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Dissabte 23
Plaça de l’Ajuntament, a 2/4 de 7 de la
tarda, arribada de la Flama del Canigó
Cercavila des de La Cate amb la partici-
pació dels castellers i geganters de
Figueres fins a la plaça de l’Ajuntament
amb l’encesa del peveter, lectura del
manifest, música, ball, coca i garnatxa
per a tothom. Organitza: La Cate, Òmni-
um Cultural i A.E. Sant Pere.

Plaça de l’Ajuntament, a les 10 de la nit,
Revetlla jove de Sant Joan
Amb Desenkant i Direcció Prohibida.
Organitza: Consell Local de Joventut de
Figueres.

Dijous 28
PROGRAMA FIRA DEL CINEMA 2012
A les 8 del vespre, a la seu provisional
del Casino Menestral Figuerenc
Inauguració de l’exposició sobre la
pel·lícula Victòria-3 d’Antoni Ribas.
Seguidament, a 2/4 de 9, taula rodona
sobre la relació entre el cinema i la histò-
ria de Catalunya, amb la participació de
Xabier Elorriaga (actor), Miquel Sanz
(guionista) i Toni Soler (periodista), mode-
rada per Sebastià Roig i Alfons Martínez.
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REVETLLA DE SANT PERE
Plaça de Catalunya, a partir de les 10
de la nit

ELS MAGIC’S
Música molt fresca de festa major, des de
boleros i pasdobles fins als temes més actu-
als de cada estiu pensats perquè la gent no
pari de ballar.

MIQUEL DEL ROIG
Tres paraules defineixen els concerts d’a-
quest cantautor de l’Ametlla de Mar:
humor, festa i país. Amb la interpretació
de les seves cançons per tota la geografia
catalana, “la gent xala i jo també xalo”,
diu el mateix Roig.

LA MONTECARLO
La Montecarlo és el que s’anomena un
conjunt de ball, amb temes propis i ver-
sions que et porten directament a la pista.
El grup es va fundar l’any 1984 i des

d’aleshores no ha parat de recórrer tots
els racons del país amb un directe d’una
qualitat musical excepcional.
Organitza: Ajuntament de Figueres i
Organitzacions Artístiques Montsol.

Divendres 29
A les 10 de la nit, a la pista de la Cate
Projecció del documental: 14 d’abril,
Macià contra Companys, del director
Manuel Huerga amb guió de Toni Soler.

Dissabte 30
A les 7 de la tarda, a la seu provisional
del Casino Menestral Figuerenc
Projecció Ara, Pla de La Funcional Teatre
i seguidament Victòria-3 (amb seqüències
filmades a Empuriabrava).

Festa del Barri Turó-Nova Estació de
Figueres

Diumenge 1
Tot el dia, a sota la coberta de la plaça
Catalunya
4a Fira del Cinema. Conjuntament amb: 36a
Fira del Segell i de la Moneda i el Col·lec-
cionisme, 10a Fira del Disc, 13a Trobada de
plaques de cava, 2a Gran Trobada d’inter-
canvi (taps corona, punts de llibre, calenda-
ris, postals, sobres de sucre...), 1a Trobada
d’intercanvi infantil (cromos, Gormitis, cartes,
Pakemon, patacons, tazos...). Organitza:
Casino Menestral Figuerenc.

Dimecres 4
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
CITY OF BELFAST BIG BAND & YOUTH
CONCERT BAND
La Banda Jove de Concert i la Big Band
City of Belfast la componen una selec-
ció de setanta músics d’entre 14 i 19
anys de la ciutat de Belfast. Es tracta
d’una de les formacions musicals joves
amb més reputació de tota la Gran
Bretanya.

JuliolJuliol
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Dijous 5
La Cate, a les 10 de la nit, Cinema a la
fresca
THE ARTIST
Hollywood, 1927. George Valentin és un
cèlebre actor de cinema mut a qui totes li
ponen, però l’arribada del cinema sonor
marca el final de la seva carrera i el porta
a caure en l’oblit, mentre la jove extra
Peppy Miller comença a ser propulsada
cap al firmament de les estrelles.

