
 
ACTIVITATS JULIOL 2010 

 

 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
Divendres 2 de juliol 
A les 22.15 h Sardanes cicle d’estiu: audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Baix Empordà. Al passeig del Mar. Organitza: Agrupació Amics de la Sardana 
de Sant Feliu de Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat. 
 
A les 22.30 h Teatre amb la representació de l’obra “Paraules encadenades” 
amb la companyia Benet Escriba. Al Teatre Auditori Municipal. Preu: 8,00 €. 
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme o una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla del teatre. Organitza: Agrupació Teatral Benet Escriba. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 3 de juliol 
De 10.00 h a 13.00 h Comerç just: mostra i venda de productes de comerç 
just, a la plaça del Mercat. (Cada primer dissabte de mes). 
 
De 10.00 h a 14.00 h Mercat de segona mà. A la plaça Salvador Espriu. Per a 
més informació enviar correu electrònic a associacio.vilartagues@hotmail.es i 
per inscripcions de forma personal a la cafeteria Casandra de la plaça Salvador 
Espriu. Organitza: Associació de Veïns de Vilartagues. 
 
A les 18.00 h Visita guiada a peu “Ruta del Puig de les Cols i Pedralta”. 
Sortida: Oficina de Turisme, passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de 
tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 €. Es recomana portar aigua i calçat de 
muntanya o adequat per caminar. (Comentaris en català, castellà, francès,  
anglès i italià). 
 
A les 22.30 h Teatre amb la representació de l’obra “Paraules encadenades” 
amb la companyia Benet Escriba. Al Teatre Auditori Municipal. Preu: 8,00 €. 
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme o una hora abans de 
l’espectacle a la taquilla del teatre. Organitza: Agrupació Teatral Benet Escriba. 
 
A les 22.30 h Revetlla popular, al parc de les Eres. Amenitzada pel Trio Costa 
Brava. Servei de bar amb coca i cava. Acte gratuït. Organitza: Associació de 
Veïns de Tueda. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 4 de juliol 
A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista 
Francisco, al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Ball amb música en viu amb l’organista José García, al Casal 
d’Avis Salvador Espriu. 
 



A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
Dimecres 7 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada en bicicleta “Ruta de Sant Amanç”. Si no es 
disposa de bicicleta es pot llogar: 2,00 €. Sortida: Oficina de Turisme, passeig 
del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 8,00 €. 
Es recomana portar aigua. (Comentaris en català, castellà, francès, anglès i 
italià). 
 
Divendres 9 i dissabte 10 de juliol 
Curs d’estiu de la Càtedra Dr. Martí Casals  de medicina en l’àmbit rural. 
“Medicina i salut en el món rural: una perspectiva actual” (2ona edició). A la 
sala Abat Panyelles del Monestir. Ponències relacionades amb la medicina i la 
infermeria, la farmàcia i la veterinària en el món rural avui: pràctiques i 
experiències professionals; i l’evolució de l’organització de la salut en l’àmbit 
rural.  
 
Divendres 9 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: Català, castellà, francès i anglès. 
Itinerari: passeig del Mar, conjunt monumental del Monestir, passeig del Mar i la 
casa del Museu de la Joguina. (En acabar la visita, possibilitat de visitar la 
col·lecció del Museu de la Joguina amb tarifa reduïda: 2,00 €, apart de la visita).  
Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). 
Durada: 1,30 h aprox. 
 
A les 22.15 h Sardanes cicle d’estiu: audició de sardanes, a càrrec de la 
cobla Rossinyolets. Al passeig del Mar. Organitza: Agrupació Amics de la 
Sardana de Sant Feliu de Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat. 
 
A la nit Festa Major de Sant Pol: Disco Movil Channel, a la platja de Sant 
Pol. Gratuït. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 10 de juliol 
Festa Major de Sant Pol: Durant tot el dia Parades de productes artesans i 
atraccions infantils, a la platja de Sant Pol.   
 
A les 17.00 h Sortida d’estudi als masos de la Vall d’Aro, a càrrec del 
professor d’història medieval de la UdG Pere Orti. Punt de sortida: entrada del 
Museu d’Història. Sortida amb cotxes particulars. Activitat gratuïta. Organitza: 
Museu d’Història – Espai del Metge i de la Salut Rural i Càtedra Dr. Martí 
Casals de medicina en l’àmbit rural de la UdG. Més informació: Museu 
d’Història, tel. 972 82 15 75 i 972 82 01 67, museuhistoria@guixols.cat. 
 
A les 17.30 h Festa Major de Sant Pol: Espectacle d’aerobic i hip-hop, a 
càrrec de Gimnàs 9Vital, a la platja de Sant Pol. Gratuït. 
 



A les 18.00 h Visita guiada a peu “Ruta del Massís de l’ Ardenya i la riera 
de les Comes”. Sortida: Oficina de Turisme, passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 
h. Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 €. Es recomana portar 
aigua i calçat de muntanya o adequat per caminar. (Comentaris en català, 
castellà, francès,  anglès i italià). 
 
A la nit Festa Major de Sant Pol: Espectacle flamenc amb Pasión Gitana, a 
la platja de Sant Pol. Gratuït. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 11 de juliol 
Durant tot el dia Festa Major de Sant Pol: Atraccions infantils , a la platja de 
Sant Pol. 
 
A les 10.00 h Festa Major de Sant Pol: Sardinada popular, a la platja de Sant 
Pol.  
 
A les 11.00 h Festa Major de Sant Pol: Concurs internacional de menjada 
de síndria, a la platja de Sant Pol.  
 
A les 12.00 h Festa Major de Sant Pol: Animació infantil, a la platja de Sant 
Pol. Gratuït. 
 
A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista Marc 
Rodriguez, al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Ball amb música en viu amb l’organista Jordi Giró, al casal 
d’avis Salvador Espriu. 
 
A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
A la nit Festa Major de Sant Pol: Focs d’artifici i fi de festa, ball amb el grup 
Chapó. A la platja de Sant Pol. Gratuït. 
 
Dimarts 13 de juliol 
De 10.00 h a 14.00 h Servei d’assessorament jurídic (SAJ) gratuït a Sant 
Feliu de Guíxols. Es pot reservar hora de forma presencial al mateix Servei 
d’Igualtat i Atenció a les Dones, al Centre Cívic Vilartagues – plaça Salvador 
Espriu, s/n o per telèfon al 972 82 01 01 o a l’adreça de correu electrònic 
juridic@guixols.cat. Organitza: SIAD amb la col·laboració de Guíxols 
Desenvolupament per l’assessorament laboral en temes d’igualtat. 
 
