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agenda

Y dijous, 22 h

Y dimecres, 19.30 h

Presentació

Monòlegs

juame torrent presenta el
llibre ‘estofat de vacunin’

el popular toni moog
torna al món de nit

L’advocat i editor
Jaume Torrent presenta la Biblioteca Municipal de Figueres el seu
llibre en què recull articles apareguts a la premsa. Glossarà l’acte la
periodista Berta Maspoch. n

n figueres.

convocatòries

Dimarts, 21. Sant Secundí

El conegut i televisiu
monologuista Toni Moog torna
una vegada més a la sala de festes Mon de Nit amb el seu nou
espectacle el proper dijous a les
22 hores. n

nn figueres.

Dimecres, 22. Santa Quitèria i Sant Ató
Dijous, 23. Sant Desideri
Divendres, 24. Santa Maria Auxiliadora
Dissabte, 25. Santa Magdalena
Diumenge, 26. La Santíssima Trinitat
Dilluns, 27. Sant Ranulf i Eutropi

agenda de la setmana

XXII Concurs de dibuix i pintura de la natura “Memorial Albert Ramon i Estarriol”
nn El

tema únic del concurs és
la natura, en un sentit ampli, i
podrà ser utilitzada qualsevol
tècnica o estil pictòric relacionats amb el tema. Hi ha 1.500
euros en premis en les diferents
categories. Més informació i
bases completes al. 972 45 42
22 (demaneu per Rosa Llinàs)o
rllinas@gencat.cat. n
premi internacional walter

Y dimecres

22

Y dijous

23

Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ha convocat la divuitena edició del Concurs de Fotografia del Patrimoni de l’Alt
Empordà. Enguany el tema gira
al voltant de les escultures en
una plaça pública, sempre que
estiguin situades en algun poble
de la comarca. El primer premi
serà de 800 euros i trofeu; el
segon, de 300 euros i trofeu i
el tercer, de 150 euros i trofeu.
Les fotografies s’exposaran a la
seu del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, a partir del lliurament
dels premis. Oberta la convocatòria fins al setembre. n
curs de fotografia
nn La catequística de Figueres
acull el Curs Intensiu de Fotografia – Nivell Mitjà, els dies 27
de maig, i 3, 10 i 17 de juny. Les
inscripcions i més informació
a www.lacate.cat. n

concurs de fotografia
nn Biure

organitza un concurs
de fotografia oberta a tothom.
Tema: regeneració dels boscos
de Biure. La presentació d’originals ha de ser abans del dia
23 de maig, a l’Ajuntament, en
format paper de 20 x 15 (color
o blanc i negre). Els originals
premiats restaran en propietat
de l’Ajuntament. El lliurament
de premis es realitzarà el dia
26 al Centre Cívic. nn

presenten el muntatge Antígona (20 h) i tot seguit
(22 h) La ratera.
LLOC: Teatre El Jardí

figueres

A les 20.15 h. El tema de la vinya i el vi en la Litera-

xerrada

tura Catalana. Conferència a càrrec d’Eduard Puig
Vayreda, enòleg i escriptor.

A les 17.30 h. Mobilitat segura i altres qüestions rela-

LLOC: Casino Menestral (seu provisional).

la jonquera

cionades amb la seguretat vial, a càrrec dels Mossos
d’Esquadra (trànsit).
LLOC: Porxos de Can Laporta

del Premi Internacional Walter
Benjamin continua oberta en
la modalitat “Reconeixement
d’un treball assagístic inèdit”.
El període d’admissió d’originals serà entre l’1 i el 31 de maig
de 2013. L’autor premiat rebrà
una aportació econòmica de
6.000 euros. Més informació
i les bases completes a www.
museudelexili.cat. n

nn El

A les 20 h. Els alumnes d l’IES Alexandre Deulofeu

atenea

nn La convocatòria de la I Edició

patrimoni

teatre

excursió
Excursió al pantà de Foix i Castellet. Sortida de l’Institut. Parada per esmorzar (inclòs). Visita al Pantà
de Foix i Castellet, Dinar a Torredembarra i havent
dinat, ball.
INSCRIPCIONS a Can Laporta de 17 a 20 h.

benjamin d’assaig

concurs de fotografia del

figueres
la jonquera

vilafant

xerrada
A les 20.15 h. Xerrada El camí de Sant Jaume i

Y dissabte

25

cabanes

mercat brocanter
De 9 a 14 h. Mercat brocanter i de col·leccionista.
LLOC: A la zona esportiva.

el seu pas per Vilafant, a càrrec de Jaume Oller
de l’Associació d’Amics del camí de Sant Jaume
de Girona.

castelló d’empúries

LLOC: Local Social de Les Forques.