Divendres 6
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla ELS
ROSSINYOLETS

Dissabte 7
Plaça de Josep Pla, durant tot el dia
DIZAINA ART MARKET
Fira de joves creadors i emprenedors de
l’àmbit de l’art i el disseny tèxtil, joieria,
art&craft, fotografia, il·lustració o arts
plàstiques que volen donar a conèixer la
seva marca i crear sinergies amb d’altres
professionals del sector. La Fira comptarà
amb tallers i activitats per a tots els públics
i amb concerts a la tarda.
Organitza: Associació Dizaina Group,
amb el suport de l’Ajuntament de
Figueres.

Dissabte 7
Festa de l’Horta Capallera

Dissabte 7 i diumenge 8
Festa del barri de la Presó

Dimecres 11
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
DEKRÈPITS
Dekrèpits (2003) és un grup de ska-rock
combatiu, amb tendències folk, que abor-
da sense embuts la crítica social.

Dijous 12
La Cate, a les 10 de la nit, Cinema a la
fresca
EL ILUSIONISTA
El ilusionista narra les aventures d’un vell
mag que a principi de la dècada dels sei-
xanta viatja acompanyat del seu insepa-
rable conill fent espectacles de màgia per
tot Europa, en un món seduït pel rock i la
TV en què la innocència, la il·lusió i la
imaginació ja no tenen cabuda. Després
de sortir de París i passar per Londres,
l’il·lusionista arriba a un poblet d’Escòcia
on coneix Alice, una jove que encara pos-
seeix la ingenuïtat i la capacitat de sor-
presa pròpies de la infància.

Divendres 13
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla VILA
DE LA JONQUERA

Dimarts 17
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
MEDITERRÀNIA DANSA AMD 10 anys
Espectacle que culmina i resumeix la tra-
jectòria de l’Agrupació Mediterrània
Dansa de Figueres en aquests deu anys
d’existència. Una bona ocasió per gaudir
de l’associació figuerenca i de les seves
danses d’arrel tradicional.
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Dimecres 18
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
CITY JAZZ ORQUESTRA
La City Jazz Orquestra és una formació
britànica amateur amb cinquanta músics
universitaris, entre instrumentistes i can-
tants, fundada el 1992. La seva qualitat
interpretativa l’ha portat a fer concerts i a
participar en nombrosos festivals de jazz
d’arreu d’Europa.

Dijous 19
La Cate, a les 10 de la nit, Cinema a la
fresca i exhibició de la Colla Castellera
de Figueres
THE HUMAN TOWER (La torre humana)
Què és millor per tocar el cel amb els dits,
fer-ho individualment o mirar de pujar
col·lectivament creant un castell? Tres cul-
tures –la catalana, la xilena i l’índia–
miren de fer el mateix, sumar esforços per
obtenir un èxit col·lectiu. La construcció de
castells serveix perquè a Vilafranca del
Penedès, a Santiago de Xile i a Mumbai
desenes d’homes i dones s’uneixin per
anar més enllà. Una història global sobre
la passió, la valentia i la tensió de les tor-
res fetes per i amb persones.

Divendres 20
Rambla, a les 10 de la nit,
Audició de sardanes amb la cobla GENI-
SENCA

Dissabte 21
Festa Vivendes del Parc

Dimecres 25
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
NO PROBLEMO
No Problemo és un grup instrumental
figuerenc de blues, amb pinzellades de
funk i de jazz. Va néixer com a trio –dos
guitarres i un baix–, i amb el temps ha
incorporat percussió, saxos i claqué.

Dijous 26
La Cate, a les 10 de la nit, Cinema a la
fresca
LA INVENCIÓN DE HUGO
París, anys trenta. Hugo és un nen orfe,
rellotger i lladregot, que viu amagat dins
els murs d’una atrafegada estació de tren.
Ningú sap de la seva existència fins que
es troba amb una nena excèntrica, amb
la qual protagonitza una increïble i miste-
riosa aventura en intentar reparar un
robot espatllat.

