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         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.
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Cadaqués Cadaqués

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

    
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. 
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Façana de 
la Casa 
Salvador 
Dalí, 
Portlligat
Imatge 
cedida per 
cortesia 
de la 
Fundació 
Gala-
Salvador 
Dalí 
©Fundació 
Gala-
Salvador 
Dalí, 2014 

Horari:
12.02 – 14.06:  Cada dia: 10:30 h - 18 h 

       12.02-15.03: Tancat dilluns
15.06 – 15.09: Cada dia: 9:30h - 21 h
16.09- 10.01:Cada dia: 10:30h - 18 h

       1.11- 30.11:  Tancat dilluns
       11.01-11.02:  tancat

Preu: 11€/ Preu Reduït: 8€
Cal reserva prèvia

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

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

Horaris

 Dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge de 10h-13h i 
de 16h-19h. 

Casa Salvador Dalí (Portlligat)

Fins el 31 d'octubre de  2017,

 “Dalí, Cadaqués. Un vincle captat per Joan Vehí”

mailto:pllgrups@fundaciodali.org


  

Oficina de turisme de Cadaqués3

Oficina de turisme
Horari d’hivern:
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous:  9:00h-13h / 15h-18h
Divendres i dissabte: 9h-13h/ 15h-19h
Horari d’estiu:
Dilluns a dissabte 9h-21h
Diumenge 10h-13h /17h-20h
18, 25, 26 de desembre i 1, 6, 20 de gener i festius locals: Tancat

Oficina de turisme de Cadaqués
C/ des cotxe, 2A- 17488-Cadaqués
Tel. 972 258315
turisme@cadaques.cat
http://www.visitcadaques.org/

Cadaqués

L'Espai Cap de Creus, punt d'informació del Parc Natural i espai 
museístic sobre l'entorn natural de la zona protegida, situat a 
l'interior del Far de Cap de Creus, està obert de març a octubre. 
L'Espai vol esdevenir un punt de trobada per a totes aquelles 
persones que vulguin gaudir del Parc Natural a través, per exemple, 
de les seves diverses rutes de senderisme. El petit museu que integra 
l'Espai pretén fer difusió, a través de suports gràfics, de les 
peculiaritats del Parc (la seva fauna, flora i geologia) i conscienciar 
que el seu gaudi ha d'anar acompanyat d'una actitud responsable 
amb el medi.

Horari:
Març, abril, maig, juny i octubre: 9:30h / 15:30h – Diumenge tancat. Juliol, 
agost i setembre: cada dia de 10h - 14h / 15h - 19h

Sala d’exposicions temporals:
Juny, juliol, i agost: “Petites illes mediterrànies”

4Espai Cap de Creus

Espai Cap de Creus- Far Cap de Creus
Crta. Cap de Creus, s/n,
 17488 Cadaqués, Girona
Telèfon: 972 25 82 00
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/

Cadaqués

mailto:turisme@cadaques.cat


  

Oficina de turisme de Cadaqués
C/ des cotxe, 2A- 17488-Cadaqués
Tel. 972 258315
turisme@cadaques.cat
http://www.visitcadaques.org/

Cadaqués

Dissabte 1 de juliol
A les 19:30h al teatre Art i Joia
Projecció del documental “La vida secreta de Portlligat.
La casa de Salvador Dalí”.
Entrada lliure

Dissabte 15 de juliol, dissabte 12 d’agost i 
dissabte 9 de setembre
De les 19h fins a mitjanit 
CONCENTR·ART
Obertura de les galeries i els tallers d’art de Cadaqués

Divendres 21 de juliol
A les 22h a la plaça Carles Rahola (antiga plaça Art i Joia)
LICEU A LA FRESCA. Òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi
Gratuït

Dilluns 24 de juliol, dijous 27 de juliol i diumenge 30 de juliol
A les 20:30h a la Societat l’Amistat
CAMBRAQUÉS. Minicicle de concerts de música de cambra de Cadaqués
Es servirà una copa de vi a l’entreacte
Entrada: 15€

Del 4 al 15 d’agost
Festival Internacional de 
Música de Cadaqués
Informació i entrades
 a http://www.festivalcadaques.com/ 

Dimecres 23 d’agost
A les 19h al Passeig
Concurs de Sardanes de Santa Rosa per a nens i nenes amb la 
Cobla Vila de la Jonquera.
Premis pels guanyadors de les tres categories i obsequi per tots 
els participants

Dissabte 26 d’agost
Tot el dia
XXX Trobada de Vela Llatina de Cadaqués

Dissabte 2 de setembre
A les 18:30h al Passeig
Festa de la Verema, Oberta a tothom
Org. Ajuntament de Cadaqués amb el Consell Regulador DO 
Empordà

Del 8 a l’11 de setembre
FESTA MAJOR D’ISTIU
Programació: apartat agenda de http://www.visitcadaques.org/

mailto:turisme@cadaques.cat
http://www.festivalcadaques.com/
http://www.visitcadaques.org/


  

  

Museu d'Història Medieval de
 la Cúria-Presó, s.XIV (MHMCE)

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/patrimoni-historic
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Castelló d'Empúries

Horaris d’obertura del museu:
– Horari d’hivern (1/03 – 31/03):
Dilluns: 10 - 14 h
De dimarts a diumenge: 10 – 14 i 16 - 18 h 
– Horari de primavera (1/04 – 30/06):
Dilluns: 10 - 14 h
De dimarts a diumenge: 10 – 14 i 16 - 19 h
24 de juny: de 10 -14 i 16 - 20 h
- Horari d'estiu (1/07- 30/09)
Cada dia: 10- 20h
-Preu: 2,50 € (-6 anys gratuït).
-Preu reduït: 1,25 €.

Servei d'audioguies en català, castellà, francès, anglès i alemany

Castelló d'Empúries

5 Oficina de turisme de 
Castellód'Empúries

Visites concertades per a grups a Castelló d'Empúries i Empuriabrava
Reserves / (+34) 972 45 08 02 turisme@empuriabrava.cat /
turisme@castello.cat  Més informació al  tel. 972 15 62 33

Oficina de Turisme de Castelló d'Empúries
Plaça dels Homes, s/n
17486  Castelló d'Empúries
Tel.: (+34) 972 156 233

Oficina de Turisme d'Empuriabrava
Av. Pompeu Fabra, s/n  17487 Empuriabrava 
Tel.  972 45 08 02

Punt d'informació- Centre de Serveis     
C/Puigmal-  17487 Empuriabrava
turisme@empuriabrava.cat
www.castelloempuriabrava.com

Horari:30/10-31/12 i 02/01- 
03/03. Dl. tancat/
Dt.-dj. 10h-16h – dv.-ds. 10h-
14h i 16h-18h / Dg. i festius 
10:30h- 13:30h

Horari:30/10-31/12 i 02/01- 
03/03. Dl.-dj. 10h-16h – dv.-
ds. 10h-14h i 16h-18h / Dg. i 
festius 10h- 14h

 Horari: dv. 10-14h/ ds. 
10-14h i 16-18h/ dg. 10-
14h

El museu es troba ubicat a l’edifici de la Cúria-Presó medieval de Castelló 
d’Empúries, construït a partir de l’any 1336 pel comte d’Empúries l’Infant Pere I com 
a símbol del poder jurisdiccional comtal. Al llarg dels segles, la Cúria funcionà com la 
Cort de l’Audiència General del Comtat d’Empúries, notaria pública dels Comtes, 
arxiu dels comtes d’Empúries i cort ordinària de la vila. Per la seva banda, la Presó 
fou utilitzada fins el segle XX com a lloc de reclusió dels presoners condemnats, dels 
quals s’han conservats nombrosos grafits i dibuixos realitzats als murs de les cel·les 
de la Presó.
Actualment el Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries (MHMCE) és 
l’equipament museístic de referència al municipi pel que fa a la història medieval de 
la vila i exposa de forma permanent un fons arqueològic i històric molt important, 
del qual destaquen les mènsules de fusta del segle XIV o la col·lecció de matzewoth 
o làpides funeràries jueves procedents del fossar medieval jueu de Castelló 
d’Empúries.

