Agost de 2021

EXPOSICIONS, VISITES,
TALLERS , ACTIVITATS
FIGUERES
Visites guiades
- Visita guiada «Sant Pere ens
obre les portes»- visita a
l’església de Sant Pere (inclou el
campanar). Rutes en català,
castellà, francès i anglès.
Reserva prèvia a l’Oficina de
Turisme Tel. 972 50 31 55 o
turisme@figueres.org
-«Ruta Dalí». Rutes guiades en
català, castellà, francès i anglès.
Reserva prèvia a l’Oficina de
Turisme Tel. 972 50 31 55 o
turisme@figueres.org
Exposicions
Galeria d’Art El Claustre
- Des d’ara fins al 10 de
setembre:
«XXXIX
Mostra
d’estiu», exposició col·lectiva de
pintures i escultures de 130
artistes.
Parròquia de Sant Pere
- Fins al 12 de setembre
exposició de quadres: «De Sant
Pere de Rodes a Sant Pere de
Figueres; els monjos fundadors»,
de la pintora Begoña Ramos.
5a. Edició del Premi Frederic
Pujulà-Ciutat de Figueres
- Des d’ara fins al 30 d’agost
termini per presentar relats al
concurs de narrativa curta de
gènere fantàstic (ciència ficció,
fantasia o terror sobrenatural).
Organitzen l’Associació de Veïns
del Rally Sud i l’Ajuntament de
Figueres. Consulteu les bases
a:http://veinsrallysud.com
ALBANYÀ
Bateig
solar
i
bateig
astronòmic.
Informació d’horaris i reserves a
l’Observatori
astronòmic
d’Albanyà Tel. 972 54 20 20.

EL PORT DE LA SELVA
Centre ARBAR
- Fins a l’11 de setembre, «Cicle
(A + A) Simpoiesis», projectes
performatius sobre el concepte
de Simpoiesis de Donna Haraway.
Horari de dijous a dissabte de 18
a 21 h info@arbar.cat

- “Taller de construcció de
nances artesanals”. Els dies 7 i 8
dissabtes de 10 a 18 h i
diumenges de 10 a 13 h. Preu
120
€.
Inscripcions
Josep
Mercader 677 660 781 o
info@tramats.cat.
Organitza
Museu de l’Escala.

LA JONQUERA- MUME
Exposició
- Fins al 26 de setembre,
exposició: «Antoni Campañà.
Portbou, 1939: autoretrat de
l’absència».

Maram. Centre d’Interpretació
del Peix
- Taller de pot d’anxoves. Els dies
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 a les
10 h. Preu 10 €. Reserva a
info@maram.cat o al tel. 972 771
666.

L’ESCALA
Museu de l’Anxova i de la Sal
- «Ruta meteorològica i climàtica
per l’Escala». Els diumenges 1, 8,
15, 22 i 29 a les 10.30 h . Cal
portar calçat còmode, protecció
solar i aigua. Preu 5 €. Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat
- «Ruta camí de Ronda i
búnquers de les Planasses». Els
dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 a les
10.30 h,. Cal vehicle propi,
calçat còmode, protecció solar i
aigua.
Preu 5 €. Organitza el Museu de
l’Escala.
- Ruta «El camí del Palau»,
seguint les parets de pedra seca
de l’antic camí d’Empúries. Els
dies 3, 10, 17, 24 i 31 a les 10.30
h. Cal vehicle propi. Preu 5 €.
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat
Organitza el Museu de l’Escala.
- Ruta «Molí de Sant Vicenç a les
Corts»,
per
gaudir
de
l’arquitectura fluvial. Els dies 5,
12, 19, 26 a les 10.30 h. Cal
portar vehicle propi. Preu 5 €.
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat

