
 
ACTIVITATS AGOST 2010 

 

 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
Diumenge 1 d’agost 
Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 
De l’1 al 9 d’agost  
Fira de Festa Major, als jardins Juli Garreta i a l’esplanada del port. 
 
A les 8.00 h Matinades amb la Colla Gegantera Ganxona. Sortida des de la 
plaça del Mercat. 
 
A les 12.00 h Ofici solemne de Sant Feliu i benedicció del nou orgue, a la 
parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (Monestir). Presidit pel bisbe 
Franscesc Pardo. Ofrena floral de la Colla Gegantera Ganxona. 
 
A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
A les 19.00 h Espectacle infantil, a la rambla Vidal. Organitza: La Xarxa. 
 
A les 19.00 h Partit amistós de futbol entre l’AD Guíxols i el Palamós. Al 
Camp Municipal de Futbol “Josep Suñer”. 
 
A les 23.00 h Ball amb l’Orquestra Guinardó. Al Nou Casino la Constància. 
 
A les 23.00 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, a la placeta de Sant 
Joan. 
 
A les 23.30 h Ball amb el grup Guinardó, davant del Casino dels Nois. 
Organitza: Nou Casino La Constància. 
 
A les 23.30 h Ball de nit amb el grup Tràfic, al passeig del Mar, davant de 
l’Ajuntament. 
 
Dilluns 2 d’agost 
Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 
A les 12.00 h Ofici solemne en honor a la Mare de Déu dels Àngels, a  la 
parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (Monestir). 
 
A les 19.00 h Concert amb La Principal de la Bisbal, davant de la Cambra de 
Comerç. 
 
A les 23.00 h Sardanes amb La Principal de la Bisbal, davant de la Cambra de 
Comerç. 
 
A les 24.00 h  Ball de nit amb La Principal de la Bisbal, davant de la Cambra 
de Comerç. 
 
Dimarts 3 d’agost 



Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 
A les 11.00 h Jocs de cucanya, a la platja de Sant Feliu. 
 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: català i francès. 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 €, a part de la visita). Venda de tiquets: 
Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 1,30 h 
aprox. 
 
A les 19.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Kids Chaplin – 
Orquestra de Girona (concert familiar), 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 les 22.30 h Correfoc amb els diables d’en Pere Botero. Sortida de la cruïlla 
passeig del Mar – rambla del Portalet. 
 
A les 23.30 h Sardanes amb cobla Flama de Farners, al passeig del Mar, 
davant de la Cambra de Comerç. 
 
A les 24.00 h Nit jove amb “Hotel Cochambre” i “The Patillas”, davant de 
l’Ajuntament. 
 
Dimecres 4 d’agost 
Festa Major de Sant Feliu de Guíxols 
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 les 19.00 h Animació infantil amb Teatre Mòbil amb l’espectacle “Repris”, a 
la rambla Vidal. 
 
A les 23.00 h Focs d’artifici de cloenda, a la badia. 
 
A les 23.30 h Sardanes amb cobla La Bisbal Jove, al passeig del Mar, davant 
de la Cambra de Comerç. 
 
A les 24.00 h Ball de nit amb l’orquestra Metropol, davant de l’Ajuntament. 
 
Dijous 5 d’agost 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: castellà 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 €, a part 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 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Joaquín 
Sabina, a Guíxols Arena (zona esportiva Vilartagues). 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. 
 
Divendres 6 d’agost 
A les 18.30 h Visita guiada “El bateig de la Costa Brava: Sant Feliu de 
Guíxols”. 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 ermita de Sant Elm ( anada a l’ermita amb el trenet 
turístic, aperitiu i tornada a peu). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
9,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 2 hores aprox. 
 
A les 20.30 h Torneig de futbol de Festa Major entre el Vilartagues CF (2a. 
regional) i el restaurant La Pansa (futbol empreses). Al Camp Municipal de 
Futbol de Vilartagues. Entrada gratuïta. 
 
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 
Vila de la Jonquera. 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: Cor de la 
catedral Smoly Sant Petersburg, al Monestir. Preu: 28 €, 20 €. 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 7 d’agost 
Durant tot el dia Parades de productes artesans, a la platja de Sant Pol.   
 