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


  

  

Castelló d'Empúries

Dijous 10 d’agost de 2017 (veure programa a part)
Festa Major de Sant Llorenç

Dissabte 2 de setembre de 2017, a les 11 h
Visita guiada “Escuts i símbols de Castelló d’Empúries”
Espais Medievals de l'Empordà,
Preu: 3 €. Reserves al tel. 972 15 62 33 o bé al 972 25 08 59

Diumenge 3 de setembre de 2017
XVIII Jornada Europea de la Cultura Jueva 2017
Visites guiades, concerts i activitats de difusió del patrimoni cultural jueu 
castelloní
Horari de visita al museu: 10 a 20 h

Dies 8 (tarda), 9 i 10 de setembre de 2017
XXVII FESTIVAL TERRA DE TROBADORS 
“Malgaulí, el darrer comte del casal 
d’Empúries. 700 anys de la fundació del
 convent de Sant Domènec”

Cicle de Conferències “Miquel Pujol Canelles”, a la Sala Gòtica:
Divendres 8 de setembre, 18 h: “El convent de Sant Domènec, panteó 

dels comtes d’Empúries” a càrrec de Josep M. Gironella Granés, 
Doctor en Història Medieval (UB).

Dissabte 9 de setembre, 12 h: 
“Praedicate Evangelium: l'aportació 
dels frares mendicants a la cultura 
literària", a càrrec de Francesc J. 
Gómez Martín, Doctor en Filologia 
Catalana (UAB).
Dissabte 10 de setembre, 12 h: 
“Francesc Eiximenis i la bona vida. 
Els efectes del bon govern segons 
el pensament del menoret gironí”, 
a càrrec d’Eduard Juncosa Bonet, Doctor en Història Medieval (UCM).

Dijous 8 de setembre, a la Sala Gòtica, a les 19 h:
Presentació del número 16 de la revista Mot so razo a càrrec de la 
Dra. Miriam Cabré, professora de l’Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes (UdG). Col·labora: Institut de Llengua i Cultura Catalanes 
de la Universitat de Girona

Dissabte 9 de setembre, a les 20 h 
Visita guiada al museu “Els convents medievals de la capital del 
Comtat d’Empúries”, a càrrec de Jordi Canet, director del museu
Més informació a: http://www.terradetrobadors.com/ 

Itinerari literari Carles Fages de Climent 
A Castelló d’Empúries i Empuriabrava 
Durant tot l’any. Consultar preus i horaris al tel. 972 25 08 59
Col·labora: Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada – Carles 
Fages de Climent (UdG)

http://www.terradetrobadors.com/


  

      ECOMUSEU- La Farinera (Castelló d'Empúries)

 

 

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: 
D'octubre a març: Dt-dv.  de 10 a 14h /Ds. de 10 a 14h- de 16 a 18h/ Dg, de 10:30 a 
13:30h/ Dll. tancat excepte festius i ponts.
Març, abril, juny i setembre/ De dt- ds., de 10 a 14h-de 16:30 a 19h/ Dg. de 10:30 
a 13:30h/ Dl. tancat
Juliol i agost: De dl. a dg, de 10 a 14h - 17 a 20h
Dies de tancament: Els dilluns, excepte els de juliol i agost, festius i ponts
1 i 6 de gener. Tercera setmana de gener, 11 de setembre, excepte en cap de 
setmana i ponts; 25 i 26 de desembre

 

Espai EMPORDÀNA’T, un espai natural únic
L’Empordà és un territori extraordinari 
quant al patrimoni natural perquè s’hi 
concentren quatre espais naturals 
catalogats que presenten un gran interès
 per la seva biodiversitat i geologia: 
PN Montgrí i Medes, PN Cap de Creus, ENIN Albera i PN Aiguamolls de 
l'Empordà.
 

L'exposició permanent incorpora tota una sèrie de suports a la visita: 
maquetes, audiovisuals, mostres... que permeten conèixer d'una manera 
amena i experimental els diversos continguts del museu. De molí fariner a 
Farinera, la font d'energia, el procés productiu...

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.

23 de setembre de 2017: Taller familiar d’scrapbook. Àlbum fotogràfic 
d’estiu 
Horari: 11h
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
Activitat familiar. Places limitades. Cal reserva prèvia al telf. 972 25 05 12. 
Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult. 
Preu: 2 € per adult, 1 € majors de 6 anys.
Organitza: Ecomuseu-Farinera
Amb el suport de: Diputació de Girona i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

mailto:informacio@ecomuseu-farinera.org


  

EXPOSICIONS:

Castelló d'Empúries

Del 7 d’abril fins a final 
d’any.
 EMPURIABRAVA, 50 ANYS
Una instal·lació exterior per 
6 espais del municipi per tal 
de donar a conèixer com era 
abans el territori on es va 
construir la urbanització 
d’Empuriabrava, així com les 
característiques d’aquesta 
marina residencial que la fan 
única al món. També hi ha 
un apartat que recull els 
altres projectes urbanístics 
no realitzats. 
Horaris: tot el dia

Fins l’1 d’octubre de 2017. Exposició: 
Empordà industrial
L'exposició, fruit de 2 anys de recerca, 
mostra a través d'imatges, audiovisuals, 
objectes i maquetes, un recorregut pels 
diferents paisatges i les indústries de 
l'Empordà ja des del s. XVIII.

Horaris: en els d’obertura del museu
Lloc: Ecomuseu-Farinera
Entrada gratuïta 
Organitza: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Museu del Suro de 
Palafrugell i Ajuntament de Palafrugell.
Amb el suport de: Diputació de Girona.

Organitza: Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, Biblioteca Ramon Bordas, 
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries i Empuriabrava 50 anys.
Amb el suport de: Diputació de Girona i Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Agost: 
Del 9 d’agost a l’1 d’octubre de 2017. Exposició: Donacions. 20 anys 
d’Ecomuseu-Farinera. 
Per la Festa Major de Sant Llorenç celebrem els 20 anys de l’ecomuseu amb 
una exposició que presentarà diverses peces que han estat donades i 
degudament restaurades per l’ocasió. 
Inauguració per 9 d’agost de 2017 a les 20h.
Horaris: en els d’obertura del museu
Lloc: Ecomuseu-Farinera
Entrada gratuïta 
Organitza: Ecomuseu-Farinera i Ajuntament de Castelló d’Empúries
Amb el suport de: Diputació de Girona i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

10 d’agost de 2016: Festa Major de Sant Llorenç Jornada de Portes Obertes 
Horari: 10-14h i 17-20h

SETEMBRE 
Del 8 al 10 de setembre 2017: 
XXVII FESTIVAL TERRA DE TROBADORS
Enguany el Festival que tindrà lloc els dies 8
 (tarda), 9 i 10 de setembre de 2017, 
commemora el setè aniversari d’un fet 
històric important de la vila de Castelló d’Empúries: la fundació del convent 
medieval de Sant Domènec de Castelló d’Empúries, que va tenir lloc el dia 29 de 
setembre de 1317, en temps de Malgaulí, el darrer comte del casal d’Empúries.
Per aquest motiu des de l’Ecomuseu-Farienra oferim un 2x1 en l’entrada a la 
fàbrica de farines. 
Horaris: en els d’obertura del museu

9 de setembre de 2017: Matí d’oficis. Rajolers i 
carboners. XXVII FESTIVAL TERRA DE TROBADORS
Horari: 11a 13h
Lloc: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
Places limitades. Cal reserva prèvia al telf. 972 25 05 12. 
Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult. 
Activitat gratuïta 
Organitza: Ecomuseu-Farinera
Amb el suport de: Diputació de Girona i Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.



  

  

Castelló d'Empúries

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.

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

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

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

Castelló d'Empúries

8 Butterfly Parc Empuriabrava 9

El Butterfly Park és un parc amb més de 15 anys de dedicació. 
Està situat a la Costa Brava, en una zona de gran riquesa natural i 
cultural, a prop del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i 
a pocs km del Parc Natural de Cap de Creus i del Parc Natural de 
l’Albera.
Un dels objectius del parc és que nens, famílies, joves i grans 
puguin gaudir del contacte directe amb la natura i amb els 
animals. Poden conèixer la vida de les papallones de ben a prop, 

observant les quatre fases del seu cicle vital i coneixent la gran 
varietat d’espècies que existeixen.

Horaris: Obert tot l'any de les 10h fins una 
hora abans de la posta del sol
(Tancat del 25-12 / al 1-1)

Butterfly Park Empuriabrava
c/ Sta. Clara, s/n
17486 Castelló d'Empúries
Tel. 972 450 761
info@butterflypark.es

http://www.butterflypark.es/ca/

mailto:info@butterflypark.es


  

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.

