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Arriba l’abril i el sol comença a escal-
far els migdies i a allargar els vespres, 
i per als figuerencs i les figuerenques 
significa no només l’arribada del bon 
temps, sinó també que s’acosta Santa 
Creu, la primavera, i amb ella les flors 
que han d’adornar les nostres mostres, 
concursos i creus de maig. 

Arriba, doncs, el bon temps, temps 
de compartir, i les Fires i Festes de la 
Santa Creu són el millor moment per 
fer-ho, són el nostre orgull i referent, 
la nostra Festa Major, una festa que, 
com la ciutat, uneix tradició i moder-
nitat amb l’esperit que sempre ens ha 
caracteritzat. Aquest esperit modernit-
zador fa que enguany puguem celebrar 
el centenari del monument a Monturiol, 
un monument emblemàtic per als fi-
guerencs que presideix la nostra esti-
mada Rambla, tot un símbol obra arqui-
tectònica de Ricard Giralt i escultòrica 
d’Enric Casanovas. 

Un dels elements més importants per-
què tothom se senti seves aquestes 
festes és una programació plural, amb 
implicació de les entitats, associacions, 
organitzacions i empreses de Figueres 
que representen els diversos àmbits de 
la ciutadania, compromeses a dinamitzar 
encara més la ja per si mateixa rica vida 
social, cultural, festiva i esportiva de la 
ciutat i de l’Empordà, cercant, aquests 
dies, la participació de tothom. 

Sigueu convidats i benvinguts a les vos-
tres Fires de la mà de la protagonista del 
cartell d’enguany i gaudiu de la festa de 
tots i per a tots. 

Que tingueu molt bona Santa Creu! 

Marta Felip i Torres 
Alcaldessa de Figueres



Jornada social 2x1
> 17.00 h  | Parc d’atraccions del  
recinte firal
Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associ-
ació de Firaires de les Comarques Gironines

inauguració exposicions
> 19.00 h  | Locals de la parròquia  
de Sant Pere
«58a Mostra Filatèlica» 
Organitza: Associació Filatèlica i Numismàtica 
del Casino Menestral Figuerenc

> 19.00 h | Fundació Clerch i Nicolau
«Tastets de pintura del taller d’en Jepi»
«Mostra de treballs de puntes al coixí»,
a càrrec de les puntaires de l’Escola 
Tramuntana de La Clerch i del Casal de 
la Gent Gran de Figueres.
> 19.30 h  | Casa Empordà
«Després de la tempesta, arriba la 
calma». 
Fotografies del Concurs Fotogràfic 
Ferran Pou de Meteorologia.

Matinal esportiva per a la gent 
gran
> De 10.00 a 12.00 h  | Poliesportiu  
municipal de Figueres
Cal portar calçat i roba esportiva.

Jornada de portes obertes 
> De 10.00 a 18.00 h  | Residència  
i centre de dia Els Arcs 
Organitza: Residència Els Arcs

Festa de l’arbre. «100 anys»
> 10.00 h  | Parc Bosc
Commemoració dels 100 anys de la 
primera Festa de l’Arbre al Parc Bosc 
de Figueres, amb la participació de 
l’alumnat dels centres d’ensenyament 
de la ciutat. 

tots dansen
> 12.30 h  | Plaça de Josep Pla
Projecte Planters de dansa contempo-
rània a càrrec dels alumnes de segon 
d’ESO de l’Institut Alexandre Deulofeu, 
de la mà del coreògraf Toni Mira.
Organitzen: Associació ConArte i Associació 
AGITART, amb la col·laboració de la Xarxa 
Transversal i el Mercat de les Flors.

obertura del parc d’atraccions
> 17.00 h  | Recinte firal
Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associa- 
ció de Firaires de les Comarques Gironines

contes per a nadons (-3 anys)
> 17.30 h  | Biblioteca Fages de Climent
Contes del sol i la lluna, amb ClarArt
Espectacle de petit format que combina 
contes, poemes, cançons i jocs.

Hello Fires 2018
> 18.00 h  | Plaça de Catalunya 
Dance Me dóna la benvinguda a les  
Fires 2018 amb aquest espectacle, per 
gaudir en família, de dansa urbana en 
estat pur.
Organitza: Dance Me Figueres

inauguració exposició
> 18.00 h | Museu del Joguet de Catalunya
«El coet de Tintín arriba al Museu 
del Joguet», a càrrec de Joan Manuel 
Soldevilla.
Organitza: Museu del Joguet de Catalunya



inauguració 
> 19.00 h | Casino Menestral Figuerenc
Mostra d’Art Floral i Concurs de deco-
ració de pastissos i galetes.
Dues categories del Concurs:  
‘pastissos adults’ i ‘galetes infants’
Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres i Co-
marca, Ajuntament de Figueres i The Sweet Lab.

Final v open de billar  a 3 bandes
> 19.00 h  | Club Billar Alt Empordà - 
Societat Coral Erato 
Partida de finalistes del torneig de 
Fires de la Santa Creu
Organitza: Club de Billar Alt Empordà

espectacle playback  
Ona 18 amb Black Music Fest
> 19.00 h  | Envelat plaça de Catalunya
Els èxits musicals nacionals i internaci-
onals posats en escena per artistes  
de primera “ona”.
Organitza: Octopussy

iii Jornades de Meteorologia 
aigua i canvi cliMàtic
> 19.30 h  | Casa Empordà  
(plaça de l’Escorxador, 6)
Inauguració de les III Jornades de  
Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic.
«Meteorologia i música», xerrada 
a càrrec d’Alfred Rodríguez Picó,  
meteoròleg i divulgador científic. 

inauguració exposició
> 20.15 h  | Galeria d’Art El Claustre
Exposició de l’artista Miquel Peidró

teatre: snorkel
> 21.00 h  | La Cate
D’Albert Boronat. Direcció Aleix Fauró. 
Companyia La Virgueria.
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí,  
a www.figueresaescena.com i, el mateix dia de 
la funció, a la taquilla de La Cate.

concert de Jazz
> 21.00 h  | Auditori Caputxins 
Liceu’s Supersax Project
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí, 
a www.figueresaescena.com i, el mateix dia 
de la funció, a la taquilla de l’Auditori  
Caputxins. Organitza: Joventuts Musicals  
de Figueres (JMF)

ràdio octopussy big-sHow
> 22.00 h  | Envelat plaça de Catalunya
Els grans èxits de la ràdio.
Organitza: Octopussy

octopussy party tHe big-sHow
> 23.00 h  | Envelat plaça de Catalunya
Gran festa Octopussy Retro anys 80 
i 90 amb els millors DJ de l’època: 

