  i 
comparses.
- A les 18.30 h, al Centre Cívic, ball 
de tarda amb The Covers Band.
-  A  les  23  h,  al  Centre  Cívic,  rua 
nocturna i, tot seguit, ball de carnaval 
amb  The  Covers  Band  i  Germà 
Negre.

DIUMENGE 2

AVINYONET  DE  PUIGVENTÓS  – 
CARNAVAL
A  partir  de  les  16  h,  a  la  pista 
esportiva de Mas Pau, inici de la rua 
de carnaval.

CAPMANY – CARNAVAL
A  les  10.30  h,  a  la  plaça  Major, 
concentració  de  disfresses. 
Seguidament, gran cercavila per tot el 
poble.

FIGUERES – INFANTIL
A  les  18  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
espectacle infantil amb la Companyia 
La Bleda amb Tut turu-rut la princesa.

FIGUERES –TEATRE
A les 18 h, al Teatre El Jardí, actuació 
de la  companyia  Tquatre amb l'obra 
Figuretes  de  vidre,  de  Tennessee 
Williams.

FIGUERES – CONCERT
A les  12 h,  al  Museu de l'Empordà, 
concert  de  música  clàssica  amb  el 
grup Moana Quartet.
A les 19 h, a la Nau Oliva, concert a 
càrrec  del  grup  D'callaos  amb  la 
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presentació  del  seu nou disc  Oír  tu 
voz.

L'ESCALA – CARNAVAL
-  A les  10  h,  al  polígon  Els  Recs, 
concentració de carrosses.
- A les 10.30 h, a l'avinguda Girona, 
concentració de comparses.
- A les 11 h, sortida de la gran rua de 
carnaval.
- A la tarda, al pavelló, ball de tarda 
amb el conjunt Removida.

LA JONQUERA – CARNAVAL
-  A  les  12  h,  als  porxos  de  Can 
Laporta, concentració.
- A les 12.15 h, pels carrers del poble, 
cercavila  de  Carnaval  amb  els 
Xanquers, els Grallers i  els Tambors 
de l'Albera. 
-  A  les  13  h,  davant  la  Societat, 
espectacle d'animació infantil  amb el 
Pot Petit i la Melmelada Band.
-  A les  17  h,  a  la  Societat,  ball  de 
Carnaval amb Laser Show.

LLANÇÀ – CARNAVAL
A les 14 h, a l'envelat, ranxo popular. 
Tot seguit, música i ball per a tothom.

LLANÇÀ – BALL
A les 18 h, a l'institut, ball amb el grup 
Costa Brava.

PAU – CARNAVAL
-  A  les  12.30  h,  a  la  plaça  Major, 
arribada d'en Carnestoltes.
-  A  les  13.30  h,  a  la  plaça  Major, 
repartiment del Ranxo.
-  A  les  18  h,  ball  de  disfresses  a 
càrrec del conjunt Kirtana.

ROSES – CARNAVAL
- A les 12 h, al llarg de l'avinguda de 
Rhode, passada de petits i grans.
-  A  les  18  h,  a  la  plaça  Frederic 
Rahola,  concert  i  ball  per  a  la  gent 
gran amb l'orquestra La Selvatana.
-  A  les  20  h,  a  la  plaça  Frederic 
Rahola,  proclamació  dels  reis  i  les 
reines del Carnaval 2015. Tot seguit, 
continuarà el ball.
-  A  les  22  h,  al  pavelló  municipal, 
disco mòbil Gres-k.

SANT  LLORENÇ  DE  LA MUGA – 
FIRA DE LA MONGETA
-  Durant  tot  el  dia,  venda  de  la 
mongeta  conreada  als  horts  del 

poble.  Venda del  carbó fet  al  poble. 
Exposició  i  venda  dels  fruits  de  la 
terra i parades artesanes.
-  De  10  a  14  h,  5a  Trobada 
d'intercanvi de plaques de cava.
- A partir de les 16 h, a la plaça Carles 
Camps,  5è  Concurs  “Apunta  la 
mongeta”  i  6è  Concurs  “Menja-te-la 
ràpid”.  Tot seguit,  actuació castellera 
dels Vailets de l'Empordà.