Dimecres 14 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada a peu “Ruta del Massís de l’ Ardenya i el 
litoral”. Sortida: Oficina de Turisme, passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda 
de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 €. Es recomana portar aigua i calçat 
de muntanya o adequat per caminar. (Comentaris en català, castellà, francès,  
anglès i italià). 
 



Divendres 16 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: Català, castellà, francès i anglès. 
Itinerari: passeig del Mar, conjunt monumental del Monestir, passeig del Mar i la 
casa del Museu de la Joguina. (En acabar la visita, possibilitat de visitar la 
col·lecció del Museu de la Joguina amb tarifa reduïda: 2,00 €, apart de la visita).  
Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). 
Durada: 1,30 h aprox. 
 
A les 20.00 h 10a Festa de la rambla Generalitat: Música i gresca per petits 
i grans. A la rambla Generalitat. Gratuït. 
 
A les 20.30 h Club de lectura d’adults, trobada dels membres del Club per 
comentar l’obra “Miracle a Llucmajor”, de Sebastià Alzamora. A la Biblioteca 
Pública Octavi Viader i Margarit. Organitza: ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols - Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. 
 
A partir de les 21.00 h Cançó de Taverna i sopar, amb el grup Els Llops de 
mar. Al restaurant el Cau del Pescador, celebració del 25è aniversari, c/ Sant 
Domènec, 11. Per a més informació i reserves: 972 32 40 52. Sopar al carrer. 
 
A partir de les 21.00 h Cançó de Taverna i sopar, amb Sé. Al restaurant Can 
Salvi, passeig del Mar, 23. Per a més informació i reserves: 972 32 10 13. 
 
A les 22.15 h Sardanes cicle d’estiu: audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Flama de Farners. Al passeig del Mar. Organitza: Agrupació Amics de la 
Sardana de Sant Feliu de Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 17 de juliol 
Durant tot el dia Parades de productes artesans, a la rambla Generalitat.  
 
Festivitat del Carme: 
A les 12.00 h Processó marítima i  a les 13.00 h Sardinada popular a 
l’esplanada del port, davant la llotja. Gratuït. 
 
A les 16.00 h Campionat de domino, al Casal d’Avis Salvador Espriu. 
Inscripcions al despatx del Casal Salvador Espriu, dimarts de 17.00 h a 19.00 h 
i dijous de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 19.00 h. 
 
A les 18.00 h Visita guiada en bicicleta “Ruta a l’entorn de Sant Feliu”. Si 
no es disposa de bicicleta es pot llogar: 2,00 €. Sortida: Oficina de Turisme, 
passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
8,00 €. Es recomana portar aigua. (Comentaris en català, castellà, francès, 
anglès i italià). 
 
De les 18.00 h a les 22.00 h 10a Festa de la rambla Generalitat: Castells 
inflables per petits i grans. A la rambla Generalitat. Gratuït. 
 



A les 22.00 h Gran Cantada de cançó de taverna de la Verge del Carme 
amb el grup Els Llops de mar i un grup convidat. A la platja de la badia. 
 
A les 22.00 h 10a Festa de la rambla Generalitat: Cantada de Cançó de 
Taverna amb Sé. A la rambla Generalitat. 
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Natalie Cole, a  
l’ Espai Port. Preu: 55 €, 45 € i 35 €. Venda d’entrades: 
internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la 
taquilla de l’Ajuntament de dilluns a dissabte de 18.00 h a 21.00 h.  Per a més 
informació: www.portaferrada.com. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 18 de juliol 
Durant tot el dia Gran fira d’artesans, al passeig del Mar. 
 
A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista X. Ros, 
al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Ball amb música en viu amb l’organista Carta Blanca, al Casal 
d’Avis Salvador Espriu. 
 
A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
De les 18.00 h a les 22.00 h 10a Festa de la rambla Generalitat: Castells 
inflables per petits i grans. A la rambla Generalitat. Gratuït. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna amb el grup Els Llops de mar. A la rambla 
Generalitat. Gratuït. 
 
Dimecres 21 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada en bicicleta “Ruta a l’entorn de Sant Feliu”. Si 
no es disposa de bicicleta es pot llogar: 2,00 €. Sortida: Oficina de Turisme, 
passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
8,00 € - es recomana portar aigua. (Comentaris en català, castellà, francès, 
anglès i italià). 
 
Dijous 22 de juliol 
A les 20.00 h Conferència sobre art “La galàxia Thyssen” a càrrec de 
Guillermo Solana, conservador en cap de la col·lecció Carmen Thyssen-
Bornemisza i director artístic del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid.  
Al Monestir de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Divendres 23 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: Català, castellà, francès i anglès. 
Itinerari: passeig del Mar, conjunt monumental del Monestir, passeig del Mar i la 



casa del Museu de la Joguina. (En acabar la visita, possibilitat de visitar la 
col·lecció del Museu de la Joguina amb tarifa reduïda: 2,00 €, apart de la visita).  
Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). 
Durada: 1,30 h aprox. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna amb el cantautor Sé, a la rambla Vidal. 
 
A les 22.15 h Sardanes cicle d’estiu: audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Foment del Montgrí. Al passeig del Mar. Organitza: Agrupació Amics de la 
Sardana de Sant Feliu de Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat. 
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Patti Smith, a  
l’ Espai Port. Preu: 55 €. Venda d’entrades: internet>www.telentrada.com, 
telèfon Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la taquilla de l’ajuntament de dilluns a 
dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Per a més informació: www.portaferrada.com. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 24 de juliol 
Durant tot el dia Parades de productes artesans, a la platja de Sant Pol.   
 
A les 18.00 h Visita guiada a peu “Ruta del Puig Gros”. Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de tiquets: Oficina de 
Turisme. Preu: 5,00 € - es recomana portar aigua i calçat de muntanya o 
adequat per caminar. (Comentaris en català, castellà, francès,  anglès i italià). 
 
A les 21.00 h Concert inaugural Nou orgue, a la parròquia de la Mare de Déu 
dels Àngels (Monestir). Preus: 20,00 € i 30,00 €. Venda d’entrades: Oficina de 
Turisme i a la parròquia una hora abans del concert (els diners recaptats amb 
la venda d’entrades aniran destinats a finançar el nou orgue). 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna:  En Sé i l’Edgar tornen al barri, a la plaça 
Empordà. Accés gratuït per a tothom. Organitza: Associació de Veïns de 
Tueda. 
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Estrella 
Morente / Orquestra de Cadaqués / J. Dauder, a  l’ Espai Port. Preu: 50 €, 40 
€, 30 €. Venda d’entrades: internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa 
Catalunya>902 10 12 12, a la taquilla de l’Ajuntament de dilluns a dissabte de 
18.00 h a 21.00 h. Per a més informació: www.portaferrada.com. 
 
