Gener 2018
EXPOSICIONS, VISITES,
MERCATS,QUINES, PESSEBRES

Del 20 de gener al 18 de febrer, a Ca
l'Anita, exposició ''Anunnakis'' de
Jaume Mach.

CONSELL COMARCAL- EXPOSICIÓ
Del 8 al 31 de gener, a la sala
d'exposicions del Consell, exposició
del taller de pintura de la Societat
Coral Erato, ''Botigues de Figueres''

ALBANYÀ - VISITA
Els divendres i dissabtes,
a
l'Observatori
Astronòmic,
bateig
astronòmic comentat. Informació a
www.observatorialbanya.com

FIGUERES – EXPOSICIONS
Fins al 7 de gener de 2018, a La Cate,
mostra de pessebres i diorames.

L'ESCALA – VISITA GUIADA
Els diumenges, al MAC-Empúries,
visita romana a les ruïnes d'Empúries.

Fins a l'11 de febrer, al Museu de
l'Empordà, exposició de Carles Bros,
''Fes punta al llapis''.

ROSES – VISITES GUIADES
Els divendres, a les 17 h, al port, visita
guiada al port de pesca i a la subhasta
de peix.

Fins al 20 de gener, a la Biblioteca,
exposició de fotografies del 4 t Concurs
fotogràfic Ferran Pou de meteorologia
L'ESCALA – EXPOSICIÓ
Fins al 8 de gener, a la sala
d'exposicions,
mostra
col·lectiva
d'artistes escalencs.
Fins al 4 de febrer, al MAC- Empúries,
exposició
''Antiqua
Pavimenta.
Mosaics i paviments d'Empúries''.

Els dissabtes i diumenges, a les 10.30
h, visites guiades a La Ciutadella
''Passejades d'història'', i a les 11 h, al
castell de la Trinitat, visites guiades
"Un mirador fortificat".
FIGUERES – TALLERS
Els dies 3, 14 i 28, a les 12 h, al
Museu de l'Empordà, taller familiar
''Fem punta al llapis''. Inscripcions al
972502305.

BÀSCARA – MERCAT
Els diumenges, de 8 a 14 h, a
l'hipòdrom, mercat de brocanters i 2a
mà.
FIGUERES – FACTORIA LÚDICA
El dia 1, de 16.30 a 19.30 h, i els dies
2, 3 i 4, a la Casa Empordà, al Museu
de la Tècnica, al Museu del Joguet i al
Museu de l'Empordà, tallers i jocs per
a la mainada. Podeu consultar
programa a www.factorialudica.cat.
ROSES – CASAL DE NADAL
Els dies 2, 3, 4 i 5, al matí, al Pavelló,
casal de Nadal i, a la tarda, al pista
polivalent, saló infantil de Nadal.
BÀSCARA – PESSEBRE VIVENT
El dia 1, a les 19 h, al nucli antic,
pessebre vivent.
LLERS – PESSEBRE VIVENT
Els dies 1 i 6, a les 18 i 19 h, a la Can
Casagran, pessebre vivent.
AGULLANA – QUINES
Els dies 1 i 6, a les 19 h, a la Societat,
quines.
BÀSCARA – QUINES
Els dies 1 i 6, a les 22 h, al Pavelló,
quines.

LA JONQUERA – EXPOSICIONS
Fins al 11 de febrer, al MUME,
exposició ''Els primers trets de
Francesc Boix''.

Els dimecres, a partir de les 19 h, al
Molí de l'Anguila, curs de gralles i
tabals.

Fins al 28 de gener, al MUME,
exposició ''A la frontera'' de Marco
Noris.

Els dimecres i divendres, a partir de
les 20 h, al Molí de l'Anguila, tallers de
castells amb la Colla Castellera de
Figueres.

LLANÇÀ – EXPOSICIÓ
Fins al 14 de gener, a la Casa de
Cultura,
exposició
''Cultura
i
Escultura'' de Guillem Duran.

FORTIÀ – TALLER
De 10 a 1 4h, a la Llar de Jubilats,
tallers de fanalets i cartes de Reis.

EL FAR D'EMPORDÀ – QUINES
El dia 6, a les 19 h, al Centre Social,
quina.

Del 20 de gener al 4 de febrer, a la
Casa de Cultura, exposició ''Land Art''
de Carles Bros.