Octopussy, Enric Gòmez, Quim 
Juanola, JL Martos i Renny 

DJ. Presenta: Xavi Piera. Amb convidats 
especials i moltes sorpreses.
Organitza: Octopussy

vestir la Monturiola
> 23.30 h  | Placeta baixa de la Rambla 
Organitza: Colla Castellera de Figueres

> A partir de les 23.00 h
president xai
Combinant la sonoritat de soul, reggae, 
rock, ska i música balcànica, aquesta jove 
banda emergent aposta per un directe 
energètic i dinàmic, amb temes propis i 
versions de grups i artistes internacionals 
com The Cat Empire, Amy Winehouse o 
Molotov Jukebox.

la sra. toMasa
Fruit de l’èxit del seu primer tema anome-
nat La Sra. Tomasa, que va acabar donant 
nom al grup, la banda barcelonina mostra 
una visió renovada de la música amb la 
unió de ritmes llatins i tropicals amb ele-
ments electrònics, com drum-and-bass, 
house o dubstep.



cursa race drone 
> 11.00 h  | Plaça de Jaume I 
Cursa de mini drons
Organitza: Associació de Veïns del Rally Sud 

Hora del conte
> 11.00 h  | Biblioteca Fages de Climent
Àvies d’anada i tornada 
Viatge poètic per als més petits amb 
un conte trufat de poemes basat en la 
rondalla El castell d’iràs i no en tornaràs, 
a càrrec de Susana Tornero. 
[Programació Any Fages]

inauguració exposició 
> 12.00 h  | Museu de l’Empordà
«Els Dalí de Figueres. La família,  
l’Empordà i l’art»
Organitza: Museu de l’Empordà

sardanes
> 12.00 h  | Plaça de l’Ajuntament
Cobla Costa Brava

dansa tradicional popular  
i sardanes
> 12.00 h  | Plaça de Josep Pla
Organitza: Esbart Dansaire Figueres 

1r poetry slaM de Figueres
> 12.00 h  | El Bar de La Cate
Competició de poesia on cada rapsode 
té un màxim de tres minuts per recitar 
un text propi. La votació del públic deci-
dirà qui és el/la millor slammer. 
Per participar-hi cal inscriure’s a info@lacate.cat    
Organitza: La Cate

dansa Folklòrica
> De 16.00 a 17.30 h  | Passeig Nou
Organitza: Asociación Cultural Aires de mi Tierra

cicle de cineMa inFantil  
en català (CINC)
> 16.00 h  | Catcinemes
El nadó en cap, de DreamWorks
Preu: 3 €. Venda d’entrades a les taquilles de 
Catcinemes. Organitzen: Catcinemes i Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Iniciativa de 
la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya

dansa
> 17.00 h  | Rambla Nova 
Mostra de dansa a càrrec de Ballet 
Figueres
Organitza: Associació de Veïns del Rally Sud

plantada de gegants i cercavila 
> 17.00 h  | Plaça de l’Escorxador
Plantada de gegants, capgrossos  
i altres figures de la ciutat
Recorregut: plaça de l’Escorxador, carrers de 

Monturiol i Girona i plaça de l’Ajuntament
Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

ball de seguici
> 17.30 h  | Plaça de l’Ajuntament
Amb els gegants, capgrossos i altres 
figures de la ciutat, amb acompanya-
ment musical dels Ministrers de la 
Santa Creu.
Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

pregó
> 18.00 h  | Plaça de l’Ajuntament
A càrrec del director de cinema  
Ventura Pons.

xaranga daMM-er
> 19.00 h  | Plaça de l’Ajuntament

concert
> 19.00 h  | Envelat plaça de Catalunya
Orquestra Costa Brava
A l’inici del concert, les figuerenques 
Edurne Rodríguez i Maria Mihali, selec-
cionades pel programa televisiu LA VOZ 
Kids, interpretaran un parell de cançons.

teatre: els dies que vindran
> 21.00 h  | La Cate
A partir de textos de Txèkhov. Direcció 
Cristina Cervià. Companyia La Sueca.
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí, a 
www.figueresaescena.com i, el mateix dia de la 
funció, a la taquilla de La Cate.

concert de Fires 
> 21.00 h  | Auditori Caputxins
Orquestra Versatile del Casino Menestral
Entrada gratuïta. Cal recollir invitacions a la 
seu provisional del Casino Menestral Figueres 
(carrer del Poeta Marquina, 2).
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

ball groc
> 22.00 h  | Plaça de Josep Pla
Música dels anys seixanta i setanta
Organitza: Òmnium Cultural de l’Alt Empordà

ball
> 23.00 h  | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Costa Brava

> A partir de les 23.00 h
orquestra MitJanit
Formació que aposta per un directe 
reivindicatiu, contundent i festiu a ritme 
de versions de grans grups de la història 
de la música.
Mago de oz
Figueres acull un dels primers concerts 
que la banda té previstos per commemo-
rar els seus 30 anys dalt de l’escenari, on 
tornarà a posar de manifest l’estil propi 
i únic que la caracteritza, una barreja de 
metal i hard rock amb sonoritats del folk  
i la música celta.



Microteatre: el Fil d’ariadna
> 17.00 h  | Casa Nouvilas
Representacions de l’alumnat de 1r i 
2n de batxillerat d’arts escèniques de 
l’Institut Alexandre Deulofeu, en col-
laboració amb tres directors teatrals 
locals, Marià Llop Brugada, Rebecca 
Alabert i Oriol Morales, i amb coreogra-
fia de la companyia AGITART.
Aforament limitat
Organitza: Associació AGITART

espectacle inFantil
> 17.00 h  | Plaça de Josep Pla
I Love Rock & Roll, espectacle musical 
a càrrec de la companyia Orelles de 
Xocolata

cicle de cineMa clàssic
> 17.00 h  | Sala Toni Montal de La Cate
Gilda, de Charles Vidor
Venda d’entrades a les taquilles de La Cate
Organitza: La Cate

concert coral
> 18.00 h  | Auditori Caputxins
Cants des del Cor, a càrrec de la Coral 
Germanor Empordanesa 
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

3a edició del rock da House 
> 18.00 h  | Poliesportiu municipal
Campionat esportiu de dansa urbana 
Preu: 10 €.   
Organitza: Dance Me Figueres