Horaris:
De dimarts a diumenge, inclosos els festius ( dilluns tancat)
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

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva (Alt Empordà)
Tel.  972194238
 santperederodes.cultura@gencat.cat 
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/monestir-de-sant-pere-de-rodes
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El Port de la Selva

Visites guiades
Activitats adreçades al públic en general i també per a grups amb reserva prèvia al 
telèfon 972387559 o correu electrònic reservesspv.acdpc@gencat.cat .
Durada de la visita: una hora.

Visites en grup
Visites per a grups amb reserva prèvia. Informació i reserves al telèfon 972387559, 
o correu electrònic reservesspv.acdpc@gencat.cat .

Diumenge 25/06/2017 a les 11:30 
Visita guiada: de la vinya al monestir 
De la vinya al monestir ens descobreix una de les històries que s'amaguen 
rere els murs de Sant Pere de Rodes: l'antic art dels monjos de fer vi. 
La visita s'acaba amb un tast de 3 vins acompanyats de productes locals. En 
un marc incomparable, les terrasses del monestir, es maridarà el passat i 
present de la cultura del vi de l'Empordà. (+ 18 anys)
Durada: 1:30 hores 
Preu: 15€/persona (inclou l’entrada, visita i tast maridat). Cal fer reserva 
prèvia. 
Venda on line: http://iconoserveis.com/ca/de-la-vinya-al-monestir-sant-pere-
de-rodes/ 

Diumenges 4, 11 i 24 de juny de 2017, 12h en català.
Dissabtes i diumenges del 01 al 16 de juliol de 2017 a les 12h en català 
Del 18 al 28 de juliol de 2017 de dimarts a divendres a les 12h en català 
Dissabtes i diumenges del 22 al 30 de juliol a les 11:30h en català i a les 12:30h 
en castellà 
Agost de dimarts a diumenge a les 11:30 en català i a les 12:30 en castellà. 
Dilluns 14 d'agost a les 11:30h en català i a les 12:30h en castellà 
Visita guiada a Sant Pere de Rodes
De la mà d’un guia expert el grup recorrerà els espais més emblemàtics del 
monestir de Sant Pere de Rodes descobrint la història i arquitectura d’aquesta 
joia del romànic català. 
Durada: 50 minuts 
Preu: 3€ persona a banda de l’entrada. 
Venda on line: http://iconoserveis.com/ca/visita-guiada-al-monestir-de-sant-
pere-de-rodes/ 

mailto:santperederodes.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/monestir-de-sant-pere-de-rodes


  
El Port de la Selva

Cada 3ªdiumenge de mes, 11:30h en català
Mr Stone i el misteri dels Pelegrins a Sant Pere de Rodes

Mr Stone volta per tot el món a la recerca de llocs únics misteriosos i 
extraordinaris. Aquesta vegada les seves passes l’han portat fins a 
Sant Pere de Rodes. Quins enigmes s’amaguen en aquest magnífic 
indret? 
Seguiu les petjades de l’intrèpid viatger i amb l’ajuda del seu quadern 
de notes i el seu bagul de viatge trobeu les respostes a totes les 
preguntes. 
Edat recomenada: Nens de 5 a 12 anys 
Durada: 1:30 hores 
Preu: 4€/adults i 2€/nens de 5 a 12 anys. Cal fer reserva prèvia 

Dissabte 5 d'agost de 2017, 11:30h
Entre el poble i el monestir 
visita guiada al poblat de Santa Creu i el monestir de Sant Pere de 
Rodes 
En el marc de les visites guiades als espais medievals de l'Empordà 
que organitzen els Consells Comarcals de l'Alt i Baix Empordà, el 
monestir de Sant Pere de Rodes ofereix la visita "Entre el poble i el 
monestir" que ens descobrirà el passat medieval de la muntanya de 
Verdera tot visitant l'antic poble de Santa Creu, l'església de Santa 
Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes. 
Durada: 2h

Preu: Gratuït (tant la visita guiada com l’entrada al monestir). Cal fer 
reserva prèvia 

A més, trobareu els senders recentment senyalitzats que comuniquen els diferents 
elements que integren el Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes. 
Informació dels itineraris al conjunt Monumental de sant pere de rodes 
972 194 238 
santperederodes.cultura@gencat.cat 
INFORMACIÓ PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS 
972 193 191 
pncapcreus@gencat.cat 

Tots els dijous del 20 de juliol al 31 d’agost a les 20h 
Nit de vins (català)
Els vespres el monestir de Sant Pere de Rodes ens convida a parlar i gaudir dels vins. 
Cada nit, un celler vinculat amb la història del monestir presenta els seus vins, que es 
maridaran amb productes locals i faran que els vespres d’estiu el vi torni a Sant Pere 
de Rodes. 
Qui ho desitgi, pot allargar la vetllada i quedar-se al restaurant del monestir, que 
ofereix sopars sota les estrelles. (Majors de 18 anys )
Durada: 1:30 hores 
Preu: 20€/persona (inclou entrada, visita i tast maridat). Cal fer reserva prèvia 

Dimarts del 18 al 25 de juliol a les 20h 
Tots els dimarts i divendres a les 20h
Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes (català)
Cap al tard, a Sant Pere de Rodes, mirant la mar d’Amunt i amb el crit de “Galeres a la 
Vista!”, sentirem la salabror del mar i l’aspror de les llevantades en les pedres de l'antic 
monestir. Aquesta nova visita ens descobreix les històries i llegendes dels pirates i corsaris 
que, durant segles, navegaven i castigaven la costa del Cap de Creus. 
Misteri i diversió per a tota la família que acabarà amb un tast de garnatxa (i sucs pels més 
petits) en un escenari únic. 
Preu: 10€/adults i 6€/nens de 8 a 14 anys (inclou entrada, visita i tast). Cal fer reserva prèvia. 
http://iconoserveis.com/ca/pirates-i-corsaris-a-sant-pere-de-rodes/ 

Festival de Música de Sant Pere de Rodes
www.festivalsantpere.com

Del 15 de juliol al 26 d'agost de 2017

http://www.festivalsantpere.com/


  

   

           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.

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)
Dc. i 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

Dissabte 1 de juliol
«Descobreix la Vall de la Santa Creu i el seu entorn»
Hora: 10h /  Preu: Gratuït
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-
visites-guiades-2017/

11 Oficina de turisme del Port de la 
Selva

El Port de la Selva     Figueres

       Visites guiades al patrimoni cultural i natural de la població

Visites a «La Figueres de Dalí» Per a grups organitzats només amb 
reserva prèvia
Telèfons de contacte:  972 21 16 78   -  972 50 31  55   

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

Horari:
Dt. a ds. 9:30h–14h i 
16h–18h
Dg. i dl. 10h–14h

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


  

                          Teatre-Museu Dalí de Figueres

   

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 10:30h a 18h 
       01/03 - 30/06          De 9:30h a 18h 
       01/07 - 30/09          De 9h a 20h 
       01/10 - 31/10           De 9:30h a 18h 
       Dl. Tancat
       Preus:

Individuals: 14€ / Reduïda: 10€ (Museu Dalí i Dalí de Joies)/ - 8 anys 
(Gratuïta)
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 18h 17:30h
01/03 - 30/06 De 9:30 a 18h 17:30h
01/07 - 30/09 De 9h a 20h 19:30h
01/10 - 31/10 De 9:30h a 18h 17:30h
Preus:
Individuals 7 € / Reduïdes 5 €  

Figueres

Exposicions:
15 desembre 2016 - 31 desembre 2017
Dalí. Estereoscòpies. La pintura en 
tres dimensions
La pintura en tres dimensions.

 

18 abril 2016 - 31 desembre 2017
Variants de Dali's mustache
Exposició dedicada a retrats que el 
fotògraf Philippe Halsman va fer de 
Dalí dins el projecte Dali's mustache,
 a la Sala de les Loggies.

Servei Educatiu de la Fundació 
Dalí, per correu‐e: 
difusio@fundaciodali.org o bé per 
telèfon 972
67 75 06 (tardes de 3 a 5). Les 
places són limitades a 25 
persones.

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:

Juliol – Setembre: Dl.-Dg.: 10:30h-19h / Dg. i festius: 11-18h 

Octubre- Juny: Dt.-dv.: 10h-18:30h/Dis. 10:30h -19:30h/ Dg i festius: 10:30h-14:30h/ 
Dl. tancat

  Tancament: els dilluns (excepte festius i vigílies de festiu), l’1  de  gener, el      25 i el 
  26 de desembre, i la segona quinzena de  gener i   la primera quinzena     de febrer

Venda d'entrades fins a 30 minuts abans del tancament.
Tarifa: Preu: 6€, reduïda 4,80 €
Activitats, tallers  i exposicions temporals: 
https://ca-es.facebook.com/pages/Museu-del-Joguet-de-Catalunya-Figuere
s/270775712946564

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

Museu de l'Empordà (Figueres)15

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.