A les 24.00 h  48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Kris 
Kristoferson, a la sala Las Vegas. Preu: 35 €. Venda d’entrades: 
internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la 
taquilla de l’ajuntament de dilluns a dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Per a més 
informació: www.portaferrada.com. 
 
A les 23.00 h XV Caminada nocturna. Recorregut a peu de dues hores i mitja 
aproximadament (Cal portar calçat còmode i llanterna). Sortida: passeig del 
Mar (davant de l’Ajuntament). Inscripcions: una hora abans al mateix lloc de la 



sortida. Preu: 2,00 €. Fi de festa al Racó de ponent amb còctel i remullada. 
Organitza: Centre Excursionista Montclar. Col·labora: ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 25 de juliol 
A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista 
Roncero, al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Ball amb música en viu amb l’organista La Veu, al Casal d’Avis 
Salvador Espriu. 
 
A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
A les 22.00 h Cantada d’havaneres amb cantautor Sé i el grup Casal de 
Tueda, a la plaça Girona. Amb cremat per a tothom. Gratuït. Organitza: 
Associació de Veïns del Molí de Vent.  
 
A les 21.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Pat Metheny 
Group, a l’Espai Port. Preu: 55 €, 35 €. Venda d’entrades: 
internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la 
taquilla de l’ajuntament de dilluns a dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Per a més 
informació: www.portaferrada.com. 
 
Dilluns 26 de juliol 
A les 21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Jove 
Orquestra de les comarques gironines amb Albert Guinovart i Joan Enric 
Luna, al TAM (Teatre Auditori Municipal). Preu: 12 €. Venda d’entrades: 
internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la 
taquilla de l’ajuntament de dilluns a dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Per a més 
informació: www.portaferrada.com. 
 
Dimecres 28 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada a peu “Ruta de Sant Amanç i la riera de les 
Comes”. Sortida: Oficina de Turisme, passeig del Mar, 8-12. Durada: 2 h. 
Venda de tiquets: Oficina de Turisme.  Preu: 5,00 € - es recomana portar aigua 
i calçat de muntanya o adequat per caminar. (Comentaris en català, castellà, 
francès,  anglès i italià). 
 
A les 22.30 h XI Edició extraordinària d’audició de sardanes, a càrrec de la 
cobla Jovenívola de Sabadell. Al passeig del Mar. 
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: gran nit de 
gospel amb Soveto Gospel Choir & Gospel Viu, a  l’ Espai Port. Preu: 45 €, 
35 €. Venda d’entrades: internet>www.telentrada.com, telèfon Caixa 
Catalunya>902 10 12 12, a la taquilla de l’ajuntament de dilluns a dissabte de 
18.00 h a 21.00 h. Per a més informació: www.portaferrada.com. 
 



Divendres 30 de julio l 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: Català, castellà, francès i anglès. 
Itinerari: passeig del Mar, conjunt monumental del Monestir, passeig del Mar i la 
casa del Museu de la Joguina. (En acabar la visita, possibilitat de visitar la 
col·lecció del Museu de la Joguina amb tarifa reduïda: 2,00 €, apart de la visita).  
Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). 
Durada: 1,30 h aprox. 
 
A partir de les 21.00 h Cançó de Taverna i sopar, amb Sé. Al restaurant Can 
Salvi, passeig del Mar, 23. Per a més informació i reserves: 972 32 10 13. 
 
A les 22.15 h Sardanes cicle d’estiu: audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Rossinyolets. Al passeig del Mar. Organitza: Agrupació Amics de la Sardana de 
Sant Feliu de Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 31 de juliol 
A les 18.00 h Visita guiada en bicicleta “Ruta de Sant Amanç”. Si no es 
disposa de bicicleta es pot llogar: 2,00 €. Sortida: Oficina de Turisme, passeig 
del Mar, 8-12. Durada: 2 h. Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 8,00 € - 
es recomana portar aigua. (Comentaris en català, castellà, francès, anglès i 
italià). 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna amb el grup La Taverna, a la platja de Sant 
Pol. Gratuït. 
 
A les 22.00 h Concert de clowns, a càrrec de El Lumin Art (Escuela 
Internacional de Artes Creativas y Desarrollo Personal). A la Casa Irla (c/ 
Algavira, 65-69).  
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Encontre de 
castanyoles – “Del Canotier a la bata de cola”, al TAM (Teatre Auditori 
Municipal). Preu: 10 €. Venda d’entrades: internet>www.telentrada.com, telèfon 
Caixa Catalunya>902 10 12 12, a la taquilla de l’ajuntament de dilluns a 
dissabte de 18.00 h a 21.00 h. Per a més informació: www.portaferrada.com. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
 

EXPOSICIONS 
 
Exposicions al Pati de l’Ajuntament 
Plaça del Mercat, 6-9 
 
Fins el diumenge 4 de juliol 
Exposició de fotografia digital de Josep Costart 
 
Del dilluns 5 al diumenge 18 de juliol 



Exposició de pintura de Queralt Ruscalleda 
Vernissatge: dissabte 10 de juliol a les 20.00 h 
 
Horari:  
De dilluns a dissabte de 10.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 21.00 h 
Diumenges de 10.00 h a 14.00 h 
 
Entrada gratuïta 
 
Museu d' Història de la Ciutat  
Plaça del Monestir s/n 
 
Fins el dissabte 10 de juliol de 2010 
Exposició “Plantes medicinals de Catalunya”. Les plantes són emprades 
com a medicines des de fa milers d’anys i encara s’utilitzen d’acord amb les 
propietats medicinals que els atribueix la saviesa popular. Organitza: Museu 
dels Volcans d’Olot i Obra Social Caixa Sabadell. 
 
Del divendres 16 de juliol al diumenge 12 de setembre 
Exposició de fotografies de Josep Massachs “Aigua ploguda” 
Inauguració: divendres 16 de juliol a les 19.00 h 
 
Entrada gratuïta 
 
Horari del museu:  
De dimarts a dissabte de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h 
Diumenges i festius de 10.00 h a 13.00 h 
Dilluns tancat. Hores convingudes per a grups. Tel. 972 82 01 67  
Correu electrònic: museuhistoria@guixols.cat 
 
Exposició permanent al Museu d'Història. El Salvament Marítim 
Pujada Guíxols s/n (Turó del Fortim) 
 
Conjunt patrimonial únic de materials originals, el bot i altres útils de salvament 
s’exhibeixen en la seva ubicació original a la punta dels Guíxols.  
L’exposició es complementa amb recursos audiovisuals que ajuden a entendre 
el context històric i social.  
 