SANT  PERE  PESCADOR  – 
CARNAVAL
-  A  les  10.30  h,  al  Parc  del  Riu, 
inflables per la mainada.
- A les 12 h, al Parc del Riu, sardanes 
amb els Rossinyolets.
- A la tarda, al Parc del Riu, la Rifa i 
cremada  del  rei  carnestoltes  tot 
ballant la sardana de Sant Pere.

VILABERTRAN – BALL
A les 18 h, a la sala gran del Centre, 
ball  de  diumenge  amb  el  duet 
Gemma i Lluís.

DILLUNS 3

FIGUERES – CONFERÈNCIA 
A les  19.30  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
conferència  a  càrrec  d'Eduard  Puig 
Vayreda, “La cultura del vi”.

ROSES – CARNAVAL
A les  18.30  h,  des  de  la  plaça  de 
Catalunya  fins  a  la  Perola,  seguici 
mortuori del difunt Rei Carnestoltes i 
enterrament  de  la  sardina,  amb 
l'espectacle  pirotècnic  dels  Senyors 
del Foc.
Tot seguit, a la plaça Frederic Rahola, 
acte  de  lliurament  de  l'Ànec  d'Or, 
lectura  del  testament  del  difunt  Rei 
Carnestoltes  a  càrrec  de  La 
Minúscula  Teatre  i  ball  amb 
l'orquestra Swing Latino.

DIMARTS 4

CAPMANY – CARNAVAL
- A les 9 h, a la plaça Major, reunió de 
cuiners i ajudants.
-  A les 18 h, a la plaça Major,  dues 
sardanes amb la Cobla Internacional 
Vila de la Jonquera.

-  A  les  19  h,  al  local  social, 
repartiment del Ranxo. Seguidament, 
quatre  sardanes  amb  la  Cobla 
Internacional Vila de la Jonquera.
-  A les 21.30 h, al  local  social,  gran 
ball  de  disfresses  amb  el  grup 
Montecarlo.

FIGUERES – CONFERÈNCIA
A les 10 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  conferència  d'Antonina 
Rodrigo sobre Doña Rosita la soltera 
o  El  lenguaje  de  las  flores,  de 
Federico García Lorca.

DIMECRES 5

FIGUERES – LECTURA
A  les  20  h,  a  la  seu  d'Òmnium 
Cultural,  lectura comentada del llibre 
Oda a Espanya,  de Joan Maragall, a 
càrrec de Xixon Heras.

ROSES – TALLER
A  les  16  h,  al  CAR,  taller  de 
manualitats: Art jove.

DIJOUS 6

CASTELLÓ D'EMPÚRIES–CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca,  Quan els  
contes  prenen  vida!,  A  càrrec  de 
Qpertin.

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A les 16 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  club de lectura fàcil  amb el 
llibre  El  Dr.  Jekyll  i  Mr.  Hyde,  de 
Robert Louis Stevenson.

FIGUERES – CONCERT
A les 23 h, al Cafè Soul, concert de 
piano jazz a càrrec Alex Carbonell.

DIVENDRES 7

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  – 
CARNAVAL
-  A  les  21.30  h,  al  Club  Nàutic, 
concentració  de  carrosses  i 
comparses.
-  A  les  22  h,  a  l'avinguda  Carles 
Fages  de  Climent,  desfilada  de 
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carrosses i comparses amb animació 
de La Dinamo.
-  A les  23.30 h, a la sala polivalent, 
ball  amb disco mòbil  per a totes les 
edats.

FIGUERES – CONCERT
A les 19 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  concert  de  contrabaix  a 
càrrec de Josep Quer.

FIGUERES – XERRADA
A les  20.15  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral, xerrada sobre Alice Munro 
i  la  reivindicació  del  conte,  a  càrrec 
de Sam Abrams.

ROSES – VISITA
A les  17  h,  al  Port,  visita  guiada al 
port de pesca. Inscripcions a l'Oficina 
de Turisme. 

ROSES – MÚSICA
A les  22.30  h,  al  Teatre  Municipal, 
concert a càrrec de Tomeu Penya.

