Setmana

Cultural

Del 21 al 30 d’abril de 2017

Arriba el bon temps i amb ell la Setmana Cultural, que enguany celebra sa seu
XXXVI edició. Una edició que estarà marcada, com ja és tradició, per actes insígnies com la Trobada de Cuina o es Premis Literaris, però també serà el moment
per convidar-vos a prendre part de noues iniciatives. Una d’elles és la participació
de Cadaqués en el Cicle Gaudí, es circuit estable de cinema en català que mos
permetrà gaudir un cop al mes de pel·lícules produïdes a Catalunya i estrenades
recentment as cinemes. També serà l’ocasió de recuperar la Ruta Dalí a Peu i de
reivindicar sa nostra parla, a través des programa Gent Salada que Ràdio Cap de
Creus gravarà a l’Art i Joia.
Amb tot, en aquesta Setmana Cultural no hi faltaran sardanes, presentacions de
llibres, tast de vins de l’associació Ceps de Cap de Creus, concerts... No vos quedeu a sa casa i feu de cada acte un punt de trobada amb la gent del poble!

Àrea de cultura

Es reserva el dret a modificar
o anul·lar qualsevol de ses
actes anunciats en aquest
programa per causes alienes
a l’organització.

Programa
Divendres 14 d’abril
A les 18 h, a la Torre de les Creus

VII Trobada de la Torre de les Creus
Organitza: CEESCA

Dissabte 15 d’abril

A les 12 h, a l’Iglesi de Santa Maria de Cadaqués
Presentació des llibre Rosa de Cendra,
de Pilar Rahola. Ed. Grup 62. Premi Ramon Llull 2017
Sa novel·la explica es convulsos moments de principis del segle XX, després
de la guerra de Cuba, a través de la família d’una àvia, Mariona, i des seus
néts, encapçalats per Albert Corner, un veterà de la guerra de Cuba que
després de tornar del Carib aconsegueix prosperar a Catalunya.

A les 18 h, a la Sala de la Societat l’Amistat
Espectacle musical de titelles manipulades amb la
tècnica de llum negra Akäshia, el viatge de la llum,
de la Companyia el Cau de l’Unicorn.
L’Alba és una nena a qui la llum i la màgia acompanyen des de que va
néixer. El seu afany per conèixer la portaran a llegir tots es llibres de sa seu
escola i també es de la secció infantil de la biblioteca des seu poble… I quan
ja no li queda res de nou per llegir, algú li explica l’existència de la Biblioteca més gran de l’Univers: La Biblioteca d’Akäshia….

Durant tot lo dia, al Passeig

Entrada: 2 euros. Organitza: Societat l’Amistat

Mostra d’Art

A les 20 h, al Teatre Art i Joia
Sergi Blanch presenta es seu primer EP Dies de sal
Sergi Blanch és es guanyador des 1r Concurs de Música d’Autor
d’Andorra, organitzat per La Fada Ignorant (La FI).

Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Cadaqués

A les 11 h, a la Sala Meifrèn de la Societat l’Amistat
Presentació des llibre El pacifista que pretenia volar una
discoteca, de Joan Gasull, a càrrec de l’autor i Marta Costa-Pau,
de l’Editorial Llibres del Segle.
El cas Tiffany’s forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. L’autor d’aquest llibre va viure es fets de molt a prop i en fa una
narració trepidant i fidedigna, molt diferent de sa versió manipulada i
propagandista que en va donar el règim franquista.

Estil musical d’autor Folk-pop. Ve acompanyat d’una banda exquisita amb
Agustí Borrell (bateria), Pedrito Martínez (baix), Dani Casas (guitarra
elèctrica) i Marta White (veu).