Museu de l'Empordà
Rambla, 2 17600- Figueres
Tel. 972 502305
infome@museuemporda.org
www.museuemporda.org

Figueres

https://ca-es.facebook.com/pages/Museu-del-Joguet-de-Catalunya-Figueres/270775712946564
https://ca-es.facebook.com/pages/Museu-del-Joguet-de-Catalunya-Figueres/270775712946564
mailto:info@mjc.cat


  

        Museu de l'electricitat. Col.lecció 
hidroelèctrica de l'Empordà

(Figueres)

 Museu de l'electricitat
C/Sant Josep, 21 17600- Figueres
Tel. 935091620
fondo.historico@enel.com
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Figueres

El MUSEU DE L’ELECTRICITAT DE 
FIGUERES alberga una singular 
col·lecció de peces i documents de 
la primera època d’electrificació de 
les comarques gironines, 
procedents de l’empresa 
Hidroelèctrica de l’Empordà, S.A. 
fundada el 13 d’agost de 1913.
El museu permet descobrir com 
van ser els inicis de l’energia 
elèctrica,
les seves primeres aplicacions i els 
primers aparells que van permetre 
la continua difusió d’aquesta 
energia fins arribar a la 
quotidianitat d’avui en dia.
Una col·lecció sorprenent que ens 
permet conèixer com aquesta 
energia
va transformar la manera de 
treballar, de viure i de comunicar-
se
de les persones.

Horari:  Visita concertades guiades i
gratuïtes per grups ( Mínim 10 persones)

Museu de la Tècnica de l'Empordà     
(Figueres) 

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.
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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

Figueres

mailto:mte@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.

. 

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
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Figueres

 

Les visites que es realitzen són les següents:

Visita individual: A peu per l'interior de la fortalesa.
Visita convencional: Visita guiada a peu per l'interior de la fortalesa.
Visita escolar: Reserva prèvia
Visita Nostàlgica: Visita guiada amb vehícles 4x4 pel fossat, cavallerisses i 
plaça d'armes.
Visita guiada als fondos cedits pel Museu Militar. Imprescindible reserva 
prèvia
Visita Catedral de l'Aigua: Visita guiada amb vehícles 4x4 pel fossat i 
contramines, plaça d'armes i dipòsits d'aigua subterranis amb una 
embarcació tipus zodiac. 
Preguem confirmar la seva visita trucant al 972.50.60.94 de 10:30 a 15:00 
hores.

Activitats de l'Associació  Amics del Castell de Sant Ferran

L'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran esta oberta a tot 
tipus de persones a les quals els hi agradi el castell i vulguin vetllar 
per la seva conservació i bon ús.

http://blog.amicscastellsantferran.org/

 
Recordem la recomanació de realitzar l’accès al monument una hora 
abans del tancament.
L’horari de visites a La Catedral de l’Aigua i Nostàlgic no es canvia.
En ambdós casos és imprescindible la reserva prèvia.

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
Entrada general: 4 € / Reduïda 2-3€
Menors 17 anys, aturats, escolars, grups d'estudiants i docents: Entrada 
gratuïta.

  

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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La Jonquera

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.
Informació i reserves:
info@museuexili.cat 972 55 65 33

Jornada de portes obertes :
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). En el cas que no s'arribi a 10 
persones la visita no es realitzarà. 
Cal reservar lloc trucant al 972556533 o 
a l’adreça info@museuexili.cat.
Organitza: Museu Memorial de l’Exili

mailto:info@museuexili.cat


  

 

-

La Jonquera

Fins el 2 de juliol de 2017
Exposició Temporal: "Vides errants: Postguerres i exilis dels germans Pi i 
Sunyer"

“Vides errants. Postguerres i exilis dels germans Pi i Sunyer” té com a un dels 
seus objectius principals contribuir a una millor comprensió de l’exili republicà 
català mitjançant el cas particular i paradigmàtic dels germans Pi i Sunyer. 
Uns homes que, arran del seu compromís en defensa de la llibertat i la 
democràcia, es van veure abocats a prendre el camí dolorós de l’exili.

Girona -Portbou, 28, 29, 30 de setembre i 8 d’octubre de 2017

Del 8 de juliol al 29 d'octubre de 2017
Exposició "El Món dels vencedors" d'Ignasi Prat
Inauguració: Dissabte, 8 de juliol de 2017

L'exposició 'El món dels vencedors' és un projecte multidisciplinar 
d'investigació sobre la repressió del franquisme i els privilegis dels seus alts 
càrrecs. Mitjançant la fotografia es mostra l'estètica i l'arquitectura del poder 
franquista, a través de les residències oficials dels màxims responsables del 
règim.
El món dels vencedors utilitza la fotografia com a suport a una activitat 
d’arqueologia del franquisme basada en la recuperació estètica de les 
residències dels màxims responsables de la repressió, que pren com a motiu 
forçós la frontera. Els valors dels personatges es troben projectats en els 
diferents motius del límit residencial, com els portals, les façanes i vistes més 
generals. Les fotografies també donen compte del béns immobles i ofereixen 
un recorregut arquitectònic a cavall del gust personal i la construcció 
simbòlica del franquisme.

Contes de Guerra i pau
Activitat familiar i per a nens (de 6 a 12 anys) a càrrec de Tramoia Cultura.

Agafant com a fil conductor el llibre de Pablo Neruda “ El libro de las 
preguntas”, us proposem una selecció d’àlbums il·lustrats sobre guerra i pau, 
on anirem dels moments històrics a històries en particular , i ens endinsarem 
en la condició humana com a vertebradora de tota possibilitat.
Alguns dels llibres que s’utilitzen al llarg 
de la sessió són:
– La història de l’Erika. Ruth Vander Zee
 i Roberto Innocenti. Ed. Kalandraka.
– El pato y la muerte. Wolf Erlbruch. 
Barbara Fiore Editora.
– La gota de mel. Lise Mélinand. 
Bilboquet.
– L’enemic. Davide Cali i Serge Bloch. 
Takatuka.
– Libro de las preguntas. Pablo Neruda. 
Isidro Ferrer. Ed.MediaVaca.



  

Centre Cultural de l'Albera- 
Can Laporta (La Jonquera)
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Centre Cultural de l’Albera “Can Laporta”
Carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera
Tel. 972 555 713
Horari d'hivern: 
Matins: dc., dj. i dv. de 10.30 a 13.30h 
Tardes: de dl. a dv. de 17-20h
Horari d’estiu: de dl. a dv. d’10:30 - 13.30h· 
canlaporta@lajonquera.cat  
www.lajonquera.cat

La Jonquera

 

Oficina de turisme de L'Escala

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

L'Escala

Hivern
De dl. a dv. de 9 h a 13h 
i de 16 h a 19 h
Ds. de 10h a 13 h i de 16 
h a 19 h 
Dg. de 10h a 13h
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Cada dimecres de juliol i agost, 22h
Audició de sardanes, a la Platja

Cada dijous de juliol i agost, 22h
Cinema a la Fresca, al CER

Cada diumenge de juliol i agost, 19h
Activitats infantils, a Riells

Cada dimarts de juliol i agost, 18h
Activitats infantils, al centre

16 de juliol de 2017
66ena Festivitat de la Mare de Déu del Carme i 
Homenatge a la Vellesa

3 d'agost de 2017
40ena Cantada d'Havaneres, a la Platja

Del 14 de juliol al 6 d'agost
Xè Festival Portal Blau
www.portalblau.cat/

Del 24 de juny al 22 de juliol
Concerts Clàssics L'Escala- Empúries
www.associaciopaucasals.cat/

I moltes altres actes: zumba, disco mòbil, màgia, música,...

mailto:turisme@lescala.cat
http://www.portalblau.cat/
http://www.associaciopaucasals.cat/


  

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.
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Dissabtes 1, 8,15, 22 i 29 de juliol / 
Dissabtes 5,12,19 i 26 d'agost
Ruta Marinera, 10h

Dissabtes 1, 8,15, 22 i 29 de juliol/ 
Dissabtes 5,12,19 i 26 d'agost
Ruta Barri vell, 19h (Sortida Alfolí de la Sal)

Dilluns 3, 10, 17 24 i 31 de juliol / 
Dilluns 7, 14, 21 i 28 d'agost
Ruta Duna litoral d'Empúries, 10h 

Dimarts 4, 11, 18 i 25 de juliol / 
1,15, 22i 29 d'agost
Ruta Pesca i Pescadors (en idiomes), 10h

5, 12, 19, 20 de juliol i tots els dimecres d'agost
Ruta a  Sant Martí d'Empúries 
(Sortida portal de Sant Martí), 19h

Dimecres 5,12,19 i 26 de juliol /
 2,9,16,23 i 30 d'agost
Camí de ronda de les planasses i Bol Roig, 10h

Divendres juliol i agost
Ruta Víctor Català, 10h

Cada dijous de juliol i agost
Ruta Arquitectura defensiva de la costa/ 
Búnquers de les Planasses, 10h

Dimarts i dijous de juliol /Dilluns i dijous d'agost
Ruta Víctor Català, 10h

22 Maram-  
Centre d'Interpretació del peix

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

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.