DISSABTE 8

AGULLANA – CARNAVAL
- A les 10 h, de l'escola, sortida de la 
Cercavila Xuiera acompanyada per la 
banda de percussió Senyors del Foc.
-  A  les  16  h,  a  la  plaça  Major, 
carnestoltes  infantil  a  càrrec  d'Oriol 
Canals.
-  A  les  17  h,  a  la  plaça  Major, 
repartiment  de  la  tradicional  Xuia  i 
sardanes  amb  la  Cobla  Vila  de  la 
Jonquera.
-  A les  23.30 h, a la sala polivalent, 
ball de carnestoltes amb el grup Les 
Granotes  de  la  Bassa  i,  tot  seguit, 
amb en Pau de la Gramola.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  – 
CARNAVAL
-  A  les  16  h,  pel  centre  històric, 
desfilada  infantil  de  disfresses  amb 
animació  de  La  Dinamo. 
Seguidament, a la sala polivalent, ball 
infantil amb Jordi Patxecu i la Colla.
- A les 21 h, a l'avinguda Cobla dels 
Rossinyols,  concentració  de 
carrosses i comparses.
-  A  les  22  h,  pel  centre  històric, 
desfilada  de  carrosses  i  comparses 
amb animació de La Dinamo.

- A les 24 h, a la sala polivalent, ball 
amb els grups Tren de la Costa i La 
Montecarlo.

FIGUERES – CONTES
A les 11 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  conte  musicat  El  lutier  de 
Venècia, amb  Guillem  Fernàndez-
Valls,  narrador,  i  Massimo  Mamelli, 
violoncel·lista.

FIGUERES – CONFERÈNCIA
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant 
Ferran, conferència a càrrec de Joan 
Capdevila,  “Tot  dibuixant  la  ratlla. 
Delimitació de la línia de frontera amb 
França”.

FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, a la Sala la Cate, actuació 
de Cascau Teatre amb l'obra Ho tot.

L'ESCALA – MÚSICA
- A les 10 h, a l'aula de música, taller 
de  sensibilització  musical  per  als 
menuts (0-5 anys).
-  A  les  18.30  h,  a  l'Institut,  XIII 
Flautada,  concert  de  flauta  a  càrrec 
d'alumnes  de  les  escoles  de  les 
comarques gironines.

L'ESCOLA – CONFERÈNCIA
A  les  20  h,  a  la  sala  d'actes, 
conferència  amb  motiu  del  Dia 
Internacional  de  la  Dona 
Treballadora.

LLANÇÀ  –  FESTA  DE  LA  DONA 
TREBALLADORA
-  A les  18  h,  a  la  Casa de Cultura, 
xerrada  del  Dia  de  la  Dona 
Treballadora.
-  Donació  de  premis  dels  treballs 
realitzats  pels  alumnes  de  les 
escoles.
- A les 19 h, a la sala d'exposicions, 
inauguració  de  l'exposició 
d'escultures a càrrec del grup de taller 
d'escultura i ceràmica.
-  A les  20  h,  a  la  Casa de Cultura, 
espectacle d'humor a càrrec de Maire 
Carrera.

NAVATA – CONFERÈNCIA
A  les  19  h,  a  la  Sala  Polivalent, 
conferència  a  càrrec  de  Lluís  Jaiem 
“Les  pensions  a  la  Catalunya 
independent”.

PORT DE LA SELVA – CARNAVAL
A les 22.30 h, a les escoles, sortida 
de la rua de carnaval.
A  les  24  h,  al  pavelló,  nit  de 
carnestoltes amb la disco mòbil Gres-
K Planet.

PORTBOU – CARNAVAL
- A partir  de les 11 h, a la plaça del 
Mercat, jocs per a la mainada.
- A les16.30 h, a la discoteca Mairox, 
actuació del Mag Raül. Tot seguit, ball 
de  disfresses  infantil  per  a  la 
mainada.
- A les 23 h, a l'Ajuntament, rua de nit. 
A continuació, ball amb la disco mòbil 
Company Interrupturs. Es fa l'elecció 
dels reis de Carnestoltes.

ROSES – CLUB DE LECTURA
A les 11.30 h, a la biblioteca, club de 
lectura per  a nens i  nenes de 6 i  7 
anys  amb l'obra  La  meva  veïna  és 
una bruixa,  de Carmen Gil,  a càrrec 
de Sílvia Ametller.

ROSES – BALL
A les 22, a la SUF, ball amb en Xavi 
de Roses.

