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Fires i Festes de la Santa Creu

28 fires i festes de la santa creu
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Benvinguda, Santa Creu 2022
Redacció l figueres

El Rampell enterra
definitivament
l’Embarraca’t

S

i anem als inicis de les Fires i Festes de la Santa
Creu de Figueres, hem de
viatjar en el temps fins a
l’any 1419, durant l’època medieval, quan el rei Alfons V va autoritzar-ne la celebració. Ara, més
de mig mil·lenni després d’aquella
primera edició de les fires, Figueres presenta sis dies farcits d’activitats diverses, per a tots els públics i amb total normalitat, després de dos anys de pandèmia. De
fet, la normalitat, és una de les novetats principals de l’edició 2022.
Aquest any, finalment, la ciutat
podrà viure uns dies de celebració lluny de recintes perimetrats,
de limitació d’aforament i de restriccions.
FIRES I FESTES. Enguany se celebraran del 28 d’abril al 3 de maig,
i totes les activitats es duran a
terme al llarg d’aquests cinc dies. La programació de la celebració inclou tota mena d’actes i en
aquesta nova edició hi haurà diferents escenaris festius. Són els
següents: el Parc de les Aigües, la
Rambla, la plaça del Gra, la plaça
Catalunya, la Plaça Josep Pla, el
Passeig Nou i la Plaça de l’Escorxador, entre altres.
PREGÓ D’ESPORT FEMENÍ. El
que marca l’inici de les Fires i Festes de la Santa Creu és el pregó.
Aquest any serà el 29 d’abril a les
19 h del vespre i el fil serà l’esport
femení. Les protagonistes del pregó 2022 seran veus figuerenques
referents de l’esport com la Jana
Riera, del club tennis taula Tramuntana, i Jana Brussés, del Club
Atletisme Figueres. Dalt la balconada també hi haurà tres esportistes que han fet història a la ciutat, com ara Imma Clopés, atleta
olímpica, Anna Junyer, jugadora i
entrenadora de bàsquet professional, i Eva Fernández, tenista i

El Concurs de les Creus de Maig no falta a la programació d’enguany

FIRES I FESTES DE LA
SANTA CREU 2022

Del 28 al 3
La ciutat torna a viure la seva festa
major després de dos anys de
pandèmia, enguany amb
diverses novetats

primera figuerenca que va estar
a la WTA. A més, cal destacar que
també hi participaran els clubs de
la ciutat que tenen secció femenina d’esport. Des del consistori
expliquen que la seva voluntat és
«posar en valor el paper de la dona
en l’esport i remarcar la trajectòria de l’esport femení a la ciutat».

Com en altres edicions, el pregó
d’aquesta festivitat es farà a través d’un espectacle, a la plaça de
l’Ajuntament.
DIFERENTS COL·LECTIUS. Des
de l’Ajuntament de Figueres desgranen que han programat les Fires i Festes de la Santa Creu amb
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la voluntat de renovar algunes de
les propostes i també de fer una
celebració inclusiva. En aquest
sentit, des de l’àrea de Fires, detallen que s’han sumat esforços per
disposar de diferents ofertes tant
per al jovent de la ciutat com per al
col·lectiu de gent gran. És per això
que una de les activitats que es recupera és l’Homenatge a la Gent
Gran. Es tracta d’un acte de reconeixement a les figuerenques i figuerencs que aquest 2022 celebren el seu 90è aniversari. A l’acte,
que tindrà lloc el 28 d’abril i serà la
primera activitat de la programació de les Fires i Festes de la Santa
Creu, es farà entrega de les medalles municipals creades per celebrar aquesta efemèride.
LA VEU DE L’ALCALDESSA. Per a
Agnès Lladó, alcaldessa de la ciutat de Figueres, aquestes seran les
primeres Fires i Festes de la Santa
Creu que viurà sense restriccions
com a alcaldessa. «Per fi podem
recuperar les nostres fires i festes, que incentiven el sentiment
de pertinença de ciutat. Són uns

La novetat principal d’aquesta
celebració de les Fires i Festes
de la Santa Creu és El Rampell,
una proposta dels joves que
formen part de les entitats locals i que han decidit canviar
totalment el format de l’antic Embarraca’t. Fonts municipal expliquen que El Rampell és «una idea que vol sumar propostes, una espurna
d’il·luminació, el desig de fer
que la festa major ocupi un
lloc central».
La nova distribució distingirà clarament dos espais de
concerts i activitats, al Parc
de les Aigües: el de l’escenari
per a concerts i el de les barres de les entitats. En aquest
segon espai es podran fer activitats de tarda i de vespre,
una reivindicació històrica de
l’època de l’Embarraca’t.