Entrada: 2,00 €. Hi ha la possibilitat de concertar visites guiades. Us oferim 
activitats i tallers a mida. 
 
Horari: 
Divendres, dissabtes i diumenges de 10.00 h a 14.00 h. Hores convingudes per 
grups. Tels. 972 82 01 67 - 972 82 15 75. Correu electrònic: 
museuhistoria@guixols.cat 
 
Exposicions a l’ espai K – Casa de cultura   
C/ Hospital, 33-37 
 
Fins el diumenge 11 de juliol 



Exposició de Xavi Lloses Huguet “Música per satèl·lits”  
 
Del dimarts 13 de juliol al diumenge 8 d’agost 
Exposició de LO “Bamboo Spirit” (escultures fetes amb bambú) 
Inauguració: dissabte 17 de juliol a les 20.00 h 
 
Entrada gratuïta 
 
Horari:  
De dimarts a dissabte d’11.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 21.00 h 
Diumenges i festius d’11.00 h a 13.00 h 
Dilluns tancat 
  
Exposicions a la Casa Irla 
C/ Algavira, 65-69 
 
Del dissabte 3 de juliol al diumenge 29 d’agost 
Exposició d’art Escultures del temps  del durament de Lluís Barbosa 
 
Exposició permanent del President Josep Irla i Bosch 
Entrada gratuïta 
 
Horari:  
De dimarts a diumenge de 10.00 h a 13.00 h i de dimarts a dissabte 18.00 h a 
21.00 h 
 
Exposicions a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit 
C/ Surís, 28-34 
 
Del dijous 1 al dimecres 21 de juliol 
Exposició “Tinc un llop a la tauleta de nit”, que recull i plasma les diverses 
concepcions del llop com a personatge literari i al voltant del qual s’ofereix una 
selecció de textos, imatges, enregistraments sonors i objectes diversos que 
conviden a acostar-se al llop a través de llegir, escoltar, tocar, mirar i descobrir. 
Organitza: Subdirecció general de biblioteques. Col·labora: Biblioteca Pública 
Octavi Viader i Margarit - ajuntament de Sant Feliu de Guíxols .  
 
Del dimecres 21 de juliol al dissabte 14 d’agost 
Exposició “Sumaríssim 1939-1945: 70 anys dels primers consells de 
guerra a les comarques gironines”, que explica què varen ser els 
procediments judicials militars contra civils iniciats després de la guerra civil i 
que patiren milers de persones pel sol fet que abans del febrer de 1939 havien 
estat republicans o simpatitzants de les forces polítiques de l’esquerra. 
Organitza: Arxiu Comarcal de l’ Alt Empordà i l’Arxiu Històric de Girona. 
Col·labora: Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme, Museu 
Memorial de l’Exili, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols – Arxiu Municipal i Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. 
 
Entrada gratuïta 



 
Horari: 
Matins: de dilluns a dissabte de 10.00 h a 13.30 h  
Tardes: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h 
 

 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS A LOS VISITANTES -E- 
ACTIVITÉS RECOMMANDÉES AUX VISITEURS -F- 
RECOMMENDED ACTIVITIES FOR THE VISITORS -GB- 

 
02/07/10 Viernes – Vendredi – Friday 
22.15 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
22.30 h Teatro en catalán, con la representación de la obra “Paraules 
encadenades” / Théâtre en Catalan / Play in Catalan //  En el Teatro Auditorio 
Municipal / au Théâtre / at the Theatre. // Precio / Prix / Entrance: 8 ,00€.  Venta 
de entradas en la Oficina de Turismo o en la taquilla del teatro una hora antes 
del espectáculo / Vente de tickets à l’Office de Tourisme ou au Théâtre une 
heure avant du spectacle / Tickets sale at the Tourist Office or at the Theatre 
one hour before the beginning of the perfomance. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
03/07/10 Sábado – Samedi – Saturday 
18.00 h Visita guiada a pie por la montaña “Ruta del Puig de les Cols y 
Pedralta” / Parcours guidé a pied par la montagne / Mountain guided 
itinerary on foot  // Venta de tiquets: En la / à l’ / at the: Oficina de Turisme 
(passeig del Mar, 8-12) // Precio / Prix / Price: 5 €. 
 
22.30 h Teatro en catalán, con la representación de la obra “Paraules 
encadenades” / Théâtre en Catalan / Play in Catalan //  En el Teatro Auditorio 
Municipal / au Théâtre / at the Theatre. // Precio / Prix / Entrance: 8 ,00€.  Venta 
de entradas en la Oficina de Turismo o en la taquilla del teatro una hora antes 
del espectáculo / Vente de tickets à l’Office de Tourisme ou au Théâtre une 
heure avant du spectacle / Tickets sale at the Tourist Office or at the Theatre 
one hour before the beginning of the perfomance. 
 
22.30 h Baile con música en vivo / Bal en plein air /  Open-air live music // 
En el / au / at: Parc de les Eres.  
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
04/07/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance  // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 
07/07/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 



18.00 h Visita guiada en bicicleta por la montaña “Ruta de Sant Amanç” / 
Parcours guidé en vélo par la montagne / Cycling guided itinerary // Venta 
de tiquets: En la / à / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // Precio / 
Prix / Price: 8 €. Precio de la visita + bicicleta: 10 € / Prix visite + vélo / Price 
visit + bike: 10 €. 
 
09/07/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés y inglés / Parcours guidé “Sant Feliu et son monastère” 
parcours en catalan, espagnol, français et anglais  / Guided itinerary “Sant 
Feliu and its monastery” itinerary  in catalan, spanish, french and english //  
Venta de tiquets: En la / à  / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // 
Precio / Prix / Price: 5 € // Menores de 10 años gratuito / Mineurs de 10 ans 
gratuit / free under 10 years. 
 
22.15 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
23.00 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party:  baile con música en vivo con el grupo Channel / bal en plein 
air /  open-air live music // En la / sur la  / on the: playa de Sant Pol // Gratis / 
Gratuit / Free. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
10/07/10 Sábado – Samedi – Saturday 
Durante todo el día / pendant toute la journée / all day long  Feria de artesanos 
/ Foire d’artisans / Craftmen's fair // En el / sur / at: playa de Sant Pol. 
 
17.30 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party: Aerobic & Hip-Hop // En la / sur la / on the: playa de Sant Pol // 
Gratis / gratuit / free. 
 
