
  

VOLS CONÈIXER EL NOSTRE PATRIMONI 
CULTURAL AQUEST ESTIU?

Acció subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Fons 
Social Europeu “L'FSE inverteix en el teu futur”
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Oficina de turisme de Cadaqués

Paisatges dalinians, el mar, art i artistes, música...

http://www.visitcadaques.org/

 
         Museu municipal de Cadaqués 

El Museu de Cadaqués està dedicat als artistes i temàtiques pictòriques 
que han tingut o tenen relació amb la població i la seva història. 
S’ofereixen, al llarg de l’any, exposicions temporals diverses per tal que el 
visitant pugui conèixer de més a prop la cultura cadaquesenca.

Horaris

Tardor i hivern (de setembre a desembre)
De 10:30h-13:30h i de 15:30h-18:30h.
Dimecres: 10:00h-15:00h Diumenges tancat.
Primavera (mesos d'abril, maig i  juny)
de 10:30h-13:30h i de 16:00h-19:00h. Diumenges tancat.
Estiu ( de Sant Joan fins a mitjans setembre)
Obert tots els dies. De dilluns a diumenge de 10:00-20:00 i 
dimecres de 10:00h-13:00h i de 15:00h-20:00h.

*Els horaris poden variar en funció de l’any, l’exposició o la 
temporada.

Horari d’hivern:
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
Matins 9:00h-13:00h Tardes 15:00h-18:00h
Divendres i dissabte Matins 9:00h-13:00h Tardes 15:00h-19:00h
Horari d’estiu:
Dilluns a dissabte 9:00h-21:00h
Diumenge 10:00h-13.00h 17:00h-20:00h
Dies de tancament:
18, 25, 26 de desembre i 1, 6, 20 de gener i festius locals.

Oficina de turisme de Cadaqués
C/Cotxe, 1- 17488-Cadaqués
Tel. 972 258315
turisme@cadaques.cat
http://www.visitcadaques.org/
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Cadaqués Cadaqués

44è Festival Internacional de música de Cadaqués
http://www.festivalcadaques.com/index.php/artistes
2 al 16 d'agost de 2015

Museu Municipal de Cadaqués
 C/Narcís Monturiol nº15  
 Tel. 972 258877
museucadaques@gmail.com

mailto:turisme@cadaques.cat


  

    Casa Salvador Dalí (Portlligat)

L'actual Casa-museu de Portlligat va ser l'única casa estable de l'artista 
empordanès Salvador Dalí; el lloc on va viure i  treballar habitualment fins 
que, al 1982, amb la mort de Gala, va fixar la seva residència al Castell de 

Púbol.
Salvador Dalí va instal·lar-se el 1930 en una petita barraca de pescadors a 

Portlligat, atret pel paisatge, la llum i l'aïllament del lloc. A partir d'aquesta 
construcció inicial, durant 40 anys va anar creant casa seva. 

Casa Salvador Dalí (Portlligat)
E- 17488 Cadaqués
Tel. 972 251 015
pllgrups@fundaciodali.org
http://www.salvador-dali.org/museus/casa-
salvador-dali-portlligat/     

Novetat: opció de visita només als espais exteriors de la casa-museu: patis i olivar.
Nou espai de projeccions al garatge de l’olivar
Venda anticipada d’entrades
https://www.salvador-dali.org/serveis/entrades/?servei=IIN

Façana de 
la Casa 
Salvador 
Dalí, 
Portlligat
Imatge 
cedida per 
cortesia 
de la 
Fundació 
Gala-
Salvador 
Dalí 
©Fundació 
Gala-
Salvador 
Dalí, 2014 
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Horari:
Del 12 de febrer  al 14 de juny: 10:30 h - 18 h / Dl. tancat
e 15 de juny a 15 de setembre: 9:30 - 21 h/ Preu: 11€/Reduïda: 8€
(Només exteriors: 5€/Reduïda: 4€)
Cal reserva prèvia sempre  accés cada 10 minuts en grups reduïts

4 Museu Parroquial de la Basílica de Santa 
Maria

El museu parroquial, conegut com El Tresor i ubicat a la sagristia nova i 
a les sales annexes, és on s'hi troba la valuosa col·lecció d'orfebreria 
religiosa que conserva la catedral.

Cadaqués

Horari:
Hivern: 
Divendres i dissabtes de 
10h a 13h i de 15h a 18h
Diumenges de 10h a 11h, 
de 12h a 14h i de 15h a 
18h

De dilluns a dijous cal 
concertar visita

Estiu:
Cada dia de 10h a 13h i 
de 16h a 20h

Museu Parroquial de la Basílica Menor de 
Santa Maria
Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, s/n
17486 Castelló d’Empúries
Tel.  972 158 019

http://www.castelloempuriabrava.com/ca/que-fem/llocs-
interes/museus/museu-parroquial-de-la-basilica-menor-de-santa-
maria.html

Castelló d'Empúries

mailto:pllgrups@fundaciodali.org


  

  

Oficina de turisme de Castelló 
d'Empúries

Juny a novembre

Castelló d’Empúries en clau jueva
Dissabtes: 11 h/ Durada 2 hores/ CAT-CAST-FR 
Preu: 3 € - Menors de 7 anys gratuït
EmpordàBrava: 972 45 14 35 / 688 33 10 94
reserves@empordabrava.net
Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó:
Telf. 972 25 08 59 · historia@castello.cat / 
www.castello.cat/patrimoni-historic

Juny a novembre
Itinerari Literari Carles Fages de Climent de Castelló 
d’Empúries
Centre històric medieval de Castelló d'Empúries
Diumenges: 11 h Durada: 2 hores/ CAT-CAST
Preu: 4 €- Menors de 7 anys gratuït
EmpordàBrava: 972 45 14 35 / 688 33 10 94
reserves@empordabrava.net
Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó:
Telf. 972 25 08 59 · historia@castello.cat / 
www.castello.cat/patrimoni-historic
Col·labora: Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels 
Anglada – Carles Fages de Climent (Universitat de 
Girona)

Museu d'Història Medieval de la 
Cúria-Presó Visites guiades:

Juliol i agost

Castelló d'Empúries. Capital Comtal
Dissabtes a les 18h- 3 €
Reserves: Tel. 972 45 08 02

L'altra Edat Mitjana. Visita teatralitzada
Divendres 17 i 24 de juliol, i 7 i 21 d'agost,
 a les 22h
10 € (menors de 12 anys, 5 €)
Reserves: Tel. 972 45 08 02

Vida i miracles a Castelló d'Empúries.
 Visita teatralitzada en català
Divendres 10 i 31 de juliol, a les 19h
10 € (menors de 12 anys, 6 €)
Punt de sortida: Plaça Jaume I
Reserves: www.sonsdelmon.cat

Visites concertades per a grups
 a Castelló d'Empúries i Empuriabrava
Reserves / (+34) 972 45 08 02
turisme@empuriabrava.cat /
 turisme@castello.cat

Museu d'Història 
Medieval de la Cúria-
Presó:
Plaça Jaume I, s/n – 
Edifici Cúria
Tel. 972 25 08 59  
historia@castello.cat / 
www.castello.cat/patrimon
i-historic

Oficina de Turisme de Castelló d'Empúries
Sant Francesc, 5-7 (Ecomuseu-Farinera)   17486 Castelló d'Empúries 
Tel.  972 15 62 33
turisme@castello.cat

Oficina de Turisme d'Empuriabrava
Av. Pompeu Fabra, s/n  17487 Empuriabrava (Girona)
Tel.  972 45 08 02
turisme@empuriabrava.cat
www.castelloempuriabrava.com

Festival medieval Terra 
de Trobadors 
10 (tarda), 11, 12 i 13  
Setembre  2015 
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Castelló d'Empúries Castelló d'Empúries

http://www.castello.cat/patrimoni-historic
http://www.castello.cat/patrimoni-historic
http://www.sonsdelmon.cat/
http://www.castello.cat/patrimoni-historic
http://www.castello.cat/patrimoni-historic
mailto:turisme@castello.cat
mailto:turisme@empuriabrava.cat
http://www.castelloempuriabrava.com/


  

      ECOMUSEU- La Farinera (Castelló d'Empúries)

El nostre és un patrimoni singular, conservem un patrimoni industrial, format per la maquinària de la fàbrica de farines de finals del s. XIX, i també 
conservem patrimoni natural; el Rec del Molí un canal d’aigua d’origen medieval.
L’edifici, juntament amb el canal, fou adquirit al 1995 per l’Ajuntament de la comtal vila de Castelló d’Empúries per tal de convertir-lo en un ecomuseu.
Des de 1997 és un dels museus del Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una agrupació de museus que arreu del territori explica la 
industrialització a Catalunya com a un dels esdeveniments històrics més importants del nostre país.