dies en què la ciutat està més viva
que mai i ens retrobem al carrer.
Unes fires inclusives, pensades
per a tothom i amb moltes activitats que faran vibrar més que mai.
Són festes pensades des del consens i amb la participació de totes
les entitats i associacions de la ciutat per fer-les possibles», afirma.
ATRACCIONS I FOCS ARTIFICIALS. Tot i que la programació inclou diferents novetats, hi ha actes
populars que no canvien, com ara la
Fira de l’1 de maig, el concurs de les
Creus de Maig o la Diada Castellera,
entre d’altres. A més, el 28 d’abril el
parc d’atraccions oferirà una tarifa
especial amb atraccions a dos euros. I finalment, aquest any també
es podrà gaudir del gran fi de festa
amb el castell de focs d’artifici.
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ester marcos. REGIDORA DE Comerç i Mercats, Festes i gent GRAN, ENTRE ALTRES

La regidora Ester Marcos i l’alcaldessa Agnès Lladó, durant la presentació
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«Celebrarem les Fires i
Festes plenament i amb
moltes ganes»
Marta Arranz Perpinyà I Figueres
Fires i Festes de la Santa Creu
2022, pràcticament, les primeres que viviu com a govern. Què se
n’espera?

Esperem, primer de tot, una completa i absoluta normalitat i que no
hi hagi cap repunt ni res estrany.
Esperem, també, que ens puguem
acomiadar definitivament del
PROCICAT i que celebrem les Fires i Festes de la Santa Creu plenament i amb les ganes que en tenim
tots plegats.
Quin ha estat el repte principal a
l’hora de programar la celebració?

Ha estat complicat pel poc marge de temps, perquè fins que no
vam tenir la certesa que anàvem
cap a unes fires sense restriccions no vam tancar res, els temps
eren molts justos i pràcticament
fins a finals de gener o principis de
febrer no es veia clar que no anava enrere la pandèmia i que poguéssim viure unes fires amb plena
normalitat; aquest ha estat el principal repte.
Es recupera un acte important:
l’Homenatge a la Gent Gran.

És molt important recuperar activitats com aquesta per a la gent
gran i per fi aquest any podrem fer
un homenatge com Déu mana. Les
famílies podran venir a veure-ho i
en tinc moltes ganes. Penso, sincerament, que hi ha dos grans col·
lectius que s’han vist molt afectats per la pandèmia: la gent gran
i la gent jove, i crec que aquestes
Fires i Festes han de fer una mica de justícia a aquests dos col·
lectius.

Parlant de gent jove, es presenta
un nou format que per als nostàlgics de les barraques fa pena, tot
i que el model ja estava caducat.
Com és?

Sí... El que passa és que els nostàlgics de les barraques cada vegada
hi anaven menys i no tenia cap sentit mantenir un format per a uns
nostàlgics que no hi van. Aquest
nou format està dissenyat i pensat
per a qui realment l’ha de gaudir,
que són els joves.

agradable aquesta zona que la plaça Europa. En aquest sentit, estic contenta perquè ningú arribarà amb les sabates brutes de sorra
[entre riures].
Hi haurà menys dies de celebració.
Per què?

No sempre hi ha hagut dues setmanes de Fires i Festes de la Santa
Creu i enguany s’ha fet així amb la
voluntat d’allargar també la festa
de Sant Pere. Pressupostàriament,

«Hi ha dos col·lectius que s’han vist molt
afectats durant la pandèmia: la gent
gran i la gent jove»
De fet, els més nostàlgics sempre
han reclamat la recuperació dels
concerts al centre de la ciutat, oi?

Correcte, i potser no és el centre
esperat com podria ser, per exemple, La Rambla o la plaça Catalunya, però creiem que el Parc de les
Aigües és millor espai per fer-hi
aquest nou format i pel fet de conviure amb la resta de les activitats
de la programació.
De les novetats, què en destaca?