Sopar popular del barri “Molí de Vent”: 
A les 17.00 h Muntatge de taules i cadires 
A les 21.30 h Sopar popular 
A les 23.00 h Ball amb Disco Mòbil Ithaka 
Al c/ Pitarra confluència amb c/ Burgos. 
Hi pot anar tothom qui vulgui, cadascú s’ha de portar el seu sopar. 
 
A les 17.00 h Sevillanes pel Casal de l’Amistat de Calonge i  a les 18.00h 
Berenar de Festa Major, al Casal d’Avis Salvador Espriu. Venda de tiquets 
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 al despatx del Casal d’Avis Salvador Espriu. 



 
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 19.00 h XXIII Milla Popular de Sant Feliu de Guíxols, al passeig del Mar 
(davant de l’Ajuntament). Inscripcions gratuïtes el mateix dia de la prova fins a 
mitja hora abans del seu començament. Categories a partir de l’any 2000. 
Organitza: Club Atlètic Guíxols. Col·labora: Creu Roja i ajuntament de la ciutat. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna: Cançons de Mar al far de l’escullera amb 
els grups La Taverna  i Sé, al far del moll. Gratuït. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 8 d’agost 
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 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 les 21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Alícia Calzada 
& Paco Viciana Grup, 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 les 21.30 h Concert amb l’Orquestra de Cambra de Gràcia (Barcelona), a 
la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (Monestir). Preu: 20,00 €. Venda 
d’entrades: Oficina de Turisme i a la parròquia una hora abans del concert.  
 
Dimarts 10 d’agost 
Durant tot el dia Festa de Sant Llorenç, al c/ Sant Llorenç: al matí activitats i 
tallers per a nens, cartellera de concerts, acudits a la tarda etc.  
 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: català i francès. 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 €, a part de la visita). Venda de tiquets: 
Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 1,30 h 
aprox. 
 



A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Mariza, 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. 
 
Dimecres 11 d’agost 
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 22.00 h a la 1.00 h Festa de celebració del 10è aniversari. VIII Nit 
Encantada al Museu de la Joguina amb la gimcana “L’àlbum” (destinada 
tant a petits com a grans). Al Museu  de la Joguina, rambla Vidal, 48-50. Preu: 
6,50 € (inclou obsequi). Pels menors de 3 anys és gratuït. Aquest dia la botiga 
del Museu romandrà oberta al públic, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 19.00 
h. El Cafè del Museu romandrà obert de 18.00 h a 21.00 h i tindrà tancat 
mentre duri la gimcana. El Museu obrirà a les 22.00 h per començar la 
gimcana i el dijous 12 d’agost el museu romandrà tancat durant el matí i obrirà 
a la tarda de 17.00 h a 21.00 h. Entrades a la venda a partir del 7 d’agost a la 
botiga del Museu.  
 
A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Chucho 
Valdés & The Afro Cuban, a l’ Espai Port. Preu: 45 €, 35 € i 25 €. 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. 
 
Dijous 12 d’agost 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: castellà 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 €, a part de la visita). Venda de tiquets: 
Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 1,30 h 
aprox. 
 
A les 21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Cobla Sant 
Jordi – concert de música catalana, 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. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna: Sant Feliu arran de mar amb Sé. A la plaça 
del Mercat. Gratuït. 
 
Divendres 13 d’agost 



A les 18.30 h Visita guiada “El bateig de la Costa Brava: Sant Feliu de 
Guíxols”. 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 ermita de Sant Elm ( anada a l’ermita amb el trenet 
turístic, aperitiu i tornada a peu). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
9,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 2 hores aprox. 
 
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 partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Dissabte 14 d’agost 
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). 
 
A les 19.30 h Partit amistós de futbol entre el Vilartagues CF i el Tordera CF. 
Al Camp Municipal de Futbol de Vilartagues. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna: cantada del Salvament amb Llops de Mar. 
Al Fortim o Esperó dels Guíxols. Gratuït. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 15 d’agost 
Durant tot el dia Gran fira d’artesans, al passeig del Mar. 
 
A les 12.00 h Missa en honor de la Mare de Déu, a l’església de Santa Maria 
d’Assumpte. 
 