Juny

Fins a 12 de juliol del 2015: Exposició temporal: “Vinyes de l’Empordà i 
mar”, de Marta Duran

Entrada gratuïta

Organitza: Marta Duran i Ecomuseu-Farinera

 

 

Juliol
 
Del 17 de Juliol al 31 de Setembre del 2015:  Exposició temporal. Passat 
Industrial. Fotografia industrial de Frank Gómez
Horaris: en els d’obertura del museu.
Entrada gratuïta
Organitza: Ecomuseu-Farinera
 
18 de juliol del 2015: Taller familiar de manualitat. Pasta de sal. Festes 
del Carme
Horari: 10.30h a 12 h.
Activitat familiar. 12 persones, places limitades. Cal reserva prèvia al 
telf. 972 25 05 12. Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.
Preu: 3€
Organitza: Ecomuseu-Farinera
Amb el suport de: Departament de Cultura i Diputació de Girona.Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries

C/ Sant Francesc, 5-7
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972 25 05 12
informacio@ecomuseu-farinera.org
www.ecomuseu-farinera.org
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Castelló d'Empúries

Horari: 
Del 28 d'octubre al 28 de febrer: Dt-dg.  de 10 a 16h /Dv-Ds. de 10 a 14h- de 16 a 
18h/ Dg, de 10:30 a 13:30h/ Dll. tancat excepte festius i ponts.
Març, abril i fins el 28 d'octubre/ De dl- ds., de 10 a 14h-de 16 a 18h/ Dg. de 10:30 
a 13:30h
Maig, juny, setembre i setmana santa: De dl.-ds de 10 a 14h- de 16 a 19h/ Dg. de 
10:30 a 13:30h
Juliol i agost: De dl. a dg, de 10 a 14h - 16 a 20h

mailto:informacio@ecomuseu-farinera.org


  

Agost
 
D'agost fins el 31 de setembre del 2015: Exposició artística Constanseu-Ares
Vine a descobrir les darreres obres pictòriques i escultòriques d’aquests dos 
artistes.
Horaris: en els d’obertura del museu. Entrada gratuïta
Organitza: Anna Mª Constanseu, Ares i Ecomuseu-Farinera
 
10 d’agost de 2015: Festa Major de Sant Llorenç
Jornada de Portes Obertes al museu
Horari: 10-14 i 16-20h
 
Setembre
 
Del 4 al 6 de setembre del 2015. Jornades Europees del Patrimoni
Jornada de Portes Obertes al museu
Divendres i dissabte 10-13 i 16 a 19h
Diumenge: 10.30-13.30h

5 de setembre del 2015. Jornades Europees del Patrimoni
Els secrets de fer farina! Visita guiada
Horari: 11h.
Per un màxim de 30 persones prèvia inscripció al telf. 972 25 05 12.
Activitat gratuïta

5 de setembre del 2015: Taller familiar de costura. Bossa de berenar.
Horari: 10.30h a 12 h.
Activitat familiar. 12 persones, places limitades. Cal reserva prèvia al telf. 
972 25 05 12. Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.
Preu: 3€ per grup
Organitza: Ecomuseu-Farinera
Amb el suport de: Departament de Cultura i Diputació de Girona.
 
Del 11 al 13 de setembre 2015: XXV FESTIVAL TERRA DE TROBADORS
2x1 en l’entrada a l’Ecomuseu-Farinera
Durant els dies del festival gaudeix d’un descompte per visitar la fàbrica.
Horaris: 10h-13h i 16h a 20h
 
12 de setembre del 2015. XXV FESTIVAL TERRA DE TROBADORS
Taller culinari: Pa i espècies al molí
A càrrec de Kuanum
Una immersió dins el món dels sentits en època medieval, tot utilitzant 
la farina per a fer pa i fer una barreja d’espècies per a fer una salsa 
medieval que la gent s’endurà a casa.
Horari: De les 11h a les 14h hores i de 17h a 19h
Activitat gratuïta

Castelló d'Empúries



  

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes 
(El Port de la Selva)

Al capdamunt de la serra de Verdera s'aixeca un dels conjunts monumentals més interessants per conèixer el món medieval. En aquest espai es 
reuneixen tres elements que representen els puntals de la societat feudal: els que resen, al monestir de Sant Pere de Rodes; els que 

produeixen, al poblat de Santa Creu, i els que lluiten, al castell de Verdera.

Visites en grup

Visites per a grups amb reserva prèvia. Informació i reserves als telèfons 
972387559 o 972194238, o correu electrònic monestir@terramar.org .

Horaris:
De dimarts a diumenge, inclosos els festius
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 - 17.30 h
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 - 20.00 h.
Tarifes:  Normal: 4,50 euros/ Reduïda: 3,50 euros/ Reduïda 
especial: 2 euros
Entrada gratuïta els dies: 4 i 20 de maig, i  11, 27 i 28 de setembre.

Horaris Santa Helena de Rodes juliol i agost
Entrada gratuïta
De dimecres a dissabte: 11.00h - 18.00h.
Diumenges i festius: de 15.00h - 18.00h.
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva (Alt Empordà)
Tel. 972387559 / 972194238
 santperederodes.cultura@gencat.cat 
http://www.mhcat.cat/monuments_i_territori/monuments/conjunt_monum
ental_de_sant_pere_de_rodes

15è Festival de Música de Sant Pere de 
Rodes. Conjunt monumental de Sant 
Pere de Rodes –Edició Aniversari. Inici: 
11 de juliol – Final: 29 d’agost

Visites guiades
Activitats adreçades al públic en 
general i també per a grups amb 
reserva prèvia als telèfons 972387559 
o 972194238 o correu electrònic 
monestir@terrramar.org. Durada de 
la visita: una hora.

888

El Port de la Selva

mailto:santperederodes.cultura@gencat.cat
mailto:monestir@terrramar.org


  

   

           Oficina de turisme de Figueres
Figueres, la capital de l'Alt Empordà, és una ciutat viva, intensa i comercial que 
amaga tresors inesperats que cal conèixer.

Visita guiada:  «La Guerra Civil a Figueres 1936-39»,
 28 de juny de 2015/ 11h- del matí/ Durada: 2h
Visita guiada: «El refugi de la Plaça del Gra», 
28 de juny de 2015/ 20 minuts
Reserva prèvia: 972 503 155/671655800

Visites guiades: « La Figueres de Dalí»
 Del 6 de juliol a l'11 de setembre
Per a públic individual:  de dl - dv:  12:00h - 14:00h - 15:00h - 17:00h / de 
ds i dg: 12:00h - 14:00h – 15:00h

Per a grups organitzats només amb reserva prèvia
Telèfons de contacte:  607 67 83 06    972 50 31 55    972 21 16 78

Resta de l'any
Només amb reserva prèvia.   Telèfons de contacte:  972 50 31 55   972 21 16 78
Durada:  2:30 h aprox. 
Preu: 8 € per persona la visita a la ciutat. 

Idiomes de la visita: Català, Castellà, Anglès i Francès. Alemany i Rus amb 
reserva prèvia.

Oficina Municipal de Turisme
Pl. del Sol, s/n 17600 Figueres
Tel. 607 678 306   / 0034 972 503 155
turisme@figueres.org
www.visitfigueres.cat
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Oficina de turisme del Port de la Selva
C/ Illa, 13 El Port de la Selva
Tel. 972 387 122 
turisme@elportdelaselva.cat
www. elportdelaselva.cat

Horari:

Hivern (de l'01/11 fins setmana santa)
Dj: de 10h a 15h/ Dv-Ds: de 10h a 14h i de 15h a 18h / Dg: de  10h a 13:30h
Estiu (01/07-31/08)
Dt - Ds: 9h a 15h i de 16h a 20h. 
Dg - Dl: de 10h a 13.30h i de 16h a 19.30h
Primavera i tardor 
Dc-Dj: de 10h a 15h/ Dv-Ds: de 10h a 14h i de 16h a 19h/ Dg de 10h a 14h

9 Oficina de turisme del Port de la 
Selva

El Port de la Selva     Figueres

       Visites guiades al patrimoni cultural i natural de la població

mailto:turisme@figueres.org
mailto:turisme@elportdelaselva.cat


  

                          Teatre-Museu Dalí de Figueres

   

Museu Dalí de Nit: de l’1 al 31 d’agost. Horari: de 22 a 1 h. Per a més 
informació consulteu el web: (Preu: 13€) 

http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/museu-dali-de-
nit/ 

Concert inaugural del Museu Dalí de Nit organitza Amics dels Museus 
Dalí. 

http://www.salvador-dali.org/fundacio-dali/amics-dels-museus-dali/

Imatge cortesia de la Fundació Gala-Salvador Dalí

El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974, s’erigeix sobre les restes de l'antic Teatre Municipal de Figueres i és considerat com la darrera gran obra de 
Salvador Dalí. Tot en ell va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món 
captivador i únic.

Museu Dalí
Plaça Gala-Salvador Dalí, 5 
17600 Figueres
Tel. 972 677 500
 tmgrups@fundaciodali.org
http://www.salvador-dali.org/
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Horari:
        01/11 - 28/02 De 10.30 h a 18 h 
        01/03 - 30/06 De 9.30 h a 18 h 
        01/07 - 30/09 De 9 h a 20 h 
        01/10 - 31/10 De 9.30 h a 18 h 
        Dl. Tancat
        Preus:

Individuals: 12€ / Reduïda: 9€ (Museu Dalí i Dalí de Joies)
Venda anticipada d'entrades Museu Dalí: tots els dies en horari de 
tardes i caps de setmana també a les 11h. 

Dalí· Joies 

La Fundació Gala-Salvador Dalí presenta al Teatre-Museu Dalí de 
Figueres l'exposició permanent DALÍ·JOIES, per a la qual  
l'arquitecte Òscar Tusquets va remodelar completament un 
edifici annex al museu. Les dues plantes que acullen la col·lecció 
de joies tenen una entrada independent de la del museu, fet 
que permet la visita per separat.