La principal novetat és sens dubte
aquest nou format de concerts i
l’espai per a entitats, El Rampell. Hi
haurà dos escenaris i una zona més
tranquil·la per a les entitats amb
un petit escenari mòbil. A més, serà una zona per poder sopar i on es
desenvoluparà gran part també de
la programació familiar. I és més

els diners no són il·limitats i veiem
que el gruix d’activitats es feia els
caps de setmana. Per tant, la resta
de dies de la setmana només eren
per pagar carpes, equipaments i
escenaris que no s’aprofiten, ja que
els actes forts són al cap de setmana. I en aquest sentit, hem vist
clar que calia apostar també per
la festa major de Sant Pere i allargar-la uns dies. Al final, Sant Pere
és la festa major de la ciutat, és el
patró i penso que és millor no tirar
tots els petards per Santa Creu i
guardar confeti per a Sant Pere.
Quant han costat les Fires i Festes?

El pressupost global de la Santa
Creu és de 250.000 euros.
Santa Creu en una paraula:

Il·lusió.

30 fires i festes de la santa creu
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El cartell de Fires simbolitza la
nena que Lola Ventós porta a dins
L’artista figuerenca
ha volgut expressar
els seus records
d’infantesa a través d’un
cartell de colors i detalls
Redacció l figueres

E
XIROI

CAFETERIA - FIGUERES

Pl. Ajuntament, 2
Tel. 972 50 60 92
17600 FIGUERES
xxiroi@hotmail.com

l cartell de Fires i Festes
de la Santa Creu 2022 ha
estat creat per l’artista i
galerista Dolors Ventós.
Tal com explicava ella mateixa, el
cartell que ha il·lustrat simbolitza
la nena que l’artista porta a dins,
«una nena que volta i volta plena
d’energia amb la força per ballar,
saltar i rodolar sobre la bola oxidada».
UN CARTELL DE RECORDS. Són
records de Ventós de les Fires de la
seva infantesa, pinzellades d’història: «recordo el certamen, les
casetes de colors, el circ, les banderoles de colors, els cartells, la Fira del Dibuix. Una nena que amb la
mirada lúcida és capaç d’afrontar
la societat actual. Una mirada des
d’una nena per donar veu a tots els
nens i nenes».

El cartell de l’any 2022

LOLA VENTÓS

Cinc premis oficials i premis en
metàl·lic per a totes les participants
Redacció l figueres

L

a ciutat s’engalanarà de
nou amb el tradicional
Concurs de les Creus de
Maig. Els premis s’entregaran el pròxim dimarts, 3 de maig,
i hi haurà diferents categories: el
millor disseny, la millor composició floral, la més original, la més
tradicional i la més daliniana. Cal
tenir molt en compte que el termini d’inscripcions per participar al
concurs acaba dijous, 28 d’abril.
Per participar-hi cal enviar un mail
a festes@figueres.org adjuntant
les dades següents: nom de l’entitat, títol de la creu, adreça on es
posarà la creu, telèfon de contacte, persona responsable.
LES BASES. Segons informa
l’Ajuntament de Figueres, per
participar al concurs cal tenir en
compte alguns aspectes com ara
que les creus han d’estar ubicades
en un lloc que tingui bona visibilitat i permeti l’accés a tot el públic. D’altra banda, les mides mí-

Una de les creus del concurs de l’any passat
nimes de les creus són d’un metre
d’alçada i setanta-cinc centímetres d’amplada i podran ser creades amb qualsevol material.
PREMI A LA PARTICIPACIÓ.
Com hem dit, l’entrega dels guardons serà el 3 de maig, a les sis de
la tarda, i l’emplaçament escollit
es comunicarà al programa ofici-
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al de les Fires i Festes de la Santa
Creu d’enguany. A més, totes les
entitats que hi participin i facin una
creu rebran un premi a la participació valorat en 120 euros, sempre que el cost dels materials que
es facin servir en la confecció de la
creu es correspongui com a mínim
amb el valor de la quantitat subvencionada.
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Les tradicionals Fires de l’1 de maig sumen
una nova proposta per a petites editorials
62a edició, i la segueix la 46a Fira del Col·leccionisme, la 40a Fira d’Artesania i la també 40a Fira Mercat, aquesta darrera amb
parades de roba, complements i
productes per a la llar. D’altra banda, la Fira de l’Alimentació, que enguany celebra la seva 37a edició,
omplirà de productes els laterals
de la Rambla. No ens podem oblidar d’una de les fires amb més èxit:
la Fira del Brocanter, un espai per
a la compra i venda de tota mena
d’objectes usats. Aquesta s’ubica
al carrer Castelló, a tocar de la plaça Catalunya.

