Setmana

Cultural

Cadaqués
Del 23 al 29 d’abril de 2018

Benvolguts,
Arriba es mes d’abril i amb ell la Setmana
Cultural, que enguany celebra sa XXXVII edició. Un cop més vos presentem un programa
carregat d’actes populars, alguns tan nostros
com la Trobada de Cuina, es Premis Literaris
i es Jocs Florals, i d’atres de nous que volem
que siguin un reclam per acostar la cultura a
tots es cadaquesencs. Hi trobareu un recital
en homenatge a Lorca, una presentació d’un
llibre amb la gent de Cadaqués com a protagonistes, la final des programa de ràdio Gent
Salada, tallers, cinema i espectacles per la
mainada.
Així mateix, ses alumnes del col·legi i l’institut també en seran partícips, amb activitats
organitzades especialment per ells i que
giraran entorn la temàtica de ses oficis.
Una setmana plena d’activitats per a tothom.
Esperem que pugueu trobar un moment per
gaudir-ne i fer-vos-la vostra!
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
Dissabte
14 d’abril

Diumenge
22 d’abril

A les 18.30 h,
a la Societat l’Amistat

Costa Brava Stage Run

Presentació des llibre
Operació Urnes

de Laia Vicens i Xavi Tedó

Organitza: Plataforma Cadaqués per la
Democràcia

Divendres
20 d’abril
A les 17 h, a sa primera planta
de la Societat l’Amistat

Exposició
Obertura al públic de s’exposició
des cartells de la XXXVIII 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

Cursa a peu arran de mar durant 3
dies per la Costa Brava
Més informació:
https://cbsr.run/ca/

SETMANA
CULTURAL

del 23 al 29 d’abril

Dilluns
23 d’abril
SANT JORDI
Durant tot es dematí, al Passeig

Venda de
llibres i roses
A les 12.30 h, al Passeig

Exhibició de zumba
a càrrec de Jazz Cadaqués

Dissabte
21 d’abril
A les 18.30 h,
a la Societat l’Amistat

Presentació des llibre

Cadaqués de portes endintre
de Rafael Tirado

A la 13 h, al Passeig

Tastet musical de gralla
Durant tot lo dia, a l’Hospital

Jornada de
Portes Obertes
A les 17 h, a l’Hospital
Ses alumnes de primària de
l’Escola Caritat Serinyana i
del Taller de Música oferiran

música i cançons
a ses avis

Dimarts
24 d’abril

Dijous
26 d’abril

A les 17.30 h, a la Sala Meifrèn
de la Societat l’Amistat

A les 19 h, al Pavelló
Es Quatre Camins

Taller d’Scrapbook

XXXVII Trobada
de Cuina

Inscripcions a la Societat l’Amistat.
Preu: 15€. Farem un miniàlbum!
A les 18 h, al Casal de la
Gent Gran Art i Joia

Xerrada

Mecanismes per agilitzar la
ment, a càrrec de la Dra. Esther
Celda, metgessa

La memòria és necessària i imprescindible a totes ses edats. S’oferiran tècniques estimulatives per agilitzar-la, prevenir es seu deteriorament i mantenir-la en
condicions òptimes, el màxim de temps
possible, per a poder gaudir d’una bona
qualitat de vida

Dimecres
25 d’abril
A partir de les 10 h,
a Es Caials

Cursa solidària
a càrrec des nens i nenes de l’Institut, a benefici de Save the children
De les 15 a les 16.30 h,
al camp de futbol

Cursa solidària
a càrrec des nens i nenes de l’Escola, a benefici de Save the children
A les 17 h,
al Teatre Art i Joia
Final des programa de ràdio

Gent Salada

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

Divendres
27 d’abril
A partir de les 9.30 h, a La Sala

Jocs Florals
A càrrec des nens i nenes
de l’Escola i l’Institut.

Proclamació des guanyadors
des cartells de la XXXVIII Setmana Cultural de Cadaqués, a

càrrec des nens i nenes de l’Escola i
l’Institut. Acte obert a tothom
A les 17 h, a sa segona planta
de la Societat l’Amistat

Tarda de contes
i activitats
Es nens i nenes podran participar i
jugar a ses oficis. En acabar es podrà accedir a la biblioteca infantil
per mirar o emportar-se contes
Org.: mares i pares de la biblioteca infantil

A partir de les 18 h i fins les 20 h,
al Casal de la Gent Gran Art i Joia

Diada de portes obertes
A les 18.30 h

Cantada de la Coral
de Gent Gran Art i Joia.
A la mitja part hi haurà un pica pica
per tothom