18.00 h Visita guiada a pie por la montaña “Ruta del Massís de la Ardenya 
y la riera de las Comes” / Parcours guidé a pied par la montagne / 
Mountain guided itinerary on foot  // Venta de tiquets: En la / à l’ / at the: 
Oficina de Turisme (passeig del Mar, 8-12) // Precio / Prix / Price: 5 €. 
 
Por la noche / pendant le soir / at night // Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de 
la plage de Sant Pol /  Sant Pol beach party:  Flamenco “Pasión gitana” / 
Flamenco / Flamenco  // En la / sur la / on the: playa de Sant Pol // Gratis / 
gratuit / free. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
11/07/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
10.00 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol / Sant Pol 
beach party:  Sardinada popular / Festivité avec sardines pour tout le 



monde / Celebration with sardines for everybody  // En la / sur la  / on the: 
playa de Sant Pol // Gratis / gratuit / free. 
 
11.00 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party:  Campeonato Internacional de comida de sandía / 
Championnat International de manger de pastèque /  International 
championship of watermelon eating // En la / sur la  / on the: playa de Sant 
Pol // Gratis / gratuit / free.  
 
12.00 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party:  Actuación infantil / Activités pour les enfants / Activities for 
children //  En la / sur la  / on the: playa de Sant Pol // Gratis / gratuit / free. 
 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance  // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 
23.00 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party:  Fuegos artificiales / Feux d’artifice  / Fireworks // En la / sur la  
/ on the: playa de Sant Pol // Gratis / gratuit / free.  
 
23.15 h Fiesta Mayor de Sant Pol / Fête de la plage de Sant Pol /  Sant Pol 
beach party:   Baile con música en vivo “Grupo Chapó” /  Bal en Plein Air / 
Open-air live music // En la / Sur la  / on the: playa de Sant Pol // Gratis / 
gratuit / free. 
 
14/07/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 
18.00 h Visita guiada a pie por la montaña “Ruta del Massís de la Ardenya 
y el litoral” / Parcours guidé a pied par la montagne / Mountain guided 
itinerary on food  // Venta de tiquets: En la / À l’ / At the: Oficina de Turisme 
(passeig del Mar, 8-12) // Precio / Prix / Price: 5 €. 
 
16/07/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés y inglés / Parcours guidé “Sant Feliu et son monastère” 
parcours en catalan, espagnol, français et anglais  / Guided itinerary “Sant 
Feliu and its monastery” itinerary in catalan, spanish, french and english //  
Venta de tiquets: En la / à  / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // 
Precio / Prix / Price: 5 € // Menores de 10 años gratuito / Mineurs de 10 ans 
gratuit / free under 10 years. 
 
20.00 h 10ª Fiesta rambla Generailtat / 10ème Féte rambla Generalitat / 
10th Party rambla Generalitat: Música / Musique / Music // En el / sur / at: 
rambla Generalitat //  Gratis / gratuit / free. 
 
Canción de Taberna y cena / Chansons typiques de pêcheurs et dîner/ 
Typical fishermen’s songs with dinner // En el / au  / at : restaurante Cau del 
Pescador, c/ Sant Domènec, 11 // Para más información y reservas / Pour plus 
de renseignements et réservation / For further information and booking: 972 32 
40 52.   
 



Canción de Taberna y cena / Chansons typiques de pêcheurs et dîner/ 
Typical fishermen’s songs with dinner // En el / au  / at : restaurante Can 
Salvi, passeig del Mar, 23 // Para más información y reservas / Pour plus de 
renseignements et réservation / For further information and booking: 972 32 10 
13.   
 
22.15 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
17/07/10 Sábado – Samedi – Saturday 
Durante todo el día / pendant toute la journée / all day long  Feria de artesanos 
/ Foire d’artisans / Craftmen's fair // En el / sur / at: rambla Generalitat. 
 
12.00 h Festividad de la Virgen del Carmen: Procesión marítima / Fête de 
la Vierge du  Carmen avec procession maritime / Celebration of the Virgin  
Carmen with seaway procession // En el puerto / au port / at the harbour. 
 
13.00 h Festividad de la Virgen del Carmen: Sardinada popular / Festivité 
avec sardines pour tout le monde / Celebration with sardines for 
everybody // En el puerto / Au port / at the harbour. 
 
18.00 h Visita guiada en bicicleta por la montaña “Ruta en los alrededores 
de Sant Feliu” / Parcours guidé en vélo par la montagne / Cycling guided 
itinerary // Venta de tiquets: En la / à / at:  Oficina de Turismo (passeig del Mar, 
8-12) // Precio / Prix / Price: 8 €. Precio de la visita + bicicleta: 10 € / Prix visite 
+ vélo / Price visit + bike: 10 €. 
 
18.00h – 22.00 h 10ª Fiesta rambla Generalitat / 10ème Féte rambla 
Generalitat / 10th Party rambla Generalitat: Juegos y espectáculos 
infantiles / Jeux et spectacles pour les enfants /  Children’s games and 
performances // En el / sur / at: rambla Generalitat //  Gratis / gratuit / free. 
 
22.00 h Gran Cantada de Canción de Taberna / Chansons typiques de 
pêcheurs / Typical fishermen’s songs // En la playa de Sant Feli u / sur la 
plage de Sant Feliu  / on the beach of Sant Feliu  // Gratis / Gratuit / Free. 
 
22.00 h 10ª Fiesta rambla Generalitat / 10ème Féte rambla Generalitat / 
10th Party rambla Generalitat: Cantada de Canción de Taberna / Chansons 
typiques de pêcheurs / Typical fishermen’s songs. // En la / Sur la  / at: 
rambla Generalitat  // Gratis / Gratuit / Free. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada:  
Concierto  “Natalie Cole” / Concert / Concert // En el puerto / au port / at the 
harbour // www.portaferrada.com. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 



 
18/07/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
Durante todo el día / pendant toute la journée / all day long // Feria de 
artesanos / Foire d’artisans / Craftmen’s fair // En el / sur / at: paseo del Mar. 
 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance  // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 
18.00h – 22.00 h 10ª Fiesta rambla Generalitat / 10ème Féte rambla 
Generalitat / 10th Party rambla Generalitat: Juegos y espectáculos 
infantiles / Jeux et spectacles pour les enfants /  Children’s games and 
performances // En el / sur / at: rambla Generalitat //  Gratis / gratuit / free. 
 
22.00 h 10ª Fiesta rambla Generalitat / 10ème Féte rambla Generalitat / 
10th Party rambla Generalitat: Cantada de Canción de Taberna / Chansons 
typiques de pêcheurs / Typical fishermen’s songs. // En la / sur la  / at: 
rambla Generalitat  // Gratis / Gratuit / Free. 
 