L'ESCALA – TALLERS
El dia 2, al MAC-Empúries, a les 10 h,
taller infantil de Nadal a Empúries jocs
i joguines. El dia 3, taller infantil
d'arqueologia.

L'ARMENTERA – QUINES
El dia 1, a les 18 h, a la Sala Nova,
quina infantil i el 6, a les 19 h, a la
Sala Nova, quina.

Fins al 18 de març, al Museu de
l'Aquarel·la, exposició ''Pinzell d'or''
dels amics de l'Aquarel·la de les
comarques gironines.
ROSES – EXPOSICIÓ
Fins al 14 de gener de 2018, a Ca
l'Anita, exposició de pintures d'Oscar
Gartín.

ROSES – TALLERS
El dia 2 a les 15.30 i a les 17.30 h, a
la Biblioteca, taller: El fanalet de la
biblioteca.
Els divendres 12, 19 i 26, a la
Biblioteca, taller de lectura i conversa
en català, Fem-la petar amb un llibre.

CADAQUÉS – QUINES
El dia 6, a les 17 h, al Bar Casino,
quina de Reis.
DARNIUS – QUINA
El dia 1, a les 18 h, quina.

L'ESCALA – QUINES
Els dies 1 i 6, a les 18 h, al Centre
Cultural, quines.
LA JONQUERA – QUINES
Els dies 1 i 6, a les 19 h, a La
Societat, quines.
LLANÇÀ – QUINA
A les 19 h, al Pavelló, quina.
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De l'1 al 5 de gener 2018
LLERS – QUINES
Els dies 1, 6 i 7, a les 19 h, al pavelló,
quines.
MOLLET DE PERALADA – QUINA
El dia 5, a les 22 h, al Centre Cívic,
quina.
ORDIS – QUINES
El dia 1, a les 18 h, al Local Social,
quina de l'Ampa.
PALAU-SAVERDERA – QUINES
Els dies 1 i 6, al Centre Cívic, quina.

CADAQUÉS – INFANTIL
A les 16 h, a la zona jove, taller de
fanalets, carta als reis per a la
mainada.
FIGUERES
Carter Reial
A les 17 h, a AV Rally Sud, carter reial
Teatre
A les 18 h, a La Cate, teatre amb la
companyia Teatre Visual L'animé, amb
l'obra Euphonia en clau de Fa.
DIMECRES 3

FIGUERES
Patges
- De 17 a 20 h, al vestíbul del Consell
Comarcal, recollida de cartes dels
patges reials.
- De 17 a 20 h, al Museu del Joguet,
entrega de cartes al Patge Reial amb
música de l'escola Casino Menestral.
- De 17 a 20 h, a la porxada de
l'Ajuntament, el Carter Reial recollirà
les cartes dels infants.
Cinema
A les 18 h, a La Cate, cinema familiar
amb Belle y Sebastián.

PERALADA – QUINES
Els dies 1 i 6 , a les 20 h, a la sala del
Centre, quines.

AGULLANA – PATGE
A les 19 h, a l'Ajuntament, visita del
patge reial.

ROSES – QUINES
Els dies 1, 6 i 7, a les 18.30 h, a la
plaça Frederic Rahola, quines.

CADAQUÉS – REIS
A les 18 h, a la Sala, arribada dels
Reis d'Orient per recollir les cartes.

SANT LLORENÇ DE LA MUGAQUINA
El dia 6, a les 19 h, a la Societat,
quines.

FIGUERES – PATGES
- De 17 a 20 h, al vestíbul del Consell
Comarcal, recollida de cartes dels
patges reials.
- De 17 a 20 h, al Museu del Joguet,
entrega de cartes al Patge Reial.
- De 17 a 20 h, a la porxada de
l'Ajuntament, el Carter Reial recollirà
les cartes dels infants.

AGULLANA – REIS
- A les 18.30 h, a l'Ajuntament,
cavalcada dels Reis de l'Orient.
- A les 20.30 h, a la plaça Major de
l'Estrada, arriben els Reis de l'Orient

FORTIÀ – PATGE
A les 17 h, a l'Ajuntament, recepció
del Patge Reial.

