
La Casa de l’Abat obrirà les se-
ves portes als visitants, aquest dis-
sabte dia ,  i acollirà una sessió
d’Urban Sketching a càrrec del
col·lectiu Urban Sketchers Giro-
na. Durant tot el matí, els dibui-
xants il·lustraran in situ la Casa de
l’Abat. L’activitat és oberta a tot-
hom, es pot venir a dibuixar o úni-
cament a visitar aquest espai d’in-
terès. Hi haurà servei de beguda a
càrrec del productor local de la
Mar d’Amunt cervesa artesana. La
proposta, organitzada pels matei-
xos propietaris de la Casa de l’Abat
i Ecoturisme Empordà amb el su-
port de Llançà Turisme de l’Ajun-
tament de Llançà, s’emmarca dins
de les Jornades Europees de Patri-
moni, una iniciativa conjunta del
Consell d’Europa i la Comissió
Europea i que està considerada
com la manifestació cultural par-
ticipativa més important d’Euro-
pa en matèria de patrimoni. Tam-
bé a Llançà està prevista una visita
teatralitzada: El monjo Crispí, per
tot el nucli antic, el dia .

El Consell d’Europa dedica la
a edició de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni (JEP) enguany
sota el lema “Patrimoni i natura:
un paisatge de possibilitats”. Les
Jornades Europees del Patrimoni
se celebren a Catalunya els dies ,
 i  d’octubre del  amb l’ob-
jectiu de posar en relleu els valors
patrimonials incorporats a la na-

tura, la importància del medi am-
bient sobre els estils de vida de les
persones i la influència que té so-
bre el benestar i el creixement so-
cioeconòmic de les comunitats. 

A Castelló d’Empúries,  el di-
vendres a les  del migdia, al Mu-
seu d’Història Medieval de la Cú-
ria-Presó, del s. XIV, tindrà lloc
una visita guiada  a càrrec de Jordi
Canet, i tot seguit es visitarà la Si-
nagoga del Puig Mercadal a càrrec
d’Ariadna Comas. El preu és de 
 per persona (menors de  anys,
gratuït) i es recomana reservar
prèviament al telèfon    .
A l’antiga Sinagoga jueva  es faran
dues visites guiades més durant el
cap de setmana: el dissabte  d’oc-
tubre a / d’, i el diumenge 
d’octubre a les  del migdia, per
 . També dissabte  tindran lloc
dues visites guiades Castelló
d’Empúries medieval al centre
històric, a les  i a les , a càrrec
d’EmpordàBrava. I el diumenge 
d’octubre, a les  del matí, tindrà
lloc una nova visita guiada de l’Iti-
nerari Literari Fages de Climent.

Cloenda exposició a Figueres
Dins de les Jornades Europees del

Patrimoni a Figueres, la Casa Em-
pordà de Figueres acull, aquest di-
jous, la cloenda de l’exposició
Fort. El temps no importa, amb la
intervenció de l’arquitecte Joan
Falgueres, l’historiador Juli
Gutiér rez Deulofeu i l’enòleg
Eduard Puig Vayreda. 

Les Jornades arriben amb una
àmplia presència arreu de la co-
marca.  A l’Escala, hi haurà visita
guiada a la Domus d’Empúries i
portes obertes al jaciment, i tam-
bé a l’Alfolí de la Sal, el dia . 

Els dies ,  i  d’octubre, Roses
s’uneix a la celebració de les Jor-
nades Europees del Patrimoni
amb una desena d’activitats de
format molt variat que permeten
endinsar-se en el patrimoni ro-
sinc des de diferents vessants, ja
sigui jugant a una missió skapeals
búnquers del Castell, participant
en el Cafè de la Memòria a Ca
l’Anita, amb visites guiades o fent
un itinerari personal (Locus
Amoenus) fins a la Biblioteca de
Roses. El dia , a l’església, hi hau-
rà concert  amb l’Orquestra Ver-
satile a les sis de la tarda. 

Les jornades continuen unint
patrimoni i música a Borrassà
amb una visita guiada a l’església
de Sant Andreu, el dia  a les  de
la tarda i concert amb La Jove Or-
questra de Figueres, a les .
L’agenda de totes les activitats es
pot consultar al web http://patri-
moni.gencat.cat/ca/jep.

SÒNIA FUENTES FIGUERES

Matinal d’Urban Sketching, 
a la Casa de l’Abat de Llançà 
Dins les Jornades del Patrimoni que se celebren del 6 al 8 d’octubre

LES PROPOSTES
EMPORDÀ

 «EL PAISATGE QUE ESTIMES»
Dia 7 a la Farinera. Instal·lació
comuna de les postals creades
entre particulars, entitats, esco-
les... del municipi i entorn. Acció
proposada per Pilar Farrés.

EMPORDÀ

 VISITA COMENTADA Dijous, a
les 19 hores. Clou l’exposició
Fort. El temps no importa, 
amb una visita comentada a la
Casa Empordà amb veus com la
Joan Falgueres o Juli Gutiérrez.

EMPORDÀ

 ESGLÉSIES AMB MÚSICA Dis-
sabte, a les 16 i a les 18 hores.
L’església de Sant Andreu de Bor -
rassà se suma a les Jornades amb
visita guiada i concert amb la Jove
Orquestra de Figueres.