DIUMENGE 9

BOADELLA  D'EMPORDÀ  – 
CARNAVAL
A les 17 h, a can Matildo, cercavila de 
disfresses i tot seguit ball a la sala.

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  – 
CARNAVAL
-  A  les  11.30  h,  al  Club  Nàutic, 
concentració  de  carrosses  i 
comparses.
-  A  les  16  h,  a  l'avinguda  Carles 
Fages  de  Climent,  desfilada  de 
carrosses i comparses amb animació 
de La Dinamo.

FIGUERES –TEATRE
A les 18 h, a la Sala la Cate, actuació 
del grup de dansa Cor de Catalunya 
amb  l'espectacle  1714,  diari  d'una 
esperança.

LLANÇÀ – BALL
A les  18  h,  a l'institut,  música  i  ball 
amb el grup Pere Vila.
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NAVATA – CARNAVAL
A les 12 h, a l'Era de l'Obra, sortida 
de  la  rua  de  carnaval.  Seguidament 
cremada del Carnestoltes.

PORT DE LA SELVA – CARNAVAL
A les 17.30 h, a l'Ajuntament, sortida 
de la rua de carnestoltes.
A les 18 h, a la sala de ball, ball de 
carnestoltes  amb  el  grup  Boogie 
Woogie.

PORTBOU – CARNAVAL
- A les 12 h, al Port, sortida de la gran 
rua  familiar  amb  la  Batucada 
Tramuntacada de Figueres i la disco 
mòbil Company Interruptus.
-  A les  17 h, a la  sala la Congesta, 
gran Karaoke obert a tothom “Vine a 
cantar!”.

ROSES – TEATRE
A  les  12  h,  al  Teatre  Municipal, 
actuació  a  càrrec  de  la  companyia 
Cíclicus amb l'obra Circ, Cíclicus.

ROSES – BALL
A les 22, a la SUF, ball amb l'Andreu.

VILABERTRAN – BALL
A les 18 h, a la sala gran del Centre, 
ball de diumenge amb el duet Andreu 
i Caty.

DILLUNS 10

FIGUERES – CONFERÈNCIA 
A les  19.30  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
conferència  a  càrrec  d'Eduard  Puig 
Vayreda,  “Geografia  vitivinícola 
elemental i enoturisme”.

ROSES – TALLER
A partir  de  les  16  h,  al  CAR,  aula 
d'estudi. 
A  les  16.30  h,  al  CAR,  taller  de 
tècniques d'estudi.

SANT PERE PESCADOR-LECTURA
A les 19.30 h, al casal, comentari del 
llibre  El  silenci  dels  telers,  amb 
Assumpta Montellà.

DIMARTS 11

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A les 20 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  club  de  lectura  amb  l'obra 
Doña Rosita la  soltera  fantasma,  de 
Federico García Lorca.

LA JONQUERA – XERRADA
A les 17 h, a Can Laporta, xerrada a 
càrrec  del  Sr.  Fermí  Santamaria, 
Catalans d'Andalusia per l'estat propi.
 

DIMECRES 12

FIGUERES – LECTURA
A  les  20  h,  a  la  seu  d'Òmnium 
Cultural,  lectura  comentada del  llibre 
Més epigrames,  de Carles Fages de 
Climent, a càrrec de Joan Ferrerós.

ROSES – TALLER
A  les  16  h,  al  CAR,  taller  de 
manualitats: Art jove.

DIJOUS 13

FIGUERES – CONCERT
A les 23 h, al  Cafè Soul,  concert  de 
piano jazz a càrrec Albert Llovet.

LA JONQUERA – TALLER
A  les  17.30  h,  a  la  biblioteca 
municipal,  taller  d'escriptura  creativa 
adreçat a alumnes de 6è de primària.

ROSES – PRESENTACIÓ
A les 20 h, a la biblioteca municipal, 
presentació  del  poemari  L'agulla  del  
destí, de Carme Pagès.

DIVENDRES 14

FIGUERES – CONFERÈNCIA
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant 
Ferran, a càrrec de Quim Tremoleda 
amb “1939 a la Garrotxa d'Empordà” i 
exposició de fotografies “Lladó des de 
l'aire – 2013”, de David Garcia.