BÀSCARA – REIS
A les 17 h, a la Sala Municipal,
espectacle infantil.
- A les 18.30 h, pels carrers,
cavalcada dels Reis de l'Orient.
- A les 19 h, a l'Ajuntament, rebuda
dels Tres Reis.

VILA-SACRA – QUINES
A les 19.30 h, al Centre Cívic, quina
DILLUNS 1
CADAQUÉS – APLEC
- A les 7 h, al Cap de Creus, aplec de
sol ixent amb sardanes amb la Cobla
Vila de la Jonquera.
- A les 13 h, a la platja del Llané Gran,
capbussada popular.
EL FAR D'EMPORDÀ – PATGE
Durant tot el dia, a la Sala, inflables
per a la mainada. A la tarda, arribada
del Patge Reial per recollir les cartes.
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball
amb el grup Empordà.
L'ARMENTERA – PATGE
A les 19 h, a la Sala Nova, arribada
del Patge Reial.
DIMARTS 2
AVINYONET DE PUIGVENTÓS –
PATGE
A les 18 h, a la Biblioteca, recollida de
les cartes pels Reis d'Orient.

ROSES – CARTER REIAL
- A les 17 h, al port esportiu, arribada
amb barca del Carter Reial i cercavila
fins la plaça General Prim.
- A les 20 h, a la plaça General Prim,
campament del Carter Reial.
SANT PERE PESCADOR – CINEMA
A les 17 h, a la Casa Cultural, cinema
infantil.
DIJOUS 4
CADAQUÉS
Cinema
A les 17 h, al Teatre, cinema infantil
amb la projecció de Els barrufets i el
poble perdut.
Música
A les 18 h, a l'Església, concert amb
l'agrupació de corals cadaquesenques

ROSES – CARTER REIAL
De les 17 a les 20 h, a la plaça
General Prim, campament del Carter
Reial.
DIVENDRES 5

AVINYONET DE PUIGVENTÓS-REIS
A les 19 h, a la plaça Pous i Pagès,
arribada dels Reis d'Orient.

BIURE – REIS
A les 17.30 h, al pont del poble,
cavalcada dels Reis de l'Orient.
BOADELLA D'EMPORDÀ – REIS
A les 19 h, a Can Matildu, arribada
dels Reis de l'Orient.
CADAQUÉS – REIS
A les 18.30 h, a la riba des Poal,
rebuda dels Reis d'Orient.
FIGUERES – REIS
- A les 17 h, al Teatre El Jardí, concurs
de fanalets Inscripcions a la Casa
Empordà.
- A les 18 h, a la plaça de
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Del 7 al 14 de gener 2018
l'Ajuntament, espectacle infantil amb
Landry el Rumbero.
- A les 19 h, pels carrers, cavalcada
de Reis d'Orient fins a la plaça de
l'Ajuntament. Durant el recorregut, la
Colla Castellera de Figueres farà els
pilars de Reis.
FORTIÀ – REIS
A les 19 h, a la plaça Catalunya,
cavalcada dels Reis d'Orient i, tot
seguit, recepció al Centre Agrícola.
L'ARMENTERA – REIS
A les 18.30 h, pels carrers del poble,
cavalcada dels Reis d'Orient.
L'ESCALA – REIS
A les 18 h, a la Platja, arribada dels
Reis d'Orient.
LA JONQUERA – REIS
A la tarda, al carrer Major, arribada
dels Tres Reis de l'Orient.
LLANÇÀ – REIS
A les 18 h, al port, arribada dels Reis
de l'Orient.
MOLLET DE PERALADA – REIS
A les 19 h, pels carrers, cavalcada
dels Reis d'Orient.
ROSES – REIS
A les 19 h, des de l'avinguda de
Rhode, cavalcada dels Reis d'Orient,
fins la plaça Frederic Rahola, on faran
els parlaments.
SANT CLIMENT SESCEBES – REIS
A les 18 h, per la carretera de França,
arribaran els Reis d'Orient.
SANT PERE PESCADOR – REIS
A les 18.30 h, pel riu Fluvià, arribada
en barca dels Reis de l'Orient. Tot
seguit, cavalcada fins el Pavelló amb
recepció i parlaments.
DISSABTE 6
FIGUERES
Jornades
Durant tot el dia, al Museu Dalí i al
Museu del Joguet, jornada de portes
obertes.
Reis
A les 12 h, davant el Centre Social de
l'Eixample, visita dels Reis d'Orient.