- «Taller de pesca- amb temps i
una canya». Els dies 7, 14, 21 i
28 a les 11. Preu 10 €. Reserva a
info@maram.cat o al tel. 972 771
666.
Torre de Montgó
- «Visita guiada Torre de Montgó i
la pirateria a l’Escala».Els dies 2,
4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 Preu
3 €. Organitza el Museu de
l’Escala.
Pl. Víctor Català
- Demostració i taller de torn de
ceràmica. Els dilluns 2, 9, 23 i 30
de les 17 a les 20 h. Activitat
gratuïta. Organitza Turisme.
Alfolí de la Sal
- Ruta «Víctor Català», els dies 7,
14, 21 i 28 a les 10.30 h. Preu 5
€.
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat
- Ruta «Barri Vell de l’Escala i
casa de pescadors». Els dies 4,
11, 18, 25 a les 18.30 h. Cal
portar calçat còmode, protecció
solar, mascareta i aigua. Preu 5
€.
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat

De l’1 al 3 d’agost de 2021

- «Taller de construcció de
barquetes de suro». Els dies 7,
14, 21 i 28 a les 18.30 h, Preu 5€
(inclou
material).
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat
Veïnat
de
Sant
Martí
d’Empúries
- Ruta «Capitán Trueno, héroe y
mito». Els dies 3, 5, 12, 17, 19,
26 i 31 a les 18 h o a les 18.30 h
(sessions en català o castellà.
Consultar). Preu d’adults 18 € i 9
€ els nens menors d’11 anys.
Reserves al tel. 972 67 65 63
info@empordaemotions.cat
.
Organitza el Museu de l’Escala.
- Visita guiada «Sant Martí
d’Empúries medieval». Els dies
6, 13, 20 i 27 a les 18.30 h. Preu
5
€.
Inscripció
prèvia
a
https://inscripcions.lescala.cat
Oficina de Turisme
- Ruta «Arbres singulars i duna
litoral en bicicleta» pel camí
forestal d’Empúries. Els dies 6,
13, 20 i 27 a les 10.30 h. Preu 5
€. Cal portar calçat còmode,
protecció solar i aigua. Es poden
llogar les bicicletes a l’Oficina de
Turisme. Inscripció prèvia i
lloguer de bicicletes al tels 972
77 06 03.

PERALADA
Visites guiades
- Fins al 12 de setembre, quatre
visites guiades al municipi:
Peralada, un viatge al passat.
Dimarts, dijous i dissabtes a les
11 h.
Santa Eulàlia, un tresor de
l’Empordà
Dissabtes a les 11h, plaça de
l’Església de Vilanova.

Visita familiar «Històries del Fra
Dominic»
Els divendres a les 19 h. Oficina
de Turisme de Peralada.
Visita teatralitzada «Peralada,
cendres, cèntims i celebracions»
Els diumenges a les 20 h, a
l’Oficina de Turisme de Peralada.
El 22 i 29 d’agost a les 19 h.
Organitzen
l’Ajuntament
de
Peralada i l’empresa turística
Terramar.
Les visites tindran lloc de dimarts
a diumenge, amb reserva prèvia
i
nombre
mínim
d’inscrits.
Informació i reserves a l’Oficina
de
Turisme
de
Peralada
promocio@peralada.cat o tel.
972 53 88 40.
ROSES
Espai cultural La Ciutadella
- Obert de dimarts a diumenge
de 10 a 20 h.
Visites guiades
Passejades d’història
- A les 11 h, dissabte i diumenge
(en català).
- A les 12 h, dissabte i diumenge
(en castellà).
La motxilla d’en Milfulles
- Per descobrir com vivien els
nens grecs i romans, els monjos i
els soldats. Activitat lliure en
horari
d’obertura
de
la
Ciutadella.
Safari al museu
- Joc de pistes per trobar els
animals amagats al museu.
Activitat
lliure
en
horari
d’obertura de la Ciutadella.
Més informació i reserves Tel.
972 151 466
patrimoni@roses.cat

Castell de la Trinitat
- Horari d’obertura d’11 a 17 h i
els diumenges, d’11 a 15 h.
El mirador fortificat
- Visites guiades a les 11, 12, 13,
14, 15 i 16 h. Els diumenges,
d’11 a 14 h.
El joc del castell
Joc de pistes per descobrir els
enigmes del castell. Activitat
lliure en horari d’obertura.
Més informació i reserves tel.
972 151 466
patrimoni@roses.cat
DIUMENGE 1
L’ESCALA- Festival Portalblau
Mart d’en Massana
- A les 21 h, concert de Judit
Neddermann amb la presentació
del seu disc Aire.
DILLUNS 2
L’ESCALA
Festival Portalblau - Mar d’en
Massana
- A les 21 h, concert de l’Alba
Carmona amb la presentació del
seu
nou disc de cançons de
folklore.
DIMARTS 3
L’ESCALAMaram.
Centre
d’Interpretació del Peix
- A les 18 h, «I tu què hi sents?».
Cicle de taller de tast (5 tallers
cadascun centrat en un dels 5
sentits). Preu 28 € o 120 € els 5
tallers. Reserva a info@maram.cat
o 972 771 666.