FIGUERES – XERRADA
A les  20.15  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral,  xerrada sobre Boris  Vian, 

enginyer-poeta  de  les  paraules  i  la 
música, a càrrec de Nathalie Bittoun.

FIGUERES –TEATRE
A  les  21  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
representació  de  l'obra  Manyac, 
Manyac.

LLANÇÀ – TEATRE
A les  22  h,  a  la  Casa  de  Cultura, 
estrena de l'obra de teatre Avi jove vol 
companyia, de Lluís Coquard.

ROSES – VISITA
A les 17 h, al Port, visita guiada al port 
de  pesca.  Inscripcions a  l'Oficina  de 
Turisme.

VILABERTRAN – JORNADA
Al matí, a la sala d'actes del Centre, 
jornada DARP amb “Segell de venda 
de proximitat”.

DISSABTE 15

CANTALLOPS – CARNAVAL
A les 16 h, pels carrers dels poble, rua 
de carnaval.
A les  23  h,  ball  de  carnaval  amb el 
duet Xàkara.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES – TALLER
A  les  10h,  a  l'Ecomuseu-Farinera, 
taller de cuina: pa de pessic.

FIGUERES – MERCAT
A  partir  de  les  9  h,  a  la  Rambla, 
mercat  del  col·leccionisme  i 
brocanters.

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 12 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent, presentació del llibre  Temps 
de  jugar,  amb  fotografies  de  Sergi 
Moriana i text d'Ingrid Morera. 

FIGUERES – CONCERT
A  les  12  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral,  concert  d'hivern  a  càrrec 
d'alumnes de l'escola.

FIGUERES – LECTURA INFANTIL
A les 20 h, a la  biblioteca Fages de 
Climent, club de lectura infantil. Debat 
sobre la lectura dels llibres  El remolí  
fantasma i La tomba misteriosa. 

Per a inserció d’actes a l’Agenda, envieu-los al fax 972 50 56 81 o a l’adreça electrònica cultura@altemporda.org  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 10 al 15 de març 2014



FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, a la Sala la Cate, actuació 
de  la  companyia  El  Partiquí  amb 
l'obra  Una  ciutat  brillant,  de  Conor 
McPherson.

L'ESCALA – MÚSICA
A les 10.30 h, a l'aula de música, taller 
de flauta travessera a càrrec de Jesús 
Lopez.

L'ESCALA- CONFERÈNCIA
A les 19 h, a la biblioteca municipal, 
diàlegs  a  la  biblioteca  Una  Europa 
d'estats o un estat europeu?, a càrrec 
de Joan Majó.

LLANÇÀ – TEATRE
A les  22  h,  a  la  Casa  de  Cultura, 
estrena de l'obra de teatre Avi jove vol 
companyia, de Lluís Coquard.

ROSES – CONTES
A  les  11.30  h,  a  la  biblioteca 
municipal, petits contes per a mainada 
fins  a  7  anys,  a  càrrec  de  l'Anna 
Vicens.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la SUF, amb el grup Nau 
Trànsit.

DIUMENGE 16

ALBANYÀ – CASTELLS
Al matí,  a la Mare de Déu del Mont, 
ofrena i actuació castellera de Vailets 
de l'Empordà.

FIGUERES – CINEMA INFANTIL
A les 18 h, a la Sala la Cate, cinema 
infantil amb la projecció de la pel·lícula 
Gru, el meu dolent preferit 2.

LA JONQUERA – SORTIDA
Al  matí,  excursió  a  Sadernes 
organitzada  per  GAT  Grup  d'Art  i 
Treball. Informació al 627.339.579.

LLANÇÀ – BALL
A les  18  h,  a  l'institut,  música  i  ball 
amb el duet Andreu i Cati.

PERALADA – CAVALLADA
A les 11.30 h, pel centre històric de la 
vila, cavalcada.

ROSES – MÚSICA
A les 18 h, al Teatre Municipal, concert 
de  música  clàssica  amb  Montserrat 
Cristau i el Quintet Gerió.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la SUF, amb el Duet de 
Mar.

VILABERTRAN – BALL
A les 18 h, a la sala gran del Centre, 
ball  de  diumenge  amb  el  duet 
Almadrava.