ROSES – BALL
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb l'Andreu de
Roses.
DIUMENGE 7
AGULLANA – CONTES
A les 17 h, a la Biblioteca, conta
contes amb el quart rei Mag.
FIGUERES – PASTORETS
A les 18 h, al Teatre El Jardí,
representació del Primer Nadal dels
pastors, de Mn. Rossend Fortunet.
LLANÇÀ – BALL
A les 18 h, al l'Institut, ball amb
Gemma i Lluís.
ROSES
Infantil
A les 12 h, a La Ciutadella, activitat
familiar: Safari al museu de la
Ciutadella.
Ball
A les 18 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb Leo i Rosamari.
SANT CLIMENT SESCEBES–FESTA
- A les 11 h, a La Sala, animació
infantil amb Fefe i Companyia.
- A les 16 h, a La Sala, ball amb el
conjunt Xàkara.
DILLUNS 8

llibre L'últim passatge de
Benjamin, d'Enric Umbert.

Walter

FORTIÀ – FESTA
A les 19 h, a la Llar de jubilats,
presentació del llibre El delme, d'Elvis
Mallorquí.
ROSES - PRESENTACIÓ
A les 20 h, a Ca l'Anita, presentació
del llibre Enyorar Roses: això és l'exili.
VILAJUÏGA – CONFERÈNCIA
A les 20 h, al Centre Cívic,
conferència ''Teresa de Molins. Dama
de Quermançó'' a càrrec de Joan
Verges i Rosa Maria Moret.
DISSABTE 13
FIGUERES – INFANTIL
A les 18 h, a La Cate, espectacle
Superbleda, de Jordi Palet amb la
companyia La Bleda.
FORTIÀ – FESTA
- De 10 a 13 h, a la zona esportiva,
passeigs amb poni.
- A les 16.30 h, al Centre Social,
espectacle infantil amb Miquelet
Pallasso.
- A les 22 h, al Centre Social, playback
popular i, tot seguit, ball amb Radio
Cassette Night.

DIJOUS 11

LLERS – FESTA
- A les 12 h, al Centre Recreatiu,
actuació infantil amb Jordi Patxecu.
- A les 18 h, al Centre Recreatiu,
representació de l'obra Ell i Ella, de
Nicasi Camps, a càrrec del grup Els
Comediants de Llers.

L'ESCALA – LECTURA
A les 18.30 h, a la Biblioteca, parlem
de ... Cafè filosòfic.

ROSES - BALL
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb el grup Zarazan

ROSES – CINEMA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, cineclub
amb la projecció de Bacalaureat (Los
exámenes), de Christian Mungiu, a
càrrec d'en Toni Martínez.

DIUMENGE 14

FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball
amb el grup Jordi Bofill.

DIVENDRES 12
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 20.15 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, presentació del

FIGUERES – CINEMA
A les 18 h, a La Cate, cinema amb la
pel·lícula El bosc de Haquivaqui.
FORTIÀ – FESTA
- A les 12.30 h, a l'Església, ofici amb
acompanyament de la Cobla Els
Rossinyolets. Tot seguit, sardanes.
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Del 15 al 21 de gener 2018
- A les 18 h, al Centre Social, concert i
ball amb l'Orquestra Montecarlo.
LLANÇÀ – BALL
- A les 17 h, al la Casa de Cultura,
espectacle de ball a càrrec dels
alumnes de 4t ESO.
- A les 18 h, a l'Institut, ball amb
Sharazan.
LLERS – FESTA
- A les 12 h, a l'Església, ofici amb
acompanyament del grup Cantaires
de Llers.
- A les 16.30 h, al Pavelló sardanes a
càrrec de l'orquestra Maravella.
- A les 18 h, al Pavelló, concert i ball a
càrrec de l'Orquestra Meravella.
ROSES
Sortida
A les 7 h, a l'estació d'autobusos,
sortida per l'itinerari Cingles d'Ayats i
Santuari de la Mare de Déu de
Cabrera.
Ball
A les 18 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb Josep Soler.
VILAJUÏGA - BALL
A les 18 h, al Pavelló, ball amb
Xanadú Grup.
DILLUNS 15
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball
amb el grup Gemma i Lluís.
DIMECRES 17
FIGUERES - SARDANES
A les 19.30 h, al Molí de l'Anguila,
curset de sardanes.
DIVENDRES 19
FIGUERES
Presentació
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Els meus difunts, de Carles
Fages de Climent
Conferència
A les 20.15 h, a la seu provisional del
Casino
Menestral,
conferència
''Educar quan tot i tothom educa'' a
càrrec de Salvador Cardús.