Tots els dijous d'estiu, activitat teatralitzada infantil, 19h
Calma el mar, Neptú
Tots els dimecres, dijous i divendres, 7:15h
Subhasta del peix i esmorzar de pescador
Tot el divendres en català- tots els dimarts en castellà, 11h
Anxoves al pot. Taller de salaons familiar
Tots els dimecres i dissabtes, 17h
Taller de pesca amb canya per a nens, 
Tots els dilluns en anglès 16:30h  i els dimarts en català 18h
Family-teca taller de cuina familiar
27 de juliol, 10 i 24 d'agost a les 12h
De la barca a la taula amb Biel Gavaldà
6 de juliol i 17 d'agost, 20h
Maridatge d'anxoves i vins
Tots els dilluns( excepte el 14 d'agost) i el 18 d'agost, 20h
Tela Marinera! Visita teatralitzada al port amb degustació
Del 2 de maig al 29 de setembre de dl. a dv. a les 7h
Pescaturisme

Cal fer reserva prèvia

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€

Cada dimarts i dijous de juliol i 
agost
Taller de barquetes de suro, 17h

mailto:museu@lescala.cat
mailto:info@maram.cat


  

MAC- Empúries 
Museu d'Arqueologia d'Empúries

Horaris:
De l’1 d’octubre al 15 de novembre: De dl. a dg., de 10h a 18h
Del 16 de novembre al 15 de febrer: De dt. a dg., de 10h a 17h
Del 16 de febrer al 31 de maig: De dl. a dg. de 10h a 18h 
De l’1 de juny al 30 de setembre: De dl. a dg., de 10h a 20h
Setmana Santa 2015:  Obert de 10h 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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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

Exposicions temporals:
Empúries, la gran empresa arqueològica de J. Puig i Cadafalch ( 1908-1923)
Del 20 de juny al 20 de setembre de 2017
Aquesta exposició està dedicada a les excavacions d’Empúries, com a projecte 
arqueològic emblemàtic comandat per Josep Puig i Cadafalch, en el marc de la 
commemoració del 150 aniversari del seu naixement.
Un dels atractius de l’exposició serà veure algunes de les peces que són les troballes 
més emblemàtiques d’Empúries, com el cap de la dama flàvia o el mosaic dels peixos, 
a la vegada que es podrà veure la gran maqueta de la Neàpolis, elaborada als anys 20, 
que s’ha restaurat amb motiu d’aquesta exposició.

Lloc: Sala d’exposicions temporals del MAC-Empúries
Horari de l’exposició: De dilluns a diumenge de 10h a 20h.
Entrada gratuïta amb l’entrada al MAC-Empúries
Més informació al telèfon 972 77 02 08 o al correu macempuries.cultura@gencat.cat

mailto:macempuries.cultura@gencat.cat
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Visites guiades:
Visita Romana
Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l’Emporiae romana del 
segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com 
eren les cases, carrers, places i temples de la seva ciutat. Una visita 
pensada per a tota la família per tal de conèixer la història de l’antiga 
ciutat d’Empúries. 
Horaris: 
De l’1 al 13 de juliol/ i del 21 d’agost a l’11de setembre: 
Cada dia: 11,30h en castellà  / 17h en català 
Del 14 de juliol al 20 d’agost:
Cada dia: 11,30h bilingüe en castellà i francès / 17h en català
Preu: 4 € (no inclou l'entrada al jaciment)
Menors de 8 anys gratuït.  
Sortida de les visites: Punt de trobada davant les muralles de la ciutat 
grega   
Reserves: Per aquestes visites no cal reserva prèvia, l’entrada es pot 
adquirir a les taquilles del MAC-Empúries el mateix dia de la visita. 
Més informació al telèfon 972 77 59 76  

Sensorium  
El moment entre la posta de sol i la sortida de la lluna plena sobre el mar 
és especial i destil·la màgia  i misteri. Es un moment propici per escoltar 
llegendes acompanyats de musica d’arpa que ens transportaran a temps 
remots. Tot plegat amb el maridatge de dos vins de la DO Empordà amb 
dues tapes d'Anxoves de L'Escala M. Sureda, embolcallats per l’encant 
de les ruïnes de la ciutat grega i romana d’Empúries. 
El vermut perfecte abans d’anar a sopar! 
Dates: 8 de juliol i 7 d’agost
Horari: 20,30h
Durada aprox.: 1h i 15 minuts
Preu: 10€/ per persona. Menors de 8 anys gratuït.
Lloc de trobada: Centre de recepció de visitants del MAC-Empúries 
Imprescindible  reserva prèvia al telèfon 972 77 02 08 i al correu 

Cap al tard

Visita teatralitzada que recorre els principals espais d’Empúries aprofitant la 
màgia i la tranquil·litat del capvespre. Per gaudir de la història i els secrets 
d’Empúries de la mà de curiosos personatges....
La proposta d’enguany conduirà els 
visitants al món del teatre romà
 i a Plaute, figura clau de la comèdia 
de tots els temps. Les rialles i la
diversió estan assegurades. 

En català: 
Cada dilluns,  dimecres i divendres  
del 17  al 31 de juliol; 
 i de l’1 al 8 de setembre
De dilluns a divendres del l’1 al 31 d’agost
Excepte els dies 29 de juliol, 8 i 11 d’agost
En castellà cada dijous del 3 al 31 d’agost
Horari:  juliol a les 20h;  agost a les 19.30h i setembre a les 19h
Preu: 10€. Menors de 8 anys gratuït. 
Sortida de les visites: Àgora de la ciutat grega - Es recomana reserva prèvia al 
telèfon 972 77 59 76 



  

GASTROKIDS&FAMILIARIA
Empúries en família
22 de juliol 

Torna Gastrokids i Familiaria, organitzat pel El MAC-Empúries i el 
Gastromusical del Molí de l’Escala amb un munt d’activitats 
pensades per a les famílies. La jornada inclourà activitats diverses 
com tallers relacionats amb l’antiguitat, espectacles d’ambientació 
històrica, visites familiars guiades pel jaciment, concerts i tallers 
de cuina, música i dansa. Familiaria és la gran festa de la cultura 
en família!

Hi  haurà espai de pícnic a la gespa amb foodmarket de 14-16 h. 

Es podrà entrar i sortir del jaciment per gaudir també de la platja. 

Horaris: de 10h a 20h
Preu: a concretar 
*Entrada al festival. Vàlida per a totes les activitats de Familiaria
Més informació al telèfon 972 77 02 08 

Criptopòrtic de la Domus dels Mosaics
 
El criptopòrtic de la Domus dels mosaics és un espai subterrani i 
cobert ubicat sota la superfície del peristil, el jardí principal d'aquesta 
gran casa romana que, per primera vegada, obre les portes al públic 
equipat amb audiovisuals i 3D. Una oportunitat única per entendre 
com era una gran domus romana. 
Horaris:
De l’1 de juliol a l’11 de setembre
Horari: D’11h a 13h i de 16,40 a 19,20h
Durada: 20 minuts aprox.
Preu: 1,5 € /persona 
(No inclou l'entrada al jaciment)- 5 anys gratuït 
Idiomes: Projecció en català amb traducció simultània en castellà, 
francès, anglès i alemany a través de l’audioguia del jaciment.  
Aforament limitat a 25 persones per sessió. 
S’ha de reservar sessió a les taquilles del museu en el moment 
d’entrar al jaciment. 
Més informació al correu i al telèfon 972 77 02 08.