Redacció l figueres

E

l Casino Menestral Figuerenc és una de les entitats
amb més història de la ciutat i és, també, qui organitza la tradicional jornada de Fires
de l’1 de maig i la Fira del Llibre Vell,
del dia 3 de maig. Per conèixer una
mica la història d’aquestes fires,
cal remuntar-se fins a l’any 1960,
el primer any que es va fer la Fira
del Dibuix i la Pintura, a la ciutat de
Figueres.
1 DE MAIG. Els carrers i places
de la ciutat s’ompliran amb les diferents fires temàtiques. La més
antiga és la Fira del Dibuix i la Pintura, que enguany celebra la seva

Nati Vilanova farà el pregó de la Fira del Llibre
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LA NOVETAT. En aquesta edició,
des del Casino Menestral impulsen una nova proposta, la Fira de

Petites Editorials i Grans Llibres.
Expliquen que aquesta fira és per
mostrar la riquesa i diversitat de
les edicions de les petites editorials, afavorint el contacte directe
i la relació entre editors i lectors,
que podran trobar novetats, però també llibres de fons i les col·
leccions de cada segell.
42A FIRA DEL LLIBRE VELL. La
plaça de Catalunya es convertirà
en l’epicentre d’intercanvi entre llibreters i amants del llibre antic. El
pregó d’aquesta edició anirà a càrrec de la directora de la Biblioteca
Fages de Climent, Nati Vilanova,
en el marc d’activitats del Centenari de la Biblioteca Municipal de
Figueres.

32 fires i festes de la santa creu
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a plantada i la cercavila de
gegants marcaran l’inici de la celebració de les
Fires i Festes de la Santa
Creu 2022. Divendres, 29 d’abril, a
partir de les 18 h començarà el recorregut, que passarà per la plaça
de la Palmera, el carrer Monturiol,
la Rambla, el carrer Girona i finalment la plaça de l’Ajuntament, on
tot seguit començarà el Ball de les
Figures del seguici popular. Un cop
acabat, es farà el pregó inaugural
de la Santa Creu.
VESTIDA DE LA MONTURIOLA.
Un dels dies més esperats de la
Colla Castellera de Figueres és la
vestida de la Monturiola. Dissabte, 30 d’abril, els membres de la
colla s’enfilaran al monument de
Monturiol de la placeta baixa de
la Rambla i l’encamisaran amb el

♦ Allotjament i manutenció
♦ Atenció en les activitats
de la vida diària
♦ Servei mèdic i d’infermeria
♦ Atenció psicològica
♦ Departament
de treball social

♦ Rehabilitació i ﬁsioteràpia
♦ Teràpia ocupacional
♦ Animació sociocultural
♦ Servei religiós
♦ Perruqueria
♦ Podologia
♦ Bugaderia

Zones enjardinades i espais comuns - www.elspins.cat
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Diada castellera, plantada
de gegants, Nit de la Cebeta
i vestida de la Monturiola

Imatge d’arxiu de la diada castellera de Santa Creu de l’any 2018

SERVEIS DE RESIDÈNCIA
ASSISTIDA I DE CENTRE DE DIA
DE DILLUNS A DIUMENGE
Closa d’en Llop, 87
L’ESCALA · Tel. 972 77 03 95

n

totes les activitats
relacionades amb
la colla castellera
o els amics dels
gegants seran
gratuïtes

lila de la colla. Aquesta és una de
les activitats de la Colla Castellera
de Figueres més arrelada a la celebració.
DIADA CASTELLERA. Després
dels anys de pandèmia i de les me-
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sures sanitàries, finalment, la colla
castellera podrà celebrar la seva
diada diumenge, 1 de maig, a partir
de les 11.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. En aquesta diada, els Merlots comptaran amb la visita dels
Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt.
NIT DE LA CEBETA. Figueres
també recupera una de les seves
nits més especials amb la Nit de
la Cebeta, que organitza l’entitat
Amics dels Gegants. A partir de
les 21 h començarà la vesprada a la
plaça de l’Escorxador amb la plantada del bestiari i tot seguit la cercavila itinerant.
PILAR CAMINANT. El dia de la
Santa Creu, 3 de maig, la Colla Castellera farà el pilar caminant fins a
la plaça de l’Ajuntament, un cop
acabat l’ofici solemne de la festa
major.
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Esport i molt més
Durant els dies de Fires i Festes de la Santa Creu hi haurà diferents actuacions, exhibicions i jornades de portes obertes relacionades amb el
món de l’esport. No hi faltarà la matinal esportiva per a
la gent gran ni el popular Welcome Fires de la mà de l’escola Beat Dance Studio Figueres i l’endemà el Funk&Fires de la
Blue centre de dansa. El club Adepaf organitza la 4a Trobada
Ceba Nord i enguany també es farà el II Torneig de l’Agrupació
de Veterans de la UE Figueres i la matinal d’aigua i waterpolo. A
més del tradicional XXXIII Torneig d’Escacs de Partides Llampec i l’Open Fires que organitza el Club d’Escacs Alt Empordà. Pels amants del running, es farà una nova edició de la
cursa Run Castell Sant Ferran, amb diferents recorreguts i per a totes les edats. L’hoquei Figueres farà
una matinal amb un partit d’exhibició i la Unió
Esportiva també. Clourà la programació la Final del VIII Open de Billar
a Tres Bandes.