Microteatre: el Fil d’ariadna
> 19.00 h  | Casa Nouvilas
Representacions de l’alumnat de 1r i 
2n de batxillerat d’arts escèniques de 
l’Institut Alexandre Deulofeu, en col-
laboració amb tres directors teatrals 
locals, Marià Llop Brugada, Rebecca 
Alabert i Oriol Morales, i amb coreogra-
fia de la companyia AGITART.
Aforament limitat
Organitza: Associació AGITART

concert 
> 19.00 h  | Envelat de plaça de Catalunya
La Principal de la Bisbal

ball 
> 23.00 h  | Envelat de plaça  
de Catalunya
La Principal de la Bisbal

deMostració d’arts Marcials  
i taekwondo
> 10.00 h  | Escola Kang
Demostració de Pumse i Tuiyo Chagui
Organitza: Escola Kang

rua inFantil
> 11.00 h  | Col·legi Sant Pau
«Els elements»
Amb la participació de l’alumnat de pri-
mària dels centres educatius figuerencs. 
Recorregut: carrers de Ramon Muntaner, Nou, 
Rambla, Monturiol, Caamaño i Blanc i plaça de 
Catalunya. Organitzen: AMPA de les escoles de 
la ciutat i Ajuntament de Figueres

sardanes
> 12.00 h  | Plaça de l’Ajuntament
Cobla La Principal de la Bisbal

cicle de cineMa inFantil en  
català (CINC)
> 16.00 h  | Catcinemes
El nadó en cap, de DreamWorks
Preu: 3 €. Venda d’entrades a les taqui-
lles de Catcinemes.
Organitzen: Catcinemes i Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

ball de diuMenge a la tarda +50
> De 17.00 a 20.00 h  | Centre Cívic  
Joaquim Xirau
Espai obert per a persones majors de 
50 anys que vulguin passar una estona 
escoltant música i ballant.
Organitza: Centre Cívic Joaquim Xirau

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ
> 21.00 h Inauguració
> 22.00 h Actuació de grups d’alumnes   
 de l’entitat, dirigits per Pilar   
 Sánchez
> 23.00 h Actuació del cantant 
 Toni Torres
A continuació, música amb el DJ de la 
Casa fins a la matinada



concert 
> 18.30 h  | La Cate
Concert de professors de l’Escola de  
Música del Casino Menestral Figuerenc
Entrada gratuïta. Cal recollir invitacions a la 
seu provisional del Casino Menestral Figuerenc 
(carrer del Poeta Marquina, 2)
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

concert 
> 19.00 h  | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Atalaia

xix encesa solidària
> 21.00 h  | Parròquia de Sant Pere
Encesa de llantions i actuacions musicals 
a càrrec de l’alumnat de La Salle  
Figueres, a benefici de l’ONG PROIDE
Organitza: La Salle Figueres

Havaneres 
> 21.00 h  | Carpa de Vilatenim
A càrrec del grup Ultramar, amb cremat 
ofert pel Consell Municipal i Centre  
Recreatiu de Vilatenim

sopar popular eMbarraqueM-nos
> 21.30 h  | Embarraca’t
Preu: 5 €. Inscripcions a clj.figueres@gmail.com.  
Organitzen: entitats del Consell Local de Joventut 
de Figueres

ball 
> 23.00 h  | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Atalaia

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ
> 13.00 h Missa rociera
> 14.00 h Dinar de germanor de socis 
 i amics (socis, 7 € / no socis, 12 €)

> 17.00 h Actuació de l’alumnat de   
 l’Escola de dansa i música   
 Pilar Sánchez de Figueres
> 18.00 h Actuació de la cantant de 
 copla i flamenc Carmen   
 Carrasco
A continuació, música amb el DJ de la Casa 

Mercat Municipal de la Fruita  
i la verdura
> De 07.00 a 14.00 h | Plaça del Gra i plaça 
de Catalunya
Mercat tradicional que s’avança un dia 
per la festivitat de l’1 de Maig

Hoquei
> De 10.00 a 13.00 h | Pavelló esportiu 
municipal
Vine a provar l’hoquei sobre patins  
(no cal dur patins ni estic)
Organitza: Club Hoquei Figueres

salsaton
> De 17.00 a 21.00 h   
| Passeig Nou
Animació i tallers de salsa  
i bachata
Organitza: Associació Llatinoa-
mericana de Figueres

espectacle inFantil
> 17.00 h  | Plaça de 
Josep Pla
Post, espectacle de 
carrer a càrrec de la 
companyia  
Engruna Produccions.

> A partir de les 23.00 h

orquestra Maribel
El seu repertori, amb humor definit com 
un «cocktail fresc», és una fantàstica com-
binació entre els èxits dels anys 
vuitanta i els d’avui dia.

di-versiones
Nit de versions, 
balls, alegria i 

humor desimbolt 
a càrrec d’una de 
les orquestres 
més conegudes 
de les comarques 
gironines.



CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ 
> 20.00 h Actuació del grup de Funky
 Steep Dance, de Lluïsa Llamas
> 21.00 h Actuació de grups d’alumnes 
 de l’entitat, dirigits per Pilar   
 Sánchez
> 23.00 h Actuació del cantant El Peseta
A continuació, música amb el DJ de la 
casa fins a la matinada

Fires 1 de Maig 
> De 09.00 a 20.00 h | Pels carrers  
i places de la ciutat 
58a Fira del dibuix i de la pintura a la 
plaça de Catalunya
42a Fira del col·leccionisme a la 
Rambla
36a Fira d’artesania als carrers de 
Caamaño, Monturiol i Nou i plaça 
d’Ernest Vila
36a Fira mercat a la pujada del Castell
33a Fira de l’alimentació a la Rambla
6è Mercat del Brocanter al carrer de 
Castelló
7a Fira monogràfica del vidre a la 
placeta baixa de la Rambla
5a Eco Fira Empordà a la plaça del Gra 
4a Fira fotogràfica a la plaça de  
Catalunya
3a Fira de la intolerància alimentària a 
la Rambla
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

4t concurs FotogràFic  
> Tot el dia | Pels carrers de Figueres  
Concurs Fires 1 de maig
Bases a web www.casinomenestral.cat
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

volei
> 08.00 h | Poliesportiu municipal
Trobada 4x4 jugadors només clubs
Organitza: Club Volei Figueres

petanca
> 09.00 h | Pistes de petanca del polies-
portiu municipal
Open Petanca Ciutat de Figueres 
Inscripcions: 10 €
Organitza: Club Petanca Figueres

xi cursa popular run castell
> 09.30 h | Estadi municipal Albert Gurt 
Festa del Club Atletisme Figueres, amb 
botifarrada i altres sorpreses.
La inscripció a la cursa és de pagament 
Organitza: Club Atletisme Figueres