Del 3 al 8 d’agost de 2021

Festival Portalblau
Mar d’en Massana
- A les 21 h, concert de Dafné
Kritharas amb la presentació del
seu nou disc Djoyas de Mar.
DIJOUS 5
L’ESCALA- Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 21.30 h, representació
d’ombres i llums a càrrec del Cor
de Teatre.
43a Cantada d’Havaneres
- A les 22 h, actuació dels grups
Neus Mar, Arjau i Els Pescadors
de l’Escala. A la plaça Catalunya.
Entrada 5 € en efectiu. Obertura
de portes a les 21 h. Informació
a cultura@lescala.cat Organitzen
l’Ajuntament de l’Escala i la
Penya Blaugrana de l’Escala.
SANT PERE DE RODES
Visita espais medievals
- A les 11.30 h, visita guiada
entre el poble i el monestir. Es
visitaran l’església de Santa
Helena, l’antic poble de Santa
Creu de Rodes, el monestir de
Sant Pere de Rodes i els espais
interiors del monestir. Grup
màxim
de
25
persones.
Inscripcions al 972 387 559, al
tel.
972
194
238
o
reservesspv.acdpc@gencat.cat
Cal portar mascareta.
DIVENDRES 6
AGULLANA - Punt de lectura
Jardins de la Societat La
Concòrdia
- A les 19 h, presentació del llibre
La dona de la seva vida, de Xavier
Bosch, amb la presència de
l’autor.

FIGUERES- Pl. Josep Pla
Audició de Sardanes
- A les 22 h, concert de sardanes
amb la Cobla Ciutat de Girona.
Organitza el Foment de la
Sardana Pep Ventura. Entrada
socis gratuïta i no socis 5 €.
Aforament limitat. Reserves a
fomentsardana@gmail.com
o
whatsapp al 661173709.
L’ESCALA
Maram. Centre d’interpretació
del peix
- A les 19 h, experiències
enogastronòmiques «ANXO(VI)».
Maridatge d’anxoves de l’Escala
amb 3 vins empordanesos. Preu
20€. Organitza MARAM. Reserves
al
972
771
666
o
info@maram.cat
Alfolí de la Sal
Festival Clàssics l’Escala Empúries. Folklore i jazz fusió
- A les 20 h, concert de Gradus
Jazz. Organitzen l’Associació Pau
Casals i l’Ajuntament de l’Escala.
Inscripció prèvia a
http://inscripcions.lescala.cat
Sala Polivalent del Casal del
Jubilat
- A les 21 h concert de saxos
amb Saxofònics.
Acte amb
aforament limitat. Organitza el
Casal del Jubilat.
Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 22.30 h, actuació de Maria
Arnal i Marcel Bagés , presentant
el nou disc Clamor.
SANT CLIMENT SESCEBES
Pl. Pont Vell
- A les 22 h, concert de Merkado
Negro.

DISSABTE 7
AGULLANA
Visita espais medievals
- A les 18 h, visita guiada pel
poble fins arribar a l’església de
Santa
Maria,
carrer
Dolors
Gomis, plaça Major i església de
Santa Maria (exterior i interior).
Activitat gratuïta. Inscripcions al
tel. 972 535 206
o a
cultura@agullana.cat
Cal portar mascareta.
L’ESCALA
Maram. Centre d’interpretació
del peix
- A les 11 h, «Harmonies de vi».
Maridatge
de
3
vins
empordanesos amb formatges
de Mas Alba i anxoves de
l’Escala. Preu 25€. Organitza
MARAM. Reserves al 972 771
666 o info@maram.cat

Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 22.30 h, actuació
d’Andrea Motis I Randy Greer,
presentant el nou treball A
Swingin Story.
DIUMENGE 8
BÀSCARA
Visita espais medievals
- A les 10 h, visita guiada a la
vila medieval de Bàscara per
part de l’historiador Albert Riera i
Pairó. Es visitaran la mil·lenària
església de Sant Aciscle i Santa
Victòria, el castell, les muralles i
els casals. Activitat gratuïta.
Inscripcions al 972 560 007 o al
696
599
322
o
ajuntament@bascara.cat
Cal portar mascareta.