Horari:
01/11 - 28/02 De 10.30 a 18 h 17.30 h
01/03 - 30/06 De 9.30 a 18 h 17.30 h
01/07 - 30/09 De 9 a 20 h 19.30 h
01/10 - 31/10 De 9.30 a 18 h 17.30 h
Preus:
Individuals 7 €    
Reduïdes 5 €  

Figueres

mailto:tmgrups@fundaciodali.org


  

        Museu del Joguet de Catalunya 
(Figueres)

Un passeig pel passat, present i futur a partir de l'evolució dels jocs i dels 
joguets 

Horari:

Juny-Set. Dl.-Dg: 10-19:30h / Dg. i festius: 11-18h 
Oct.-Maig. Dt.-dv.: 10-18:30h/Dis. 10-19:30h/ Dg i festius: 11-14:30h
/ Dl. tancat
Tarifa: Preu: 6€, reduïda 4,80 €
Audioguies

Activitats, tallers  i exposicions temporals: 
https://ca-es.facebook.com/pages/Museu-del-Joguet-de-Catalunya-Figuer
es/270775712946564

Hotel París 
 C/ Sant Pere, 1   - 17600 Figueres
Tel. 34 972 504 585
info@mjc.cat
www.mjc.cat/

Museu de l'Empordà
(Figueres)

Museu que alberga col·leccions de diversos tipus i orígens. S'ha anat nodrint de 
donacions privades de personatges de la comarca, i acull des de pintura 
empordanesa contemporània i modernista, a una col·lecció de porcellana, o bé 
objectes arqueològics de diversa índole. 

Horari:
Maig a Octubre- Dimarts a Dissabte: 11h – 20h / Diumenges i festius: 11h- 
14h (dill tancat)
Novembe a Abril- Dimarts a Dissabte: 11h – 19h / Diumenges i festius: 11h- 
14h (dill tancat)
Tarifa general: 4 euros / Tarifa reduïda: 2 euros.
Menors, jubilats, aturats i amb l'entrada del museu Dalí: gratuït
Tot el public entrada gratuïta a les exposicions temporals.

Exposicions : 
Fins el 28 de Juny. Exposició
temporal d'Adrià Ciurana: Hipnosi

4 de Juliol- 30 d'Agost. Exposició temporal de Pere Puigbert: Anima 
Naturae

Museu de l'Empordà
Rambla, 2 17600- Figueres
Tel. 972 502305
informe@museuemporda.org
www.museuemporda.org
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https://ca-es.facebook.com/pages/Museu-del-Joguet-de-Catalunya-Figueres/270775712946564
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Visita amb cita prèvia: 972 508 820 mte@mte.cat

Museu de la tècnicaMuseu de la tècnica
Fossos, 12- 17600 - Figueres
Tel. 972.508820
 mailto:mte@mte.cat
www.mte.cat

           Museu del Castell de San Ferran 
 (Figueres)

El Castell de Sant Ferran és una fortificació militar de grans dimensions 
construïda durant el segle XVIII sota les ordres de diversos enginyers 
militars, entre els quals destaquen Pere M. Cermeño i Joan M.Cermeño. 
Ocupa una superfície de 32 hectàrees amb un perímetre de 3.120 metres, i a 
les cisternes, situades sota del pati d'armes caben 10 milions de litres 
d'aigua. El castell de Sant Ferran, que tenia una capacitat per a 6.000 
homes, constitueix en l'actualitat un llegat patrimonial de primer ordre, el 
monument de dimensions més grans de Catalunya i la fortalesa més gran 
amb baluards del segle XVIII a tot Europa.

. 

El Museu de la Tècnica de l'Empordà és un espai de memòria per 
reviure i entendre el passat; un espai per a l'estudi de la tecnologia i 
dels canvis que es van portar a terme durant la Revolució Industrial.
Les peces que s'hi exposen, fins fa pocs anys d'ús quotidià, són 
imprescindibles per estudiar i comprendre la història dels segles XIX i 
XX.

Horari:
Tardor-Hivern (darrer 
diumenge d'octubre a 
darrer dissabte de març):   
10:30h a 15:00h
Estiu (1 de juliol a 15 de 
setembre):  10:00h a 
20:00h
Resta de l'any 10:30h a 
18:00h

Castell de Sant Ferran
Pujada del Castell S/n- 17600 Figueres
Tel. 972506094
dif@lesfortalesescatalanes.info
Www.lesfortalesescatalanes.info

Diferents modalitats de visita:
Visita individual
Visita convencional (Reserva prèvia)
Visita escolar (Reserva prèvia)
Visita guiada a la exposició temporal de fons cedits pel Museu 
Militar (Reserva prèvia)
La Catedral de l’Aigua. Visita amb 4x4. (Reserva prèvia) 

14 15
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Museu de la Tècnica de l'Empordà     
(Figueres) 

mailto:mte@mte.cat
mailto:dif@lesfortalesescatalanes.info


  

MUME - Museu Memorial de l'Exili (La Jonquera )

Horaris:

De juny a setembre: de dt a ds, de 10h a 19h i 

dg i festius de 10h a 14h.

D'octubre a maig: de dt a ds, de 10h a 18h i 

dg i festius de 10h a 14h.

Dll tancat tot l'any

Preu: 

Entrada general: 4 € / Reduïda 2-3€

Menors 17 anys, aturats, escolars, grups d'estudiants i 
docents:

Entrada gratuïta.

  

JORNADA DE PORTES OBERTES I VISITA GUIADA GRATUITA 

El darrer diumenge de cada mes el MUME obre les portes al 

públic oferint l'entrada gratuïta de 10h a 14h i una visita 

guiada gratuïta per a particulars a les 11h (Cal la confirmació 

prèvia per email o telèfon). 

Dates: 28 de juny, 26 de juliol, 30 d’agost i 27 de setembre

Museu Memorial de l'Exili
 C/Major, 43-47, 17700 
La Jonquera
Tel. 972 556 533 
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat

El Museu Memorial de l’Exili (MUME) promou la recuperació de la història i de la memòria dels exilis del nostre país, molt especialment de l’exili 
republicà, originat pel desenllaç de la Guerra Civil de 1936-1939. L’exili, però, és un fenomen d’abast universal que ha afectat i segueix afectant grans 
col·lectius d'arreu del món. El MUME vol ser un espai rememoratiu i de reflexió històrica on l’exemple i el record de tantes vivències personals, 
col·lectives i polítiques serveixi de testimoni i aprenentatge per a futures generacions.
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EXPOSICIONS TEMPORALS 
Exposició "Contes infantils de la guerra". Llibres infantils publicats a Catalunya 
entre 1936 i 1939 
Inauguració: Dissabte 18 de juliol de 2015 a les 12h./ 
Del 18 de juliol al 27 de setembre de 2015.

Art i memòria. Propostes artístiques contemporànies, 2015 
Gonzalo Elvira 

Act VI 
Assaig / S.T 1909-1919 
Act VI. Assaig / S. T. 1909-1919 és un projecte artístic que té com a punt de 
partida les connexions, sovint velades, entre les anomenades Setmanes 
Tràgiques de Barcelona (1909) i de Buenos Aires (1919). Dibuixos-gravats, 
pintures, fotografies i llibres d’artista es despleguen en l’espai tot creant 
una instal·lació que configura una mena d’arxiu visual -portat al present- 
sobre uns moments històrics convulsos. Reivindicacions de millores 
salarials, protestes contra unes condicions de vida indignes, lluites, al cap i 
a la fi, per un aprofundiment democràtic foren contrarestades amb l´ús 
d’una violència extrema per part dels poders establerts. Gonzalo Elvira, 
amb el seu treball classificador i associatiu, concedeix la possibilitat de 
resignificar uns fets històrics que adquireixen transcendència en la 
complexa quotidianitat contemporània. L’oblit, la memòria, la nostàlgia i la 
malenconia transiten per unes acurades obres –fonamentalment 
pictòriques- que tenen com a referent el document i la fotografia històrica. 
Gonzalo Elvira (Neuquén, Patagònia, Argentina) és artista visual. 
Actualment viu i treballa a Barcelona. Més informació sobre la seva 
trajectòria a: www.gonzaloelvira.com
 
Del juny al 6 de desembre de 2015 

-

Projecció del documental "El retratista" de Sergi Bernal i 

Alberto Bougleux 

Divendres, 19 de juny de 2015, a les 19h. 

Duració 52’ Direcció, fotografia, muntatge: Alberto Bougleux 

Idea original i investigacions: Sergi Bernal Any de producció: 

2013 Llengua dels subtítols: castellà, francès, italià i anglès 

Una escola rural republicana dels anys '30. 

Tipus de visites al MUME:

- Visita per lliure amb audioguies (particulars i grups) 
- Visites guiades:
Estan programades per a grups (a partir de 20 persones) i cal 
encomanar-les, si és possible, amb 15 dies d’antelació. En el cas de 
particulars, s’ofereix aquest servei gratuïtament l’últim  diumenge de 
cada mes, a les 11h. Cal fer la reserva per email o telèfon amb la 
mateixa antelació. En el cas que no hi hagi  un mínim de 10 persones 
inscrites, la visita s’ajornarà per al proper mes.
Informació i reserves:
info@museuexili.cat 972 55 65 33
 La visita guiada del museu es pot complementar amb una “ruta de 
l’exili”, visitant altres llocs de memòria (Agullana, La Vajol, Portbou, 
Cotlliure, Argelers, Elna, St Cebrià, etc.)