A les 11.30 i 18 h. El tren dels Aiguamolls, visita a bord

visita guiada
d’un petit tren a l’espai natural. Sortida d’el Cortalet.
INFORMACIÓ I RESERVES: 69614 2713

Y divendres

24

l’escala

presentació literària
A les 20 h. Presentació del llibre Els nens de Mazinger Z. Recull de records i vivències d’homes
i dones nascuts durant el baby boom, de Mercè
Malé Gardella. Intervindran l’autora i Josep Alabau, historiador.
LLOC: Llibreria Vitel·la.

figueres

donació de sang
De 16 a 20.30 h. Acapta de Sang
LLOC: Hospital de Figueres.

figueres

donació de sang
De 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h. Acapte de Sang.

LLOC: IES Ramon Muntaner.

figueres

inauguració
A les 11.30 h. Inauguració de la nova seu d’Òmnium
Cultural. Amb Muriel Casals, presidenta de l’entitat,
Marta Felip, alcaldessa i Lluís Casadellà, director de
la seu local.
LLOC: Carrer Pep Ventura, 8, 1r, 2a

roses

conferència

roses

A les 20.30 h. L’economista i presidenta d’Òmni-

maig megalític
A les 22 h. Passejada Dòlmens a la llum de la lluna per
les restes megalítiques amb ressopó inclòs.

um Cultural Muriel Casals ofereix una nova xerrada
del cicle de conferències “Propostes de país per a un
nou temps”.

LLOC: La Ciutadella

LLOC: Teatre Municipal.
campany
biure

maig cultural
A les 15 h. Dinamització del parc urbà de salut.
A les 21.30 h. Projecció de la pel·lícula Fènix 11 * 23.

maig cultural
Tot el dia. Jornada fotogràfica amb Conxi Molons i
Josep Ribas. Un curs teòric i pràctic per aprendre a
fotografiar. Més informació al 636 314 902.
A les 17 h. Taller d’ntrepretació, expressió corporal i
autoestima. A la Fraternal.

llançà

espectacle
A les 22 h. No disparin sobre el pianista, projecció
de cinema mut amb banda sonora de piano en directe a càrrec de Jordi Azagra
LLOC: Casa de Cultura.

biure

maig cultural
A les 9 h. Passejada per la xarxa d’itineraris saludables. Sortida, a l’esplanada del pavelló.
A les 18 h. Play-back, al Centre Cívic.
A les 21 h. Mostra Gastronòmica, al Centre Cívic.
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Y dissabte, 21 h

Y diumenge, 17 h

manolo escobar actua al
teatre el jardí

XV Trobada de Corals a
castelló d’empúries

Aplec coral

Concert

La Coral Vivace de
Barcelona, la Coral Castellonina i
l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries participen a la XV Trobada
de Corals de la basílica de Castelló
d’Empúries. n
nn castelló.

El popular cantant Manolo Escobar serà l’encarregat de cloure la temporada al Teatre Municipal
amb la gira Antología de la cobla en
què repassa els seus grans èxits. Entrevista a la pàgina 38. n
nn figueres.

Fires i festes
Y dissabte, 19 h
castelló d’empúries

excursió i poesia
A les 18 h. En el marc del Día Mundial dels Parcs
s’organitzen passejades per les closes amb lectures de textos de poetes locals.
LLOC: Aiguamolls de l’Empordà

Y dIumenge

26

torroella de fluvià

mercat brocanter
De 9 a 14 h. Mercat brocanter i de col·leccionista.
LLOC: Al voltant de l’església.

la jonquera

portes obertes
De 10 a 14 h. Entrada gratuïta al MUME. A les 11 h
visita guiada gratuïta. Cal reservar lloc trucant al
972556533 o a l’adreça info@museuexili.cat.
LLOC: Museu Memorial de l’Exili.

castelló d’empúries

excursió i poesia
A les 10.30 h. Guiatge naturalista per la Masona.
A les 18 h. En el marc del Día Mundial dels Parcs
s’organitzen passejades per les closes amb lectures de text de poetes locals.
LLOC: Aiguamolls de l’Empordà.
INSCRIPCIONS: 972 45 42 22

figueres

recital
A les 19 h. Mostra de joves intèrprets.