CONCERTS AL FORUM ROMÀ

Proposta musical organitzada pel MAC-Empúries en col·laboració 
amb TEMproductions. El fòrum romà és  un espai privilegiat i 
amb una llarga tradició de concerts i música en directe on 
entorn, patrimoni i música fan possible nits màgiques d’estiu. 

11 d'agost de 2017: ELS AMICS DE LES ARTS + Clementina
Hora: 22h
Preu: 26€ ( + despeses de gestió)

12 d'agost de 2017: BLAUMUT + Pantaleó
Hora: 22h
Preu: 20€ ( + despeses de gestió)

13 d'agost de 2017: LEIVA
Hora: 22h
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Llançà

Oficina de turisme de la vila
Camprodon, 16-18- Llançà
Tel: 972 38 08 55
turisme@llanca.cat
Dl- Dv. 10-h 18h
Ds. 10-13h
http://www.visitllanca.cat/
http://www.llancactiu.cat/ca/

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

mailto:turisme@llanca.cat
http://www.visitllanca.cat/
http://www.llancactiu.cat/ca/
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Museu de l'Aquarel.la- 
Fundació 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.

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
 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

Punt de partida imprescindible per conèixer el massís de les Salines
A l'oficina de Maçanet de Cabrenys trobareu tota la informació necessària per 
gaudir de la vila i del seu entorn.

23 de juny: Sant Joan, flama del Canigó, foguera i focs artificials a partir de 2/4 d'11, 
coca i cava per tothom i a les 12h ball a la plaça amb Dj Charcuterie

30 juny, 1, 2 i 3 de juliol Festa Major

15 juliol: Sarau del Catau

23 de juliol
Visita guiada: Maçanet Medieval, 10:30h / 1€
Espais Medievals de l'Empordà

http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-
guiades-2017/
29 de juliol: Concert de Música Clàssica a l'església.

13 d’agost: Cursa del Fau

13 d'agost: Concert de Música Clàssica i amb piano a la sala..

 

Oficina de Turisme de 
Maçanet de Cabrenys
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Horari:
Cada dia de 10h a 14h i de  16h a 19h

Oficina de turisme de Maçanet de Cabrenys
Aparcament del Pont, s/n
Tel. 972 54 42 97
 turisme@massanet.org
www.maçanetdecabrenys.cat
 

mailto:mda@mda.cat
http://www.mda.cat/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
mailto:turisme@massanet.org


  

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.

Horari:

 De dt. a ds. de 10h a 14h i de 15h a 18h
 Dg. i festius de 10h a 14h
 Dl. tancat
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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/

Visites guiades:Oficina de Turisme de Peralada · T.972.53.88.40
Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del correu 
electrònic: promocio@peralada.cat

mailto:promocio@peralada.cat
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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: 10h, 11h i 12h
Tardes: 16:30h, 17:30h i 18:30h 
Dl. tancat
Dg. i festius, només matins.

De l’1 de juliol al 31 d’agost       
La porta s’obrirà puntualment a:
Matins: 10h, 11h i 12h 
Tardes: 16h, 17h, 18h, 19h 
i 20h 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: 11h 
Tardes: 17:30h
Dl. tancat
Dg. i festius, només matins.

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

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

Exposició actual: (només visitable amb 
l'entrada general al museu)

«L'arxiu fotogràfic de Palaci»

Com ja és habitual, la Biblioteca-Arxiu del Palau de 
Peralada mostra la riquesa dels seus fons 
bibliogràfics mitjançant temes monogràfics en 
exposicions anuals. Enguany, el tema seleccionat 
ha recaigut en la fotografia. El visitant tindrà 
ocasió de veure material relacionat amb els 
prolegòmens de la fotografia com són les vistes 
òptiques i l’evolució de la tècnica, des de 1876 fins 
la dècada dels 60 del segle XX.

 

mailto:infomuseo@castilloperalada.com


  

         Edifici Cooperativa Ricardell- 
Història industrial de l'Empordà

Edifici Cooperativa Ricardell
Pont de Molins. Tel. (+34) 972 529264
ajuntament@pontdemolins.cat  
Visites guiades i grups:
Tel. (+34)972 901791

Edifici industrial obra de l'arquitecte Pelai Martínez acull la col.lecció privada de 
l'industrial Joan Cabañó formada per prop de 350 peces inventariades, des de 
carros i motocicletes originals d'època fins a maquinària industrial i agrícola 
diversa.

El celler cooperatiu:  
El celler es va fundar l'any 1934 i va arribar a tenir prop de 200 viticultors associats. 
En aquell moment, la cooperativa era l'única existent amb esperit interlocal.

Per visitar, cal 
contactar 
amb 
l'ajuntament

Pont de Molins
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  Espais d'exili a Portbou31

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 Portbou32

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

Portbou

TANCAT PROVISIONALMENT



  

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.

HORARIS:

Espai cultural la Ciutadella de Roses:

Horari d'hivern: D'octubre a maig de 10 a 18h 

(dl. 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: ds. de 15 a 18h 

/ dg. i festius de 10 a 14h

De juny a setembre: de 17 a 22h

Tancat 25 i 26 de desembre, i l'1 i  6 de gener

Espai Cultural La Ciutadella
Av. Rhodes, s/n- 17480 Roses
Tel. 972151466
 patrimoni@roses.cat
www.visit.roses.cat

33

Roses

Visites guiades diàries a la Ciutadella 

De l’1 de juliol de 2017 al 31 d'agost de 2017
Horari: Obert cada dia de 10h a 21h
Dilluns i dijous
10.30 h anglès/francès

Dimarts, dimecres, divendres, dissabte i diumenge
10.30 h francès/castellà

Cada dia, de dilluns a diumenge
17 h francès
18 h castellà
19 h català
20 h castellà

Visites guiades al Castell de la Trinitat de Roses
Horari: Obert cada dia de 17h a 22h
Cada dia de dilluns a diumenge
17:30h català, castellà i francès
18:30h català, castellà i francès
19:30h català, castellà i francès
Preu visita guiada: 5€/pax menors de 7 anys gratuït
No cal reserva.
Preu de la visita guiada combinada ciutadella i castell: 8€/pax menors de 7 anys
gratuït
No cal reserva.

SONS DEL MÓN, A LA CIUTADELLA DE ROSES
21/07 Txarango + Gertrudis
22/07 Tom Jones
29/07 Bustamante
04/08 Loquillo

https://www.sonsdelmon.cat/
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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 Roses34

Roses

Consultar l'agenda: http://www.visit.roses.cat/ca/cb/agenda-/

Horari de l'oficina de turisme:

Del 15 de juny al 15 de setembre: Cada dia de 9.00 a 21.00 h

Del 16 de setembre al 14 de juny: De dl. a dv.: de 9h a 13h i de 15h a 18h
Ds.: de 10h a 14h i de 15h a 18h
Dg. i festius: de 10.00 a 13.00 h
Tancat els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre.
 

23 de juny, 7, 21 de juliol, 4,18 d'agost i 1 de setembre. 
Visites guiades al Refugi antiaeri
Sabies que Roses va ser bombardejada durant la 
Guerra Civil Espanyola?
Vols descobrir com era la Roses d'aquella època?
Has entrat mai en un refugi antiaeri?
No t'ho imaginis, descobreix-ho amb la visita guiada 
al refugi antiaeri de la plaça de la Pau
Preu: 5 € ; entre 8 i 17 anys: 3 €

Espectacles infantils
Cada dimarts a les 18 hores, a la Avinguda 
de la Bocana de Santa Margarita
Cada dijous a les 19:30 hores, a la Plaça de l'Església
Cada dissabte a les 19 hores, a la Plaça Catalunya

Focs artificials
23 de juny A les 22:30 hores a la Platja de la Punta
23 de juliol  A les 22.30 h, a la platja Nova
15 d'agost A les 22 hores a la Platja Nova

Exposicions a Ca l’Anita
Empordaneses. Smartphones. 10 anys
Exposició col·lectiva multidisciplinar del 3 al 25 de juny.
Horari: divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 14 h i de 
17 a 20h.
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio.html

Del 6 al 15 d'agost:  FESTA MAJOR: barraques, concerts, gegants, focs artificials, 
activitats tradicionals

Cada dimarts i divendres a les 17 hores
Visites guiades al port de pesca
Saps què es pesca a les nostres aigües?
Vols veure què passa quan arriben els vaixells de pesca al port?
Has vist mai com funciona la seva venda a la llotja?
No t’ho perdis i vina’t a descobrir els secrets dels homes del mar i 
l’art de la pesca.
Preu: 6 € adults i 3’5 € per a nens entre 7 i 17 anys.

