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Anglès, Arbúcies, Campro-
don, l'Escala, la Jonquera, Pa-
lafrugell, Puigcerdà, Quart,
Roses, Sant Feliu de Guíxols,
Sant Hilari Sacalm, Sant Joan
de les Abadesses, Tordera,
Tortellà.

BESCANÓ
Segona Mà I Mercat de se-
gona mà de Bescanó. De les 8
del matí a les 2 del migdia, a
l’aparcament de l’Ajuntament.

SANT GREGORI
Segona Mà Mercat de se-
gona mà, de 9h a 14 h, a l'a-
parcament del carrer Carme
Rius. A 125 metres del mercat
setmanal. Se celebra cada
quart diumenge de mes. 

CASTELL-PLATJA D’ARO
Infantil A les 12 del mig-
dia, al Palau d’Esports i Con-
gresso, dins dels actes del
Xics Gastronòmic. «Marieta,
marieta», titelles i cançons a
càrrec de la Cia. Pamipipa.

GIRONA
Dansa A les 7 de la tarda al
Teatre Municipal espectacle
de dansa «+45», un projecte
de dansa social.

MEDINYÀ
Representació A les 5 de
la tarda al local social repre-
sentació de «El cel de la Jojó»
d’Inspira Teatre.

SALT
Representació A les 6 de
la tarda al Teatre representa-
ció d’«Aladí» amb la coral
Rossinyol i Alimara.

NAVATA
Ball A les 6 de la tarda, al
centre social. Balls de saló
amb Si Fa Sol.

SANT JULIÀ DE RAMIS
Ball A les 6 de la tarda, al
centre cívic. Balls de saló amb
Duo Sol de Nit.

FIGUERES
Cantata A les 12 del mig-
dia i a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal el Jardí cantata
infantil «Babaua. Les desven-
tures de Mimí».

GIRONA
Concert A les 12 del mig-
dia a l’Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura concert
familiar «El meu cos, anato-
mia musical per a cor infantil i
trio de cambra» a càrrec dels
alumnes de l’Escola coral de
petits del Conservatori, Maria
Figa al piano i alumnes del
grau professional del Conser-
vatori (clarinets) sota la direc-
ció de Jorgelina Giordano.

Concert rumba A les 12
del migdia a la plaça Germans
Sàbat vermut rumbero amb
Slow.

Trobada musical A les 5
de la tarda a l’Auditori Josep
Irla quarta trobada musical in-
tenracional organitzada pel
Grup de Música i Teatre el
Gínjol.

Concert rumba A 2/4 de 6
de la tarda a la plaça Santa
Eugènia concert amb Landry
el Rumbero.

Concert A 2/4 de 8 del
vespre del vespre a l’Auditori
concert de la Royal Philhar-
monic Orchestra i Pinchas Zu-
kerman.

LLERS
Concert A les 7 de la tarda
al castell concert de música
de cinema amb l’Orquestra
Versàtile del Casino Menestral
Figuerenc.

PALAMÓS
Concert A les 7 de la tarda,
al teatre La Gorga, concert de
cant coral del VI aniversari
d’Escàlem Coral.

ROSES
Concert A les 6 de la tarda
a l’església parroquial concert
de gospel i espirituals negres
amb l’Empordà Gospel Choir.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Concert A les 7 de la tarda
a l’Auditori concert de 7deCi-
nema amb l’espectacle «The
kid de Charles Chaplin».

ROSES
Càncer A partir de les 9 del
matí en diferents punts de la
vila recapta popular de la Fun-
dació Roses contra el Càncer.

BLANES
Dansa popular D’11 del
matí a 2 del migdia, a la plaça
dels Dies Feiners, I cicle de ta-
llers i danses populars amb
l’Esbart Joaquim Ruyra.

GIRONA
Familiar A les 12 del mig-
dia al Caixafòrum taller «Fa-
milies+Nombroses=Emo-
cions».

BEGUR
Peix de Roca Fins el 5 de
juny XVIII campanya gastro-
nòmica del peix de roca amb
els restaurants Casa Juanita,
Costa Brava, Fonda Caner, Ga-
lena-Mas Comangau, Hostal
Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna,
Hotel Aigua Blava, Hotel Sa
Punta, La Cuina de l’Hotel
Clàssic, Hotel Mas Ses Vinyes,
Parador d’Aiguablava, Sa Cale-
ta i Toc al Mar.