La Jonquera

http://www.gonzaloelvira.com/
mailto:info@museuexili.cat


  

Centre Cultural de l'Albera
Can La Porta (La Jonquera)
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 - Centre d'informació del PNIN – Paratge Natural d'Interès Nacional 
de l'Albera. 
Horari de visita de l’exposició: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h
A la planta baixa de Can Laporta 
trobem una interessant exposició de la serra de l’Albera, amb tots 
els elements d’interès natural i cultural del tram més oriental dels 
Pirineus. 
Tel.: 972 555 258 

Horari de visita de l’exposició: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h 

- Exposicions als Porxos de Can Laporta

Centre Cultural de l’Albera “Can Laporta”
Adreça: carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera
Tel. 972 555 713 
Horari d’estiu: de dilluns a divendres d’11 a 13.30h· 
canlaporta@lajonquera.cat  
www.lajonquera.cat

La Jonquera

Maram- Centre 
d'Interpretació del peix

El Centre d’Interpretació del Peix, és una aposta de la Confraria de Pescadors de 
l’Escala per fomentar la cultura del peix, donar a conèixer la vida i la feina del 

pescador, fomentar la pesca responsable i transmetre valors de respecte pel medi 
ambient i, en especial, pel medi marí.
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Subhasta del peix + port
Horari:  Dilluns i Dimecres 14:30h.     
Preu: 5€ // nens 3€  (6 a 12 anys). Reserva Prèvia

Subhasta del peix blau + esmorzar 
Horari:  Dimarts i Dijous 7:00h.     
Preu: 12€ adults // nens 6€  (6 a 12 anys) /(Esmorzar 
inclòs). Cal fer reserva prèvia

Amb temps i una canya - taller de pesca per a nens: 
activitat adreçada a nens i nenes de 5 a 15 anys 
(acompanyats d’un adult). 
Horari: Dimecres i Dissabte   17:00h -19:00h   
Preu: 8€  nen   Cal fer reserva prèvia.

Cuina kids
Adreça a nenes i nenes de 3 -12 anys
Horari:  Dijous 9/7, 23/07, 6/08 i 20/08    
17:00h – 18:00h
Preu:  10€  nen     Cal fer reserva prèvia.

Taller de salaó (infantil)- Salar anxoves
Horari: Dijous 2/7, 16/07, 30/7, 13/8, 27/8    
17:00h
Preu:   10 € nen     Cal fer reserva prèvia
 

Pescaturisme a l'Escala
de l'1 de maig al 30 de 
setembre / de dl-dv Horari: 
7:00 – 11:30 aprox  Lloc: Port 
de la Clota (L’Escala)
Preu: 68 € / persona  . Cal fer 
reserva prèvia.  Grups reduïts 
de 2 persones / edat mínima 
12 anys.

De la llotja als fogons
Consultar Dates I Preus. Cal 
Fer Reserva Prèvia.

Col·lecció de malacologia Matilde Espinosa 
Horari: Dijous 17:00h -18:00h      
Preu :  6€ Adults /nens (6 a 12 anys) i jubilats 3€. 
Reserva prèvia

Un capvespre al port de l’Escala amb la Carmeta 
la remendadora  - Visita teatralitzada
Horari: 23 de juliol i 6 d’agost   20:00h a 21:30h  
Preu:  8€ adults // 4€ nens   (6 a 12 anys)  
 Cal fer reserva prèvia

Maram- Centre d’interpretació 
del peix
Port pesquer, s/n  17130- l’Escala 
Tel. 972 77 16 66
info@maram.cat
Http://www.maram.cat

L'Escala

mailto:info@maram.cat


  

HORARI: 

Estiu: de l'1 de juliol al 30 d'agost- dl- 
dg: 10:00h. a 13:00h/  17:00h. a 20:00h.

Hivern: de l'1 de setembre al 30 de 
juny- dt- ds: de 10:00h. a 13:00h tarifa: 
2,15€

Estiu: Visita guiada cada matí de dilluns a dissabte al Museu de 
l'anxova i la sal

Museu de l'Anxova i de la Sal
Av. Francesc Macià, 1    17130 - 
L'Escala
Tel. 972 776815
museu@lescala.cat
www.anxova-sal.cat

    Museu de l'Anxova i de la Sal   

Mostra la història de la pesca i de la salaó del peix blau, des del segle 
XVI, fins a l'actualitat, i ens submergeix en un temps, un patrimoni i 

uns coneixements únics a la costa catalana.

Visites guiades:

- Rutes del patrimoni cultural i natural: «El petit príncep» d'Antoine 
de Saint Exupéry. Tots els dimarts de 10h i 11h. 5€
- Rutes del patrimoni cultural i natural: Ruta Víctor Català. Tots els 
dijous de 10h i 11:30h. 5€
- Rutes del patrimoni cultural i natural: La pesca i pescadors. Tots 
els dimecres. Tots els dimecres a les 10h i 17h.  8€
- Rutes del patrimoni cultural i natural:  L'arquitectura defensiva de 
la costa. Tots els divendres a les 10h i 12h. 5€
-  Rutes del patrimoni cultural i natural: Pirateria, pesca i 
contraban. Tots els dissabtes a les 11h i a les 13h. 15€
-  Rutes del patrimoni cultural i natural: Duna litoral de Sant Martí 
d'Empúries. Tots els dilluns a les 10h i a les 12h. 5€

Exposició temporal: EL CONREU DE L’ARRÒS. AMPOSTINS I 
VALENCIANS A L’ESCALA 
D'abril a desembre de 2015

FESTA DE LA SAL. LA MEMÒRIA DE LA MAR
19 de setembre de 2015. Activitats tot el dia
http://museudelanxovaidelasal.blogspot.com.es/p/la-festa-de-la-sal.html

Oficina de turisme de l'Escala
Plaça de les Escoles 
Tel. 972 770603
 turisme@lescala.cat
http://www.visitlescala.com/

Oficina de turisme
 de L'Escala
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mailto:turisme@lescala.cat


  

MAC- Empúries 
Museu d'Arqueologia d'Empúries

EXPOSICIÓ TEMPORAL:

“El sexe a l’època romana”
Aquesta exposició produïda per Arqueoxarxa desvetlla els aspectes més íntims de la vida dels
romans a través d’una selecció de peces conservades a les col·leccions catalanes, reproduccions 
de les pintures romanes i els textos llatins més suggeridors. 
Dates: Fins el 6 de setembre
Hora: de 10:00h a 20:00h
Idioma: català
Preu: gratuït amb l’entrada al jaciment

VISITES TEATRALITZADES:

Visita romana
Iulia Domitia i Caius Aemilius, antics habitants d’Emporiae, ens mostraran en aquesta divertida visita, com era la 
seva ciutat
Dates: Cada diumenge, de juny a setembre
Hora: 12:00h
Idioma: català
Preu: 4€ per persona (no inclou l’entrada al jaciment). 
Menors de 8 anys gratuït.
Cap al tard

Lucilla, una meuca romana, la visita que us aproparà als secrets més picants de la sexualitat a l'Antiga Roma.
Dates: 27 de juny; 4, 11 i 25 de juliol; 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost
Preu: 4€ per persona (no inclou l’entrada al jaciment)
Horari: 18:00h
Es recomana fer reserva prèvia. Si no s’arriba a un mínim de participants, la organització es reserva el dret a 
anul.lar l'activitat.   
Activitat recomanada a majors de 16 anys.
Informació i reserves:  972 77 59 76 /reservesempuries@gencat.cat

Els capvespres d’estiu són especials a Empúries! En una hora immillorable per gaudir de la tranquil·litat i la 
màgia del jaciment, vine a conèixer el jaciment de la mà d’antics personatges de la ciutat.
Dates: Capvespres d’estiu, de mitjans de juliol a mitjans de setembre
Hora: 20:00h (juliol) 19:30 (agost) i 19:00 (setembre)
Idioma: català
Preu: 10€ per persona (inclou l’entrada al jaciment i una degustació de vi romà). Menors de 8 anys gratuït. 
Imprescindible reserva prèvia.

Horaris:
De l’1 d’octubre al 15 de novembre: De dl. a dg., de 10 a 18 h
Del 16 de novembre al 15 de febrer: De dt. a dg., de 10 a 17 h
Del 16 de febrer al 31 de maig: De dl. a dg. de 10 a 18 h 
De l’1 de juny al 30 de setembre: De dl. a dg., de 10 a 20 h
Setmana Santa 2015:  Obert de 10 a 19h. 
Tarifes
El preu inclou la visita al jaciment i al museu i audioguia pel públic 
individual
Entrada normal: 5 €/ Reduïda: 4 €/Grups escolars: Gratuïta durant 
tot el curs/2,00€ mesos de juliol i agost

 

Empúries és un jaciment excepcional, on conviuen les restes 
d’una ciutat grega -l’enclavament colonial d’Empòrion- amb les 
d’una ciutat romana, l’antiga Emporiae, creada a inicis del 
segle I aC sobre les estructures d’un campament militar romà 
instal·lat durant el segle anterior. Empúries constitueix així un 
lloc privilegiat per entendre l’evolució de l’urbanisme grec 
implantat a l’extrem occidental de la Mediterrània, així com 
per analitzar l’urbanisme romà del període final de la 
República i la seva transformació posterior durant l’època 
imperial.
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ESPECTACLE EMPORIAE:

17, 18 i 19 de juliol

Es tracta d’un espectacle de gran format (de 90 min) 
en què participen 16 cavalls, més de cinquanta 
actors/especialistes, i on destaquen les accions a 
cavall, els espectacles amb foc, la dansa, les lluites de 
gladiadors i tres quadrigues romanes que 
competeixen en carreres espectaculars. Un 
espectacle per a gaudir en família!