Jornada de portes obertes al 
Museu de la tècnica de l’eMpordà
> De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h |  
Museu de la Tècnica de l’Empordà
Accés gratuït a l’exposició i al Museu
Organitza: Fundació Privada Padrosa Pierre 
– MTE 

xxviii caMpionat d’escacs  
de partides llaMpec
> 10.00 h | Rambla
Torneig d’escacs de partides ràpides  
de cinc minuts per jugador per a totes 
les edats i obertes a tothom
Organitza: Club d’Escacs Figueres del Casino 
Menestral Figuerenc

iniciació al tir aMb arc 
> De 10.30 a 13.00 h | Camp de futbol, 
darrere La Salle 
Organitza: Club Esportiu Tir Amb Arc Figueres 

presentació del Mata-segells 
narcís Monturiol
> D’11.00 a 14.00 h | Rambla 
Mata-segells dedicat al figuerenc Narcís 
Monturiol, inventor del submarí
Organitza: Agrupació Filatèlica i Numismàtica 
del Casino Menestral Figuerenc

Mostra de bonsais d’arreu de 
catalunya 
> D’11.00 a 20.00 h | Vestíbul del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà 
Organitza: Associació de Veïns Enric Morera 

danses tradicionals
> 11.00 h | Plaça de Josep Pla 
Mostra d’escoles de dansa tradicional, 
a càrrec de l’esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes i Mediterrània Dansa  
de Figueres
Organitza: Mediterrània Dansa

sardanes
> 12.00 h | Plaça de l’Ajuntament
Cobla Costa Brava

xerrada 
> 12.00 h | Envelat de plaça de Catalunya 
«Com em puc ajudar a ser feliç amb 
alimentació sana», a càrrec d’Albert 
Rami i Romeu.  
Dins el marc de l’Eco Fira Empordà
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

espectacle inFantil
> 17.00 h | Plaça de Josep Pla
Revolució, espectacle d’animació per 



cantar, ballar, riure i jugar, a càrrec de la  
companyia Pentina el Gat

escacs vivents
> 17.30 h | Rambla 
Reproducció d’una partida magistral 
d’escacs.
Organitza: Club d’Escacs Figueres del Casino 
Menestral Figuerenc

concert 
> 19.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Nova Saturno

concert de Fires 
> 19.00 h | Auditori Caputxins 
Jove Orquestra de Figueres. Interpreta-
ció dels grans clàssics: Haydn, Mozart  
i Beethoven.
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí 
i, el mateix dia del concert, a la taquilla de 
l’Auditori Caputxins

ball 
> 23.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Nova Saturno

classes d’estiraMents
i reeducació postural
> De 08.00 a 09.00 h i de 09.00 a 10.00 h | 
Gimnàs Savas 
Organitza: Gimnàs Savas 

concurs de cuina 
> De 09.00 a 14.00 h | Escola d’Hostaleria 
de l’Alt Empordà
Cuina en directe amb producte gastro-
nòmic de l’Empordà
Bases i inscripcions a www.ehae.cat o 
al tel. 972 525 556
Organitza: Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà

Matinal de Jocs a l’aigua
> De 10.30 a 13.00 h | Piscines municipals
Conjunt d’activitats recreatives al medi 
aquàtic (de 6 a 12 anys)
És imprescindible saber nedar i tenir un 
bon domini del medi aquàtic

actes de coMMeMoració del  
centenari del MonuMent  
a narcís Monturiol
> 11.00 h | Rambla
Visita guiada a la riera per descobrir 
els fonaments del monument a Narcís 
Monturiol, a càrrec de Joan Falgueras i 
Mariona Seguranyes. 
Inici de la visita: Museu de l’Empordà.
> 12.00 h | Placeta baixa de la Rambla

Sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Girona i parlaments institucionals

espectacle inFantil
> 17.00 h | Plaça de Josep Pla

Teatre arrossegat..., històries univer-
sals, obres populars i d’autor, a càrrec 
de la companyia Teatre Nu.

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ  

> 19.00 h   Actuació d’alumnes de
 l’escola de dansa i música   
 Pilar Sánchez de Figueres
> 22.00 h Concert dels cantats de
 rumba catalana El Chele
 i El Biles

A continuació, música amb el DJ de la Casa 



CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ 

> 20.00 h Actuació d’alumnes de l’es- 
 cola de dansa i música  
 Pilar Sánchez de Figueres
> 22.00 h Actuació del grup Le Petit  
 Comité de Banana Beach

A continuació, música amb el DJ de la 
Casa

acte de sensibilització sobre  
el Món penitenciari
> 17.00 h | La Cate
L’objectiu de l’acte és apropar la realitat 
d’un centre penitenciari a la població. Hi 
participaran interns del Centre Peniten-
ciari Puig de les Basses acompanyats  
per educadors.
Organitza: Càritas Alt Empordà 

Judo inFantil
> De 17.30 a 19.30 h | Gimnàs Savas 
Classes obertes de judo infantil
17.30 h: de 7 a 10 anys  
18.30 h: d’11 a 14 anys
Organitza: Gimnàs Savas 

taller FaMiliar
> 18.00 h | Museu de l’Empordà
«Avui sóc escultor, com l’Enric Casano-
vas! », taller familiar per a nens i nenes  
a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia a 972 502 305 o a infome@
museuemporda.org
Organitza: Museu de l’Empordà

píndola inFosex
> 18.30 h | Oficina Jove Alt Empordà - FEM
«On comença el “No és no”?». Violències 
sexuals normalitzades, a càrrec d’una 
llevadora de l’ASSIR.
Organitza: Oficina Jove Alt Empordà

concert 
> 18.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Nueva Alaska

nanbudo
> De 19.30 a 21.00 h | Gimnàs Savas
Classe d’iniciació al nanbudo
Organitza: Gimnàs Savas 

5a edició de Funk&Fires
> 20.00 h | Plaça de Catalunya 
Exhibició de dansa urbana
Organitza: La Blue Centre de Dansa 

3a nit de la cebeta
> 20.00 h | Plaça de l’Escorxador  
i plaça de les Patates
Plantada del Bou de Figueres i altres  
bèsties convidades i cercavila nocturna, 
on es podran tirar cebetes.
Recorregut: plaça de l’Escorxador, carrers de 
Monturiol, Ample i Muralla i plaça de les Patates.
Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

ball
> 23.00 h | Envelat de plaça de  
Catalunya
Orquestra Nueva Alaska

sortida Matinal ornitològica 
> 08.00 h | La Cate (lloc de trobada)
Coneix els ocells urbans de Figueres  
i els voltants amb el guiatge de  
l’ornitòleg Joan Ventura.
Durada: 2 h. Places limitades. Inscripció a 
iaeden@iaeden.cat o al tel. 972 670 531  
(matins, de dilluns a divendres). Cal portar 
calçat còmode i binocles.
Organitza: Grup Natura de la IAEDEN-Salvem 
l’Empordà