CONSULTES: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
Urgències: 606 991 177
Botiga: Oberta tot el dia
Perruqueria: Hores a convenir
Av. Salvador Dalí, 13 - Tel. i Fax 972 506 817
Tel. 972 670 179 - 17600 Figueres

Rutes dalinianes i gastronòmiques

L’Ajuntament de Figueres ha programat diferents rutes o visites guiades per descobrir la ciutat durant la celebració de la festa. Destaca la Ruta Dalí teatralitzada
familiar Vadoret i el seu osset. En aquest sentit, també
es farà la Ruta Dalí que proposa un recorregut pels espais més singulars de la ciutat vinculats amb el pintor.
D’altra banda, la sommelier empordanesa Laura Masramon farà rutes enogastronòmiques que descobreixen el llegat gastronòmic figuerenc i empordanès amb
vins de la comarca. Una altra de les ofertes que hi haurà
serà la visita guiada per conèixer els secrets i racons de
l’església de Sant Pere. Finalment, una altra de les propostes són les rutes literàries, una visita per descobrir la
ciutat de Figueres a través de la seva literatura.

La Casa Cultural
d’Andalusia, al Molí
de l’Anguila
En el marc de la Santa Creu, la Casa Cultural d’Andalusia pren un
pes important. Dijous, 28 d’abril,
es farà la inauguració de la «caseta», al Molí de l’Anguila, i durant cada dia s’hi faran activitats
diverses com ara actuacions
musicals. També hi haurà actuacions de dansa i de les escoles
de ball de la ciutat. Tots els actes que organitza la Casa Cultural d’Andalusia són gratuïts. n

Les exposicions
S’inauguraran diferents exposicions com ara la de Made In Figueres. La ciutat de la locomoció, al Museu de l’Empordà, que
s’allargarà fins al 9 d’octubre. Una
altra exposició que es podrà visitar serà Aigua, de Mans Unides,
al centre cívic Joaquim Xirau. Hi
haurà, també, l’exposició de puntes de coixí a la Clerch i Nicolau i la
62a Mostra Filatèlica de la Biblioteca de Figueres i, finalment, una
exposició fotogràfica: La Palma,
Isla Bonita, de Jordi Renart, al Casino. [FOTO: Museu de l’Empordà] n

Des del 1980

L’OR ANTIC
COMPRA - VENDA D’OR

JOIES
(cadenes, braçalets, rellotges...)
Lingots, monedes d’or i plata
i ANTIGUITATS
TAXACIÓ gratuïta
màxima discreció
PAGUEM el MÀXIM
i al COMPTAT
C/ Lasauca, 10 - 17600 Figueres
Tel. 972 674 048 - www.lorantic.com
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Ginestà

28.04.22 I 21 h

n
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Karaoke popular

El concert del grup Ginestà es
farà a l’escenari principal de la
nova zona El Rampell, l’espai jove i familiar del Parc de les Aigües

29.04.22 I 20 h

Karaoke popular

28.04.22 I 23 h

28.04.22 I 23 h

A l’escenari auxiliar

A l’escenari auxiliar

Roba Estesa & Pirat’s
Sound Sistema
Els concerts de Roba Estesa i
Pirat’s Sound Sistema es faran
a l’escenari principal

Els perduts de Sant
Esteve de les Roures
30.04.22 I 22.30 h

El concert es farà a l’escenari
principal del Rampell, espai jove
i familiar del Parc de les Aigües

El Poni Pisador

Lildami

30.04.22 I 00 h

01.05.22 I 23 h

El concert Lildami es farà a
l’escenari principal

La Kimky Band
30.04.22 I 01.45 h

Santa Salut
01.04.22 I 01 h

A l’escenari principal

Reggae per xics
02.05.22 I 12 h

Marcel i Júlia
02.05.22 I 23 h

El concert del grup farà a l’escenari principal del Rampell, espai jove i familiar del Parc de les
Aigües