L'ESCALA – TEATRE
A les 20 h, al Centre, representació de
l'obra Pels Pèls.
LLANÇÀ – FESTA
- A les 19 h, a la Casa de Cultura,
pregó de festa amb l'artista Jordi LP.
- A les 19.30 h, a la Casa de Cultura,
presentació del llibre La cuina de la
neta, d'Ester Marcos.
- A les 21 h, a la Casa de Cultura,
obra de teatre No anem bé, a càrrec
de Jordi LP.
- A les 23 h, a l'Envelat, festival de
música Ktatonic Fest. amb Crisix,
Aspid, Zombi Pujol, Human Ashtry i
Tiempo Oscuro.
SANT PERE PESCADOR – TEATRE
A les 20 h, al Centre Cívic, teatre amb
l'obra Colchard, de Paco Mir.
DISSABTE 20
CADAQUÉS – FESTA
- A les 9.45 h, a l'ermita de Sant
Sebastià, tritlleig de campanes i
pujada a l'ermita. Tot seguit, ofici.
- A les 13 h, sardanes amb la Cobla
Vila de La Jonquera.
- A les 15 h, cantada i ballada de
patacades, es borinot...
- A les 16.30 h, a Es Portal, sardanes
amb la Cobla Vila de La Jonquera
FIGUERES
Mercat
Durant tot el dia, a la Rambla, mercat
del brocanter i del col·leccionisme.
Visita
A les 18 h, al Museu de l'Empordà,
visita comentada a l'exposició '' Fes
punta al llapis'' a càrrec de Carles
Bros.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup Albert Paulo.
LA JONQUERA – PRESENTACIÓ
A les 11 h, al MUME, presentació del
documental Las dos guerras del
fotógrafo Boix.
LLANÇÀ – FESTA
- A les 11 h, a l'Ajuntament,
presentació i benvinguda de les

pubilles i hereus.
- A les 12 h, a la Casa de Cultura,
espectacle infantil amb La vaca que
canta, de Poca Cosa Teatre.
- A les 18 h, a la Casa de Cultura,
proclamació de la pubilla i hereu,
hereuet i pubilleta 2018.
- A les 20.30 h, a la plaça Major,
correfoc a càrrec dels Diables de
l'Onyar.
- A les 23 h, a l'Envelat, musica a
càrrec de Remember l'Original.
ROSES
Contes
A les 11.30 h, a la Biblioteca, petits
contes a càrrec de l'Anna Vicens.
Ball
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb el Duet Elegants.
SANT PERE PESCADOR – FESTA
- A les 12 h, a l'Església, ofici i tot
seguit, amb l'orquestra Nova Blanes.
- A les 19 h, al Centre Cívic, concert i
ball amb l'orquestra Nova Blanes.
- A la 1 h de la nit, al Centre Cívic, nit
jove amb Bannana Beach.
DIUMENGE 21
ESPOLLA – FIRA DE OLI I OLIVERA
- Durant tot el dia, pels carrers, fira
comercial amb els trullaires de la
comarca. A més, fira d'artesans,
venda de planter, tast d'olis...
- A les 11.30 h, a la plaça del Dolmen,
actuació de la Colla Castellera de
Figueres.
FIGUERES – TEATRE
A les 18 h, a La Cate, espectacle amb
la Família Bastarda i Bastarda's
Reloaded. La família creix!
LLANÇÀ – FESTA
- A les 12 h, a la Casa de Cultura, 1 r
concurs de cuina. Inscripcions a la
Casa de Cultura.
- A les 18 h, a l'Envelat, concert i ball a
càrrec de l'Orquestra la Principal de la
Bisbal.
ROSES
Màgia
A les 18 h, al Teatre Municipal,
espectacle de màgia Ya no me ves
#elchicoinvisible, a càrrec de Mag
Dakris.
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Del 22 al 31 de gener 2018
Ball
A les 18 h, l'espai annex de la
Ciutadella, ball amb Xanadú Grup.
SANT PERE PESCADOR–INFANTIL
A les 12 h, al Centre Cívic, animació
infantil amb la companyia Meés
Tumàquet.
DILLUNS 22
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball
amb el grup Sol de Nit.
LLANÇÀ – FESTA
Durant tot el dia, a l'Institut, música,
inflables i molta diversió per als més
petits.
- A les 11 h, a l'Església, missa amb la
Coral Palandriu
i, tot seguit,
benedicció dels animals.
- A les 12 h, a la plaça Major,
sardanes amb la Cobla Ciutat de
Girona.
- A les 18 h, a la Casa de Cultura,
festa de les Llances i, tot seguit, a
l'Envelat, ball amb l'Orquestra BoogieWoogie.
DIMARTS 23
ROSES – LECTURA
A les 17.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura per a mainada de 8 a 9 anys a
càrrec de Sònia Giner.
DIMECRES 24
FIGUERES - SARDANES
A les 19.30 h, al Molí de l'Anguila,
curset de sardanes.
DIJOUS 25
FIGUERES – PRESENTACIÓ
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Aeròdroms republicans de
Girona 1936-1939, de David Gesalí.
LLANÇÀ - LECTURA
A les 19 h, a la Casa de Cultura, grup
de lectura per comentar Canvi
d'agulles, de Lluís Muntadal.