VILA-SACRA – FIRA DE LA CEBA I 
EL CALÇOT
- A les 10 h, obertura de la fira. Durant 
tot el  dia,  pels carrers del poble Fira 
de la ceba i  el  calçot amb productes 
d'alimentació i artesania.
-  A les 11 h,  a les antigues escoles, 
taller de plastilina i, a la pista del Parc, 
jocs tradicionals per a la mainada.
-  A les  11  h,  a  la  casa  de  Cultura, 
exposició-concurs de plantes i flors.
- A les 12 h, a la plaça de les escoles, 
inici del concurs de menjar calçots.
-  A  les  12  h,  a  l'església,  ofici 
acompanyat  de  la  Coral  Veus 
Blanques Vila-sacra.
- A les 16 h, al Centre Cívic, fi de festa 
amb l'Esbart Dansaire de Castelló.

DILLUNS 17

FIGUERES – CONFERÈNCIA 
A  les  19.30  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
conferència  a  càrrec  d'Eduard  Puig 
Vayreda,  “Fraus,  falsificacions  i 
martingales en el vi”.

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 20 h, a la  Biblioteca Fages de 
Climent, presentació del llibre Com el  
salmó dins l'aigua, de Jordi Palou. 

ROSES – TALLER
A partir  de  les  16  h,  al  CAR,  aula 
d'estudi. 
A  les  16.30  h,  al  CAR,  taller  de 
tècniques d'estudi.

DIMECRES 19

FIGUERES – CONCERT
A  les  19  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral, audicions dels alumnes de 
música moderna.

FIGUERES – LECTURA
A  les  20  h,  a  la  seu  d'Òmnium 
Cultural,  lectura comentada del llibre 
Cançons sobre textos de Pere Quart 
(sessió  musical),  a  càrrec  de 
Francesc Costa.

ROSES – TALLER
A  les  16  h,  al  CAR,  taller  de 
manualitats: Art jove.

DIJOUS 20

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A  les 16 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  club  de  lectura  fàcil  amb 
sessió audiovisual dedicada a l'obra El 
Doctor Jekyll i Mr. Hyde.

FIGUERES – CONCERT
A  les  19  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral, audicions dels alumnes de 
música moderna.

FIGUERES – CONCERT
A les 23 h,  al  Cafè Soul,  concert  de 
piano jazz a càrrec Alex Carbonell.

LLANÇÀ – CLUB DE LECTURA
A les 19 h,  a la  biblioteca municipal, 
club  de  lectura  amb el  comentari  de 
l'obra Avinguda Telegraph, de Michael 
Chavbon.

DIVENDRES 21

FIGUERES – CONFERÈNCIA
A  les  19.30  h,  al  castell  de  Sant 
Ferran, conferència a càrrec de Narcís 
Bardalet  amb  “Anatonia  d'una 
autòpsia”.

FIGUERES – XERRADA
A les  20.15  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral,  xerrada  sobre  “Anton 
Txèkhov, escriptor de les petites grans 
coses”, a càrrec de Xavier Pla.

Per a inserció d’actes a l’Agenda, envieu-los al fax 972 50 56 81 o a l’adreça electrònica cultura@altemporda.org  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 16 al 21 de març 2014



FIGUERES – POESIA
A  les  19  h,  al  Teatre  el  Jardí,  la 
Societat Coral Erato organitza la Festa 
de la  Poesia,  amb diferents  poetes i 
rapsodes.

L'ESCALA – CONFERÈNCIA
A les 19 h, al Museu de l'Anxova i la 
Sal,  conferència  a  càrrec  de  Pere 
Gifre,  “La  fi  de  la  Guerra  de 
Successió. De la caiguda de Girona a 
la Nova Planta (1711-1716)”.

ROSES – VISITA
A les 17 h, al port, visita guiada al port 
de  pesca.  Inscripcions  a  l'Oficina  de 
Turisme.

ROSES – RECITAL
A les 19.30 h, a la biblioteca municipal, 
recital de poesia Març de paraules, en 
commemoració del dia mundial de la 
poesia.

ROSES – CONFERÈNCIA
A les  20.30  h,  al  Teatre  Municipal, 
conferència “Propostes de país per a 
un nou temps”, a càrrec de Borja de 
Riquer.