38a Fira del llibre vell  
i d’ocasió
> De 09.00 a 20.00 h | Plaça de Catalunya
Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Matinal de Futbol benJaMí
> De 09.00 a 14.00 h | Estadi Municipal  
de Figueres (Vilatenim)
Jornada esportiva amb els equips de 
futbol 7 de Figueres de la categoria 
benjamí.
Hi participen CE Juncària, Fundació Esportiva 
Figueres, La Salle i Penya Unionista Figueres.

torneig de petanca
> 09.00 h | Poliesportiu municipal
XXXVIII Torneig Provincial 3a edat Fires 
i Festes de Figueres
Organitza: Club Petanca Figueres



concurs de creus de Maig
> 09.00 h | En diversos indrets de la 
ciutat
Al llarg de tot el dia, un tren turístic 
amb sortida i arribada a la Rambla 
recorrerà els espais on són exposades 
les creus.
Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres i 
Ajuntament de Figueres, amb la participació 
de les associacions de la ciutat.

torneig d’escacs open inFantil 
> 10.00 h | Rambla 
Competició per categories
Organitza: Club d’Escacs Alt Empordà

Jornada de portes obertes al 
Museu del Joguet de catalunya
> De 10.00 a 18.30 h | Museu del Joguet
Accés gratuït per a tothom que acrediti que  
ha nascut, viu, estudia o treballa a Figueres.
Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

Jornada de portes obertes  
al Museu de l’eMpordà
> D’11.00 a 20.00 h | Museu de l’Empordà
Accés gratuït a l’exposició i al Museu.
Organitza: Museu de l’Empordà

visita guiada 
> 11.00 h | Museu de l’Empordà
«Els Dalí de Figueres. La família, 
l’Empordà i l’art», a càrrec de Mariona 
Seguranyes, comissària de l’exposició.
Organitza: Museu de l’Empordà

oFici de Festa MaJor
> 11.00 h | Església de Sant Pere
Ofici i exaltació de la Santa Creu,  
amb la participació de la Coral  
Polifònica de Figueres

visita guiada  
> 11.00 h | Oficina de Turisme  
(lloc de trobada)
«Passejant per Figueres amb Carles 
Fages de Climent»
[Programació Any Fages]

Jornada de portes obertes 
al castell de sant Ferran
> 11.00, 12.00 i 13.00 h | Castell de  
Sant Ferran
Visites guiades a l’interior de la  
fortalesa
Organitza: Consorci Castell de Sant Ferran

pilar colla castellera 
> 12.00 h | Plaça de l’Església de Sant 
Pere
Pilar caminant fins a la plaça de  
l’Ajuntament
Organitza: Colla Castellera de Figueres

espectacle inFantil
> 12.00 h | Plaça de Josep Pla
Transhumància, espectacle de titelles  
a càrrec de la companyia Xip Xap

sardanes
> 12.00 h | Plaça de l’Ajuntament
Cobla Selvatana

visita guiada 
> 12.30 h | Museu de l’Empordà
«Els Dalí de Figueres. La família, 
l’Empordà i l’art», a càrrec de Mariona 
Seguranyes, comissària de l’exposició.
Organitza: Museu de l’Empordà

pregó de la Fira del llibre  
vell i d’ocasió 
> 13.00 h | Plaça de Catalunya
A càrrec de l’escriptor Joan Manuel 
Soldevilla

Jornada de portes obertes  
al castell de sant Ferran
> 16.00 h | Castell de Sant Ferran
Visites guiades a l’interior de la  
fortalesa
Organitza: Consorci Castell de Sant Ferran

espectacle inFantil
> 17.00 h | Plaça de Josep Pla
Trinxant sabates, espectacle per cantar 
i ballar amb la companyia Xip Xap

visita guiada 
> 18.00 h | Oficina de Turisme  
(lloc de trobada) 
«Passejant per Figueres amb Carles 
Fages de Climent»
[Programació Any Fages]

lliuraMent de preMis
> 18.00 h | Saló de plens de l’Ajuntament
Lliurament de premis del Concurs de 
creus i del Concurs de decoració de 
pastissos i galetes
Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres  
i Comarca, Ajuntament de Figueres i The 
Sweet Lab.

concert de Fires  
> 18.00 h | Auditori Caputxins
Coral Polifònica de Figueres.
Amb aquest concert, la Polifònica 
inicia la seva temporada i presenta  
nou repertori. 
Entrada gratuïta
Organitza: Coral Polifònica Figueres

concert 
> 19.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Selvatana



 
concert 
> 21.00 h | Carpa de Vilatenim
Cor Indika. Cançons populars i marine-
res, sota la direcció de Ramon Manent
Organitza: Consell Municipal i Centre  
Recreatiu de Vilatenim 

ball
> 23.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Selvatana

dia de la gent gran
> 11.00 h | La Cate
Homenatge i lliurament de medalles a 
les persones que enguany compleixen 
noranta anys.

sardanes
> 12.00 h | Plaça de l’Ajuntament
Cobla Nova Blanes

los galindos: udul
> 12.40 h | Plaça del Parc Bosc
Circ d’entranya, visceral i simple,  
representat en una iurta.  
Recomanat a partir de 7 anys  
[Invitacions a la taquilla del Teatre el Jardí]

aikido
> 15.00 h | Gimnàs Savas 
Classe oberta d’iniciació per a adults
Organitza: Gimnàs Savas

Futbol sala
> 15.00 h | Pavelló esportiu municipal
Partit Mare de Déu del Mont - Gimnàs 
Savas
Organitza: Gimnàs Savas

visites guiades 
> De 17.00 a 19.00 h | Plaça del Gra
«Refugi antiaeri» 
Entrada cada 30 minuts. Activitat gratuïta. 
Places limitades. Cal reserva prèvia (Oficina 
de Turisme de Figueres - tel. 972 503 155)

espectacle inFantil
> 17.00 h | Plaça de Josep Pla
Circant, espectacle de circ i música a 
càrrec de la companyia Cuncurulla Circ

espectacle de Màgia
> 18.30 h | Galeria d’Art El Claustre
Presentació del llibre Una vida màgica, 
del mag Xevi, i espectacle de màgia
Organitza: Galeria d’Art El Claustre

espectacle d’acrobàcies aèries
> 19.00 h | Plaça de les Patates
A càrrec de Silver&Gold, components 
del grup A Mossegades
Organitza: Associació A Mossegades

concert coral  
> 19.00 h | Teatre Bon Pastor
Veus de Tramuntana
Organitza: Associació Cultural Caputxins

concert 
> 19.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Nova Blanes

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ  
> 19.00 h Actuació dels grups de   
 dansa urbana de l’escola   
 La Blue de Figueres-Juanjo   
 Pérez 
> 20.00 h Actuació d’alumnes de   
 l’escola de dansa i música   
 Pilar Sánchez de Figueres 
> 21.00 h Concert de rumba flamenca,   
 salsa, sevillanes..., amb   
 Ramon Cortés y sus hermanos
A continuació, música amb el DJ de la Casa 

los galindos: udul 
> 09.45 h | Plaça del Parc Bosc
Circ d’entranya, visceral i simple, repre-
sentat en una iurta.  
Recomanat a partir de 7 anys 
Premi Nacional de Cultura 2016 
Entrada gratuïta. Es poden recollir invitacions 
a les taquilles del Teatre Municipal el Jardí els 
dijous, a partir del 19 d’abril, de 19.00 a 21.00 h.
Projecte de Mar a Mar, amb la col·laboració de 
la Xarxa Transversal. Iniciativa de l’Associació 
AGITART.