Roses proposa una desena
d’activitats de format molt
variat per endinsar el públic
en el patrimoni local

La Ruta de l’Art de Castelló
d’Empúries arribarà del  al 
d’octubre, a la seva desena edició
plenament consolidada i amb la
presència de noranta artistes de
tots els estils i disciplines, entre
ells representants de Galícia i Ma-
drid, i una àmplia presència
d’obres procedents d’arreu de Ca-
talunya. 

L’ànima de la Ruta, Anna Maria
Constanseu, i l’alcalde del muni-
cipi, Salvi Güell, han escollit la
Casa Can Contreras del municipi
per presentar la programació
d’enguany que s’obrirà dijous dia
 donant pas a la primera de les
activitats paral·leles, “que han
anat cobrant cada any més impor-
tància” ha destacat Constanseu.
Aquest mateix dia, a les  del
migdia, es presentarà el llibre Cre-
ma Londres a Tarragona de la fo-
tògrafa Roser Arqués, una de les
artistes participants en la Mostra.
L’obertura oficial es farà a les qua-
tre de la tarda i a les vuit del vespre
s’han previst diferents actuacions
musicals per celebrar l’aniversari:
hi haurà música en directe amb
els Serfs Música i a continuació els

Senyors del Foc faran un especta-
cle d’homenatge a aquests deu
anys.

La Ruta es podrà visita en una
vintena d’espais públics i privats
del municipi i en aquesta edició
s’afegeix l’Espai Zero, al Rentador,
on es farà una acció puntual. Les
exposicions es podran visitar al
llarg de divendres, dissabte i diu-
menge, jornada que es tancarà
amb una activitat nova, un con-
cert de Cor i Orgue a càrrec de
l’Orfeó Laudate-Jonatan Carbó
dirigit per David Malet, a la Basí-
lica de Castelló d’Empúries i amb
entrada gratuïta.

Un dels espais consolidats de la
Ruta és el Mercat d’Art, instal·lat a
la Sala Municipal, on es combina-
rà l’activitat amb tast de vins. L’ob-
jectiu és oferir al visitant l’opció de
comprar art a bon preu, i al mateix
temps col·laborar solidàriament
amb Mifas (bàsquet en cadira de
rodes).

L’alcalde Salvi Güell s’ha mos-
trat satisfet de la rellevància que
ha adquirit aquest esdeveniment
cultural al municipi i s’ha destacat
un cop més la seva qualitat. En-
guany participen en la mostra
alumnes i professors de l’Escola
de Belles Arts de Barcelona, i tam-
bé s’ha convidat a l’Escola d’Arts
d’Olot. Entre els participants, vin-
guts d’arreu de Catalunya, destaca
la presència també d’artistes reco-
neguts de Madrid i Galícia.

S. FUENTES CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La desena Ruta de l’Art
presenta 90 artistes del 12
al 15 d’octubre, a Castelló

Les activitats paral·leles
van en augment, amb 
un gran espectacle de foc 
i un concert de Cor i Orgue

SÒNIA FUENTES

La presentació s’ha fet a la Casa Can Contreras de Castelló.
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Visiteu la nostra pàgina web www.casinomenestral.cat
Poeta Marquina, 2 (seu provisional) · 17600 Figueres

Tel. 972 678 666 · info@casinomenestral.cat

• CORAL SI JOVE ‐ Coral per a joves del Casino Menestral. Divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

• CLUB ESCACS FIGUERES
Matrícula oberta curs 2017/18 Grups reduïts segons nivell. ‐ de dilluns a divendres de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda. Dissabtes de 2/4 de 10 a 11 hores.
Informació escolaescacsfigueres@gmail.com  //   Tel. 629827368 – 603491068

•CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS
Festa del Bassegoda, 7 i 8 d’octubre de 2017.
•ESCOLA DE MÚSICA ALLEGRO 
inscripcions obertes per alumnes a partir de 4 anys.
•ATENEA
Divendres, 6 d'octubre de 2017 a les 8 h del vespre
Acte commemoratiu del bicentenari de Pep Ventura i de Figueres Capital de la Sardana 2017
Venècia‐París‐Figueres‐L'Havana. Viatge musical a través del repertori de Pep Ventura 
Conferència d'Anna Costal, doctora en Musicologia i especialista en Pep Ventura.
L’acte tindrà lloc a la seu provisional del Casino Menestral, C/ Poeta Marquina, 2.
•ORQUESTRA VERSATILE
Diumenge 8 d’octubre a les 18:00 hores,  concert a l’Esglèsia de Roses.
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AQUEST DIUMENGE, A LES 10 HORES

Ruta per descobrir sis
edificis a Cadaqués

El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya organitza, diumenge, una
ruta per sis edificis emblemàtics
dels arquitectes Peter Harnden i
Lanfranco Bombelli a Cadaqués.
La proposta és gratuïta i forma
part del Dia Mundial de l’Arqui-
tectura. Per participar-hi, cal ins-
criure’s a cultura.gir@coac. Com
a novetat, l’acte inclourà un con-
curs a Instagram amb tres catego-
ries i diferents premis.

REDACCIÓ CADAQUÉS