A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista Juan 
Carlos, al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Balls de saló amb berenar per a tothom, a la sala de festes Las 
Vegas. 
 
Dimarts 17 d’agost 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: català i francès. 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 €, a part de la visita). Venda de tiquets: 
Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 1,30 h 
aprox. 
 



A les 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: compañía de 
danza Aída Gómez, a l’ Espai Port. Preu: 45 €, 35 € i 25 €. 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 18 d’agost 
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). 
 
A les 21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Pedro Javier 
González - Transversal, 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. 
 
Dijous 19 d’agost 
De 9.00 h a 13.00 h Servei d’assessorament psicològic gratuït a Sant Feliu 
de Guíxols. A partir del 16 d’agost 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 igualtat@guixols.cat. Organitza: SIAD amb la col·laboració de 
Guíxols Desenvolupament per l’assessorament laboral en temes d’igualtat. 
 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: castellà 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 €, a part 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 22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: Dagoll Dagom 
– la nit de Sant Joan, a l’Espai Port. Preu: 45 €, 35 € i 25 €. 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 20 d’agost 
A les 18.30 h Visita guiada “El bateig de la Costa Brava: Sant Feliu de 
Guíxols”. 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 ermita de Sant Elm ( anada a l’ermita amb el trenet 



turístic, aperitiu i tornada a peu). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
9,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 2 hores aprox. 
 
A les 22.00 h Cançó de Taverna: cantada al passeig del Mar amb el grup La 
Taverna i Sé. Al passeig del Mar. Gratuït. 
 
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 21 d’agost 
Durant tot el dia La botiga al carrer, al centre de la ciutat. Organitza: 
Associació de Comerciants Centre Ciutat. 
 
Estada a Prada de Conflent – Sortida de Sol a Canigó : 
Sortida dissabte 21 d’agost a les 10.00 h de l’estació autobusos i arribada 
diumenge 22 d’agost a les 19.00 h a l’estació d’autobusos. Cal portar 
llanterna, sac de dormir, màrfega, menjar (pels dos dies), aigua, capelina, 
protecció solar, gorra i calçat de muntanya. Preu: 35,00 €. És imprescindible 
estar federat. Organitza: Centre Excursionista Montclar Infantils - Juvenils, tels. 
630 829 449, Jordi 972 82 17 86, Rosa 658 837 199. 
 
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 20.00 h Presentació oficial del Vilartagues CF - Partit amistós de 
futbol entre Vilartagues CF i Caldes de Malavella CF. Al Camp Municipal de 
Futbol de Vilartagues. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 22 d’agost 
De les 10.00 h a les 14.00 h XI Mercat – Descarregada Iecsalis (Mercat 
d’Antiquaris i Brocanters), al passeig del Mar. Recinte obert. Organitza: 
Gremi d’Antiquaris i Brocanters de les comarques gironines i ajuntament de la 
ciutat. 
 
A les 10.00 h Travessia nedant del Port de Sant Feliu de Guíxols, a la platja 
de Sant Feliu de Guíxols. Recorregut: de la cala Jonques a la badia de Sant 
Feliu. Cronometren els àrbitres de la Federació Catalana de Natació. Organitza: 
Aquàtic Club Xaloc. Per a més informació i inscripcions: 
www.clubaquaticxaloc.com. Col·laboren: Ajuntament de la ciutat, Associació 
Turística Guíxolenca, Federació catalana de Natació, Joieria Pla, Creu Roja del 
Mar, Llops de Mar, Club Nàutic i Caiac.  
 



A les 18.00 h Ball pels socis del Casal Tueda APITE amb l’organista Jordi 
Giró, al Casal Tueda APITE. 
 
A les 18.00 h Ball amb música en viu amb l’organista Joan Xicola, 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. 
 
Dimarts 24 d’agost 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: català i francès. 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 €, a part 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 Havaneres amb el grup Els Quatre Vents, a la platja de Sant Pol. 
 
Dimecres 25 d’agost 
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). 
 