Hora: 12:00h i 18:30h aprox. 
Idioma: català
Preu adult: 20€
Preu nen: 15€
Preu Pack familiar (2 adults i 2 nens): 60€
Preu VIP: 40€

CONCERTS AL FÒRUM:

14, 15, 22 i 23 d’agost

14/08 Adrià Puntí – 20€

15/08 Calexico + Núria Graham – 23€

22/08 Andrea Motis i Joan Chamorro Group -20€

23/08 Txarango + Germà negre -15€

Venda d’entrades

Punts de venda físics: Taquilles del Museu

Punts de venda on line:  
http://www.temproductions.com/concerts-a-empur
ies/venda-entrades

RECITAL DE POESIA:
“Una passejada per la literatura llatina”
A càrrec d’Eusebi Ayensa, Carme Callol i Josep Tero
4 de juliol 

Recital de poesia llatina musicada al jardins d’una 
de les domus romanes. Presentació del llibre Resum 
de literatura llatina, d’Eusebi Ayensa. 

Hora: 20:00h 
Idioma: català
Preu: gratuït

MAC Empúries 
C/ Puig i Cadafalch s/n
17130 Empúries-l'Escala
Tel. 972 77 02 08 
macempuries.cultura@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Empuries

18 i 19 de juliol: Festival Portal Blau
Punts de venda físics: Oficina de turisme de L’Escala
Punts de venda on line: http://www.portalblau.cat/

L'Escala

http://www.temproductions.com/concerts-a-empuries/venda-entrades
http://www.temproductions.com/concerts-a-empuries/venda-entrades
mailto:macempuries.cultura@gencat.cat
http://www.portalblau.cat/


  

Museu de l'Aquarel.la- 
J. Martínez Lozano (Llançà)
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El Museu de l'Aquarel·la és una col·lecció pública d'aquarel·les que neix l’any 1989 amb la donació per part del pintor J. Martínez 
Lozano d'un centenar d'aquarel·les a l'Ajuntament de Llançà. Institució que, en agraïment a tota aquesta aportació cultural al llarg de 

tants anys, i a la donació d’obres realitzades per l’artista, crea el Museu de l’Aquarel•la – J. Martínez Lozano per tal de deixar 
constància pel present i pel futur de seva obra i la seva vida.

    Horari:
    A partir de març:
    De dimarts a dijous d'11:00h. a 13:00h.
    Divendres i Dissabtes de 10:30h a 13:00h i de 16:30h a 19:00h
    Diumenges de 10:30h a 13:00h
    Dilluns i diumenge tarda, tancat.
     http://www.mda.cat

8è ECWS EXPOSICIÓ I SIMPOSIUM INTERNACIONAL 
D'AQUAREL·LA
15 Setembre 2015
Del 15 al 20 de setembre de 2015

Museu de l'Aquarel.la
Casa de Cultura de Llançà
Plaça Major, s/n
Tel. 972 12 14 70
mda@mda.cat
http://www.mda.cat

Visites guiades per a grups

Horaris: A concretar segons interessos dels grup

Les visites per grups és una activitat d'una durada aproximada d'una 
hora i quart. La visita comença al Museu de l'Aquarel·la i segueix fins 
a la Casa-estudi del pintor Martínez Lozano on es visitarà el seu 
estudi tal i com ell el va deixar. Durant la visita s'expliquen les 
principals característiques de la vida i obra del pintor i del fons d'art 
del Museu que es mostra.

Per tal de concretar una visita podeu posar-vos en contacte amb el 
Museu de l'Aquarel·la.

Llançà

http://www.mda.cat/
mailto:mda@mda.cat
http://www.mda.cat/


  

  

Oficina de turisme de 
Llançà

Oficina de turisme de la vila
Camprodon, 16-18- Llançà
Tel: 972 38 08 55
turisme@llanca.cat
Punt d’informació del port
Aparcament del Port de Llançà
Tel: 972 12 09 44
Punt d’informació de la torre romànica
Plaça Major de Llançà
http://www.visitllanca.cat/
http://www.llancactiu.cat/ca/
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Llançà

ACTIVITAT FAMILIAR

La Porta d’entrada al Cap de Creus by MDA (Museu de l’Aquarel·la 
de Llançà): Visita guiada a través dels autors i quadres del llibre “La 
Porta d’entrada al Cap de Creus” on podrem anar descobrint les 
platges, les cases prop del mar i el Port de Llançà tot barrejant estils 
pictòrics, els autors, els quadres, la història i el paisatge mariner de 
Llançà de gran valor patrimonial. 
Durada 2h. / Horari: 18h
Lloc de sortida: Oficina de turisme del Port (Llançà)

Juliol: Dimarts 7, 14, 21 i 28
Agost: Dimarts 4, 11,18 i 25

Activitat gratuïta

Places limitades 
Reserves prèvia obligatòria: 972380855

Coneix el patrimoni de Llançà:
Llançà medieval teatralitzat: El monjo Crispí. El monjo Crispí havia viscut 
al monestir de Sant Pere de Rodes durant anys i ha quedat totalment 
desfassat. Per posar-se al dia ha vingut a viure a la  casa de l’Abat de 
Llançà però li està costant molt adaptar-se al nou món i això crearà 
moltes situacions còmiques. 
Durada: 2h / Horari: 22h / Gratuït
Lloc de sortida: Plaça Major de Llançà
Juliol: Dimecres, 1, 8, 15, 22 i 29
Agost: Dimecres, 5, 12, 19 i 26

Llançà de color al blanc i negre: Visualitzarem a partir de fotografies 
antigues del S.XX l’evolució de Llançà. Visitarem els elements més 
característics i emblemàtics de Llançà: la Vila de Llançà (la Plaça Major, la 
Torre Romànica, el refugi, la residència...) arribarem fins al Port de 
Llançà per descobrir com era (el barri la Miranda, la Gola, el Castellar...) 
entre altres.
Lloc de sortida: Plaça Major de Llançà / Gratuït
Juliol: Divendres 10, 17, 24 i 31
Agost:  Divendres 7, 14 i 28

Reserves prèvia obligatòria: 972380855

Llançà

mailto:turisme@llanca.cat
http://www.visitllanca.cat/
http://www.llancactiu.cat/ca/


  

Centre cultural Sant Domènec de Peralada- 
Oficina de turisme de Peralada

Aquest monument romànic, del segle XIII, és l'únic testimoni que es conserva d'un antic monestir d'agustins fundat la segona meitat del segle XI. 
Extingida la comunitat primitiva, el 1578 fou adquirit per l'orde de Sant Domènec, d'on li ve el nom actual. Els capitells i les columnes pertanyen al claustre 

del primitiu monestir romànic, però l'edificació és del segle XVI. 
El 1835, arran de la desamortització, va passar a mans de l'Ajuntament, i des d'aleshores ha tingut moltes funcions: hospital, jutjat, caserna i fins i tot 

cinema. L'edifici que envoltava el claustre, un gran baluard reconstruït al segle XVIII, fou enderrocat durant la dècada dels seixanta del segle XX. 
Actualment és l'element arquitectònic públic visitable més important de Peralada. Al seu costat i després de la compra d'una finca annexa, l'Ajuntament 

va crear l'any 2001 el centre de turisme cultural de la vila.

Juliol i Agost:

Cicle de concerts Claustre de Sant Domènec

Dates i programació a concretar.
Més informació a www.visitperalada.cat

Exposició fotogràfica “Una altra manera de captar el món”  de Miquel 
Ruiz

Del 29 de juliol al 31 d’agost.

Més informació a www.visitperalada.cat

Horari:
Dilluns: tancat
Dimarts a dissabte:  10h a 
14h i 15h a 18h
Diumenges i festius: 10h a 
14h

En família, pels més petits de la casa

Aquesta és una visita teatralitzada, a través de la qual el mateix Ramon 
Muntaner, acompanyarà als més petits a conèixer els racons de la Vila 
Medieval de Peralada i a entendre el seu passat medieval. 
Recorrerem els carrers tortuosos i empedrats de Peralada i, al mateix 
temps, descobrirem la història del poble, des del poblat iber fins a la 
Peralada actual, tot coneixent el Claustre romànic de Sant Domènec, el 
Casc antic medieval, l’Església de Sant Martí i la Casa Natal de Ramon 
Muntaner.
 