21/07/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 
18.00 h Visita guiada en bicicleta por la montaña “Ruta en los alrededores 
de Sant Feliu” / Parcours guidé en vélo par la montagne / Cycling guided 
itinerary // Venta de tiquets: En la / à / at:  Oficina de Turismo (passeig del Mar, 
8-12) // Precio / Prix / Price: 8 €. Precio de la visita + bicicleta: 10 € / Prix visite 
+ vélo / Price visit + bike: 10 €. 
 
22/07/10 Jueves  – Jeudi  – Thursday 
20.00 h Conferencia / Conférence / Conference “La galaxia Thyssen” // En 
el Monasterio / au Monastère/ at the Monastery. 
 
23/07/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés y inglés / Parcours guidé “Sant Feliu et son monastère” 
parcours en catalan, espagnol, français et anglais  / Guided itinerary “Sant 
Feliu and its monastery” itinerary  in catalan, spanish, french and english //  
Venta de tiquets: En la / à  / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // 
Precio / Prix / Price: 5 € // Menores de 10 años gratuito / Mineurs de 10 ans 
gratuit / free under 10 years. 
 
22.00 h Cantada de Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs 
/ Typical fishermen’s songs. // En la / Sur la  / at: rambla Vidal  // Gratis / 
Gratuit / Free. 
 
22.15 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Patti Smith” / Concert / Concert // En el puerto / au port / at the 
harbour // www.portaferrada.com. 
 



24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
24/07/10 Sábado – Samedi – Saturday 
Durante todo el día / pendant toute la journée / all day long  Feria de artesanos 
/ Foire d’artisans / Craftmen's fair // En el / sur / at: playa de Sant Pol. 
 
18.00 h Visita guiada a pie por la montaña “Ruta del Puig Gros” / Parcours 
guidé a pied par la montagne / Mountain guided itinerary on food  // Venta 
de tiquets: En la / À l’ / At the: Oficina de Turisme (passeig del Mar, 8-12) // 
Precio / Prix / Price: 5 €. 
 
21.00 h Concierto  / Concert  / Concert // En la iglesia Mare de Déu dels 
Àngels (Monasterio) / à l’église du Monastère / in the Monastery church. Venta 
de entradas / Vente de tickets / Ticket sale: Oficina de Turisme // Y en la iglesia 
/ Et à l’église / And at the church // Precio / Prix / Price: 20,00 € & 30,00 €.  
 
22.00 h Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs / Typical 
fishermen’s songs // En la / Sur la / on : plaza Empordà  // Gratis / Gratuit / 
Free. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Estrella Morente & Orquestra de Cadaqués amb J. Dauder / 
Concert / Concert” // En el puerto / au port / at the harbour // 
www.portaferrada.com. 
 
24.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Kris Kristoferson” / Concert / Concert // En / au / at: sala de 
festes Las Vegas. www.portaferrada.com. 
 
23.00 h Caminata nocturna / Balade de nuit / Night excursion // Salida: del 
paseo del Mar (delante del Ayuntamiento) / Sortie: promenade  ( en face la 
Mairie) / Departure: from the Sea Promenade (in front of the Town Hall) // 
Precio / Prix / Price : 2,00 € // 
Inscripciones: una hora antes en el mismo sitio. / Inscriptions: sur place une 
heure avant. / Inscriptions: one hour before at the same place. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
25/07/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance  // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 
22.00 h Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs / Typical 
fishermen’s songs // En la / sur la / on : plaza Girona  // Gratis / Gratuit / Free. 
 
21.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Pat Metheny Group” / Concert / Concert // En el puerto / au port 
/ at the harbour // www.portaferrada.com. 



 
26/07/10 Lunes – Lundi – Monday 
21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Jove Orquestra comarques gironines” / Concert / Concert // 
En el / au / at the: Teatro Auditorio Municipal // www.portaferrada.com. 
 
28/07/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 
18.00 h Visita guiada a pie por la montaña “Ruta de Sant Amanç y la Riera 
de las Comes” / Parcours guidé a pied par la montagne / Mountain guided 
itinerary on food  // Venta de tiquets: En la / À l’ / At the: Oficina de Turisme 
(passeig del Mar, 8-12) // Precio / Prix / Price: 5 €. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto “Soweto Gospel Choir & Gospel Viu” / Concert / Concert // En el 
puerto / au port / at the harbour // www.portaferrada.com. 
 
22.30 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
30/07/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés y inglés / Parcours guidé “Sant Feliu et son monastère” 
parcours en catalan, espagnol, français et anglais  / Guided itinerary “Sant 
Feliu and its monastery” itinerary  in catalan, spanish, french and english //  
Venta de tiquets: En la / à  / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // 
Precio / Prix / Price: 5 € // Menores de 10 años gratuito / Mineurs de 10 ans 
gratuit / free under 10 years. 
 
Canción de Taberna y cena / Chansons typiques de pêcheurs et dîner/ 
Typical fishermen’s songs with dinner // En el / au  / at : restaurante Can 
Salvi, passeig del Mar, 23 // Para más información y reservas / Pour plus de 
renseignements et réservation / For further information and booking: 972 32 10 
13.   
 
22.15 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (typical 
catalan dance) // En el  / sur  / at:  passeig del Mar //  Gratis / gratuit / free. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
31/07/10 Sábado – Samedi – Saturday 
18.00 h Visita guiada en bicicleta por la montaña “Ruta de Sant Amanç” / 
Parcours guidé en vélo par la montagne / Cycling guided Itinerary // Venta 
de tiquets: En la / à / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12) // Precio / 
Prix / Price: 8 €. Precio de la visita + bicicleta: 10 € / Prix visite + vélo / Price 
visit + bike: 10 €. 
 
22.00 h Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs / Typical 
fishermen’s songs // En la / sur la / on : playa de Sant Pol  // Gratis / Gratuit / 
Free. 



