
FINSJUNY

Brava Tour. Ruta de tapes
Ruta de tapes pels diferents bars
i restaurants del municipi elabo-
rades especialment per comme-
morar el 50è aniversari.

DIMECRES
JUNY

19 h
Dia Internacional de la Música
Plaça de les Palmeres
Actuacions Demolition Man, 
Eslabón Perdido i Jam Session
Música Estiu 2017

20.30 h
Balls en línia (country…)
Plaça de les Palmeres – Club
Nàutic d’Empuriabrava
Organitza: Amics del ball

DIJOUS
JUNY

19 h
Centre Cívic d’Empuriabrava
Taula rodona sobre els orígens
d’Empuriabrava, sobre com es
va construir Empuriabrava,
l’origen i les característiques
urbanístiques 
Ponents: Xavier Monteys,
catedràtic d’Arquitectura
de la UPC; Pilar Parcerisas, 
crítica d’art i curadora d’exposi-
cions, i Àlex Giménez, arquitecte.
Modera: Ramon Iglesias, perio-
dista de la Cadena Ser
Col·labora: Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC)

DIVENDRES
JUNY

19 h
Llotja de la plaça Joan Alsina
Havaneres amb el grup ELS
PESCADORS DE L’ESCALA
Coca i vi dolç per a tothom
Col·labora: Vailets de l’Empordà

19.30 h
Llotja de la plaça Joan Alsina
Arribada de la Flama 
del Canigó a càrrec del GEIS
Amb la participació de la Colla
Castellera Vailets de l’Empordà i
la Colla Gegantera de Castelló
d’Empúries
Organitza: Grup Empordanès
d’Investigacions Subterrànies
(GEIS)
Col·laboren: Colla Castellera 
Vailets de l’Empordà i Colla Ge-
gantera de Castelló d’Empúries

22 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava
– Platja Gran
Encesa de la foguera 
a càrrec del GEIS
Organitza: Grup Empordanès
d’Investigacions Subterrànies
(GEIS)

22.30 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava

– Escenari principal
Música amb la banda 
de versions més autèntica del
moment: HOTEL COCHAMBRE

00 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava
– Platja Gran
Castell de focs d’artifici

01 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava
– Escenari principal
REKOVERS i PUNXA DISCOS
LLAMP

DISSABTE
JUNY

22.30 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava
Gran festa d’inauguració del
10è. Festival Sons del Món-Vi 
& Music
Concert de CHAMBAO 
i MERKADO NEGRO 
Col·labora: Pascual Arts Music 

DIUMENGE
JUNY

21 h
Plaça de les Palmeres – Club
Nàutic d’Empuriabrava
Gala del 50è aniversari 
d’Empuriabrava 
Portes obertes i còctel 
de benvinguda

22 h
Plaça de les Palmeres – Club
Nàutic d’Empuriabrava
Gala del 50è aniversari: 
Empuriabrava: 50 anys 
compartint el bon humor amb
l’actuació estel·lar de GUILLEM
ALBÀ i LA MARABUNTA
Reconeixements "Empuriabrava
50 anys"
Presentació de la banda sonora
del 50è aniversari d’Empuria-
brava I just wanna be with you,
creada pel compositor castelloní
MARC TIMÓN
Pastís i brindis d’aniversari 
amb la participació dels 
SENYORS DEL FOC
Col·laboren: Marc Timón 
i Senyors del Foc

Seguidament
Plaça de les Palmeres–Club 
Nàutic d’Empuriabrava
Gala del 50è aniversari 
d’Empuriabrava 
Ball i fi de festa amb el grup 
BANANNA BEACH

DILLUNS
JUNY

12 h
Passeig Marítim d’Empuriabrava
– Platja Gran–Edifici Girasol
Hissada de les banderes 
acreditatives de la bona 
qualitat ambiental i turística
de la platja d’Empuriabrava

18 h
Espais exteriors d’Empuriabrava:

1. Centre de serveis, 2. Alberes,
3. Platja Petita, 4. Illa Cartago, 
5. Poblat Típic i 6. Club Nàutic
d’Empuriabrava
Inauguració de l’exposició
“Empuriabrava, passat i pre-
sent”

Seguidament
Passeig Marítim-Platja Gran- 
Bocana del 26/06/2017 fins al
dia 30/09/2017
Inauguració del conjunt arqui-
tectònic "Empuriabrava 
en perspectiva", de l’estudi
d’arquitectura Juli Sanjuan 
i Clara Crous. Intervenció 
efímera interactiva, elaborada
amb pals de pomera i il·lustrada
amb el nom d’Empuriabrava.

20 h
Centre Cívic d’Empuriabrava
Presentació de l’audiovisual
E.M.P.U.R.I.A.B.R.A.V.A. 50
anys d’una visió
Repàs dels 50 anys 
d’Empuriabrava explicats 
pels mateixos protagonistes

 DIMECRES
JULIOL

18 h
Inauguració de l’EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA de pintures, 
escultures i fotografies, 
amb motiu dels 50 anys 
d’Empuriabrava
Aquesta serà una exposició
col·lectiva que pretendrà abor-
dar plàsticament els 50 anys de
la creació d’Empuriabrava per
part d’un grup heterogeni d’ar-
tistes que reflexionaran entorn
aquesta realitat. Hi exposaran:
Alfonso Alzamora, Josep
M. Ametlla, Carles Bros,
Gustau Carbó Berthold, Marta 
Carreras, Jordi Cassú, Narcís 
Coderch, Anna M. Constanseu,
Narcís Costa, Miquel Duran,
Pilar Farrés, Quim Farrés,
Antoni Federico, Imma Figueras,
Elena Fontrodà, Jordi Gispert,
Abdón Jordà, Esther Julià,
Claude Lambert, Daniel Lleixà,
Josep Ministral, Fiona Morrison, 
Cati Palou, Patxé, Manel Puig i
Juanjo Viñuela. Romandrà
oberta fins al mes de setembre.
Comissari: Enric Tubert 
Col·labora: Xon’s hotels
Hall de l’Hotel-Apartaments
Xon’s Platja