Dimecres 19 d’abril
A les 16.30 h, a l’aula de psicomotricitat
de l’Escola Caritat Serinyana
Xerrada La relació adult i infant:

quan l’adult es situa a l’alçada de l’infant,
a càrrec de Xavi Forcadell Drago.
Entrada lliure. Organitza: AMPA Escola Caritat Serinyana

Dissabte 22 d’abril
De 9.30 a 15.30 h, a l’Espai Cap de Creus

Jornada de portes obertes
A les 10 h

1a Aquatló solidària per parelles
Més informació: www.curses.cat/aquatlocadaques2017
Organitza: Club Natació SWIMFASTERSALT, la Sansilvestre de
Cadaqués i col·labora: Ajuntament de Cadaqués

Setmana Cultural 2017

A les 12 h a la Plaja

(del 21 al 30 d’abril)

XXI Llançada de Passanelles

Divendres 21 d’abril

Organitza: Toni Gironès, Ajuntament de Cadaqués i Rafel Llinares

A les 17 h, a sa primera planta de la Societat l’Amistat
Obertura al públic de s’exposició des

A les 20 h al Teatre Art i Joia

cartells de la XXXVII Setmana Cultural de Cadaqués,
a càrrec des nens i nenes de l’Escola i l’Institut.
Organitza: Ajuntament de Cadaqués, Societat l’Amistat, Escola i Institut

A les 19 h, a la Sala Meifrèn de la Societat l’Amistat
Presentació des llibre La Costa Brava,
Àlbum guia 1925. Edicions Sidillà
L’any 1925 l’Ateneu Empordanès editava L’Àlbum guia de la Costa Brava,
una de ses primeres guies que es van publicar sobre el litoral de la regió de
Girona. Ara, Edicions Sidillà ha recuperat l’edició original i hi han afegit
textos d’autors contemporanis que, com es seus predecessors, estan relacionats amb cadascuna de les ciutats i de les viles de la Costa Brava.

Cicle Gaudí
Espanya en dues trinxeres, la Guerra Civil en color
Projecció des llargmetratge documental dirigit per Francesc Escribano i Luis Carrizo que explica la Guerra Civil Espanyola des de la
distància històrica i amb una nova mirada.
Entrada general: 4,5€ / Subscriptors Vanguardia 2x1 /
Habitants de Cadaqués i Carnet Jove: 3€

Diumenge 23 d’abril

Dimarts 25 d’abril

Sant Jordi

De les 10 a la 13 h, a s’Aranella

Durant tot es dematí, al Passeig

Cursa solidària

Venda de llibres i roses

a càrrec des nens i nenes de l’Institut,
a benefici de la ONG Save the Children

A les 12 h, al Passeig

Exhibició de zumba

De les 15 a les 16.30 h, al Camp de Futbol de la UE Cadaqués

a càrrec de Jazz Cadaqués

Cursa solidària

A les 12.30 h, al Passeig

Sardanes

a càrrec des nens i nenes de l’Escola,
a benefici de la ONG Save the Children

amb la Cobla La Principal de Banyoles

A les 17 h, a Can Shelabi

Jam Session
de l’Escola de Música Bufaventfort
Organitza: Escola de Música Bufaventfort

Dilluns 24 d’abril
Durant tot lo dia, a l’Hospital

Jornada de Portes Obertes
A les 17 h, a l’Hospital,
Ses alumnes de primer de primària i de l’Escola de
Música Bufaventfort oferiran música i cançons a ses avis

A les 19 h, a la Sala Meifrèn de la Societat l’Amistat
Presentació de l’associació Ceps de Cap de Creus
Amb tast de vins des cellers integrants: Cellers Mas Estela, Mas
Marés d’Espelt i Mas Sa Perafita de Martín Faixó

Dimecres 26 d’abril

Divendres de 28 d’abril

A les 17 h, al Teatre Art i Joia

A partir de les 9.30 h, a la Sala de la Societat l’Amistat

Gent Salada

Jocs Florals

Gravació des programa Gent Salada
de Ràdio Cap de Creus. Obert a tothom.
En acabar es farà es sorteig de quarts de finals

a càrrec des nens i nenes de l’Escola i l’Institut.