Jornada de portes obertes  
al centre tècnic d’autoMoció
> De 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h | 
Centre Tècnic d’Automoció Figueres
Accés gratuït 
Organitza: Centre Tècnic d’Automoció



iii Jornades de Meteorologia, 
aigua i canvi cliMàtic
> 19.30 h | Casa Empordà  
(plaça de l’Escorxador)
«L’impacte del canvi climàtic a Catalu-
nya», xerrada a càrrec de Javier Martín 
Vide, catedràtic de Geografia Física (UB) 
i coordinador del Grup d’Experts en 
Canvi Climàtic de Catalunya.
Per assistir-hi cal enviar un correu electrònic 
a mambient@figueres.org o bé trucar al  
972 032 335.

exposició 
> 20.00 h | Aljub Espai d’Art - Sabateria 
Falgarona 
Exposició de pintura de Jordina  
Orbañanos
Organitza: Aljub Espai d’Art

teatre
> 21.00 h | Auditori Caputxins
Granotes
D’Oriol Morales, produïda per 
Mariona Ferran i Insòlita Produccions
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí, 
a www.figueresaescena.com i, el mateix 
dia de la funció, a la taquilla de l’Auditori 
Caputxins.

Mariatxis
> 21.00 h | Carpa de Vilatenim
Actuació del grup de mariatxis Luces 
de México
Organitza: Consell Municipal i Centre  
Recreatiu de Vilatenim 

ballada de swing
> De 22.00 a 00.00 h | Embarraca’t – 
Barraca Xiprers al Vent
Organitza: Xiprers al Vent, amb la col-
laboració de l’associació Swingats de l’Ala.

ball
> 23.00 h | Envelat de plaça  
de Catalunya
Orquestra Nova Blanes

> A partir de les 23.00 h
Activitats castelleres a la Barraca de 
la Colla Castellera de Figueres
Concerts:
treMenda Jauría
Grup revolucionari que redefineix el 
reggaeton i l’allunya del contingut 
sexual amb què sovint se’l relaciona. 
La seva reivindicació dels ritmes 
d’origen llatí i la innovació de les lletres 
l’acosta als moviments socials que ens 
envolten.

MaFalda
Definida per un estil musical que els 
mateixos components de la banda 
descriuen com a reggaecore (fusió de 
ska, reggae, funk i hardcore), Mafalda 
utilitza la música com a eina per a la 
lluita contra les imposicions socials.

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ   
> 19.30 h Actuació dels grups de dansa   
 urbana de l’escola La Blue de   
 Figueres – Juanjo Pérez
> 21.00 h Actuació de l’alumnat de  
 l’escola de dansa i música   
 Pilar Sánchez de Figueres
> 23.00 h Actuació del cantant  
 Jorge Duque
A continuació, música amb el DJ de la Casa 



Judo inFantil
> De 09.00  a 12.00 h | Poliesportiu municipal
19è Trofeu Memorial Albalate,  
campionat per equips
Organitza: Gimnàs Savas

Jornada de portes obertes
al Museu de l’electricitat
> De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h 
| Museu de l’Electricitat -  Col·lecció 
Hidroelèctrica de l’Empordà
Accés gratuït a la col·lecció del Museu
Organitza: Museu de l’Electricitat -  
Col·lecció Hidroelèctrica de l’Empordà

natació
> 10.00 h  i 15.30 h | Piscines municipals 
Trofeu Fires i Festes de la Santa Creu
Organitza: Club Natació Figueres

Jugui-Jugui
> D’11.00 a 14.00 h | Passeig Nou
Jocs per triar i jugar, amb El Pájaro 
Carpintero, Tombs Creatius, Talleret 
Craft i La Residual.

taller de gravats i Monotip
> 11.00 h | Galeria Lola Ventós 
Coneix la diversitat de tècniques d’es-
tampació. Amb la tècnica del monotip, 
s’imprimiran manualment imatges sobre 
caixes de cartó i es crearà una obra 
col·lectiva. Obert a tothom, recomanat a 
partir de 14 anys.
Organitza: Galeria Lola Ventós, amb la col-
laboració del Col·legi d’Arquitectes i de l’artista 
Montse Montero amb el grup Gpint, Grup 
d’Artistes Gravadors del TPK Art i Pensament 
Contemporani

sardanes
> 12.00 h | Plaça de l’Ajuntament
Cobla Maravella

acte de cessió de lluMinària
> 12.00 h | Museu de l’Electricitat - 
Col·lecció Hidroelèctrica de l’Empordà
Acte de cessió, per part de l’Ajuntament al 
Museu, de la lluminària que il·luminava els 
carrers de Figueres al segle passat.

taller FaMiliar
> 12.00 h | Museu del juguet
«Mandales en família»
Entrada gratuïta
Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

espectacle inFantil
> 12.00 h | Plaça de Josep Pla
Amb P de Pallasso. Bogeries  
i números de màgia d’un pallasso,  
a càrrec de la companyia Sabanni.

Judo
> 12.00 h | Poliesportiu municipal
33a edició del Trofeu Ciutat de  
Figueres, en la qual participaran setze 
clubs i escoles de judo
Organitza: Gimnàs Savas

Final del xxxii open de Fires
> 12.00 h | Club Tennis Figueres 
Final del torneig de tennis disputat durant 
els caps de setmana del mes d’abril.
Preu inscripció: 25 €
Organitza: Club Tennis Figueres

batukada
> 13.00 h | Plaça de Josep Pla
Batukada fins a la Rambla, a càrrec de 
l’Associació Tramuntakada

bàsquet
> 16.00 h | Plaça de Catalunya 
Trobada extra de La Ceba Fires i Festes 
de Santa Creu. Partits de bàsquet entre nens  
i nenes de P5 a segon de primària.
Organitzen: CB Adepaf Figueres, Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà i Ajuntament de Figueres

plantada de gegants
> 16.00 h | Passeig Nou
Trobada gegantera amb diferents colles 
de la comarca.
Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

cicle de cineMa inFantil  
en català (CINC)
> 16.00 h | Catcinemes
Capità Calçotets, de DreamWorks
Preu: 3 €. Venda d’entrades a les taquilles de 
Catcinemes
Organitzen: Catcinemes i Consorci per a la  
Normalització Lingüística.