 
22.00 h Concierto de clowns / Concert de clowns / Clowns concert // En la / 
à la / In the: Casa Irla (Algavira, 65-69). 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Encontre de castanyoles” / Concert / Concert” // En / au / at: 
Teatro Municipal. www.portaferrada.com. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
 
 

EXPOSICIONES / EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 
 
EXPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO / EXPOSITIONS À LA MAIRIE/         
EXHIBITIONS AT THE TOWN HALL 
      Plaça del Mercat, 6-9 
 
Hasta / Jusqu’au / To:  04/07/10 
Exposición de fotografía digital de Josep Costart / Exposition de 
photographie / Photography exhibition 
 
05/07/10 – 18/07/10 
Exposición de pintura de Queralt Ruscalleda / Exposition de peinture / 
Painting exhibition 
Inauguración / Vernissage / Inauguration:  10/07/10 – 20.00 h 
 
Entrada gratuita / Entrée libre / Free entrance  
 
Horario / Horaire / Opening hours: 
De lunes a sábado / de lundi à samedi / from Monday  to Saturday: 10.00 h – 
13.00 h & 18.00 h – 21.00 h 
Domingos y festivos / Dimanches et jours feriés / Sundays and public holidays: 
10.00 h - 14.00 h 
 
EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA. MONASTERIO / 
EXPOSITIONS AU MUSÉE D’HISTOIRE. MONASTÈRE / EXHIBITIONS AT 
THE HISTORY MUSEUM. MONASTERY 
Plaça del Monestir, s/n 
 
Hasta / Jusqu’au / To: 10/07/10 
Exposición “Plantes medicinals de Catalunya” / Exposition / Exhibition 
 
16/07/10 - 12/09/10 
Exposición de fotografias de Josep Massachs / Exposition / Exhibition. 
Inauguración / Vernissage / Inauguration: 16/07/10 – 19.00 h 
 
Entrada gratuita / Entrée libre / Free entrance  
 



Horario / Horaire / Opening hours: 
De martes a sábado / de mardi à samedi / from Tuesday  to Saturday: 10.00 h – 
13.00 h & 17.00 h – 20.00 h 
Domingos y festivos / Dimanches et jours feriés / Sundays and public holidays: 
10.00 h - 13.00 h 
Lunes cerrado / lundi fermé / Monday closed 
 
Horas convenidas para grupos / Rendez-vous pour groupes / Upon 
appointment for groups:Tel. 972 82 15 75. Correu-e: museuhistoria@guixols.cat 
 
EXPOSICIÓN PERMANENTE EN EL MUSEO DE HISTORIA DEL 
SALVAMENTO MARÍTIMO / EXPOSITION PERMANENTE AU MUSÉE 
D’HISTOIRE DU SAUVETAGE MARITIME/ PERMANENT EXHIBITION AT 
THE SEA RESCUE MUSEUM 
Promontori dels Guíxols 
 
Horario / Horaire / Opening hours: 
Viernes, sábado y domingo / Vendredi, samedi et dimanche  / Friday, Saturday 
and Sunday: 10.00 h – 14.00 h.  
Horas convenidas para grupos / Rendez-vous pour groups / Upon appointment 
for groups. Tels. 972 82 01 67 - 972 82 15 75. Correu-e: 
museuhistoria@guixols.cat 
 
EXPOSICIONES EN LA CASA IRLA / EXPOSITIONS À LA MAISON IRLA/         
EXHIBITIONS AT THE  IRLA HOUSE 
C/ Algavira, 65-69 
 
03/07/10 - 29/08/10 
Exposición de escultura de Lluís Barbosa / Exposition de sculptures / 
Sculptures exhibition. 
Inauguración / Vernissage / Inauguration: 03/07/10 – 20.00 h 
 
Entrada gratuita / Entrée libre / Entrance free 
 
Exposición permanente del Presidente Josep Irla i Bosch / Permanent 
exposition / Permanent exhibition 
Entrada gratuita / Entrée libre / Entrance free 
 
Horario / Horaire / Opening hours:  
De martes a domingo / de mardi à  dimanche / from Monday to Sunday: 10.00 h 
– 13.00 h. De martes a sábado / de mardi à samedi / from Tuesday to Saturday: 
18.00 h – 21.00 h 
 
EXPOSICIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL / EXPOSITIONS À LA 
BIBLIOTHÈQUE / EXHIBITIONS IN THE LIBRARY 
C/ Surís, 28-34 
 
01/07/10 – 21/07/10 
Exposición  / Exposition  / Exhibition: “Tinc un llop a la tauleta de nit” 
 



21/07/10 – 14/08/10 
Exposición  / Exposition  / Exhibition: “Sumaríssim 1939-1945” 
 
Entrada gratuita / Entrée libre / Free entrance 
 
Horario / Horaire / Opening hours:  
De lunes a sábado / de lundi à samedi / from Monday to Saturday: 10.00 h – 
13.30 h 
De lunes a viernes / de lundi à vendredi / from Monday to Friday: 17.00 h – 
21.00 h 
 
EXPOSICIONES EN LA CAPILLA DEL ANTIGUO HOSPITAL/ EXPOSITIONS 
À LA CHAPELLE DE L’ANCIEN HÔPITAL / EXHIBITIONS AT THE CHAPEL 
OF THE FORMER HOSPITAL 
C/ Hospital, 33-37 
 
Hasta / Jusqu’au / To:  11/07/10 
Exposición de / Exposition de / Exhibition of: Xavi Lloses Huguet 
 
13/07/10 - 08/08/10 
Exposición de escultura de Lo / Exposition de sculptures / Sculptures 
exhibition. 
Inauguración / Vernissage / Inauguration: 17/07/10 – 20.00 h 
 
Entrada gratuita / Entrée libre / Free entrance 
 
Horario / Horaire / Opening hours:  
De martes a sábado / De mardi à samedi / From Tuesday to Saturday: 11.00 h 
– 13.00 h i 18.00 h – 21.00 h 
Domingos y festivos / Dimanches et jours feriés / Sundays and public holidays: 
11.00 h – 13.00 h 
Lunes cerrado / Lundi fermé /  Monday closed 
 
 
CURSOS 
 
UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2010 
 
Curs - “Relaxació i meditació en el Qi Gong”. Del 6 al 9 de juliol, de les 
17.30 h a les 21.15 h. Gimnàs de l’escola Mn. Baldiri Reixach. Professora: 
Neus Pintat (Universitat Ramon Llull).   
 
Curs - “Poder i política de l’antic Egipte”. Del 12 al 16 de juliol, de les 18.00 
h a les 21.00 h. Sala d’actes de la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. 
Professor: Xavier Martínez Babón.  
 
“Cafè amb l’artista” 
Una trobada que se celebra amb la col·laboració del 48è Festival Internacional 
de la Porta Ferrada i que enguany arriba a la seva 3a edició. Data i lloc per 
confirmar. Informació a: http://universitatestiu.url.edu/ i www.guixols.cat.  



 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Servei Municipal d’Educació  
C/ Penitència, 10 (Casa Albertí) 
Telèfon 972 82 08 10  
A/e: educacio@guixols.cat  
Horari: De dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h.  
 
Rectorat de la Universitat Ramon Llull 
C/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona 
Telèfon 93 602 22 40 
A/e: ue@url.edu 
Horari: De dilluns a divendres 9.30 h a 18.00 h. 
 