DISSABTE 22

FIGUERES – FIRA DEL BRUNYOL
-  Durant  tot  el  dia,  als  carrers  Sant 
Josep  i  paral·lels,  fira  d'artesarina  i 
venda de brunyols i garnatxa.
-  A les  12  h,  pels  carrers,  batukada 
amb el grup Tramuntakada.
-  A les 16.30h,  a la  plaça Triangular, 
actuació  del  Centre  de  Dansa  Marta 
Coll.
-  A les  17  h,  a  la  plaça  Triangular, 
actuació  de  l'Esbart  Dansaire  de 
Figueres.
-  A  les  17.30  h,  mostra  de  dansa 
contemporània  i  Funky/hip  hop  dels 
alumnes de l'Espai Projecte Dansa.
- A les 18 h, actuació del grup folklóric 
Aires de mi Tierra.
- A les 19.30 h, a la plaça Triangular, 
cantada d'havaneres interpretades per 
Fil  de  Cuca.  Hi  haurà  cremat  per  a 
tothom.

FIGUERES – LECTURA
A les  20 h, a la  Biblioteca Fages de 

Climent, lectura dramatitzada, a càrrec 
de  Rapsòdia,  de  l'obra  A  porta 
tancada, de Jean-Paul Sartre.

FIGUERES – MÚSICA
A les  20  h,  a  l'auditori  Cercle  Sport, 
concert de música clàssica amb Marc 
Serra (piano).

FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, al Teatre el Jardí, actuació 
de  la  companyia  Els  Joglars  amb 
l'obra  El  coloquio  de  los  perros,  
adaptació  a  partir  de  la  novel·la  de 
Miguel de Cervantes.

A les 23 h, a la Sala la Cate, nit golfa 
amb l'actuació de la Companyia Zero 
en Conducta amb l'espectacle Allegro 
ma non troppo.

L'ESCALA – VISITA
A les 10 h, al Museu de l'Anxova i la 
Sal, visita guiada a l'antiga fortificació 
de  la  Casa  Gran.  Punt  de  trobada 
MASLE.

LLANÇA – CONTES
A les  12 h, a la  biblioteca municipal, 
contes infantils a càrrec de la Cia. Va 
de Contes amb  Contes i més contes.

ROSES – BALL
A les 22 h,a la SUF, ball amb l'Andreu.

DIUMENGE 23

FIGUERES – MÚSICA
A les  12  h,  a  la  Nau Oliva,  concert-
vermut a càrrec de Tote Mkn.
 
ROSES – TEATRE
A  les  18  h,  al  Teatre  Municipal, 
representació de l'obra Iaia! de Roger 
Peña.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la SUF, ball amb el duet 
Elegants.

TERRADES – CASTELLS
A les 12 h, a l'església de la Salut, ofici 
i  ofrena  floral  a  càrrec  de  la  Colla 
Castellera  de  Figueres.  Tot  seguit, 
actuació de castells.

VILABERTRAN – BALL
A les 18 h, a la sala gran del Centre, 
ball  de  diumenge  amb  el  duet  Què 
tal?.

DILLUNS 24

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A  les 16 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  club  de  lectura  de  la  gent 
gran  amb  la  lectura  de  Revolta, de 
Josep Pous i Pagès, amb la presència 
d'Àngels Bosch.

FIGUERES – CONFERÈNCIA 
A  les  19.30  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
conferència  a  càrrec  d'Eduard  Puig 
Vayreda, “Venus i Dionís: la dona en el 
món del vi”.

ROSES - TALLER
A partir  de  les  16  h,  al  CAR,  aula 
d'estudi. 
A  les  16.30  h,  al  CAR,  taller  de 
tècniques d'estudi.

DIMARTS 25

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 20.45 h, a la Biblioteca Fages de 
Climent,  presentació  del  llibre  La 
paraula silenciada, de Marc Grijalvo.

DIMECRES 26

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A les 18 h,  a la  Biblioteca Fages de 
Climent, club de lectura juvenil amb el 
llibre Verd aigua, de Marisa Madieri.

FIGUERES – LECTURA
A  les  20  h,  a  la  seu  d'Òmnium 
Cultural,  lectura  comentada  del  llibre 
Poemes de Joan Vinyoli,  a càrrec de 
Jordi Pla.