Jugui-Jugui
> De 17.00 a 20.00 h | Passeig Nou
Jocs per triar i jugar, amb El Pájaro  
Carpintero, Tombs Creatius, Talleret Craft 
i La Residual.



cercavila de gegants
> 17.00 h | Passeig Nou
Les colles geganteres faran un recor-
regut pels carrers de Pep Ventura i Besalú, 
plaça de l’Ajuntament, carrers de Peralada, 
Enginyers i Forn Baix i Rambla.
Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

visita guiada 
> 17.00 h | Oficina de Turisme  
(lloc de trobada)
«La Guerra Civil a Figueres, 1936-1939»
Inscripcions: Oficina de Turisme  
(tel. 972 503 155)

bàsquet
> 17.00 h | Plaça de Catalunya
5è Campionat 3x3 Fires i Festes de 
Figueres a partir de 16 anys
Organitzen: CB Adepaf Figueres, Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i Ajuntament de 
Figueres

xerrada
> 17.00 h | Casa Empordà
Xerrada sobre la lactància moderna, 
a càrrec d’Alba Padró, assessora de 
lactància i IBCLC
Organitza: Associació Dona Dóna Alt Empordà

iii Jornades de Meteorologia, 
aigua i canvi cliMàtic
> 17.30 h | La Cate
«Fotografiem la meteorologia», taller 
a càrrec d’Eloi Cordomí, presentador 
de l’espai El temps, de TV3, i de Jaume 
Cusidó, fotògraf professional.
Per assistir-hi cal enviar un correu electrònic 
a mambient@figueres.org o bé trucar al 972 
032 335

los galindos: udul
> 18.00 i 20.00 h | Plaça del Parc Bosc
Circ d’entranya, visceral i simple,  
representat en una iurta.  
Recomanat a partir de 7 anys  
[Invitacions a la taquilla del Teatre el Jardí]

pubillatge
> 18.30 h | Envelat de plaça de Catalunya
Proclamació de la pubilla, l’hereu, la 
pubilleta i l’hereuet de Figueres
Organitza: Foment de les Tradicions Catalanes

bàsquet
> 19.00 h | Plaça de Catalunya
Concurs de triples
Organitzen: CB Adepaf Figueres, Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i Ajuntament de 
Figueres

concert 
> 19.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Maravella

teatre: llançaMent
> 21.00 h | La Cate
D’Oriol Morales. Direcció Dani Serra. 
Companyia La Llarga. 
Espectacle retransmès en directe per la ràdio.
Venda d’entrades al Teatre Municipal el Jardí, 
a www.figueresaescena.com i, el mateix dia de 
la funció, a la taquilla de La Cate.

ball
> 23.00 h | Envelat de plaça de Catalunya
Orquestra Maravella

> A partir de les 23.00 h
boikot
Conegut per la seva música punk i l’ús 
de les lletres com a eina de reivindicació 
social i política, és un dels grups d’aquest 
estil amb més reconeixement dins el 
panorama nacional.

auxili
Convertida ja en un dels referents mu-
sicals de l’escena valenciana, la reggae 
band presentarà els nous temes del seu 
darrer disc, Tresors, definit com el més 
explícit i compromès fins al moment.

sMoking souls
Amb el rock ben arrelat dins les venes, els 
membres de Smoking Souls són els re-
presentants d’una generació de joves que 
exploren nous camins musicals, amb unes 
lletres que reconstrueixen 
l’èpica del dia a dia.
Després dels con-
certs, a la Barra-
ca de Xiprers al 
Vent, Concurs 
d’AirGuitar
Organitza:  
Xiprers al Vent



CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ 
> 20.00 h Actuació dels diferents grups  
 d’alumnes de l’escola Sara  
 García de Roses 
> 21.30 h Actuació de l’alumnat de  
 l’escola de dansa i música  
 Pilar Sánchez de Figueres
> 23.00 h Actuació del cantant
 Javier Ginés
A continuació, música amb el DJ de la 
Casa fins a la matinada

Matinades de grallers  
i tiMbalers
> 08.00 h | Centre ciutat
Organitza: Colla Castellera de Figueres

xxvi trobada de puntaires
> 09.00 h | Envelat de pl. de Catalunya
Organitza: Fundació Clerch i Nicolau

tennis
> 11.30 h | Pistes de tennis municipals
Finals Torneig Fires 2018
Organitza: Club Tennis Alt Empordà - Figueres

diada castellera
> 12.00 h | Plaça de l’Ajuntament
Amb la participació de la Colla Jove 
de Valls, els Capgrossos de Mataró i la 
Colla Castellera de Figueres.
Organitza: Colla Castellera de Figueres

waterpolo
> 12.00 h | Piscines municipals 
Jornada de promoció
Organitza: Club Waterpolo Figueres

sardanes
> 12.00 h | Rambla
Cobla Montgrins

los galindos: udul
> 12.00 h | Plaça del Parc Bosc
Circ d’entranya, visceral i simple,  
representat en una iurta.  
Recomanat a partir de 7 anys  
[Invitacions a la taquilla del Teatre el Jardí]

rua de seat 600 i veHicles antics
> 12.00 h | Pels carrers de la ciutat
Organitzen: Associació Agrupació Estimem  
el 600 i Motor Antic Figueres

cicle de cineMa inFantil en  
català (CINC)
> 16.00 h | Catcinemes
Capità Calçotets, de DreamWorks
Preu: 3 €. Venda d’entrades a les taquilles  
de Catcinemes
Organitzen: Catcinemes i Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

ball de diuMenge a la tarda +50
> De 17.00 a 20.00 h | Centre Cívic  
Joaquim Xirau
Espai obert per a persones majors de 
50 anys que vulguin passar una estona 
escoltant música i ballant.
Activitat gratuïta
Organitza: Centre Cívic Joaquim Xirau

teatre inFantil
> 18.00 h | La Cate
Més que màgia, amb el mag Stigman.
Venda d’entrades: Teatre Municipal el Jardí,  
a www.figueresaescena.com i, el mateix dia  
de la funció, a la taquilla de La Cate

los galindos: udul
> 18.00 h | Plaça del Parc Bosc
Circ d’entranya, visceral i simple,  
representat en una iurta.  
Recomanat a partir de 7 anys  
[Invitacions a la taquilla del Teatre el Jardí]