Divendres 27
Rambla, a les 10 de la nit,
Audició de sardanes amb la cobla
FOMENT DEL MONTGRÍ
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Dimecres 1
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
DOLÇA TARDOR
BENVINGUTS AL PARAL·LEL
Històricament, l’avinguda del Paral·lel ha
estat el carrer dels espectacles de Barcelona,
amb reconeguts cabarets, teatres i cafès. En
aquests moments, només s’hi conserven
quatre teatres, entre els quals un renovat
Molino, amb una programació moderna
d’espectacles musicals i de cabaret.
A Benvinguts al Paral·lel, la Colla Dolça
Tardor fa un passeig en el temps per
aquesta avinguda barcelonina i ens convi-
da a gaudir de l’ambient i la màgia dels
seus millors espectacles.

Divendres 3
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla CIUTAT
DE GIRONA

Dimecres 8
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
DIRECCIÓ PROHIBIDA
Direcció Prohibida neix a Figueres el 2006.
Els cinc components del grup ofereixen un
estil de rock molt personal present ja en el
seu primer disc, Dicen (2009), i ara també
en el seu segon treball presentat el desem-
bre de 2011, El escenario de la vida.

Divendres 10
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla BISBAL
JOVE

Dimecres 15
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
VAFFUNKULO / SOMOS VIDA
Concert de rap a la plaça de Josep Pla
amb Vaffunkulo, banda que lluita per
canviar la societat a través de la seva
música i amb unes lletres d’alt contingut
polític, i Somos Vida, grup que parla
d’una cosa tan senzilla i alhora tan com-
plicada com és la vida, d’amor i realitat.

Divendres 17
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla CER-
VIANENCA

Dimecres 22
Plaça de Josep Pla, a les 10 de la nit
NIT D’ARTISTES EMPORDANESOS
Iaraquè?
Iaraquè? (2010) és fruit de la col·labora-
ció entre dos músics amb sensibilitats
artístiques ben diferents però complemen-
tàries que defineixen el seu estil com un
pop-rock acústic, eclèctic i d’estar per
casa, amb l’objectiu de fer música amb
l’única pretensió d’entretenir.

Loop Station
La tecnologia al servei de la veu. Aquest
és el punt de partida de l’espectacle que
presenta Paula Grande (Girona, 1986).
Una veu i una disparadora de loops, una
manera de fer sonar més del que es pot

AgostAgost
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veure a simple vista per parlar de l’amor,
la denúncia social, el pas del temps, les
diferències de gènere, les desigualtats...,
en definitiva, de la vida.

Pablo Guirao Trio
Formació rosinca formada per Pablo
Guirao, veu i guitarra; Adrià Hereu, bate-
ria, i Mariano Álvarez, baix. El grup neix
el 2010 per compartir les seves inquietuds
i experiències. Després d’alguns concerts,
guanyen el concurs Wolfest de Barcelona
i el concurs Joan Trayter de l’Embarraca’t
de Figueres 2012. Amb la gravació del
seu primer disc, Amor & Vicio (març
2012), comencen una gira estatal. Pablo

Guirao Trio és rock, funk, blues, coun-
try..., és el resultat de tot el que agrada
als seus components.

Sílvia de la Vega
Amant de la música des de sempre,
comença a rebre classes el 1999 i com-
pon els seus propis temes des de 2003.
Actualment toca, interpreta i compon
temes propis i en versiona de coneguts
amb un estil molt personal.

Divendres 24
Rambla, a les 10 de la nit
Audició de sardanes amb la cobla PRIN-
CIPAL D’OLOT.

Dissabte 1 i diumenge 2
Festa de Vilatenim

Del 29 d’agost al 2 de setembre
Festival Acústica. Figueres

Del 7 a l’11 de setembre
28a Mostra del Vi de l’Empordà
11 de setembre, a la plaça de l’Ajuntament, audició de sardanes amb la cobla
Els Rossinyolets.

Les sardanes estan organitzades pel Foment de la Sardana Pep Ventura
El cinema a la fresca l’organitzen La Cate i Diòptria

SetembreSetembre