DIVENDRES 26

DIUMENGE 28

FIGUERES
Contes
A les 17.30 h, a la Biblioteca, contes
per a nadons amb Vadecontes i Els
músics de Bremen.
Presentació
A les 19 h, a la Biblioteca, presentació
del llibre Generació (H)original, recital
de poesia d'autors de l'editorial
Labreu. Intervindran: Toni Clapés
(poeta i Ester Andorrà(editora).
Conferència
A les 20.15 h, a la seu provisional del
Casino Menestral, conferència ''El
lideratge de les persones adultes en
tots els camps: familiars, escolar,
social'' a càrrec de Maria Jesús
Comellas.

CADAQUÉS – FIRA
Durant tot el dia, al Passeig, fira de
brocanters.

ROSES – LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura amb Patria, de Fernando
Aramburu, a càrrec de Toni Martínez.
DISSABTE 27
FIGUERES – TEATRE
A les 18 h, a La Cate, representació
de l'obra Encantades, de Tona Puig i
Meritxell Yanes a càrrec de Pocacosa
Teatre.
FORTIÀ – BALL
A les 23 h, al Centre Social, ball amb
el grup Andreu i Lluís.
LLANÇÀ – INFANTIL
- A les 12 h, a la Casa de Cultura,
sessió de contes infantils amb Albert
Quintana i ''Rodant pel món: Contes
d'arreu''.
- A les 18 h, a la Casa de Cultura,
cinema infantil amb la projecció de
Los Pitufos, la aldea escondida.
ROSES - Teatre
A les 21 h, al Teatre Municipal, teatre
amb Paraules encadenades, de Jordi
Galceran.
Ball
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb Nou Trànsit.

FIGUERES
Sardanes
A les 11.30 h, a Sant Pau de la
Calçada, sardanes amb la cobla
Foment del Montgrí.
Cinema
A les 17 h, a La Cate, cinema clàssic
amb la projecció de Tu y yo.
LLANÇÀ – BALL
A les 18 h, a l'Institut, ball amb el grup
Si Fa Sol.
ROSES
Sortida
A les 9 h, a l'estació d'autobusos,
pujada al Puig de l'Àliga pels sinols.
Ball
A les 22 h, a la sala annexa La
Ciutadella, ball amb Mike.
DILLUNS 29
FORTIÀ – BALL
A les 17.30 h, al Centre Social, ball
amb el grup Giravolt.
LA JONQUERA – JORNADA
De 10 a 14 h, al MUME, jornada de
portes obertes.
- A les 11 h, visita guiada. Inscripcions
al 972556533.
DIMARTS 30
ROSES – LECTURA
A les 17.30 h, a la Biblioteca, club de
lectura per a mainada a partir de 10
anys amb Glòria Puigdevall.
DIMECRES 31
FIGUERES - SARDANES
A les 19.30 h, al Molí de l'Anguila,
curset de sardanes.

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. (DL GI 842/94)

