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PALAMÓS

Festes

왘 10.00

a 13.00. Espai del Peix
del Museu de la Pesca. Petits
xefs, tallers de cuina per a nois i
noies de 8 a 14 anys.
왘 10.30 a 13.30. Àrea Activa de la
Platja Gran. Tallers infantils.
왘 18.00. Museu de la Pesca. Taller familiar de nusos mariners.

VULPELLAC
왘 Festa

major. 12.00. Ofici solemne i sardanes.
왘 18.00. Sardanes a càrrec de la
cobla La Bisbal Jove.
왘 00.00. Nit Jove amb l’actuació
dels grups Di-Versiones i
7dRock.

PLATJA D'ARO
왘 11.00

a 14.00 i de 16.00 a
19.00. Zona centre de la platja
Gran. Mini club-ludoteca, amb
tallers, manualitats, jocs de platja, inflables...

Fires
BEGUR
왘 11.00

a 20.00. Platja de Sa Riera. Mercat d’estiu.
왘 18.00 a 23.00. Plaça de l’Església. Fira artesanal i taller infantil.

ROSES
왘 19.00.

Plaça Catalunya. Espectacle infantil Anem a fer un volt,
a càrrec de la Cia. Jordi Patxeco.

Infantils

S'AGARÓ

BLANES

왘 19.00.

Visita familiar teatralitzada al camí de ronda de s’Agaró, amb la Cia. La Claca.

왘 19:00.

Visites guiades infantils
al Port de Blanes. Més informació i inscripcions a les oficines
de Turisme.
왘 09.30 a14.00 i 16.00 a 20.30.
Biblioteca comarcal. Bibliovacances. Un viatge al món de les
fades, bruixes i follets.
왘 10.30 a 13.30 i 17.00 a 19.00.
Platja de s’Abanell. Activitats infantils, festa de l’escuma, biblioplatja, inflables i tallers...

GIRONA
왘 18.00.

Complex esportiu Sant
Ponç del GEiEG. Contes a la fresca, Núvols, estels i contes del cel,
a càrrec d’Alma i la Mar de Contes.

LLANÇÀ
왘 10.00

a 14.00. Platja de Grifeu.
Activitats infantils.
왘 16.00 a 19.00. Platja del port.
Activitats infantils.
왘 18.30 a 20.00. Plaça Major. Activitats infantils.

왘 19.00.

Pont de la riera. Sardanes amb la cobla La Flama de
Farners.

Anglès: Bonmatí (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 420 889. La Verneda, 53. Arbúcies: GonzàlezHuix (de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972
162 181. Plaça del Doctor Turon, 9. Banyoles: Masgrau (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.): 972 570 129. Porta Turers, 8. Begur: Peya (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.) Localitzades): 972 623 760. Forgas, 11. Bellver
de Cerdanya: Betriu (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 973
510 079. Av. Pere Sicart, 12. Besalú: Gratacós (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 591 273. GangaFESTIVAL
nell, 44. Bescanó: Noguera (de nou del matí a dues del

왘 19.00.

Sala d’actes de l’Ajuntament. Xerrada a càrrec de l’egiptòleg Xavier Martínez Babón.

PUIGCERDÀ
Museu Cerdà. Darreres
excavacions arqueològiques de
Llívia. El Fòrum, a càrrec de Jordi
Guàrdia.

Gastronomia
LLANÇÀ
de tapes Tasta Llançà a
mossegades. Restaurants parti왘 Ruta

www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.)
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
Localitzades): 972 535 063. De l'Horta, 5. L'Escala: Alarcon
del dia seg.) Localitzades): 972 880 163. Escoles Pies, 8. Ri(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del
bes de Freser: Ramis (de dos quarts de deu del matí a dos
matí del dia seg.) Localitzades): 972 771 375. Port, 50. Fiquarts de nou del vespre Localitzades): 663 150 839. Major,
gueres: Rodeja (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
24. Ripoll: Roca (de nou del matí a nou del vespre Localitla nit a nou del matí del dia seg.): 972 501 641. Vilallonzades): 972 701 490. Ctra. Barcelona, 38. Roses: Celrà (de
ga,19. Flaçà: Pagès (de nou del matí a nou del vespre Locanou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
litzades): 671 030 914. Plaça Estació, 2. Girona: Canal Belldel dia seg.): 972 459 159. Cap Norfeu, 47. Salt: Escatllar
(de dos quarts de deu del matí a deu de la nit i deu de la nit
vehi (d'un quart de deu del matí a deu de la nit): 972 212
a dos quarts de deu del matí del dia seg.): 972 230 103. Gui139. M. Caldes de Montbui, 53 (Palau). Montserrat Guixeras
lleries, 60. Sant Antoni de Calonge: Puigrefagut (de nou
(d'un quart de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit
vespre a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972
a un quart de deu del matí del dia seg.): 972 211 815. MimoDE
MUSICAS DE TORROELLA DE del
MONTGRI
651 719. Rutlla, 5 (Calonge). Urquizu (de nou del matí a nou
sa, 10 (Font de la Pólvora). La Jonquera: Escutia (de nou
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CAMPRODON

왘 18.00.

Farmàcies de torn
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Conferències

El pianista bilbaí Joaquín Achúcarro celebra avui el
25è aniversari de la seva primera actuació a Torroella, l’any 1990, renovant la seva cita amb el públic
del festival de música. Achúcarro, que des del 1993
no ha faltat a cap edició, ha preparat un repertori
d’obres de Bach, Brahms, Ernesto Halffter, Mompou, Falla i Chopin (Auditori Espai Ter, 22 h).
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LLAFRANC

Achúcarro celebra
els 25 anys del seu
debut a Torroella
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Sardanes
Joaquín Achúcarro, a Torroella el 2013 ■ ANNA CARLOTA
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