Horari: Dissabtes 18 i 25 de Juliol | 18.00h | CAT-CAST
              Dissabtes 1, 8 i 15 d'Agost | 18.00h | CAT-CAST
Durada: 1 hora i mitja
Preu per persona: 8€
 (Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats d’un
 adult. Els pares 
acompanyants no paguen.
 (Màxim 2 adults per nen). 
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Visita nocturna teatralitzada

El Centre Cultural Sant Domènec crea un passeig nocturn en el qual els 
participants recorren els carrers i espais del centre històric de Peralada 
pels quals podem passejar diàriament i que tenen una història oculta i 
plena de llegendes darrere. Entre els principals atractius d'aquest 
original recorregut es troba el lloc on se situava el bordell de l’època 
medieval, la plaça en  la qual va néixer Ramon Muntaner, l’antic palau 
dels Comtes, i el Claustre romànic de Sant Domènec.
Horari:
Dijous 16, 23 i 30 de Juliol | 22.00 | Català
Dijous 6, 13 i 20 d'Agost | 22.00 | Català
Durada: 1 hora i mitja
Preu per persona: 10€ 

Visita guiada a la Peralada Medieval
Recorrerem els carrers tortuosos i empedrats de Peralada  i al mateix temps, 
descobrirem la història del poble, des del poblat iber fins a la Peralada actual, tot 
coneixent el Claustre romànic de Sant Domènec, el Casc antic medieval, l’Església 
de Sant Martí i la Casa Natal de Ramon Muntaner.
Horari: 
Dilluns 13, 20 i 27 de Juliol | 18.00h | CAT-CAST-FR
Dimarts 14, 21, 28 de Juliol | 11.00h | CAST-ANG
Dimecres 15, 22 i 29 de Juliol | 18.00h | CAT-CAST-FR
Dijous 16, 23 i 30 de Juliol | 11.00h | CAT-FR
Divendres 17, 24 i 31 de Juliol | 18.00h | CAT-CAST-FR
Dilluns 3, 10, 17 i 24 d'Agost | 18.00h | CAT-CAST-FR
Dimarts 4, 11, 18 i 25 | 11.00h | CAST-ANG
Dimecres 5, 12, 19 i 26 d'Agost | 18.00h | CAT-CAST-FR
Dijous 6, 13, 20 i 27 d'Agost | 11.00h | CAT-FR
Divendres 7, 14, 21 i 28 d'Agost | 18.00h | CAT-CAST-FR
Durada: 1 hora i mitja
Preu per persona: 5€

Ruta literària
La ruta literària Ramon Muntaner neix amb motiu dels 750 anys del naixement de Muntaner. 
La seva vila natal, Peralada, amb motiu d’aquesta efemèride li vol retre homenatge, però 
també té com a finalitat convertir aquesta ruta literària en una oferta cultural estable. 
L’objectiu de la ruta literària és donar a conèixer l’obra de l’autor, la Crònica, posant la 
literatura i el paisatge al servei del lector. A través de la lectura de fragments de l’obra, es 
convida els visitants a descobrir els espais on va viure Muntaner. La visita guiada recorre els 
racons de Peralada que el mateix Muntaner descriu i es llegeixen fragments de la seva obra.

Horari:  Dissabte 11 de Juliol | 19.00h | CAT

Dissabte 18 de Juliol | 19.00h | CAT

Dissabte 25 de Juliol | 19.00h | CAT

Dissabte 1 d'Agost | 19.00h | CAT

Dissabte 8 d'Agost | 19.00h | CAT

Dissabte 15 d'Agost | 19.00h | CAT

Dissabte 22 d'Agost | 19.00h | CAT

Dissabte 29 d'Agost | 19.00h | CAT

Dissabte 12 de Setembre | 12.00h | CAT

Durada: 1 hora

Preu per persona: 4€

Centre de Turisme Cultural Sant Domènec- Oficina de turisme de 
Peralada
Plaça Peixateria, 6 - 17491 Peralada
 Tel. 972 538840
promocio@peralada.cat
www.visitperalada.cat/

Peralada
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Museu del Castell de Peralada
Convent del Carme s.XIV. El Museu del Castell de Peralada exhibeix una de les col·leccions privades més importants a nivell europeu, formada per importants peces 

artístiques. Hi podrem visitar l’Església, d’estil gòtic, i el Claustre; el Museu del vidre i ceràmica, la col·lecció privada més important d’Espanya, formada amb més de 2500 
peces de vidre procedents des de l’Egipte faraònic fins el segle XIX, i 1000 peces de ceràmica del segle XIV fins el segle XIX; la Biblioteca, una de les col·leccions més 

espectaculars que conté és la cervantina, que compta amb més de mil
edicions, escrites en 33 llengües diferents; el Museu del Vi, ubicat a les antigues bodegues dels frares carmelites; i la bodega, on actualment s’elabora el cava Gran 

Claustre, i que el visitant pot veure, in situ, el procés d’elaboració del cava més artesanal i mimat del  Castell 

PREUS:

Entrada Museu normal: 6,00 €/ Reduïda (per a pensionistes i estudiants amb 
acreditació):4,00€/

Museu grups: 3,80 €

Entrada Parc normal: 6,00 /Reduïda (per a pensionistes i estudiants amb 
acreditació):4,00€/

Parc grups: 3,40 €

Entrada Museu + Parc (Jardí) (individuals): 8,00 €

Entrada Museu + Parc (Jardí) (grups): 7,20 €

Els nens menors de 10 anys: gratuït. 

HORARI
HORARI MUSEU
De l’ 1 de setembre al 30 de juny        
La porta s’obrirà puntualment a:
Matins: 10:00, 11:00 i 12:00 hores
Tardes: 16:30, 17:30 i 18:30 hores
Dilluns, tancat
Diumenges i festius, només matins.

De l’1 de juliol al 31 d’agost       
La porta s’obrirà puntualment a:
Matins: 10:00, 11:00 i 12:00 hores
Tardes: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
i 20:00 hores
Obert tots els dies inclosos festius.

HORARI PARC
De l’1 d’abril al 30 de juny i del 1 de 
setembre al 31 d’octubre
La porta s’obrirà puntualment a:
Matins: 11:00 hores
Tardes: 17:30 hores
Dilluns, tancat
Diumenges i festius, només matins.

De l’1 de juliol al 31 d’agost
La porta s’obrirà puntualment a:
Matins: 11:00 hores
Tardes: 17:00 i 19:00 hores
Obert tots els dies inclosos festius.
VISITA GUIADA I DURADA
Les visites es fan sempre 
acompanyats d’un guia.

Exposició estiu de 2015: «Ramon 
Muntaner, 750 aniversari”. Mostra 
documentació i objectes de l’època 
del cronista: segle XIII-XIV»

Museu del Castell de Peralada
Plaça del Carme, s/n  - 17491 Peralada
Tel. 972538125 
infomuseo@castilloperalada.com
http://www.museucastellperalada.com/

Juliol i agost: Festival Castell Peralada
Web: www.festivalperalada.com

La durada del recorregut al museu és de 55 min. aproximadament.
La durada de la visita al parc és de 55 min. aproximadament.
És imprescindible la puntualitat a l’entrada, ja que, una cop format el 
grup i començada la visita, la porta romandrà tancada fins a la següent 
obertura. Després de la visita, Caves del Castell de Peralada us obsequia 
amb una degustació de cava.
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La Ciutadella de Roses i el Castell de la Trinitat
La Ciutadella és un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i jaciment arqueològic en continua investigació on es pot gaudir d'un complet 

itinerari senyalitzat i conèixer les diferents ocupacions històriques del lloc a través de les restes conservades, del s.IV a.c., data de la fundació 
de la colònia grega de Rhode, fins al s.XX.

JUNY i SETEMBRE

DEL 1 AL 30 DE JUNY /  DE L'1 AL 30 DE SETEMBRE

VISITES DIÀRIES

 A l’Espai Cultural la Ciutadella

“Passejades d’història” - Visita guiada 10:30h anglès/ francès, 11:30h cat/cast, 
17 h castellà/ francès, 18 h castellà/francès, 19 h català/castellà. Anglès i 
alemany, amb reserva prèvia. Preu: 5€, menors de 7 anys gratuïta

Al Castell de la Trinitat

“Un Mirador Fortificat”- Visita guiada 17:30h, 18:30h, 19:30h català/ castellà/ 
francès. Anglès i alemany, amb reserva prèvia. Preu: 5€, menors de 7 anys 
gratuïta.

JULIOL i AGOST

DEL 1 AL 31 DE JULIOL / DEL 1 AL 31 D'AGOST

VISITES DIÀRIES

A l’Espai Cultural la Ciutadella

“Passejades d’història” - Visita guiada 10:30h anglès/ francès, 17 h francès, 18 
h castellà/francès, 19 h castellà, 20h català. Alemany, a les 16 h amb reserva 
prèvia. Preu: 5€,menors de 7 anys gratuïta

Al Castell de la Trinitat

“Un Mirador Fortificat”- Visita guiada 17:30h, 18:30h, 19:30h català/ castellà/ 
francès. Anglès i alemany, amb reserva prèvia. Preu: 5€, menors de 7 anys 
gratuïta

HORARIS:

Espai cultural la Ciutadella de Roses:

Horari d'hivern: D'octubre a maig de 10 a 18h (dilluns tancats excepte 
festius)

Horari d'estiu: De juny a setembre de 10 a 20h / De juliol a agost de 10 a 
21h

Castell de la Trinitat de Roses:

D'octubre a maig: dissabtes de 15 a 18h / diumenges i festius de 10 a 14h

De juny a setembre: de 17 a 22h

Espai Cultural La Ciutadella
Av. Rhodes, s/n- 17480 Roses
Tel. 972151466
 info@laciutadella.cat
www.patrimonideroses.cat
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AGOST

DISSABTE 1, 9, 15, 22 D’AGOST

21h, al Castell de la Trinitat

Música en viu al castell. Visita nocturna i concert amb copa de 
cava. Preu: 12€, menors 7 anys gratuït

DILLUNS 3, 10, 17, 24 i 31 D’AGOST

21h, al Castell de la Trinitat

“Nit d’estrelles al Castell”- visita guiada i observació 
astronòmica en CASTELLÀ/ANGLÈS. Amb copa de cava. Preu: 
10€, menors de 7 anys gratuït.

DIMARTS 4, 11, 18, 25 D’AGOST

22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella

“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada en 
FRANCÈS i tastet de productes de Roses. Preu: 10€, menors de 
7 anys gratuït.

DIMECRES 5, 12, 19, 26 D’AGOST

22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella

“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada en 
CATALÀ/CASTELLÀ i tastet de productes de Roses. Preu: 10€, 
menors de 7 anys gratuït.