Miquel del Roig
02.05.22 I 01 h

A l’escenari principal
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Concert i ball de
Fires amb l’orquestra Costa Brava
29.04.22 I 22 h

A l’escenari principal de la plaça
Catalunya

Los Diablos

30.04.22 I 22 h

A l’escenari de la plaça
Catalunya

Concert d’orquestra Els Montgrins
02.05.22 I 19 h

A l’escenari de la plaça Catalunya

Ball amb
Els Montgrins
02.05.22 I 22 h

A la plaça Catalunya

42a Fira del Llibre
Vell

03.05.22 I de 9 h a 19 h

Es farà el pregó inaugural i la fira, a la plaça Catalunya

75è Concurs de
Sardanes
08.05.22 I 18 h

A la plaça Catalunya
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Dijous 28 d’abril
HOMENATGE A LA GENT GRAN
A les 11 del matí, a La Cate

OBERTURA DEL PARC D’ATRACCIONS I JORNADA POPULAR
A les 5 de la tarda, al Recinte Firal

CONCERT DE PROFESSORS DE L’ESCOLA
ALLEGRO DEL CASINO MENESTRAL
A les 6 de la tarda, a La Cate

OBRA DE TEATRE LES IRRESPONSABLES

A les 8 del vespre, al Teatre Municipal el Jardí

MÚSICA A LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA

A les 11 del matí, al centre de Figueres

CONCURS D’ALLIOLI I RECITAL DE POESIA MEMORIAL JOAN LLAVANERA

A les 11 del matí, a la plaça de Gra (al carrer entre
el C/ La Rutlla i el C/ Castelló, al costat del mercat)

XXVII RUA DEL 600

A les 11 del matí, a la plaça Creu de la Mà amb final a la Rambla

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ MADE IN FIGUERES. La ciutat de la locomoció
A les 12 del migdia, al Museu de l’Empordà

FUNK & FIRES. LA BLUE CENTRE DE DANSA
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament

A 2/4 de 9 del vespre
Inauguració a la seu del Molí de l’Anguila
A 2/4 de 10 del vespre. Actuació de grups locals
A les 10 de la nit. Actuació de Julián Trinidad
Al Molí de l’Anguila

4a TROBADA CEBA NORD (CAMPIONAT ESCOLAR BÀSQUET ADEPAF)

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

A les 4 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament

A les 9 del vespre, concert del grup Ginestà, a l’escenari principal

Des de 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, al passeig Nou

GIMCANA FAMILIAR

TEATRE FAMILIAR: CHEF NATURE

A les 5 de la tarda, a la plaça Josep Pla

LES NOSTRES DANSES

Divendres 29 d’abril
MATINAL ESPORTIVA PER A LA GENT GRAN
De 10 a 11 del matí, al poliesportiu Roser Llop

ACTUACIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA-ORQUESTRA COSTA BRAVA
A les 12 del migdia, a La Rambla

ESPECTACLE INFANTIL: XUP-XUP

Cia. Cuinassos
A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Joaquim Xirau

PLANTADA I CERCAVILA DE GEGANTS

A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Escorxador

BALL DE LES FIGURES DEL SEGUICI POPULAR
DE FIGUERES
A 2/4 de 7 de la tarda, a la pl. de l’Ajuntament

PREGÓ INAUGURAL DE LA SANTA CREU

A les 7 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament

TXARANGA BUFA-TRAMUNTANA

A 2/4 de 8 del vespre, a la pl. de l’Ajuntament

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I
FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

A les 8 del vespre, karaoke popular l’escenari auxiliar
A partir de les 11 de la nit, concerts de Roba Estesa
i Pirat’s Sound System

BALLET DE BARCELONA:
EL LLAC DELS CIGNES i TONGUES

A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal el Jardí

WELCOME FIRES: EXHIBICIÓ DE BALL
A 2/4 de 9 del vespre, a la Rambla

CONCERT I BALL DE FIRES AMB
L’ORQUESTRA COSTA BRAVA

A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya

MÚSICA A LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA

A les 10 de la nit, actuació del Peseta, al Molí de
l’Anguila

A les 5 de la tarda, a la Rambla

(RE)VOLTA AMB MARCA: ITINERARI PEL PASSAT I EL PRESENT DE LA MARCA DE L’HAM

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Joaquim Xirau
(La Marca de l’Ham)