 
LOGO AJUNTAMENT     LOGO Universitat Ramon Llull 
 
PUNT JOVE (PIJ)  
Edifici de les Vetlladores, c/ Mall 61 – Tel. 972 32 73 60 – pij@guixols.cat 
 
Diferents espais per venir a estudiar, a jugar o a passar una estona en 
companyia dels teus amics. Participa també de les activitats que et proposem i 
aprofita els descomptes que t’ofereix el carnet del PUNT JOVE (PIJ). 
També ens pots trobar al FACEBOOK. Fes-te amic del PUNT JOVE (PIJ). 
Busca’ns per PIJ Guíxols. 
 
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17.00 h a 20.00 h i dimecres i divendres de 
16.00 h a 20.00 h. 
 
Per poder accedir al Punt Jove és imprescindible fer-se el carnet d’usuari 
(gratuït). 
Per fer-se el carnet d’usuari cal portar un document d’identitat oficial i, en el cas 
dels menors també un document d’identitat oficial del pare/mare/tutor que 
haurà de signar una autorització.  
 
CURSOS A L’ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
“ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL”:  
C/ Capmany, 23-25, Tel. 972 82 13 93 Fax. 972 32 57 74 
c/e: escolademusicasfg@navegalia.com 
  
 
CURSOS AL CENTRE CÍVIC TUEDA 
C/ Gravina, 39-41, Tel. 972 82 10 58 
 
Curs de ioga  
Els dijous de 20.00 h a 21.00 h. Impartit per Lydia Estrach, professora de ioga i 
professional del Renaixement 
 
Grups d’autoajuda 



Si vols prendre part del grup, informa-te’n o vine els dilluns i els dijous de 
18.00 h a 20.00 h. Grup d’Alcohòlics Anònims, Costa Brava. Telèfon de 
contacte: 686 322 647 (Sra. Teresa). AL-ANON: Familiars d’alcohòlics. Telèfon 
de contacte: 620 228 422 (Sr. Joaquim). 
 
Per a més informació i inscripcions  cal adreçar-se a la consergeria del Centre Cívic 
Tueda, c/ Gravina, 39-41 de dilluns a divendres de 15.00 h a 21.00 h. 
Tel. 972 82 10 58 
  
CURSOS AL CENTRE CÍVIC VILARTAGUES 
Plaça Salvador Espriu s/n, Tel. 972 82 01 01 
 
Curs de pes ideal 
Dilluns de 19.00 h a 21.00 h. A la sala tallers del primer pis.  
Impartit per: Carme Guillem 
 
Curs d’estiu de costura per a nens i nenes 
Els dimarts i divendres d’ 11.00 h a 13.00 h. A la sala tallers del primer pis. 
Del 13 de juliol al 10 de setembre (inclosos). Places limitades. 
Impartit per: Maria Pena  
 
ESCOLA D’ADULTS  
Per a més informació: dijous de 16.00 h a 20.00 h. Segon pis, despatx núm. 2. 
Al Centre Cívic Vilartagues (plaça Salvador Espriu s/n). Telèfon 972 82 10 22  
 
UNITAT MÒBIL DE SERVEIS SOCIALS  
Dies: divendres 9 i 23 de juliol. Horari d’atenció al públic de 10.00 h a 14.00 h. 
A la plaça Salvador Espriu.   
 
CENTRE 0-3 ANYS  
C/ Còrdova, 43 – Tel 972 82. 30.18 
 
Espai de Joc: un lloc per a jugar amb els propis fills i amb altres infants (1-3 
anys) 
 
Dies : dilluns i/o dimecres i/o divendres de 17.30 h a 20.00 h 
Activitats de psicomotricitat (dilluns), manualitats (dimecres) i música (divendres) 
 
Per a més informació: Centre 0-3 anys. Tel. 972 82 30 18 
Adreça electrònica: centre0-3anys@guixols.net 
 
CURSOS A LA CASA IRLA 
C/ Algavira, 65-69 
 
Curs de clown   
Del dilluns 26 al dissabte 31 de juliol de 9.00 h a 14.00 h. Impartit per Eric de 
Bont, professor. Preu: 360€. Per a més informació: tel. 618 04 34 34. 
Adreça electrònica: elluminart@gmail.com. www.elluminart.com 
 
 



AVANÇAMENT MES D’ AGOST 2010 
 
Festa Major 2010 fins al 5 d’agost 
 
Diumenge 15 d’agost 
Durant tot el dia Gran fira d’artesans, al passeig del Mar. 
 
Dissabte 21 d’agost 
Durant tot el dia La botiga al carrer. Organitza: Associació de Comerciants 
Centre Ciutat. 
 
 
 
 
FARMÀCIES DE GUÀRDIA A SANT FELIU DE GUÍXOLS MES DE JULIOL 
2010 
 

dilluns    dimarts dimecres    dijous divendres dissabte diumenge 
      1 2   3   4 
   Prat Emi Sallés Simon Valls 

Ruscalleda 
   5   6         7    8    9        10  11 

Ruscalleda Ivón 
Cortiella 

De la Peña 
Vila 

Ruscalleda 

De la Peña 
Vila 

 

Olivé Olivé Emi Sallés 
Prat 

12 13  14 15 16 17 18 
Simon Valls Ruscalleda Ivón 

Cortiella 
De la Peña 

Vila 
Ruscalleda 

De la Peña 
Vila 

 

Emi Sallés 
Olivé 

19  20   21 22 23  24  25 
Olivé Emi Sallés Simon Valls Ruscalleda Ivón 

Cortiella 
De la Peña 

Vila 
Ruscalleda 

26 27 28 29 30 31  
De la Peña 

Vila 
 

Olivé Prat Emi Sallés Simon Valls  

 
 
 
FARMÀCIA DE LA PEÑA VILA    C/ Clavé, 8         Tel. 972 32 11 31 
FARMÀCIA ELOI PRAT     C/ Joan Camisó, 2     Tel. 972 32 22 48 
FARMÀCIA EMI SALLÉS                C/ Mall, 2          Tel. 972 32 04 28 
FARMÀCIA IVON CORTIELLA    C/ Rufo, 27        Tel. 972 32 04 29 
FARMÀCIA OLIVÉ                Ctra. de Palamós, 74 Tel. 972 32 01 09 
FARMÀCIA RUSCALLEDA    C/ Major, 33                Tel. 972 32 01 92 
FARMÀCIA SIMÓN     C/ València, 37           Tel. 972 32 29 60 
FARMÀCIA VALLS     C/ Joan Maragall, 10  Tel. 972 32 28 30 
 
 



 
 
 