DIJOUS 6, 13, 20, 27 D’AGOST

21h, al Castell de la Trinitat

“Lord Cochrane i els últims dies del castell” - Visita nocturna 
teatralitzada i copa de cava, en CASTELLÀ /FRANCÈS. Preu: 
10€, menors 7 anys gratuït

DIVENDRES 7, 14, 21, 28 D’AGOST

19 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella

Activitat familiar nocturna: "Les aventures del gat Gromec, a 
la Ciutadella". Preu: 8€, per a nens entre 3 i 10 anys, 
acompanyants gratuït.

21h, al Castell de la Trinitat

“Nit d’estrelles al Castell”- visita guiada i observació 
astronòmica en CATALÀ/FRANCÈS. Amb copa de cava. Preu: 
10€, menors de 7 anys gratuït.

SETEMBRE

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya
12 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
Activitat familiar: "Les aventures del gat Gromec a la Ciutadella". 
Preu: 8€, per a nens entre 3 i 10 anys, acompanyants gratuït.
20h, al Castell de la Trinitat
“Lord Cochrane i els últims dies del castell” - Visita nocturna 
teatralitzada en CASTELLÀ/FRANCÈS i copa de cava. Preu: 10€, 
menors 7 anys gratuït

L’Espai Cultural la Ciutadella ofereix durant tot l’any activitats 
familiars autoguiades.
La motxilla d’en Milfulles
Preu de lloguer de la motxilla: 3€
Safari al museu
Preu de lloguer del joc: 3€
Aniversaris Culturals
Per a nens/es fins a 8 anys: Vine a celebrar el teu Aniversari 
Cultural amb en Gromec, el gat de la Ciutadella i els seus amics 
titelles! 
Per a nens/es de 8 a 12 anys: Gimcana a la Ciutadella , la Màquina 
del Temps.
Preu: 8€/nen. Grups inferiors a 15 nens/es: 120€/grup  Més 
informació i reserves: 972 15 1 4 66 o patrimoni@roses.cat

El Castell de la Trinitat ofereix durant tot l’any activitats familiars 
autoguiades.
El Joc del Castell
Preu de lloguer del joc: 3€

Juliol i agost: Festival Sons del Món- Vi & Music Festival 
Espai de la Ciutadella (Roses) / Plaça de la Basílica 
(Castelló d'Empúries)/ Cellers varis: Empordà 
http://www.sonsdelmon.cat/

JULIOL

DILLUNS 13, 20, 27  DE JULIOL
21h, al Castell de la Trinitat. 
“Nit d’estrelles al Castell”- visita
 Guiada i observació astronòmica
 en CASTELLÀ/ANGLÈS.
 Amb copa de cava. Preu: 10€, 
menors de 7 anys gratuït.

DIMARTS 14, 21, 28 DE JULIOL
22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada 
en FRANCÈS i tastet de productes de Roses. Preu: 10€, 
menors de 7 anys gratuït.

DIMECRES 15, 22, 29 DE JULIOL
22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada 
en CATALÀ/ CASTELLÀ i tastet de productes de Roses. 
Preu: 10€, menors de 7 anys gratuït.

DIJOUS 16, 23, 30 DE JULIOL
21h, al Castell de la Trinitat
“Lord Cochrane i els últims dies del castell” - Visita 
nocturna teatralitzada i copa de cava en CASTELLÀ/ 
FRANCÈS. Preu: 10€, menors 7 anys gratuït.

DIVENDRES 18, 24, 31 DE JULIOL
19 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
Activitat familiar nocturna: "Les aventures del Gromec 
a la Ciutadella". 
Preu: 8€, per a nens entre 3 i 10 anys, acompanyants 
gratuït.
21h, al Castell de la Trinitat
“Nit d’estrelles al Castell”- visita guiada i observació 
astronòmica en CATALÀ/FRANCÈS. Amb copa de cava. 
Preu: 10€, menors de 7 anys gratuït.

Roses
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    Wine family Museum 
- Coll de Roses

Oficina de Turisme de Roses
Avinguda de Rhode, 77-79
17480 Roses (Girona)
Tel. 902 10 36 36 | 972 25 73 31
turisme@roses.cat
www.visit.roses.cat

 Oficina de turisme de Roses

Horari: De dilluns a diumenge d'11 a 20h

Visites:
- Wine museum family + tast de vins:  9,5€ - 45 min.
- Visita entre les vinyes: 12€- 1:30 minuts
- Visita esmorzar de viticultors: 22€- 2h
- Visita entre les vinyes i el Cap de Creus: 22€- 3h
Cal reservar prèviament i consultar horaris.

Coll de Roses
Carretera de les Arenes, s/n
17480- Roses
Tel. 972 256465
info@vinscollderoses.com
http://www.vinscollderoses.com/

http://visit.roses.cat/ca/cb/descobreix-/visites-guiades-/

27 28

Coll de Roses és una finca vitivinícola situada en plena Costa Brava, a 
cavall entre la plana de l’Empordà i la serra de l’Albera, just on 
s’acaben els Pirineus. Els vins que s’hi produeixen reflecteixen a la 
perfecció el caràcter senyorial de la imponent casa que aguaita les 
vinyes des de fa segles, així com el clima mediterrani que les abraça.

Visites guiades: Visita al Port Pesquer:
 Coneixereu el  funcionament de la 
llotja i de la subhasta de peix.

Juny, setembre, octubre i 
novembre: dijous – 17h
(excepte 11 de setembre)
Juliol: dimarts i dijous – 17h
Agost: dimarts, dijous i divendres- 
17h
Preu: 6€- 3,5€ (6-17 anys)
Reserva prèvia

Visita al Refugi antiaeri:
Sabies que Roses va ser 
bombardejada durant la Guerra Civil 
Espanyola? Vols descobrir com era la 
Roses d'aquella època?

Dijous 12 i 26 de juny- 19h
Dijous 10 i 24 de juliol – 19h
Dijous 7 i 21 d'agost- 19h
Dijous 4 de setembre- 19h
Preu: 5€- 3€ (6-17 anys)
Reserva prèvia

Roses Roses

mailto:info@vinscollderoses.com


  

Canònica de Santa Maria de Vilabertran
Considerada Bé Cultural d’Interès Nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya, Santa Maria de Vilabertran constitueix sense cap mena 

de dubte un dels exemples més ben conservats de Catalunya de l’arquitectura de les canòniques regulars medievals.

De 20 d’agost a 29 d’agost: Canònica de 
Santa Maria de Vilabertran – 
Schubertíada –. Concerts i cicle de 
conferències. 
http://www.schubertiadavilabertran.cat

Visites guiades

Activitats adreçades al públic en 
● general amb reserva prèvia al telèfon 
● 972508787, o a l'adreça electrònica
●  monestir@terramar.org/

Visites guiades amb concertació prèvia/ Durada de la visita: 1 hora.

Visites en grup: Visites per a grups amb reserva prèvia al telèfon 
972508787 o a l'adreça electrònica monestir@terramar.org

Horaris:
De l'1 de setembre al 30 de juny
de dijous a dissabte: de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.30 h.
 diumenges i festius: de 10.00 h a 15.00 h
Juliol i Agost: de dimarts a diumenge: de 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 18.30h
Normal: 2,50 euros
Reduïda: 1,50 euros
Reduïda especial: 1 euro

 

Canònica de Sta Maria de Vilabertran
C/Abadia, 4- 17760 Vilabertran
Tel.  972 50 87 87
 vilabertran.cultura@gencat.cat
www.mhcat.cat/monuments_i_territori/monuments/cano
nica_de_santa_maria_de_vilabertran

Oficina de turisme de Vilabertran
C. Josep Reig i Palau, 10. 17760- Vilabertran
Tel. 972 505 902
oficinaturisme@vilabertran.cat
www.vilabertran.cat
Horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 11:00
- 14:30 h.   Dijous tancat
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Què més podem fer?

         Monestir de Sant Llorenç
      de Sous  (Albanyà)

El santuari es troba en un lloc 
excepcional, a 1124m. La bellesa del 
paratge i les seves extraordinàries vistes 
van enamorar a Mossèn Jacint Verdaguer, 
autor del poema Canigó, entre d'altres 
obres destacades.

Horari:

Obert de setmana Santa al 31 de 
desembre. De dimecres a diumenge. 
Consultar horaris.
972 193074
http://www.marededeudelmont.com/

El monestir romànic de Sant Llorenç de 
Sous es troba situat en un paratge natural 
de la muntanya del Mont. Recentment 
restaurat es poden visitar els seus vestigis 
arquitectònics del s.X-s.XV.

Entrada lliure
Més informació contactar:
972 569190
http://www.marededeudelmont.com/
 

32Santuari de la Mare de Déu del 
Mont (Albanyà)

31 33 Albanyà
Església romànica de Sant Pere

Horari: Dg. 10-13h.
Porta de vidre. Es pot demanar la 
clau a la botiga.

Ajuntament d'Albanyà
Dimarts de 10 a 14 hores | 
Dissabtes de 9:00 a 12:00 hores
972 569190
http://www.albanya.cat
ajuntament@albanya.cat

Albanyà

http://www.marededeudelmont.com/
http://www.albanya.cat/
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Monestir romànic de Sant 
Miquel de Fluvià

Sant Llorenç de la Muga
Poble medieval emmurallat

34 35

Visita guiada al recinte fortificat de Sant 
Llorenç de la Muga
Dia: diumenge 20 de setembre
Hora: 11:00 h.
Durada: 1 hora i mitja aprox.
Preu: 2 € / persona
Punt de trobada: a l'aparcament municipal 
de l'entrada del poble
Inscripcions i més informació al: 
972.56.91.40 (ajuntament) o 619.62.33.54
Vistes guiades per grups amb concertació 
prèvia

Visites guiades concertades al monestir medieval de 
Sant Miquel de Fluvià.