PALAMÓS
De nit + que plats L’Asso-
ciació per al Foment Empresa-
rial del Comerç i Turisme de
Palamós, FECOTUR, celebra
una nova edició de la cam-
panya  «De Nit + que plats a
Palamós», que enguany s’a-
llargarà fins al pròxim 5 de
juny. Establiments adherits a
la campanya: Restaurant La
Gamba, Hotel Trias, Restau-
rant Mas dels Arcs, Hotel Àn-
cora, Restaurant El Moll de
Palamós, Restauranta Celler
de la Planassa, Petit Bar, Res-
taurant Ca l’Amadeu, Restau-
rant Caleta Blava, Restaurant
La Selvatana, Restauranta
L’Arcada, Restaurant La Salsa,
Restaurant L’Forja, Hotel Ma-
rina, Restaurant Celler del Ba-
rri Vell i Restaurant La Tortilla
Tex Mex.

ROSES
Vehicles clàssics Durant
tot el cap de setmana tercera
concentració de clàssics Badia
de Roses amb rutes, esmor-
zars, música, sortejos, gimca-
nes i altres activitats.

ST. JOAN DE LES ABADESSES
Puntaires De 10 del matí a
1 del migdia, a la Plaça Major,
2a Trobada de Puntaires. Tot
seguit, dinar popular.

PALAMÓS
Teatre infantil A les 12
del migdia, al teatre La Gorga,
dins la XXVI Mostra de teatre
infantil, representació de «La
muntanya d’Or i la Blancafor»
a càrrec dels alumnes de 5è
de l’Escola la Vila.

CASSÀ DE LA SELVA
Festa major A 2/4 de 10
del matí a l’església missa.
- A 3/4 de 10 del matí passe-
jada de la gent gran de la resi-
dència geriàtrica.
- A 2/4 d’11 del matí activitat
colors sobre l’asfalt a la plaça
de la Coma.
- A les 11 del matí a la plaça
de la Coma globus i pallassa-
des.
- A les 12 del migdia a la plaça
de la Coma espectacle del
Mag Frank.
- A les 12 del migdia al casal
de jubilats inauguració de
l’exposició de manualitats.
- A 1/4 de 2 de la tarda a la
plaça de la Coma repartiment
dels premis dels colors sobre
l’asfalt i l’engalanament de
carrers.
- A 2/4 de 6 de la tarda a la
plaça de la Coma audició de
sardanes amb La Principal de
Cassà.
- A les 6 de la tarda a la sala
centre recreatiu teatre amb
«L’estranya parella».
- A les 6 de la tarda al casal de
jubilats ball amb Jordi Bofill.
- A les 7 de al tarda a la plaça
de la Coma ball de gegants,
cavallets i capgrossos amb els
grallers.
- A 2/4 de 10 de la nit a les
barraques sopar i votació
d’hereu i pubilla.
- A les 12 de la nit a les barra-
ques concert de Pastorets
Rock i elecció de l’hereu i la
pubilla.

EL PORT DE LA SELVA
Festa de Sant Baldiri A
les 12 del migdia cercavila
amb els gegants, capgrossos i
xanquers.
- A les 4 de la tarda al passeig
del Mar activitat per fer bom-
bolles.
- A les 7 de la tarda a l’Espai
Port teatre amb «Perruqueria
de senyores» de la companyia
d’en Luard.

FIGUERES
Festa de Sant Baldiri A
les 10 del matí obertura de la
fira de Sant Baldiri amb motiu
del 317è aniversari al carrer
Nou de Figueres.
- A les 11 del matí missa en
honor a Sant Baldiri.
- A les 12 del igdia cercavila
dels Tres Pins.
- A 2/4 d’1 del migdia sarda-
nes a la plaça Ernest Vila a cà-
rrec de la cobla Osona.

L’ARMENTERA
Festa de la vellesa A les
12 del migdia a l’església mis-
sa.
- A les 4 de la tarda bal de fi
de festa amb Delay’s.

PERALADA
Cavalcada A les 11 del
matí a l’entrada del poble con-
centració.
- A 2/4 de 12 del migdia sorti-
da de la cavalcada.
- A 2/4 d’1 del migdia exhibi-
ció de doma lliure.
- A 2/4 de 3 de la tarda dinar
i ball amb Jordi Rubau.

LES PRESES
Festa del Roser 
- A les 9, al carrer Major, 9ª
trobada de vehicles antics i
clàssics.
- A les 11, a l’església parro-
quial, missa amb l’acompanya-
ment de la Coral Puigsacalm
de les Preses.
- A 2/4 de 12, a la plaça Major,
animació infantil a càrrec de
Pep Puigdemont amb l’espec-
tacle «Menja fesols».
- A 2/4 d’1, a la plaça Major,
entrega de premis del 7è
Concurs literari de relats curts
i del concurs de cartells.
- A la 1, al carrer Major, arriba-
da dels vehicles antics i clàs-
sics. A continuació, al pati de
l’ajuntament, vermut popular.
- A 2/4 de 5, cercavila dels ge-
gants, calabotins i la granota
acompanyats pels timbalers i
grallers. 
- A 2/4 de 6, a la plaça Major,
III Trobada d’escoles de
dansa d’esbarts.
- A 2/4 de 7, a la plaça Major,
ball dels gegants, calabotins,
la granota amb els geganters
i grallers de les preses.
- A les 7, al centre cultural,
cantada de gospel a càrrec del
Cor Gospel Garrotxa.

