
Diumenge 29 de gener
Sant Pau de la Calçada. A partir de les 11.30 h
Aplec de Sant Pau
El Foment de la Sardana Pep Ventura 
organitza un “aperitiu” a l’Era del Mas per 
anar fent boca abans de l’inici oficial de 
les celebracions. Cobla Foment del 
Montgrí. 

Dijous 2 de febrer  
Carrer Pep Ventura. A partir de les 19.00 h
Obertura Any Pep Ventura
Festa popular de commemoració del 
200 aniversari del naixement de Josep 
Mª Ventura i Casas, conegut per “En Pep 
de la Tenora”. Sardanes i sorpreses. 

Dissabte 4 de febrer 
Teatre Municipal El Jardí. 21.00 h
Concert “Tribut a Pep Ventura” 
La Cobla-Orquestra “Montgrins” posarà 
la música per a la celebració del 200 
aniversari, interpretant obres de 
l'homenatjat, algunes d’elles inèdites,
i no totes sardanes. A la mitja part, 
presentació exclusiva. 

Divendres 17 de febrer  
Auditori Caputxins
De la Cançó a la Sardana
Vetllada lírica a càrrec de Claudia Coral 
(soprano), Meritxell Mallol (soprano) i 
Mariona Sarquella (piano) que interpreten 
un programa basat en la cançó catalana, 
amb una breu pinzellada a la sarsuela, 
l’òpera i la sardana, a fi de commemorar 
l’any Pep Ventura a Figueres.

Dissabte 11 de març 
Teatre Municipal El Jardí
Proclamació com a capital de la 
Sardana
11.00 h. Acte institucional. Traspàs de 
bandera per part de la ciutat de Mollerussa, 
lectura del pregó, estrena de la sardana 
“Figueres Capital de la Sardana 2017”.

16.30 h. Cercavila “Populària” 
pels carrers del centre, des de la plaça 
Tarradellas fins a la plaça Josep Pla.

19.00 h. Espectacle-concert
inaugural Capitalitat de la Sardana. 
Amb les cobles Marinada i Bisbal Jove.

Organitzen: Confederació Sardanista de 
Catalunya, Foment de la Sardana Pep 
Ventura i Ajuntament de Figueres.

Diumenge 26 de març  
Cementiri / Plaça Tarradellas
Ofrena anual tomba Pep Ventura 
L’acte que se celebra des de tants anys 
pren en aquesta ocasió un caire especial:

10.00 h. Ofrena floral al cementiri 
municipal, amb interpretacions musicals. 

11.30 h. Ballada de sardanes 
al costat del monument amb la Cobla 
Rossinyolets

Dimecres 19 d’abril 
Cúpula Teatre Museu Dalí. 19.30 h
L’última sardana de Dalí 
Conferència organitzada pels “Amics 
dels Museus Dalí” en la qual el periodista 
Josep Playà explicarà què significava la 
sardana per Salvador Dalí i com ho va 
plasmar als seus quadres. 

Diumenge 23 d’abril  
Plaça de l'Ajuntament. 12.00 h
Ballada de sardanes de Sant Jordi
Amb la Cobla Foment del Montgrí.

Del 23 d'abril a l’11 de setembre 
Concurs de fotografia
“Figueres, Capital de la Sardana”. 
Entre les dues dates tan assenyalades 
pel país, el Casino Menestral convocarà 
un concurs de fotografia de tema 
sardanístic les bases del qual es faran 
públiques a principis de primavera.

De dissabte 29 d’abril a diumenge
7 de maig. Diversos espais 
Ballades i concerts per les Fires 
i Festes de la Santa Creu
Ballada de sardanes i concerts-espectacles 
durant les Fires i Festes de la Santa 
Creu. El calendari es concretarà en el 
programa oficial de fires.

Del 29 d’abril al 3 de maig  
Casa Nouvilas
Mostra Floral de les Fires
i Festes de la Santa Creu
El gremi de floristes de la ciutat 
dedicaran la Mostra d’Art Floral de 
les Fires i Festes de la Santa Creu 
a Pep Ventura i la sardana. 

Dilluns 1 de maig 
Teatre Municipal El Jardí
Jove Orquestra de Figueres: 
Concert dels aniversaris
Les seccions Ficaris i Tramuntana 
de la Jove Orquestra de Figueres 
interpretaran, entre d’altres obres, 
Contrapàs per orquestra i Sardana 
les Noietes de Figueres per a Cors 
i Orquestra, obra de Pep Ventura 
estrenada a Barcelona l’any 1868. 
És la primera sardana simfònica 
coneguda de la història.