-JULIOL

I Beach Polo Empuriabrava

DISSABTE
JULIOL

17 h
III Rugby 7 platja
Festes del Carme (programació a
part, anotem els actes més relle-
vants)

-JULIOL

Pl. de les Palmeres
Mapping 50è aniversari
Acte central del 50è aniversari
d’Empuriabrava que consistirà
en un espectacle visual de 
projeccions i música. Es farà un
recorregut per la història 
d’Empuriabrava acompanyat
d’una interpretació, en directe,
de les millors òperes de la 
història de la música. 
Es projectaran imatges i objectes
virtuals de 2 o 3 dimensions 
a sobre de la torre del Club 
Nàutic d’Empuriabrava. Dijous 13
i divendres 14 de juliol.
Coprodueix: Associació Bienestar
Empuria i Ajuntament de Caste-
lló d’Empúries.

DIVENDRES
JULIOL

19 h
Holi Party 
Batalla de colors, adreçat a totes
i tots els infants i adolescents
que vulguin participar-hi.

DISSABTE
JULIOL

21.30 h
Gran cercavila temàtica 
produïda pels Comediants 
i amb la participació 
de les entitats del municipi.
Es recrearan els records, els am-
bients, els moments, els fets i els
personatges simbòlics més signi-
ficatius que reflecteixen l’origen,
el futur i el present d’Empuria-
brava. 
La proposta de cercavila 
s’estructurarà en tres parts, 
i hi haurà tot tipus d’elements
estètics de decoració, vestuari,
personatges, capgrossos, 
diables, castellers, màscares, 
artefactes escènics, música, so,
color, etc.
La cercavila s’iniciarà al Club
Nàutic d’Empuriabrava, 
transcorrerà per tota l’avinguda
Fages de Climent i finalitzarà 
al passeig marítim.
L’acte es clourà amb una gran
festa damunt de l’escenari situat
al Passeig Marítim-Bar La Bo-
nita, amb l’espectacle Va parir
tour, de Ràdio FLAIXBAC.
Serà una nit de música i ball,
obert a tot tipus de públic, 
gratuïta, a càrrec dels populars
presentadors i punxa discos
(DJ’s) de Ràdio Flaixbac.
Patrocina: Discoteca Passarel·la

DIUMENGE
JULIOL

III Festa Urbana, processó pels
Canals i ball amb l’orquestra
Europa. Piromusical 
Activitats esportives, diada 
castellera, actuacio ́ de l’Esbart
dansaire de Castello ́ d’Empúries,
processó de la verge del Carme
pels canals d’Empuriabrava 
i ofrena, actuacio ́ de la Colla 
castellera Vailets de l’Emporda ̀, 

actuacio ́ dels Gegants i Grallers
de Castello ́ d’Empúries, 
presentació inèdita, audició i ba-
llada de la sardana Ampuria
Brava del mestre Rafael de Ma-
riano a càrrec de la Cobla Ros-
sinyolets.

A les 20 h,  Sardinada popular,
Piromusical i ball de fi de festa. 

Organitza: Amics de Francesc
Cabot.
Actes de celebració de les Festes
del Carme (vegeu programa a
part).

-JULIOL

Empuriabrava on the Beach
Tribut a les discoteques 
Scopas i Octopussy
Festa i música en record de la
histo ̀riques discoteques amb la
participacio ́ dels seus punxadis-
cos residents (DJ’s), 
per recordar les mítiques nits 
de l’Empuriabrava 
dels anys 70, 80 i 90.
Organitza: Amics de la Discoteca
Octopussy. 

AGOST

Cada dimarts a la nit Cinema
Cada dijous Cicle de Jazz

DISSABTE
AGOST

22.00 h
Gran concert de celebració 
del 50è aniversari 
d’Empuriabrava: The Original
Blues Briothers Band + Super-
fluid.
Concert gratuït a la platja 
d’Empuriabrava amb els mítics
The Blues Brothers que 
repassaran els grans temes 
de la seva dilatada trajectòria.
The Blues Brothers és el nom de
la banda de blues més mítica 
del planeta, que va estar com-
posta pels actors Dan Aykroyd i
John Belushi i alguns dels músics
més importants de la música
soul de la història. És també el
títol d’una pel·lícula estrenada el
1980, narrant la història fictícia
d’aquest grup. L’actual i reno-
vada banda americana The Origi-
nal Blues Brothers Band tocaran
a Empuriabrava, en un concert
intergeneracional, en el qual la
festa i la diversió estan assegu-
rades. Els acompanyarà el grup
convidat Superfluid.

 DISSABTE
SETEMBRE

Acte previ del Festival Terra de
Trobadors a la Platja Petita.
Vegeu programa a part 
del Festival Terra de Trobadors.

EMPURIABRAVA
SPORT
Vegeu agenda a part.
Tota l’agenda completa, 
la podreu trobar a: 
www.empuriabrava50.cat

14 20 DE JUNY DEL 2017SUPLEMENT ESPECIAL

Agenda