Del 8 al 14 d’agost de 2021

L’ESCALA
Maram
- A les 21 h, «Sopar i música al
compàs dels pescadors». Preu 35
€. Reserves a info@maram.cat o
al tel. 972 771 666.
Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 20 h, espectacle «El Pot
Petit en concert», a càrrec d’El
Pot petit. Combinació de música i
titelles.
DILLUNS 9

Cal reservar màxim el dia 11 al
Museu de l’Anxova i de la Sal.
Maram
A
les
18
h,
activitat
gastronòmica
«Suquets
i
romescos per tonar-se boig».
Show cooking amb peix blau.
Preu 10 €.
Reserves a
info@maram.cat
Biblioteca Víctor Català
- A les 19 h, grup de lectura
d’estiu. Comentari a Olor de
colònia, de Sílvia Alcántara.

L’ESCALA- La Riba
Cinema vora el mar
- A les 22 h, projecció de la
pel·lícula: Jumanji, next Level, de
Jake Kasdan. Obertura de portes
a
les
21
h.
Organitza
l’Ajuntament de l’Escala.

Alfolí de la Sal - Festival de
Guitarra Girona Costa Brava
- A les 20 h, concert «Viatge a
través de la guitarra» d’Edoardo
Pieri. Aforament limitat a 40
localitats. Organitza el Festival
de Guitarra Girona Costa Brava.

DIMARTS 10

Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 21 h, representació
Cossoc a càrrec de Magí Serra i
Anamaria Klajnscek.
Organitza
l’Ajuntament
de
l’Escala.

L’ESCALA- La Riba
- A les 21.30 h, espectacle de
videodansa, de la companyia
Dansa en Blanc. Organitzen
Dansa en Blanc i l’Ajuntament de
l’Escala.
DIMECRES 11
L’ESCALA - Pl. Catalunya
- A les 22 h, concert de sardanes,
a càrrec de la cobla Foment del
Montgrí. Obertura de portes a les
21.30 h. Organitza l’Ajuntament
de l’Escala.
DIJOUS 12
L’ESCALA
Port la Clota
- A les 12 h, «Ruta marinera
especial + tastet d’anxoves».
Una passejada en barca per la
costa del Montgrí. Bany opcional.
Preu adult 25 €, 12 € (nens de 3
a 10 anys) i gratuït menors de 3
anys.

Jardí del CER (Centre Cultural
Municipal Xavier Vilanova)
- A les 22 h, música en directe
Biterna.
Aforament
limitat.
Reservar al bar del CER o al tel.
696 153 414.
VILADAMAT
Cicle Cultura a la fresca
- A les 22 h, concert de Veus
joves, les noves promeses de la
veu de casa nostra. Cantants de
l’Escola de Música de l’Escala. Al
Local Social. Tots els actes són
gratuïts. És obligatori l’ús de la
mascareta. Es respectaran les
normes sanitàries vigents.

DIVENDRES 13
FIGUERES- Pl. Josep Pla
Audició de Sardanes
- A les 22 h, concert de sardanes
amb la Foment del Montgrí.
Organitza el Foment de la
Sardana Pep Ventura. Entrada
socis gratuïta i no socis 5 €.
Aforament limitat. Reserves a
fomentsardana@gmail.com
o
whatsapp al 661173709.
L’ESCALA
Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 21 h, actuació
i
presentació del nou disc Amb
fans del Sol a càrrec d’Oques
Grasses.
Organitza
l’Ajuntament
de
l’Escala.
DISSABTE 14
L’ESCALA
Església de Sant Pere
- A les 22 h, «Festival Clàssics
l’Escala-Empúries. Una nit entre
Mozart i Beethoven». Inscripció
prèvia
a
http://inscripcions.lescala.cat
Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 22.30 h, actuació de
Manel i presentació del nou disc
Per la bona gent.
Organitza
l’Ajuntament
de
l’Escala.
MAÇANET DE CABRENYS
Visita espais medievals
- A les 9.30 h, ruta medieval pel
nucli
antic,
guiada
per
l’historiador local Pere Roura.
Inscripcions al 972 544 005 o al
872
202
645
o
a