Dissabte
28 d’abril

Diumenge
29 d’abril

Durant tot lo dia,
al Passeig

Durant tot lo dia,
al Passeig

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

De 9 a 15 h,
a l’Espai Cap de Creus

Jornada de
portes obertes
A les 11.30 h,
al Teatre Art i Joia

Premis Literaris
de Cadaqués
Premi periodístic:
Cadaqués a Carles Rahola
(35a edició)
Premi de poesia catalana:
Cadaqués a Rosa Leveroni
(31a edició)
Premi de reconeixement
a la trajectòria literària:
Cadaqués a Quima Jaume
(22a convocatòria)
Es farà un homenatge a Quima
Jaume as 25 anys de sa seu mort
A les 17.30 h,
a la plaça Carles Rahola
(antiga plaça Art i Joia)

Musicirc de
Cirquet Confetti
Espectacle infantil: circ i pallassos
amb música en directe
A les 19 h,
al Teatre Art i Joia

Cicle Gaudí

La Librería d’Isabel Coixet
Entrada: 3€

Fira de Brocanters
A les 20.30 h,
a la Societat l’Amistat

Recital Lorca
de Joel Minguet
Entrada: 5€
En acabar s’oferirà una copa de
cava a ses assistents

Dissabte
5 de maig
A les 18 h,
al Teatre Art i Joia

Cinema
Projecció de sa pel·lícula
Miss Dalí de Ventura Pons
Entrada lliure

Diumenge
6 de maig
VI Pujada a
Sant Pere de Rodes
des de Cadaqués
Més informació:
www.viapirena.org
Organitza: Agència Catalana de Patrimoni,
Associació Via Pirena, Parc Natural de Cap
de Creus (PNCC) i Ajuntament de Cadaqués

Dissabte
19 de maig
A les 19 h, al Teatre Art i Joia

Cicle Gaudí

Pau, la força d’un silenci
Entrada: 3€

Diumenge
20 de maig
Durant tot lo dia

69a Festa de la Gent
Gran de Cadaqués

Dissabte 9
i diumenge 10
de juny
Durant tot lo dia, al Passeig

Primavera Rock Festival

15, 16 i 17 de juny
Al Teatre Art i Joia

Cadaqués
Shortfilm Festival
Més informació:
www.cadaquesfilm.com

Organitza: Ajuntament de Cadaqués, Patronat de la Vellesa i Societat l’Amistat

Dissabte
26 de maig
Durant tot lo dia, al Passeig

Mostra d’Art

Dissabte
16 de juny
Durant tot lo dia,
al Passeig

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

Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Cadaqués

Diumenge
27 de maig

A les 22 h,
a la plaça Carles Rahola

Liceu a la fresca:
Manon Lescaut

Durant tot lo dia, al Passeig

Fira de Brocanters

Dissabte
2 de juny
Durant tot lo dia

Dia de ses Indians
Activitats per totes ses edats i música en viu amb un autèntic esperit
indià. Més informació a l’apartat
agenda de www.visitcadaques.org
Organitza: Àrea de Fires de l’Ajuntament de
Cadaqués

Dissabte
30 de juny
A les 19 h,
al Teatre Art i Joia

Cicle Gaudí

Una mujer fantástica
Entrada: 3€

Autora de sa portada des programa:

Maria Carreras Díaz

Autora des cartell anunciador d’enguany:

Ana Luisa Pereira

Agraïments:
Casal de Gent Gran Art i Joia, Coral del Casal de Gent Gran Art i Joia, Centre
d’Estudis Cadaquesencs (CEESCA), Societat l’Amistat, Comissió de ses Dones de
la Cuina, Col·lectiu d’Artistes de Cadaqués, Confraria de pescadors de Cadaqués,
Taller de Música de Cadaqués, Jazz Cadaqués, Jurat des Premis Literaris, Ventura Pons, Llar d’Infants, AMPA Es Papanell, Escola i AMPA Caritat Serinyana, SIN
i AMPA Cap de Creus, Cicle Gaudí, Parc Natural de Cap de Creus, Ràdio Cap de
Creus, Patronat de la Vellesa, Pavelló Es Quatre Camins, Residència L’Hospital,
Brigada de l’Ajuntament, Lídia Kontos, voluntaris, mares i pares de la biblioteca
infantil, i tot el poble de Cadaqués.

Organitza

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

FUNDACIÓ MARMESSORIA DEL GENERAL
ESCOFET

i tot el poble de Cadaqués

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

CADAQUÉS