RIPOLL
Festa Nacional de la Llana i
Casament a Pagès A les
12 del migdia el president de
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, presidirà la 50a edició
de la Festa Nacional de la Lla-
na i Casament a Pagès. El cap
de l'Executiu serà, juntament
amb la cantant Núria Feliu,
padrí d'Honor dels nuvis d'en-
guany, que es casaran, com es
tradició a la festa, recreant les
noces tradicionals a les con-
trades del Ripollès del segle
XVIII. El president, acompan-
yat de l'alcalde de Ripoll, Jordi
Munell, assistirà a l'ofici reli-
giós i al convit dels nuvis. En
acabar, es farà el lliurament
de premis del 12è concurs
d'esquilar ovelles

SANTA CRISTINA
Festa Major de Solius Al
Monestir de Solius.
- A les 10 del matí, missa.
- A 2/4 de 12 del migdia, 3
sardanes amb la cobla La Prin-
cipal de Banyoles.
- A les 12 del migdia, visita
guiada als Diorames de Solius.
- Tot seguit, aperitiu.

BANYOLES
Garstromia Durant el cap
de setmana al voltant de la
plaça Major fira amb activitats
com degustació de tapes, ta-
llers i degustacions.

BORRASSÀ
Fira de l’allioli A partir de
les 9 del matí fira i festa de
l’allioli de Creixell que inclou
el lliurament del premi de la
mà de morter d’or a Jaume Su-

birós del Motel Empordà i el
premi morter d’or a Alfons
Majester de Cal Campaner de
Roses. A més, activitats, dinar
popular i concurs internacio-
nal d’allioli.

CISTELLA
Fira del Pa De les 10 del
matí a les 8 del vespre a la
plaça Major i els carrers conti-
nus fira del pa.
- A les 11 del matí a la sala de
festes Trull obra de teatre
«Els pànids» a càrrec de fle-
quers artesans.
- A les 12 del migdia a la plaça
Major espectacle «Tramunta-
kada».
- De les 12 del migdia a les 5
de la tarda tast de pa, vi i su-
cre i pa amb oli a la plaça Ma-
jor.
- A les 4 de la tarda taller in-
fantil a la plaça Major on els
mestres flequers ensenyaran
com fer i enfornar el pa.

COLOMERS
Fira del Hobby Al llarg del
dia celebraciò de la vuitena
edició de la Fira del Hobby de-
dicada a les  aficions, distrac-
cions i modelisme.

SALT
Fira Tèxtil A partir de les
10 del matí a l’entorn de la
factoria cultural Coma Cros
- A les 11 del matí visita guia-
da a la Coma Cros.
- A les 12 del migdia especta-
cle «El domador de puces» al
centre d’arts escèniques El
Canal amb el Mag Fèlix.
- A les 5 de la tarda al centre
d’arts escèniques El Canal
concert de La Criatura Verda a
càrrec d’Aula Tradi.
- A les 7 de la tarda, cloenda.
- Al llarg del dia tallers fami-
liars i activitats lúdiques.

BANYOLES
Torre Mirador A 2/4 de 12
del migdia, ruta amb Kanoo-
jumps i descoberta de la Torre
Mirador del nord de l’estany.
Punt de trobada, gimnàs
Triops. 

BESCANÓ
Volcà de la Crosa VII Mar-
xa del volcà de la Crosa i Ruta
màgica amb el Geni de la Cro-
sa. Àrea de les Guilloteres
d’Estanyol (Gi-533, km 9,4). 
A la Marxa del volcà hi haurà
dues rutes a escollir: curta de
6,7 km i llarga de 13,4 km.
Ruta Màgica: Ruta guiada i in-
terpretada pel «Geni de la
Crosa» (Toni Muñoz, La Riera
de TV3), que ens descobrirà la
màgia del volcà d’Estanyol.
Apte per totes les edats i pen-
sada per a les famílies. Els
nens que vulguin, podran for-
mar part de la història! Durada
aproximada de dues hores.
Inscripcions a les marxes de 8
a 9 del matí (sortida lliure)
Inscripcions a la ruta guiada: a
2/4 de 9 del matí. Sortida a
les 9 (puntuals).