ROSES – TALLER
A  les  16  h,  al  CAR,  taller  de 
manualitats: Art jove.

Per a inserció d’actes a l’Agenda, envieu-los al fax 972 50 56 81 o a l’adreça electrònica cultura@altemporda.org  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 26 de març 2014



DIJOUS 27

FIGUERES – CLUB DE LECTURA
A les  18 h, a la  Biblioteca Fages de 
Climent,  club de lectura d'adults amb 
el llibre Quadern gris, de Josep Pla.

L'ESCALA – GRUP DE LECTURA
A les 21 h, a la  Biblioteca Municipal, 
trobada  del  grup  de  lectura  per 
comentar l'obra de Maite Carranza  El 
fruit del baobab.

DIVENDES 28

FIGUERES – CONTES
A les  18  h,  a la  biblioteca  Fages de 
Climent,  contes per a petits  amb Bel 
contes  amb  l'espectacle  El  sol  i  la 
lluna juguen a cuit i amagar.

FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les  20.15  h,  a  la  seu  del  Casino 
Menestral,  presentació  del  llibre 
pòstum de Salvador Espriu, Ocnos i el  
parat  esplai,  amb  Ramon  Balasch  i 
Sergi Barnils.

FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, al Teatre El Jardí, actuació 
de la companyia La Funcional  Teatre 
amb l'obra La nit de les tríbades.

ROSES – VISITA
A les 17 h, al port, visita guiada al port 
de  pesca.  Inscripcions  a  l'Oficina  de 
Turisme.

ROSES – CLUB DE LECTURA
A les  20 h, a la  biblioteca municipal, 
club  de  lectura  a  càrrec  d'en  Toni 
Martinez.

DISSABTE 29

FIGUERES - CONTES
A les  11  h,  a  la  biblioteca  Fages  de 
Climent, espectacle Contes en clau de 
rodari, a càrrec de Joan Boher.

FIGUERES –TEATRE
A les 21 h, al Teatre El Jardí, actuació 
de la  companyia La Funcional  Teatre 
amb l'obra La nit de les tríbades.

A les 21 h, a la Sala la Cate, actuació 
del  grup  Filagarsa  amb  l'espectacle 
Ménage à trois.

ROSES – CINEMA
A les 11.30 h, a la biblioteca municipal, 
petit cinema per a mainada a partir de 
5 anys.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la SUF, ball amb el duet 
Almadrava.

DIUMENGE 30

CASTELLÓ  D'EMPÚRIES  – 
CASTELLS
A les 12 h, a la plaça de la basílica, 
bateig de la colla i actuació castellera 
amb els Minyons de Terrassa, Marrecs 
de Salt i Vailets de l'Empordà.

FIGUERES  –  FIRA  DE 
L'INTERCANVI INFANTIL I MERCAT 
DE SEGONA MÀ
A partir  de  les  10  h,  a  la  Rambla, 
interncanvi  de  joguines  i  mercat  de 
segona mà.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la SUF, ball amb el duet 
Lluís i Gemma.

L'ESCALA – TALLER
A  les  11  h,  al  MARAM,  taller  de 
cal·ligrames,  “Missatge  en  una 
ampolla!.

VILABERTRAN – BALL
A les 18 h, a la sala gran del Centre, 
ball de diumenge amb el grup el Tren 
d'Olot.

DILLUNS 31

FIGUERES – CONFERÈNCIA 
A  les  19.30  h,  a  la  Sala  la  Cate, 
conferència sobre la  Cultura  del  vi  a 
càrrec  d'Eduard  Puig  Vayreda, 
“L'Empordà i el seu vi”.

FIGUERES – CLUC DE LECTURA
A les 19.30 h, a la biblioteca Fages de 
Climent,  club  de  lectura  per  adults 
amb la novel·la  La meva vida:  relats 
d'un  home  de  províncies,  d'Anton  P. 
Txekhov.

ROSES - TALLER
A partir  de  les  16  h,  al  CAR,  aula 
d'estudi. 
A  les  16.30  h,  al  CAR,  taller  de 
tècniques d'estudi.

Per a inserció d’actes a l’Agenda, envieu-los al fax 972 50 56 81 o a l’adreça electrònica cultura@altemporda.org  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 27 al 31 de març 2014