Sardanes
Del 17.de juliol a l'11 de setembre: cada dissabte a la Plaça 
Catalunya

30 de juny, 14 i 28 de juliol, 11 i 25 d'agost i 8 de setembre.
Visites guiades al Castrum Visigòtic
T’agradaria visitar un poblat del s. VII?

http://www.rosescultura.cat/ca/programacio.html
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de Sant Pere Pescador

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

Sant Pere Pescador

HORARI:
A partir del 17 d'abril fins al 14 de juny: 
Dc.: 9.30 - 14.00 h; Dv. i ds.: 10 - 13.30 / 16 - 19 h; Dg: 10 - 13 h

Del 15 al 30 de juny:
Dll. Tancat; De dt. a ds: 9.30 - 13.30 / 16 -19 h; Dc.: 9 - 14 / 16 - 19 h; 
Dg.: 9.30 -13.30 h 

Juliol i agost: de dll. a dg. de 9 a 14:30 – 15:30 a 20 h 

Del 30 de juny al 2 de juliol 
Campionat d’Espanya de Kitesurf, Freestyle
Platja Cortal de la Devesa

Dissabte 1, 8 i 22 de juliol 
Mercat del vi i del formatge
Carrers Carme i Verge del Portalet

XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – Cor i Orquestra de Cambra de l’Empordà “Requiem de 
Mozart”, 22:00 h - Església de Sant Pere 

Dilluns 3,10, 17, 24 i 31 de juliol 
Passejades teatrals, un vol per un Sant Pere particular, 21:00 h 

Del 3 al 7 de juliol 
KITEBOARDING YOUTH CUP – WORLD KITE LEAGUE 2017
Platja Cortal de la Devesa - Càmping La Ballena Alegre

Dijous 6 de juliol 
Cinema al Carrer: Sully 22.00 h, Plaça de l’Església

Divendres 7 i 21 de juliol
Visita guiada: Itinerari Natural Riu Fluvià, 18:00 h 

Fakir Kirman "50 Anys de Faquir"
Espectacle de foc, serps i punyals 19:00 h, Plaça Major

Divendres 14 de juliol 
Visita guiada: descobreix Sant Pere Pescador,  18:00 h 
Colla Castellera de Figueres, 20:30 h, Plaça Major
Cinema a la platja: Rogue On. A Star Wars Story.
V.O. anglesa - subtitulada en castellà  22:00 h Platja Can Sopa

Dijous 20 de juliol 
Sardanes: Cobla Els Rossinyolets, 22:00 h, Plaça Major

XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA – Chester Catholic Choir & Jazz Band, 21:00 h
Plaça Major

Dissabte 22 de juliol 
XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA – SAM, Cançons de sempre., 22:00 h, Plaça Major

mailto:oficinaturisme@santpere.cat
http://visitsantpere.com/


  

Dijous 27 de juliol 
Cinema al Carrer: La Llegada, 22.00 h, Plaça de l’Església

Divendres 28 de juliol 
Visita guiada: descobreix Sant Pere Pescador, 18:00 h

El Mag Ventura amb la Cia La Pantomima
Espectacle de màgia infantil i titelles, 19:00 h, Plaça Major

Dissabte 29 de juliol 
XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – COR INDIKA, Església de Sant Pere

Dijous 3 d’agost 
Cinema al carrer: LA LA LAND. La ciudad de las estrellas, 22:00 h
Plaça de l’Església

Divendres 4 i 18 d’agost 
Visita Guiada: Itinerari Natural
Riu Fluvià , 18:00 h

Divendres 4 d'agost
Ball de bastons: Picots del Fluvià,
 21:00 h, Plaça Major

Dissabte 5, 12 i 26 d’agost 
Mercat del vi i del formatge
Carrers Carme i Verge del Portalet

XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – GALETES FRANKLIN, Tribut a Aretha Franklin.
22:00 h, Plaça Catalunya

Dilluns 7, 14, 21 i 28 d’agost 
Passejades Teatrals, un vol per un Sant Pere Particular
21:00 h 

Dijous 10 d’agost
Sardanes: Cobla Els Rossinyolets, 22:00 h, Plaça Major22:00 h
Plaça Major
L’Organització es reserva el dret d’alterar el programa si alguna causa 
imprevista així ho exigís.

Divendres 11 i 25 d’agost 
Visita Guiada: Descobreix Sant Pere Pescador, 18:00 h
Cinema infantil a la platja: Canta, 22:00 h, Platja Can Sopa

Dissabte 12 d'agost
XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – ENTRE MANS I PEUS
LAIA MOLINS, claqué i MARCO MEZQUIDA, piano22:00 h
Església de Sant Pere 

Dijous 17 d’agost 
Havaneres: Les Anxovetes, 22:00 h, Club Nàutic 

Divendres 18 d'agost
VIRI VIROM AMB L’ESPECTACLE 
“ANIMAMÚSICS”, 19:00 h
Plaça Major

Dissabte 19 d’agost 
XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – COR INDIKA
Ramon Manent i Folch, director, 22:00 h
Església de Sant Pere 

Dimarts 22 d’agost 
Colla Castellera Vailets de l’Empordà, 20:30 h, Plaça Major

Dijous 24 d’agost 
Sardanes: Cobla Els Rossinyolets, 22:00 h, Plaça Major

XXIX FESTIVAL DE MÚSICA – CECÍLIA QUARTET, 22h Església de Sant Pere 

Dijous 31 d’agost 
Cinema al carrer: Hasta el último hombre, 22:00 h, Plaça de l’Església

Dissabte 2 i 9  de setembre 
Visita Guiada: Itinerari Natural Riu Fluvià , 18:00 h

Exposició 
"EL CÀMPING, UN ESTIL DE VIDA"
Mostra amb motiu dels 40 anys de 
l’Associació de Càmpings de Girona
 i més de 60 anys del sector a les 
comarques gironines.
Del 27 de juny al 6 de juliol 
Plaça Catalunya de Sant Pere Pescador

Sant Pere Pescador



  

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.

Horaris:
De l'1 de setembre al 30 de juny
de dijous a dissabte: de 10h a 13:30h i de 15h a 17:30h.
diumenges i festius: de 10h a 15h
Juliol i Agost: de dimarts a diumenge: de 10h a 13:30h i de 15h 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
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Vilabertran

Oficina de turisme de Vilabertran36

El tranquil poble de Vilabertran es formà al voltant del 
monestir de Santa Maria, un magnífic conjunt monumental 
amb el seu campanar d'estil llombard que vigila la plana.

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

Vilabertran

mailto:vilabertran.cultura@gencat.cat
mailto:oficinaturisme@vilabertran.cat
http://www.vilabertran.cat/


  

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 dc. a dg.. 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/
 

39Santuari de la Mare de Déu del 
Mont (Albanyà)

38 40 Albanyà
Església romànica de Sant Pere

Horari: Dg. 10-13h.
Porta de vidre. Es pot demanar la clau a la 
botiga.
Diumenge 16 de juliol
Visita guiada: Albanyà Medieval, 12h/ Gratuït
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-m
edievals-de-lemporda-visites-guiades-2017
/

Ajuntament d'Albanyà
Dt. de 10h a 14 h | 
Ds. de 9h a 12h
972 569190
http://www.albanya.cat
ajuntament@albanya.cat

Albanyà

http://www.marededeudelmont.com/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017
http://www.albanya.cat/
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Monestir romànic de Sant 
Miquel de Fluvià

Sant Llorenç de la Muga
Poble medieval emmurallat

41 42

Vistes guiades per grups amb concertació prèvia, contactar amb 
l'ajuntament. Més informació al: 972.56.91.40 (ajuntament) o 619.62.33.54

Diumenge 2 de juliol, 
Visita guiada a Sant Llorenç de la Muga, 11h / preu 2€
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites
-guiades-2017/

Visites guiades concertades al monestir medieval de Sant 
Miquel de Fluvià.
Cal consultar a l'ajuntament.
12 d'agost 
Visita guiada: El monestir de Sant Miquel de Fluvià, 17:30h / 2€
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lempord
a-visites-guiades-2017/

Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià
C/ Església, 2 - 17475
Tel. 972 568 070
Horari d’atenció al públic:
Dc. de 10h a 14h
Dv. de 17h a 21h
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

http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
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. 11-14h  T 972563082
Diumenge 10 de setembre
Visita guiada: Monestir de Sant Quirze de 
Colera, 11h / Gratuït
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medie
vals-de-lemporda-visites-guiades-2017/

     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
http://www.castellderequesens.cat/

Agost obert cada dia d'11.00 a 18.00 h.
Resta de l'any dissabtes i diumenges d'11.00 
a 17.00 h.
Per concertar una visita guiada cal reservar al 
tel: 646 17 95 09 – 972 19 30 81

    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: Ds. 10h-13h /17h-19h/ Dg. i 
festius:  matí de 10h a 13h
Octubre a març: Ds.: 10h-13.30h /16h-18h/ Dg. i 
festius:  matí de 10h a 13.30h
Dies laborables contactar amb l'Ajuntament per 
visites concertades al tef: 972535206  ( de 10h a 
14h)

Ajuntament d'Agullana 
C/Lluís Gomis, 2- 17707
 Tel. 972 535 206  ajuntament@agullana.cat
http://ca.agullana.cat/ 

43 353544 45

http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
mailto:ajuntament@agullana.cat


  

Canònica de Santa Maria de 
Lladó

 

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.

30 de juliol  – 12h Visita guiada gratuïta «El priorat de Lladó» / Gratuït
Espais Medievals de l'Empordà
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-vi
sites-guiades-2017/
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Lladó Torroella de Fluvià

http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/


  

CRT Tortugues de l'Albera48

L'objectiu del Centre és la cria en captivitat de les tortugues per tal de reduir la important mortalitat juvenil que es dóna a la natura, i 
així disposar d'un nombre important d'individus per tal de lliberar-los i potenciar les poblacions naturals.
Les instal.lacions del CRT permeten l'estudi de la biologia de les tortugues, i d'altra banda caracteritzen l'ecotipus del Pirineu Oriental. 
El Centre compleix també funcions didàctiques, atraient escoles, famílies, grups i tot tipus de persones, ensenyant-los a entendre i 
estimar les tortugues i el bosc mediterràni, i a no capturar o molestar aquessts animals tant singulars

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

HORARIS:
Els horaris varien al llarg de l’any, en funció de l’activitat de les tortugues

Primavera
del 21 de març al 30 de juny: de 10h a 13h. Dilluns tancat.
Estiu
de l’1 de juliol al 10 de setembre: de 10h a 18 h. Obert cada dia.
Tardor
de l’11 de setembre al 31 d’octubre: de 10 a 13h. Dilluns tancat.
Hivern :
de l’1 de novembre al 20 de març: tancat al públic.
CRT de l’Albera . Telf. 972 55 22 45. www.tortugues.cat

 Recomanacions
L’activitat de les tortugues depèn sempre de les condicions meteorològiques.
Es més recomanable la visita als matins, que és quan són més actives.
A la primavera i la tardor, en els dies plujosos i freds l’activitat de les tortugues és molt reduïda.
A l’estiu cal evitar les hores de màxima calor.

És possible que algun dia o part d’ell, a causa de la meteorologia i de la manca d’activitat de les 
tortugues, el Centre romangui tancat al públic.

CRT Tortugues de l'Albera



  
Colera

49 Passeja amb l'ART per Colera



  

Paratge Natural d'interès natural de l'Albera51

Centre d'informació del PNIN – 
Paratge Natural d'Interès Nacional 
de l'Albera. 
Horari de visita de l’exposició: 
de dl. a dv. de 9h a 14.30 h
A la planta baixa de Can Laporta –
 La Jonquera
Tel.: 972 555 258 

 

http://www.gencat.cat/parcs/albera/

Paratge Natural d'Interès Nacional
 De l'Albera
Rectoria Vella- C/ Amadeu Sudrià, 3     
- 17753 Espolla
Tel.: 972.54.50.79

Horari:
Tot l'any: de 8h- 15h -dl.- dv.; ds. 10h-14h
 i de 16h- 18h / dg. 10h- 14h 

El Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera constitueix una unitat 
ecològica i paisatgística de gran qualitat on pot observar-se la transició 
entre les espècies pròpies de la serralada pirinenca i les més típicament 
mediterrànies; tot plegat inserit en una zona dominada per les roques 
metamòrfiques dels Pirineus, esquists i pissarres.

pninalbera@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/ca/albera

Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà50

Parc natural dels Aiguamolls 
de l'Empordà- El Cortalet
972 454244
pnaiguamolls@gencat.cat

Els Aiguamolls de l'Empordà són una de les principals zones humides 
de Catalunya, juntament amb els deltes de l'Ebre i el Llobregat.
Es troben ubicats a la plana empordanesa, entre les desembocadures 
dels rius Fluvià i Muga, en un espai caracteritzat pels cursos fluvials 
actuals, les antigues desembocadures dels rius, i els sistemes de 
canalització i rec dels conreus que històricament s'han donat en 
aquest lloc ric en aigua dolça.
A més de la figura coneguda de Parc Natural, hi trobem les reserves 
naturals integrals (màxim nivell de protecció natural a la legislació 
catalana) de les Llaunes i dels Estanys.

Fins l'11 de setembre, obre cada dia de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.
La resta de l'any: de 9 del matí a 4 de la tarda (dilluns a divendres) i de 9 
del matí a 2/4 de 7 de la tarda (dissabtes i diumenges). 

http://www.gencat.cat/parcs/albera/
mailto:pnaiguamolls@gencat.cat


  

Espai Cap de Creus (Far de Cap de Creus )
Carretera Cap de Creus, s/n, 17488 Cadaqués
01.07 – 30.09 : Cada dia de 10h-14h a 15h-19h
L'horari d'octubre de l'Espai Cap de Creus serà de 
dilluns a dissabte de 9:30h a 15:30h. L'Espai romandrà 
tancat els mesos de novembre, desembre, gener i 
febrer. 

Paratge Tudela
Ctra. de Cadaqués al Far de Cap de Creus, Cadaqués
1.07 – 18.09: 10h-19h
Cap de setmana del 24-25.09: 10h-19h
Fins l'1 de novembre ds. i dg. de 10h a 18h
( també dl. 31 d'octubre i dt. 1 de nov.)

pncapcreus@gencat.cat
www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-
creus
facebook.com/PNCapDeCreus

Parc Natural de Cap de Creus 52

Palau de l'Abat (Monestir de Sant Pere de 
Rodes)
17489 El Port de la Selva
Tel.: 972 19 31 91/ Fax: 972 19 31 92
16.07-30.09: Ds. Dg i Dl 10h-14h a 15h-19h
Hivern tancat

El Parc Natural del Cap de Creus fou creat el 1998; d'aquesta manera es protegeix la península del cap de Creus i el seu entorn marí; va ser el primer 
parc marítimoterrestre del país, amb una superfície de 13.886 ha. A la zona terrestre hi ha tres Paratges Naturals d'Interès Nacional (PNIN): al nord, el 
de Cap Gros- Cap de Creus; al sud, el de Punta Falconera- Cap Norfeu i, a l'oest, el de la serra de Rodes. També tenen la mateixa condició totes les illes i 
els illots situats a l'entorn marí del Parc Natural.
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http://www.empordaturisme.com/ag
/espais-medievals-de-lemporda-vi
sites-guiades-2017/

Espais Medievals de l'Empordà

http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/
http://www.empordaturisme.com/ag/espais-medievals-de-lemporda-visites-guiades-2017/


  

 

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

 

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

Empordabrava
c/ Puigmail 41-44 baixos a
17487 Empuriabrava (Castelló 
d'Empúries)
972 45 14 35
www.empordabrava.net/

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/

Cavalls:
Equitour Albera
Urb. Vent Empordà, s/n- Mas Gilda
Empuriabrava
671302132
equitouralberacostabrava@gmail.com

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 Agències de viatge

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

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: 

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

http://www.kiteexperience.com/
http://www.terramar.org/
http://www.lacopa.cc/
http://www.empordabrava.net/
http://www.verticalemotions.com/
http://www.goldenquads.com/
http://www.discoveringfluvia.cat/
http://www.easybikes.es/
http://www.empordaturisme.com/
http://ca.itinerannia.net/
http://ca.salines-bassegoda.org/
http://www.aspresemporda.cat/
mailto:tren@trenrosesexpres.com
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