Del 15 al 22 d’agost de 2021

oficinadeturisme@massanet.cat
Cal portar mascareta.
DIUMENGE 15
L’ESCALA
Maram
- A les 21 h, «Sopar i música al
compàs dels pescadors». Preu 35
€. Reserves a info@maram.cat o
al tel. 972 771 666.
Festival Portalblau
Museu
d’Arqueologia
de
Catalunya-Empúries
- A les 22.30 h, actuació de Miki
Núñez, presentació del nou disc
Iceberg.
Organitza
l’Ajuntament
de
l’Escala.
DIJOUS 19
L’ESCALA
Port la Clota
- A les 12 h, «Ruta marinera
especial + tastet d’anxoves».
Una passejada en barca per la
costa del Montgrí. Bany opcional.
Preu adult 25 €, 12 € (nens de 3
a 10 anys) i gratuït menors de 3
anys.
Cal reservar màxim el dia 11 al
Museu de l’Anxova i de la Sal.
Maram
- A
les 18
h,
activitats
gastronòmiques «La cuina dels
pescadors de l’Escala». Show
cooking. Preu 15 €. Reserva a
info@maram.cat o al te. 972 771
666.
Jardí del CER
- A les 22 h, música en directe a
càrrec del grup COR. Aforament
limitat. Reserva anticipada al tel.
696 153 414. Organitza el Centre
Cultural
Municipal
Xavier
Vilanova.

DIVENDRES 20
AGULLANA - Punt de lectura
Jardins de la Societat La
Concòrdia
- A les 19 h, presentació del llibre
Ànima de Tramuntana, de Núria
Esponellà, amb la presència de
l’autora.
FIGUERES- Pl. Josep Pla
Audició de Sardanes
- A les 22 h, concert de sardanes
amb la Cobla Vila de la Jonquera.
Organitza el Foment de la
Sardana Pep Ventura. Entrada
socis gratuïta i no socis 5 €.
Aforament limitat. Reserves a
fomentsardana@gmail.com
o
whatsapp al 661173709.
L’ESCALA
Sala Polivalent del Casal del
Jubilat
- A les 21 h, actuació del Mag
Dodo i Faquix Vaxi. Organitza el
Casal del Jubilat.
DISSABTE 21
L’ESCALA
Maram
- A les 13 h, tallers de cuina amb
peix de la llotja, cuina kaiseki.
Preu
35
€.
Reserva
a
info@maram.cat o al te. 972 771
666.
Alfolí de la Sal
Festival
Clàssics
l’EscalaEmpúries. El Mar
- A les 20 h, concert de Nora
Bosch, piano. Inscripció prèvia a
http://inscripcions.lescala.cat.
Organitzen
l’Associació
Pau
Casals i l’Ajuntament de l’Escala.

EL PORT DE LA SELVA
Centre ARBAR
Cicle (AA+AA): El temps dibuixat
pel pèndol espirogràfic
- A les 18 h, acció: Palpant marges
a la fresca, amb Felícia Fuster, de
Rosa Suñer i Roser Domènech.
- A les 19 h, acció: a «Terra
plena» l’embranzida, de Mònica
Fuster.
- A les 19,30 h, acció: Trajectòries,
del grup C-72R, Mònica Buxó i
Marta Domínguez.
L’aforament
a
les
accions
performance implicades és limitat
i cal fer una inscripció prèvia
gratuïta a info@arbar.cat
fins al 20 d’agost.
SANT CLIMENT SESCEBES
Festa d’estiu- pl. Carles Cusí
- A les 12 h, espectacle infantil a
càrrec de Més Tumàcat.