LLOC: Auditori del CEM Pep Ventura (c/ Verge Maria 12).

vilanova de la muga

fira del clown
Tot el dia. Fira de Pallassos, tota la informació i horaris a la pàgina 32.

campany

maig cultural
A les 17 h. Curs gratuït de Ball en Línia. A la Fraternal.
A les 18 h. Ball amb Dana Duet.

biure

maig cultural
Tot el dia. Fira del Burro. Tota la informació a la pàgina 34.
A les 13h. Fideuà popular, al pavelló.
A les 18 h. Concert a càrrec de l’Escola de Música de
la Jonquera. Al Centre Cívic.

el port de la selva

encesa per la independència
A les 18 h. L’Assemblea Nacional Catalana de
l’Alt Empordà ha organitzat l’encesa d’espelmes
d’una gran estelada al pati del monestir benedictí
de Sant Pere de Rodes.

nn

BOADELLA I LES ESCAULES

Diumenge. Festa de Primavera. Durant tot el dia mos-

tra floral pels carrers i cases
del poble.
A partir de les onze recepció
dels rams participants al concurs de flors silvestres.
A la una del migdia, ballada
de sardanes pels alumnes de
l’escola de Boadella i les Escaules.
A les sis de la tarda teatre amb
el grup Els Rocaters d’Espolla
amb l’obra Gente bien. En acabar, entrega dels premis.
nn

lladó

Dimarts. Romeria del poble de

Lladó al santuari de la Mare de
Déu del Mont.
nn

sant pere pescador

Divendres. Ultreia comarcal

dels Cursets de Cristiandat a
les 21.30 a la parròquia de Sant
Pere Pescador
nn

sant miquel de fluvià

D i u m e n g e . Cinquena Fira

d’Oficis Artesans a Sant Miquel de Fluvià. Tota la informació a la pàgina 39.
nn

nn El proper 25 de maig (dia de l’estrena americana de la primera pel·lícula de Star Wars) se celebra internacionalment el Dia
de l’Orgull Friqui. A Figueres, a la llibreria Llibres Low Cost ho
celebren reunint tres entesos de la matèria de l’Alt Empordà: els
escriptors Jaïr Domínguez, Joan Manuel Soldevilla i Sebastià
Roig. Aprofitant que enguany se celebra el 75 aniversari de Superman, el 50 de Spiderman i els Venjadors, volen parlar de les
adaptacions de còmic al cinema i la televisió. Aquest acte serà
el proper dissabte 25 de maig a les 19 h, a la llibreria Llibres Low
Cost, al carrer Méndez Núñez 8, de Figueres. n

el port de la selva

Fins al 30 de juny. Un any mé-

sarriben les IV Jornades Gastronòmiques de la Gamba i
l’Escamarlà del Port de la Selva
amb menús especials a molts
restaurants de la vila.
nn

Dia de l’Orgull Friqui

Y sopar/ col·loqui

ordis

Divendres, dissabte i diumenge. Festa de l’Ordi. Una mostra

de tractors i maquinària agrícola antics, productes artesans
a més de xerrades, balls i activitats populars durant divendres i dissabte. Diumenge se
celebrà la primera edició del
Birratast, una degustació de
cerveses artesanes amb tapes
d’ordi.
nn

roses

Sopar en Positiu amb Javi Creus

Diumenge. La Fundació Roses

Contra el Càncer realitza la jornada de postulació anual per
tal de recaptar fons per a continuar amb els nostres projectes d’ajut al malalt de càncer i
la seva família. Durant tot el
dia, pels carrers de la població. A les 18 h se celebrarà la
II Flashmob “Balla Contra el
Càncer”.

El segon Sopar en Positiu d’Ingràvid obre la possibilitat de
compartir taula amb un dels principals estrategs líders en l’economia col·laborativa, la innovació ciutadana i de la societat en
xarxa a Espanya: Xavier Creus, un personatge polièdric, que
ha assessorat grans companyies com Telèfonica, però també
ha treballat per a organismes com la Unesco. El Sopar en Positiu és un debat per donar resposta al nous reptes de l’economia
global i la crisi. Serà el proper divendres 24 de maig, al restaurant la Figuereta de Figueres, que oferirà un menú especial per
a l’ocasió. Cal reservar enviant un correu electrònic a: enpositiu@ingravidcreativeoffice.com. n

nn