Proclamació des guanyadors des cartells de
la XXXVII Setmana Cultural de Cadaqués
a càrrec des nens i nenes de l’Escola i l’Institut.
Acte obert a tothom
A les 15.30 h, a l’Escola Caritat Serinyana

Dijous 27 d’abril
A les 19 h, al Pavelló Es Quatre Camins

XXXVI Trobada de Cuina
Mostra gastronòmica i popular de sa nostra cuina.
Amb la participació de la comissió de ses Dones de la Cuina,
ses alumnes des centres educatius i tot el poble de Cadaqués

Grufal
Conte teatralitzat pes nens i nenes de cicle infantil i primària
a càrrec del grup de mares i pares amics de la lectura.
Adreçat as nens i nenes de cicle infantil i primària
A les 18 h, al Casal de la Gent Gran Art i Joia

Diada de portes obertes
A les 18.30 h

Cantada de la Coral Art i Joia
i tot seguit berenar de germanor per tothom
A les 19.30 h, a la Societat l’Amistat
Inauguració de CONCENTR·ART
Ses galeries, tallers i espais d’artistes de Cadaqués mostren sa seu
programació en una acció conjunta a ses sales d’exposició de la
Societat l’Amistat

Dissabte 29 d’abril

Diumenge 7 de maig

A les 11.30 h, al Teatre Art i Joia

V Pujada a Sant Pere de Rodes des de Cadaqués

Premis Literaris de Cadaqués
Premi periodístic:
Cadaqués a Carles Rahola (34a convocatòria)

Més informació: Oficina de Turisme o www.viapirena.org
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni, Associació Via Pirena,
Parc Natural de Cap de Creus (PNCC) i Ajuntament de Cadaqués

Premi de poesia catalana:
Cadaqués a Rosa Leveroni (30a convocatòria)
Premi de reconeixement a la trajectòria literària:
Cadaqués a Quima Jaume (22a convocatòria)
Amb l’actuació de la Coral Cant de Quers
Organitza: Ajuntament de Cadaqués

A les 22.30 h, a la Sala de la Societat l’Amistat
Concert de Tòfol Martínez blues band,
presentació des seu nou treball No Panic.
Disc de blues, però canviant es format instrumental i sa presentació en
escena, amb un repertori de peces pròpies i de versions del blues antic.
Entrada gratuïta

Diumenge 30 d’abril
Durant tot lo dia, al Passeig,

Fira de brocanters

Dissabte 20 maig
A les 20 h, al Teatre Art i Joia

Cicle Gaudí
Un monstruo viene a verme
Projecció de sa pel·lícula de J.A. Bayona, que explica la història d’en
Connor, de 12 anys, que després de la separació des seus pares, ha de
portar les regnes de sa casa ja que sa seu mare té càncer. El noi intentarà
superar ses seus pors i fòbies amb l’ajuda d’un monstre. Ses seus fantasies
no només l’enfrontaran amb la realitat, sinó també amb sa seu àvia.
Entrada general: 4,5€ / Subscriptors Vanguardia 2x1 /
Habitants de Cadaqués i Carnet Jove: 3€

Diumenge 21 de maig
Durant tot lo dia

68a Festa de la Gent Gran de Cadaqués
Organitza: Ajuntament de Cadaqués i Patronat de la Vellesa

Dissabte 27 de maig
Durant tot lo dia, al Passeig

Mostra d’Art
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Cadaqués

Diumenge 28 de maig
Durant tot lo dia, al Passeig

Fira de brocanters

Dissabte 10 de juny
Festa de la UE Cadaqués

10 i 11 de juny
Al Passeig,

Primavera Rock Festival

A les 21 h, al Pavelló Es Quatre Camins

20è Festival de fi de curs de Jazz Cadaqués
Representació d’El rey león
Entrada fins a 4t ESO: 2’50€ / Adults: 3’50€
Hi haurà servei de bar. Organitza: Jazz Cadaqués

Dissabte 17 de juny
A les 20 h, al Teatre Art i Joia

Cicle Gaudí
Incerta Glòria

3 i 4 de juny
Durant tot es cap de setmana, al Passeig i a ses Ribes

1900, un americano a Cadaqués
13a Fira d’Indians
Venda de productes artesans, música en viu i activitats
per a totes ses edats amb un autèntic esperit indià.
Organitza: Cubanéame i Ajuntament de Cadaqués