Tardor- Hivern: Darrer dissabte de cada mes

Estiu: Consultar ajuntament.

Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià
C/ Església, 2 - 17475
Tel. 972 568 070
Horari d’atenció al públic:
Dimecres de 10:00 a 14:00 hores
Divendres de 17:00 a 21:00 hores
monestir@santmiquelfluvia.cat
http://www.santmiquelfluvia.cat/

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
C/ Església, 2 
17732 Sant Llorenç de la Muga 
 Tel. 972569140
ajuntament@santllorençdelamuga.cat 
www.santllorençdelamuga.cat/ 

Sant Llorenç de la Muga Sant Miquel de Fluvià

mailto:monestir@santmiquelfluvia.cat


  

Què més podem fer?

       Monestir de Sant Quirze de 
Colera (Rabós d'Empordà)

El monestir romànic de Sant Quirze de 
Colera és una abadia benedictina  de gran 
interès. Destaca l'església preromànica, 
la basílica, restes del claustre del s.X, i el 
recinte fortificat del s.XIV.
Horari:
Ds-Dg. 10-14h  T 972563082 

     Castell de Requesens 
         (La Jonquera)

Castell situat al bell mig del Paratge 
Natural d'Interès Nacional de l'Albera 
que va viure els seus moments de 
màxima esplendor al s.XIX. L'edifici 
actual es tracta d'una reconstrucció 
neomedieval de l'antic castell del s. XIII. 
Els espectaculars elements defensius, 
aliens a la tradició regional, donen un 
aspecte fantasiós i de llegenda a 
l'edifici.

Veïnat de Requesens, s/n
La Jonquera

Per la visita consultar horaris:   
972 193081

    Sala d'exposició permanent de 
la Necròpolis de Can Bech de Baix 
(Agullana) i l'Exili Cultural 1939

-Sala d'exposicions de les troballes de la 
necròpolis de Camp d'urnes de Can Bech de 
Baix d'Agullana (s.X-VII aC.).

-Museu de l'exili cultural de 1939
Exposició permanent 
sobre l'exili cultural català 
al municipi d'Agullana

Horari:
Abril a setembre: Dis:10.00h-13.30h /17.00h-
19.00h/ Dg i festius:  matí de 10.00h a 13.30h
Octubre a març: Ds: 10.00h-13.30h /16.00h-
18.00h/ Dg i festius:  matí de 10.00h a 13.30h
Dies laborables contactar amb l'Ajuntament per 
visites concertades al tef: 972535206  ( de 
10.00h a 14.00h)

Ajuntament d'Agullana 
C/Lluís Gomis, 2- 17707
 Tel. 972 535 206  ajuntament@agullana.cat
http://ca.agullana.cat/ 
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  Espais d'exili a Portbou
Canònica de Santa Maria de 

Lladó

 

El pas del pensador jueu alemany Walter 
Benjamin per la població de Portbou, a 
l’extrem nord de la Costa Brava i lloc de 
frontera entre Catalunya i França, va tenir 
una durada de poc més de 12 hores. La 
seva estela, tanmateix, s’allarga fins 
l'actualitat.

Diferents espais. Visita lliure
http://walterbenjaminportbou.cat/

Oficina de turisme de Portbou
Passeig Lluís Companys s/n
Tel. 972 125 161
E-mail: turisme@portbou.cat
Estiu: Dl-ds: 10-20h/ Dg: 10- 15h 
Hivern: Dc-dg: 10-14h/ Dg: alterns
http://www.portbou.cat/

Ajuntament de Lladó
Plaça Priorat s/n
17745 Lladó
Tel. 972565101
ajuntament@llado.cat 
http://www.llado.cat

Església de Sant Tomàs de 
Fluvià

L’església romànica de Sant Tomàs de 
Fluvià conté unes importants pintures 
murals descobertes amb les obres de 
restauració que es realitzen al 1982.El 
conjunt pictòric de Sant Tomàs és un dels 
més importants descoberts recentment.

Per visitar l’església, i el seu interior, cal 
posar-se  contacte amb l’Ajuntament de 
Torroella de Fluvià, telèfon 972 52 02 
62. Horari d’oficina de dilluns a 
divendres de 9,30 a 14 hores.
www.torroelladefluvia.cat/

L'església de Santa Maria de Lladó era el 
temple del monestir i es va començar a 
construir a la segona meitat del s.XII. 
Actualment queden restes de la 
canònica , del claustre i de  les 
dependències monacals que en 
l'actualitat alberguen l'ajuntament.
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Oficina de Turisme de 
Maçanet de Cabrenys

Punt de partida imprescindible per 
conèixer el massís de les Salines

44

A l'oficina de Maçanet de Cabrenys 
trobareu tota la informació necessària 
per gaudir de la vila i del seu entorn. 

Horari d'obertura:

Obert només en temporada d'estiu

Oficina de turisme de Maçanet de Cabrenys
Aparcament del Pont, s/n
Tel. 972 54 42 97
 turisme@massanet.org
www.maçanetdecabrenys.cat 
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CAT Vilajuïga- 
Centre d'acollida 
turística

El CAT Vilajuïga és un espai polifuncional 
d’acollida dels visitants i turistes, 
complementari dels existents actualment en 
altres municipis de l’Empordà i de tot 
Catalunya. El objectiu és acollir el viatger o 
turista, orientar-lo i, al mateix temps, donar a 
conèixer el nostre territori mitjançant la 
presentació dels seus referents culturals i 
identitaris més representatius.

Centre d'acollida turística Vilajuïga 
Passeig de Catalunya
Tel. 972 530977 
 catvilajuiga@vilajuiga.cat
www.turismevilajuiga.cat

Horari:
Hivern: Dt-Diu: 10-14h
Estiu: Dl-Diu: 10-20h

45Oficina de turisme 
de Sant Pere Pescador

Un petit món de paisatges que s'alça en una de les 
badies més belles del Mediterrani. Envoltat per 
espais naturals emblemàtics i vorejat pel riu Fluvià, 
Sant Pere Pescador mostra un perfecte equilibri 
entre conreu i marina, entre els verds i grocs dels 
camps de fruiters i els blaus i ors de l'extensa 
platja santperenca. Podreu conèixer la història i la 
cultura d'aquest poble, passejar per les seves 
terres i descobrir els paratges naturals al voltant 
del riu Fluvià, els cultius de pomeres, l'itinerari 
natural, els practicants de surf de vela, les dunes... 

Oficina de turisme de Sant Pere Pescador
Crta. de la Platja, s/n.- Sant Pere Pescador.
Tel. 972 52 05 35
oficinaturisme@santpere.cat
www.santpere.cat

mailto:turisme@massanet.org
mailto:catvilajuiga@vilajuiga.cat
mailto:oficinaturisme@santpere.cat


  

 

Vela:
Escola de Vela Fluvià Gola i Empuriavela
Av. Olot, 47- Sant Pere Pescador 
635 48 91 53
www.fluvia.com

Kitesurf:
Kiteexperience
c. Raval, 3 Sant Pere Pescador
637 37 42 75
www.kiteexperience.com

Agències de viatge
Tourists Club 65
c. Nou, 147
Figueres
972 67 65 63 
www.touristclub65,com

 

Guies: 
Terramar Natura i Cultura
c. Les Comes, 4
Palau de Sta. Eulàlia
618 54 79 58
www.terramar.org

La Copa
La Copa Cooperativa projectes 
Ambientals
Castelló d'Empúries
872 08 02 58
www.lacopa.cc

Activitats d'aventura: 
Rutac
c. Icaria, 5
Sant Climent Sescebes
972 54 50 29

Vertical Emotions
Sant Pere Pescador
667 99 38 00
www.verticalemotions.com

Golden Quads
Sant Antoni, 19
Sant Pere Pescador 
649 03 07 39
www.goldenquads.com

Discovering Fluvià
Santander, 8 2n, 1ª
Girona
650 29 65 24
http://www.discoveringfluvia.cat/

Bicicletes:
Burricleta
c. Pintor Tharrats, s/n
Cadaqués
972 11 60 42
www.bicicletasyrutas.com

Easybikes
 972 15 33 75 
www.easybikes.es

Caiac – Kayak:
Sk Kayak
c. Farella, 25Llançà 
627 43 33 32
www.skkayak.com

Més  informació de l'Alt Empordà:

As. Empordà Turisme
www.empordaturisme.com

Senderisme Alt Empordà:
http://ca.itinerannia.net/

Altres webs per informar-vos:

http://ca.salines-bassegoda.org/
http://www.aspresemporda.cat/

                   Altres informacions d'interès:
Empreses d'activitats 
d'Empordà Turisme 

Tren Turístic:
Tren Turístic Roses Express
Pl. de les Botxes, s/n - 17480 Roses
+34 972 25 66 25 - +34 609 52 16 73
tren@trenrosesexpres.com

Altres: 
Centre de Reproducció de tortugues de 
l'Albera
Santuari de la Mare de Déu del Camp
17780 Garriguella (Alt Empordà, Girona, CAT)
Tel. 972 55 22 45
www.tortugues.cat/

Espai d'Art Mas d'en Dorra
Fortià  670 77 65 28
www.masdendorra.com
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