VESTIDA DE LA MONTURIOLA

A les 6 de la tarda, a la placeta baixa de la Rambla

RUTA DALÍ

A les 6 de la tarda, al centre de Figueres

RUTES ENOGASTRONÒMIQUES
A les 6 de la tarda

CONCERT DE FIRES 2022 DE LA CORAL POLIFÒNICA DE FIGUERES
A les 6 de la tarda, al Cercle Sport de Figueres

MÚSICA A LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA

A les 6 de la tarda, actuació de l’escola de dansa
Ballem Junts
A les 8 del vespre, actuació de grups de ball locals
A les 10 de la nit, actuació de Ecos del Sur
Al Molí de l’Anguila

VIGÍLIES DE SANTA CREU

HORA NOVA 2.661

A les 12 de la nit, concert amb El Pony Pisador
A ¾ de dues de la nit, concert amb La Kimky Band

Diumenge 1 de maig
8è CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE
LES FIRES DE L’1 DE MAIG

De l’1 al 3 de maig amb la temàtica sobre la Fira
1 de maig

MOSTRA D’ENTITATS RELACIONADES AMB
LA COOPERACIÓ DE LA CIUTAT DE FIGUERES

Des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, al C/
Peralada

62a FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
8a FIRA DE FOTOGRAFIA
40a FIRA D’ARTESANIA
40a FIRA MERCAT
37a FIRA DE L’ALIMENTACIÓ
11a FIRA MONOGRÀFICA DEL VIDRE
10a FIRA DEL BROCANTER
46a FIRA DEL COL·LECCIONISME
1a FIRA DE PETITES EDITORIALS i GRANS LLIBRES
De les 9 del matí a les 8 del vespre, pels carrers
de la ciutat

A les 10 del matí, a la Rambla

XXVIII TROBADA DE PUNTAIRES DE FIGUERES

De les 10 del matí a les 2 del migdia, al C/ Nou, alçada de la Fundació Clerch i Nicolau

PRESENTACIÓ DEL SEGELL I MATA-SEGELL DEL
CENTENARI DE LA BIBLIOTECA DE FIGUERES
De les 11 del matí a la 1 del migdia, a la Rambla

DIADA CASTELLERA

A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament

VISITA COMENTADA DE L’EXPOSICIÓ MADE
IN FIGUERES. La ciutat de la locomoció

A les 12 del migdia, a la Sala d’Exposicions de l’Escorxador

CONCERT DEL COR DE CAMBRA ESTEM
D’ACORDS
A les 12 del migdia, a l’Auditori dels Caputxins

MÚSICA A LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA

RUTES LITERÀRIES
A les 6 de la tarda

MÚSICA A LA CASA CULTURAL D’ANDALUSIA

A 2/4 de 7 de la tarda, actuació de dansa Beat Dance
A les 10 de la nit, actuació de Toni Torres al Molí
de l’Anguila

CONCERT D’ORQUESTRA AMB ORQUESTRA
ELS MONTGRINS
A les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya

CONCERT/BALL TRADICIONAL POPULAR
CATALÀ (FOLK)

A les 8 del vespre, al Parc de les Aigües (zona Mas
Torrent)

NIT DE LA CEBETA

A les 9 del vespre, a Plaça de l’Escorxador
i itinerant

A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya

A les 11 de la nit, concert amb Marcel i Júlia, a l’escenari principal
A la 1 de la nit, concert amb Miquel del Roig, a l’escenari principal

Dimarts 3 de maig
CONCURS DE CREUS DE MAIG

A les 9 del matí, a diversos indrets de la ciutat.

42a FIRA DEL LLIBRE VELL

De les 9 del matí a les 7 del vespre, a la pl. Catalunya

MATINAL DE FUTBOL DE FIRES PER A
BENJAMINS I PREBENJAMINS

A 2/4 de 10 del matí, a l’Estadi Municipal de Figueres (Vilatenim)

JORNADA DE PORTES OBERTES

De les 10 del matí, a les 6 de la tarda, al Museu del
Joguet de Catalunya

INAUGURACIÓ DE LA 62ena MOSTRA
FILATÈLICA. CENTENARI DE LA
BIBLIOTECA DE FIGUERES

VISITA GUIADA SANT PERE ENS OBRE LES
PORTES

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR

PLAYBACKS DE L’ASSOCIACIÓ ONA

CONCERT CORAL: CANTS DES DEL COR,
A CÀRREC DE LA CORAL GERMANOR
EMPORDANESA

A les 7 de la tarda, al Casino Menestral Figuerenc
A les 7 de la tarda, a la Rambla