- A les 23 h, actuació de Wasa
Corporation.
DIUMENGE 22
L’ESCALA
Maram
- A les 21 h, «Sopar i música al
compàs dels pescadors». Preu 35
€. Reserva a info@maram.cat o al
te. 972 771 666.
EL PORT DE LA SELVA
Centre ARBAR
Cicle de poesia contemporània
Baix contínu 2021
- A les 12 h, Diàleg al vent,
recitada per l’autora Rosa Font.
La mare i el buit, recitada per
l’autora Roser Domènech.
Arran de la bardissa, recitada per
l’autora Gemma Arimany.

Del 24 al 31 d’agost de 2021

Presentació de la publicació de la
poesia de les mateixes autores
Baix Continu 2021.
L’aforament al cicle de poesia és
limitat i cal fer una inscripció
prèvia gratuïta a info@arbar.cat
fins al 20 d’agost.
DIMARTS 24
L’ESCALA
Maram
- A les 18 h, taller de nusos. Nusos
mariners relacionats amb la
pesca. Preu 6 €. Reserves al
info@maram.cat o 972 771 666.
DIMECRES 25
L’ESCALA
La Riba
- De les 19 a les 00 h, Riba
Market,
mercat
artesanal.
Organitza
l’Ajuntament
de
l’Escala.
Maram
- A les 21 h, «Sopar i música al
compàs dels pescadors». Preu 35
€. Reserves a info@maram.cat o
al tel. 972 771 666. Orgamitza
Maram.
Plaça Catalunya-Empúries
- A les 22 h, concert de sardanes,
a càrrec de la Cobla Principal de
Banyoles.
Limitat
a
250
localitats. Cal inscripció prèvia a
http://inscripcions.lescala.cat.
DIJOUS 26
L’ESCALA
Biblioteca Víctor Català
- A les 19 h, grup de lectura
d’estiu. Comentari de Laura a la
ciutat dels sants, de Miquel Llor.

Jardí del CER
- A les 22 h, música en directe a
càrrec del grup Oreig. Reserva al
bar del CER o al tel. 696 153
414. Organitza Centre Cultural
Municipal Xavier Vilanova.

EL PORT DE LA SELVA
Centre ARBAR
Accions Performance implicades
- A les 19 h, Cartes a l’aigua, la llet i
el fang II, d’Ariadna Guiteras
(voltants hídrics de la Vall).

VILADAMAT
Cicle Cultura a la fresca
- A les 22 h, projecció de cinema
al Local Social. Tots els actes són
gratuïts. És obligatori l’ús de la
mascareta. Es respectaran les
normes sanitàries vigents.

- A les 19.30 h, Una (espècie) de
meditació crítica a la vinya,
de
Bàrbara Sánchez Barroso i Maria
Marvila (vinya del Clumet).

DIVENDRES 27
AGULLANA - Punt de lectura
L’Estrada. Plaça Major
- A les 19 h, presentació del llibre
La casa dels avis, de Vicenç
Villatoro, amb la presència de
l’autor.
L’ESCALA
Maram
- A les 19 h, tallers de cuina amb
peix de la llotja «Idees de tapes
marineres». Preu 35 €. Reserves
info@maram.cat o al 972 771
666.
VILADAMAT
Cicle Cultura a la fresca
- A les 19 h, playback Casal al
Local Social. Tots els actes són
gratuïts. És obligatori l’ús de la
mascareta. Es respectaran les
normes sanitàries vigents.
DISSABTE 28
ALBANYÀ
Visita espais medievals
- A les 10 h, passejada pel nucli
antic d’Albanyà i visita a
l’església romànica de Sant Pere
i la porta de la muralla. Preu 3 €
(infants gratuït). Inscripcions al
699
333
016
o
a
roserbepa@gmail.com
Cal portar mascareta

L’aforament
a
les
accions
performance implicades és limitat
i cal fer una inscripció prèvia
gratuïta a info@arbar.cat
fins al 27 d’agost.

DIMARTS 31
L’ESCALA
Maram
- A les 18 h, taller de nusos. Nusos
mariners relacionats amb la
pesca. Preu 6 €. Reserves al
info@maram.cat o 972 771 666.
DIJOUS 28