Projecció de sa pel·lícula d’Agustí Virallonga, produïda per Isona
Passola i basada en la novel·la de Joan Sales. Narra la història de
Lluís, un jove oficial republicà que és temporalment destinat en un
lloc inhòspit i desert. Allà coneixerà una enigmàtica vídua de qui
s’enamorarà. Es fets transcorren en el front d’Aragó, l’any 1937.
Entrada general: 4,5€ / Subscriptors Vanguardia 2x1 /
Habitants de Cadaqués i Carnet Jove: 3€

Cicle Gaudí

Ruta Dalí
a peu

El Teatre Art i Joia acollirà, organitzat per l’Acadèmia de
Cinema Català, el Cicle Gaudí, circuit estable de cinema, per
apropar a ses espectadors el cinema produït a Catalunya.

Reedició del recorregut format per una sèrie de suports
que plasmen elements molt significatius del paisatge
cadaquesenc i que deixen testimoni del vincle
Dalí-Cadaqués en diferents èpoques.

a Cadaqués

Un dissabte de cada mes es podrà veure una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a un preu molt ajustat!

Programació
22 abril a les 20 h:
Espanya en dues trinxeres, la guerra civil en color
20 maig a les 20 h: Un monstruo viene a verme
17 juny, a les 20 h: Incerta glòria

CONCENTR·ART
28, 29, 30 d’abril i 1 de maig
Acció conjunta de galeries, tallers i espais d’artistes de
Cadaqués on mostren sa seu programació a ses sales
d’exposició de la Societat l’Amistat.
Es podrà visitar de les 11 a les 14 h i de 18 a 21 h

Parròquia de Santa Maria de Cadaqués

Misses de Setmana Santa
Diumenge de Rams

Divendres Sant

A les 10 des dematí,
Benedicció de rams davant de la
Iglesi i celebració de l’Eucaristia

A les 11 des dematí,
Via Crucis

Dimecres Sant

CONCENTR·ART NIT
15 de juliol, 12 d’agost
i 9 de setembre
Galeries i tallers oberts de 19 a 00 h

A les 20 h,
Celebració comunitària del
sagrament de la Reconciliació

Dijous Sant
A les 20 h,
Missa del Sopar del Senyor

A les 20 h,
Celebració de la
Passió del Senyor

Dissabte Sant
A les 22 h,
Vetlla Pasqual

Diumenge de Pasqua
A les 10 des dematí
Celebració de l’Eucaristia

Autora des cartell anunciador d’enguany:

Ainhoa Vargas

Autora de sa portada des programa:

Jorgina Donat

Agraïments:
APAT, Brigada de l’Ajuntament, Casal de Gent Gran Art i Joia, Coral del Casal de Gent Gran Art i Joia, CEESCA, Comissió de ses Dones de la Cuina, Mariona Giró, Col·lectiu d’Artistes de Cadaqués, Escola de Música Bufaventfort, Jazz Cadaqués, Jurat des Premis Literaris, Llar d’Infants i AMPA Es Papanell,
Escola i AMPA Caritat Serinyana, SIN i AMPA Cap de Creus, Coral Cant de Quers, Oficina de Turisme, Parc Natural de Cap de Creus, Parròquia de Cadaqués, Patronat de la Vellesa, Pavelló Es Quatre Camins, Rafel Llinares, Toni Gironès, Residència L’Hospital, Bar Casino, Societat l’Amistat, Serveis Marítims,
Acadèmia del Cinema Català, Associació CEPS DE CAP DE CREUS, grup de mares i pares Amics de la lectura, voluntaris i tot el poble de Cadaqués.

Organitza
FUNDACIÓ MARMESSORIA DEL GENERAL
ESCOFET
CADAQUÉS

i tot el poble de Cadaqués

Verge Maria, 30 • 17430 Santa Coloma de Farners • Tel. 972 840 350

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