TXUPINASSO

A 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Sant Pere

A les 6 de la tarda, a La Cate

A les 7 de la tarda, entre la plaça de l’Ajuntament i
l’Església de Sant Pere, txupinaso i pregó. Música
amb el DJ Dani Gon

L’HERÈNCIA DELS CLÀSSICS.
DE MOZART A WILLIAMS

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA LA PALMA, ISLA BONITA, del
fotògraf Jordi Renart Roca

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I
FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

A 2/4 de 8 del vespre, al Casino Menestral Figuerenc

A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal el Jardí

A les 11 de la nit, concert amb Lildami, a l’escenari principal

A les 8 del vespre, al Teatre Municipal el Jardí

Dilluns 2 de maig

MATINAL D’HOQUEI PATINS

MATINAL D’AIGUA I WATERPOLO

CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB LOS DIABLOS

RUTA DALÍ TEATRALITZADA FAMILIAR:
VADORET I EL SEU OSSET

A les 5 de la tarda, a la plaça Josep Pla

A les 2 del migdia, gran dinar popular

A 2/4 de 7 de la tarda, a plaça de l’Ajuntament

MÚSICA AMB CONCERT DE L’ORQUESTRA
VERSATILE DEL CASINO MENESTRAL

Des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, i des
de les 4 a les 7 de la tarda, a la Piscina Municipal
de Figueres

CLOWN FAMILIAR: A LA FRESCA

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I
FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

II TORNEIG DE L’AGRUPACIÓ
VETERANS UE FIGUERES

De 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia, a l’Estadi
Municipal de la UE Figueres (Vilatenim)

A les 12 del migdia, concert amb Reagee per xics,
a l’escenari principal

XXXIII TORNEIG D’ESCACS
DE PARTIDES LLÀMPEC

A les 9 del matí, Mini Run

OPEN FIRES FIGUERES CLUB ESCACS
ALT EMPORDÀ

De les 7 del matí a les 2 del migdia, a la plaça del
Gra i a plaça Catalunya

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I
FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

BALL D’ORQUESTRA AMB ORQUESTRA ELS
MONTGRINS

MÀGIA I COMÈDIA A LA CATE AMB
GERARD BORRELL

MERCAT MUNICIPAL DE LA FRUITA I LA VERDURA

26 d’abril de 2022

RUN CASTELL SANT FERRAN

MÚSICA amb MARÍA PELÁE

dissabte 30 d’abril

n

A les 8 del vespre, a la sala d’espectacles de La Cate

A les 9 del vespre, a l’Auditori dels Caputxins

A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya

MÚSICA A EL RAMPELL, ESPAI JOVE I FAMILIAR DEL PARC DE LES AIGÜES

A 2/4 d’11 de la nit, concert amb Els perduts de
Sant Esteve de les Roures

De 2/4 de 10 del matí, a les 12 del migdia,
a la Rambla
De les 10 del matí a les 2 del migdia, al pavelló Rafel Mora

MATINAL DE JOCS A L’AIGUA

A les 11 del matí, a l’església de Sant Pere

INSTAL·LACIÓ FAMILIAR: SONARIUM I JOCS
TRADICIONALS amb EL PÁJARO JOCS

Des de les 11 del matí a les 2 del migdia, i des de les
4 a les 7 de la tarda, al passeig Nou

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
A les 12 del migdia, a la Rambla

PILAR CAMINANT

A les 12 del migdia, a la pl. de l’Església de Sant Pere

PREGÓ DE LA 42a FIRA DEL LLIBRE VELL
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Catalunya

CIRC FAMILIAR amb CIRCO LOS: KASUMAY
A les 5 de la tarda, a la plaça Josep Pla

MÚSICA A LA CASA CULTURAL
D’ANDALUSIA

A les 5 de la tarda, actuació de grups de ball de la casa
A les 6 de la tarda, actuació del PlayBack de Banyoles
Al Molí de l’Anguila

RUTES ENOGASTRONÒMIQUES
A les 6 de la tarda

De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la piscina
climatitzada municipal

LLIURAMENT DE PREMIS DE LES CREUS
DE MAIG

AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA
ORQUESTRA MONTGRINS

CASTELL DE FOCS

A les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament

A les 6 de la tarda, a l’Auditori dels Caputxins
A les 10 de nit, al Parc de les Aigües

HORA NOVA 2.661

n

26 d’abril de 2022
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38 fires i festes de la santa creu

HORA NOVA 2.661

n

26 d’abril de 2022