GIRONA
Cursa solidària A partir de
les 9 del matí a l’Escola Maris-
tes tercera cursa solidària
amb dues minicurses i una
cursa per adults que passarà
per les hortes de Santa Eugè-
nia i les Deveses. 

LA JONQUERA
Marxa dels dòlmens A les
9 del matí des del carer Major
sortida de la XXXIII Marxa
dels Dòlmens.

TORROELLA DE MONTGRÍ
L’Empordà Canta’16 De
les 11 del matí a la 1 del mig-
dia pels carrers Cercasons
amb concerts de petit format.
- De les 11 del matí a les 12
del migdia al Palu lo Mirador
concerts del Cor de Cambra
Sota Palau, Cor Rupià i Cor
Tradicional de la Societat Co-
ral El Vallès; a la Fundació
Mascort actuacions de Veus
del Vallès i Cor Sonaixi; a la
Fundació Vila Casas concert
de Cor Vergelitana, Cor Yes
the Music i Cor Sca’t Cat i al
Cine petit concert de Cor Veus
de L’Estartit, cor Camprodon i
cor El Recer.
- A 2/4 d’1 del migdia a la pla-
ça de Mestre Rigau concert
del Cor Vergelitana, Cor Soi-
naixí i Cor Tradicional de la
Societat Coral el Vallès; a la
plaça Ernest Lluch, actuacions
del Cor Rupià, Veus del Vallès
i Cor de cambra Sota Palau i a
la plaça de la Vila actuacions
del cor Nit de Juny, Cor Yes
the Music, Cor Sca’t Cat i Cor
Anselm Viola.
- A les 12 del migdia a l’esglé-
sia de Sant Genís missa so-
lemne i petit recital del Cor
Carreras Dagas i les Vox de La
Bisbal d’Empordà.
- A les 6 de la tarda al Pati del
Museu de la Mediterrània can-
tada d’havaneres i cremat
amb Cantaires del Montgrí.

CASTELL-PLATJA D’ARO
Parc dels Estanys A les
10 del matí, visita al Parc dels
Estanys, per estudiar la cria
d’ocells a la primavera. A cà-
rrec de Jaume Ramot. Punt de
trobada, mirador del sector Ri-
daura.

FIGUERES
Visita comentada A les 11
del matí al Museu de l’Empor-
dà visita comentada «Ramon
Pichot en el record».

GIRONA
Visita escultures A les 11
del matí amb sortida des del
jardí de la Infància recorregut
escultòric i literari «Anem a...
descobrir escultures» amb un
itineari pel Barri Vell.

SANTA CRISTINA D’ARO
Visita a Solius A les 12 del
migdia visita al monestir de
Solius per veure els diorames
que s’hi exposen.

GIRONÈS
Rutes de senderisme El
Consell del Gironès i el Centre
de Visitants organitzen du-
rant tot l’any rutes de sende-
risme guiades per membres
de l’Associació de Guies de
Natura Gironès. L’oferta de ru-
tes és diversa i amb diversos
nivells. Cal fer reserva prèvia
al telèfon 636966705 (de
l’associació) o al Centre de Vi-
sitants: 972 011 669. El preu
de cada sortida és de 3 € per
persona (gratuït per als me-
nors de 12 anys). Les sortides
són a les 10 del matí i cada
ruta té una durada aproxima-
da de 3,5 hores. Per consultar
el programa el web: www.tu-
rismegirones.cat
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Mercats

Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

ARBÚCIES
Catifes de flors A partir de
les 11 del matí pels carrers,
confecció de les tradicionals
catifes de flors, que es po-
dran visitar a partir de la 1 del
migdia. A les 6 de la tarda es
donaran a conèixer les catifes
premiades.

MEDINYÀ
Fira del Conte Al llarg del
dia celebració de la 7a fira del
conte amb il·lustradors, narra-
dors, editorials, llibreries, ta-
lleristes i artesania del sector.
Aquesta fira inclou també el
concurs de conte infantil
il·lustrat Modest Prats i un
concurs de narració oral.

QUART
Castellers A 2/4 de 12 del
migdia a la plaça de la Vila,
trobada de set colles castelle-
res amb motiu també dels 20
anys dels Marrecs de Salt. I a
les 5 de la tarda al local social
actuació infantil de Jaume
 Bar ris.

GIRONA
Concert La Royal Philhar-
monic Orchestra & Pinchas
Zukerman actuaran a l’Audito-
ri de Girona a 2/4 de 8 del
vespre, en lloc de les 8 del
vespre, com s’havia anunciat
inicialment. El programa in-
clou les «Variacions Enigma»
d’E. Elgar.
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