Dilluns 1 de maig  
La Cate
Coral Germanor Empordanesa
La coral del Casino Menestral ha 
preparat un viatge musical combinant la 
Nova Cançó (Raimon, Llach, Serrat) amb 
música sud-americana. En acabat es 
ballaran sardanes per sumar-se als actes 
de celebració de Figueres, Capital de la 
Sardana 2017.

Dimecres 3 de maig 
Plaça Catalunya
Fira del Llibre vell

La fira que organitza anualment el 
Casino Menestral en el marc de les Fires 
i Festes de la Santa Creu tindrà enguany 
un apartat dedicat expressament a les 
edicions sobre el món de la sardana.

Diumenge 7 de maig  
Plaça Catalunya
Concurs de colles sardanistes
Un any més, el darrer diumenge de fires, 
Figueres acollirà el Concurs de colles 
sardanistes, que enguany arribarà a la 
70a edició. Organitzat pel Foment de la 
Sardana Pep Ventura i Agrupació 
Sardanista Flor de Romaní del Casino 
Menestral Figuerenc.

Diumenge 7 de maig 
Teatre Municipal El Jardí
Polifònica de Figueres: 
30è aniversari
En el segon concert per celebrar el seu 
30 aniversari, la Polifònica de Figueres i 
diverses formacions amigues, amb més 
de 80 cantaires, interpretaran un 
diversificat repertori en el qual no hi 
faltaran les sardanes més conegudes.

Dissabte 20 de maig  
Rambla. 10.30 h
Trobada sardanista d’equipaments cívics 
Acte festiu, organitzat per la 
Confederació Sardanista de Catalunya, 
en el qual participen els casals i centre 
cívics d’arreu de Catalunya que han 
organitzat cursos de sardanes.

Dissabte 20 de maig  
La Cate
Concert de sardanes
de l’Aplec de Figueres
A la vigília de l’Aplec, una vetllada 
organitzada pel Foment de la Sardana 
Pep Ventura, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, per gaudir de les sardanes 
de concert interpretades per la Cobla 
Ciutat de Girona. 

Figueres, Capital
de la Sardana 2017
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Diumenge 21 de maig 
Rambla
Aplec de la sardana
El 56è Aplec de la Sardana omplirà de 
sardanes el primer passeig de la ciutat 
amb les cobles Montgrins, Sant Jordi -
Ciutat de Barcelona, i Bisbal Jove.

Dissabte 27 de maig  
Teatre Municipal El Jardí
Trobada d'esbarts de les 
Comarques Gironines
Aprofitant que enguany Figueres serà 
Capital de la Sardana, el teatre El Jardí 
acollirà la gran trobada d’esbarts infantils 
i juvenils, que aplegarà un gran nombre 
de dansaires en la seva 26a edició.

Dimecres 31 de maig 
Teatre Municipal El Jardí
Cantant al Jardí
La sardana i Pep Ventura seran 
protagonistes en la trobada de cloenda 
de l’activitat coral que celebren tots els 
alumnes de primer d'ESO de la ciutat.

Dissabte 17 de juny  
Fira del disc i la sardana
El mercat de Brocanters, que se celebra 
mensualment, dedicarà la jornada del 
mes de juny a la Fira del disc i la sardana. 

Diumenge 18 de juny  
Dia Universal de la sardana
Festa al barri de l’Eixample
Aquesta celebració, inèdita fins ara a 
Figueres, coincideix amb la festa al barri 
de l'Eixample, on la majoria de carrers 
porten nom de compositor. Hi haurà una 
ballada organitzada per la seva associació 
de veïns, amb la Cobla Rossinyolets.

Dissabte 24 de juny 
Rambla
Ballada de Sant Joan
Enguany, la celebració de Sant Joan 
continuarà l’endemà de la revetlla amb 
una ballada de sardanes, especialment 
dedicada als nous balladors provinents 
dels cursos que l’Ajuntament ha 
organitzat per aprendre a ballar 
sardanes. Amb la Cobla Els Casanoves.

Dijous, 29 de juny 
Rambla
Ballada de Sant Pere 
La celebració de la festa del Patró de 
Figueres d’enguany tindrà presència 
sardanista i altres elements de Cultura 
Popular. Cobla Vila de la Jonquera.
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