71è concurs de colles  
sardanistes 
> 18.00 h | Plaça de Catalunya 
Campionat bàsic de Catalunya,  
amb la Cobla Principal d’Olot. 
Organitza: Agrupació Sardanista Flor de  
Romaní del Casino Menestral Figuerenc

ball
> 20.00 h | Envelat de pl. de Catalunya
Orquestra Montgrins

castell de Focs d’artiFici  
i espectacle piroMusical
> 22.00 h | Parc de les Aigües
Amb la col·laboració de l’Associació de Defensa 
Forestal de l’Alt Empordà



«Tastets de pintura del taller d’en Jepi»
«Mostra de puntes al coixí»
Fundació Clerch i Nicolau (c. Nou, 53)
Inauguració el 26 d’abril, a les 19.00 h
Del 26 d’abril al 6 de maig,  
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Organitza: Fundació Clerch i Nicolau

«El coet de Tintín arriba al Museu  
del Joguet»
Museu del Joguet de Catalunya  
(c. Sant Pere, 1)
Inauguració el 27 d’abril, a les 18.00 h
Del 27 d’abril al 27 de maig,  
en horari d’obertura del Museu
Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

«Mostra d’Art Floral»
Casino Menestral Figuerenc (c. Ample, 17)
Inauguració el 27 d’abril, a les 19.00 h
Del 27 d’abril al 3 de maig,  
de 10.00 a 21.00 h
Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres i 
Comarca i Ajuntament de Figueres

«Els Dalí de Figueres. La família,  
l’Empordà i l’art»
Museu de l’Empordà (Rambla, 2)
Inauguració el 28 d’abril, a les 12.00 h
Del 28 d’abril al 4 de novembre,  
d’11.00 a 20.00 h
Comissariada per Mariona Seguranyes

«Mostra del Fons Carles Fages de 
Climent: Fages i Figueres»
Biblioteca Fages de Climent (pl. del Sol, 11)
De l’1 al 31 de maig, de dilluns a divendres,
de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h / 
dissabte, de 10.00 a 13.30 h
[Programació Any Fages]

CASETA DE LA CASA CULTURAL  
D’ANDALUSIA DE L’ALT EMPORDÀ 
>14.00 h Dinar de germanor de socis  
 i amics (socis, 7 € / no socis,  
 12 €) i celebració del dia de la  
 mare, amb sorpreses
>17.00 h Concurs de sevillanes  
 (obert a tothom)
>18.30 h Actuació dels diferents grups 
 d’alumnes de l’entitat dirigit  
 per Pilar Sánchez 
A continuació, música amb el DJ de la 
Casa fins a la cloenda

«Després de la tempesta, arriba la calma». 
Concurs Fotogràfic Ferran Pou de Mete-
orologia.
Casa Empordà (plaça de l’Escorxador, 6)
Del 25 d’abril al 22 de maig,  
de dimarts a dissabte, de 09.30 a 14.00 h i 
de 16.00 a 18.00 h / diumenge i dilluns, de 
10.00 a 14.00 h

«58a Mostra Filatèlica»  
Locals de la parròquia de Sant Pere  
(c. Església, 8)
Inauguració el 26 d’abril, a les 19.00 h
Del 26 d’abril al 3 de maig,  
d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h
Organitza: Associació Filatèlica i Numismàtica  
del Casino Menestral Figuerenc

Exposició d’objectes relacionats amb  
la sardana i Pep Ventura 
Museu de la Tècnica de l’Empordà  
(c. Fossos, 12) 
Del 27 d’abril al 6 de maig,  
de dimarts a dissabte, de 16.00 a 19.00 h 
Organitza: Museu de la Tècnica de l’Empordà - 
Fundació Privada Padrosa-Pierre

«Els colors de Girona». 
Exposició de fotografia
Centre Cívic Creu de la Mà  
(plaça de Remei Bosch, s/n)
De l’11 d’abril al 16 de maig  
(consultar horari de visita al 972 678 596)
Organitza: Centre Cívic Creu de la Mà

«El malbaratament alimentari»
Centre Cívic Joaquim Xirau  
(c. Vilatenim, s/n)
Del 16 d’abril al 18 de maig,  
de dilluns a dijous (laborables),  
de 09.00 a 21.00 h /  
divendres, de 09.00 a 14.00 h
Organitza: Centre Cívic Joaquim Xirau

«Exposició solidària de pintura per les 
malalties minoritàries neurològiques de 
pediatria»
Sala d’exposicions del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà (c. Nou, 48)
Del 15 al 30 d’abril, matí i tarda  
(dissabte, tancat)
Organitzen: Amics Solidaris Almogàvers Empordà

«L’Europa de les portes tancades»
Sala d’exposicions de La Cate  
(Ronda Rector Aroles, 4)
A partir del 28 d’abril
Organitza: Ateneu Republicà de l’Alt Empordà 



Exposició de Miquel Peidró
Galeria d’Art El Claustre (Rambla, 25)
Inauguració el 27 d’abril, a les 20.15 h
Del 27 d’abril al 12 de maig
Organitza: Galeria d’Art El Claustre

Exposició de pintura de Jordina  
Orbañanos
Aljub Espai d’Art - Sabateria Falgarona  
(c. Portella, 2)

A partir del 4 de maig, de 10.00 a 13.30 h  
i de 16.00 a 20.00 h
Organitza: Aljub Espai d’Art

NOTES

El parc d’atraccions instal·lat al recinte firal serà 
obert del dijous 26 d’abril al diumenge 6 de maig.
Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació 
de Firaires de les Comarques Gironines.

Tots els balls i concerts a l’envelat de la plaça de 
Catalunya són d’entrada gratuïta.

Tots els concerts i activitats de l’Embarraca’t 
són d’entrada gratuïta. Coincidint amb les nits 
de l’Embarraca’t, l’Ajuntament ofereix un servei 
ininterromput i gratuït de bus entre les 22.30 i les 
05.30 h. Recorregut: pl. d’Europa, av. Vilallon-
ga, pl. del Gra, av. Salvador Dalí, c. de Fages de 
Climent i Mare de Déu de Montserrat, Ronda Sud, 
pl. d’Europa.

Consulteu els preus de les entrades de les 
activitats de La Cate i de l’Auditori Caputxins als 
programes respectius i a www.figueresaescena.
com

Consulteu els horaris de les exposicions als 
diferents equipaments que les acullen.

L’Ajuntament de Figueres es reserva el dret de 
cancel·lar i/o fer els canvis necessaris sense avís 
previ per al bon funcionament de les activitats i 
els espectacles que inclou aquest programa, així 
com els imputats a raons alienes.