Dijous 26 d’agost 
De 9.00 h a 13.00 h Servei d’assessorament psicològic gratuït a Sant Feliu 
de Guíxols. A partir del 16 d’agost 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 igualtat@guixols.cat. Organitza: SIAD amb la col·laboració de 
Guíxols Desenvolupament per l’assessorament laboral en temes d’igualtat. 
 
A les 18.00 h Visita guiada “Sant Feliu i el seu Monestir” Sortida: Oficina de 
Turisme, passeig del Mar, 8-12. Idioma: castellà 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 €, a part de la visita). Venda de tiquets: 
Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 1,30 h 
aprox. 
 
A les 21.00 h Partit amistós de futbol entre el Vilartagues CF i l’escola de 
futbol Sant Feliu/Juvenil A. Al Camp Municipal de Futbol de Vilartagues. 
 
Divendres 27 d’agost 
A les 18.30 h Visita guiada “El bateig de la Costa Brava: Sant Feliu de 
Guíxols”. 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 ermita de Sant Elm ( anada a l’ermita amb el trenet 



turístic, aperitiu i tornada a peu). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 
9,00 € (menors de 10 anys gratuït). Durada: 2 hores 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 
Baix Empordà. 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 28 d’agost 
Durant tot el dia Parades de productes artesans, a la platja de Sant Pol.   
 
De les 10.00 h a les 20.00 h V Fira “Paperantic”, a la rambla Vidal. Podreu 
trobar postals antigues, cromos, cartells, còmics, cine, joguines, revistes, 
llibres, naips, accions, loteria, documents, fotografies, curiositats i tot tipus 
d’objectes de col·leccionisme. Organitza: associació de professionals i amics 
del col·leccionisme i ajuntament de la ciutat. 
 
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 19.00 h Presentació de l’AD Guíxols i partit amistós de futbol entre 
l’AD Guíxols i el Granollers. Al Camp Municipal de Futbol “Josep Suñer”. 
 
A les 20.00 h Partit amistós de futbol entre el Vilartagues CF i el Farners CF. 
Al Camp Municipal de Futbol de Vilartagues. 
 
A partir de les 24.00 h Discoteca, a la sala de festes Las Vegas. 
 
Diumenge 29 d’agost 
Sortida a les 9.00 h Travessia de natació i caiac “5a Volta del Serrà”, a la 
platja de Sant Feliu de Guíxols. Concentració de participants a partir de les 8.00 
h a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Reglament i inscripcions: 
www.clubaquaticxaloc.com. Organitza: Club Aquàtic Xaloc. 
 
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 Robert Gazquez, 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. 
 



 
EXPOSICIONS 

 
Exposicions al Pati de l’Ajuntament 
Plaça del Mercat, 6-9 
 
Fins el diumenge 22 d’agost 
Fem un passeig! – Passat i present del passeig del Mar i del passeig dels 
Guíxols de Sant Feliu a través d’imatges i textos. Exposició programada en 
motiu del darrer número de l’Arjau, revista cultural de l’ajuntament de la ciutat, 
dedicada monogràficament als passejos guixolencs. 
 
Horari:  
De dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h 
De dilluns a dissabte de 18.00 h a 21.00 h 
 
Del 23 d’agost al 5 de setembre 
Exposició de pintura de Carolla Ellenberger 
 
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 diumenge 12 de setembre 
Exposició de fotografies de Josep Massachs “Aigua ploguda” 
 
Fins el diumenge 26 de setembre 
Exposició “Art in heaven” de l’artista Patti Smith 
Organitza: Fundació Privada Col·lecció de Pintura Catalana Sant Feliu de 
Guíxols. Col·labora: ajuntament de la ciutat 
  
Entrada gratuïta 
 
Horari del museu:  
De dimarts a dissabte de 10.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 21.00 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 8 d’agost 
Exposició de LO “Bamboo Spirit” (escultures fetes amb bambú) 
 
Del dijous 12 d’agost al diumenge 5 de setembre 
Exposició de fotografia “Afinitats electives” (fons de Kowasa Gallery, 
Barcelona) 
 
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 
 
Fins el 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 
 
Fins el 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. 
 
Del dimarts 17 al divendres 27 d’agost 
Exposició “Acolliment familiar: tu pots canviar la vida d’un infant”, que 
pretén promoure l’acolliment, informar i donar-lo a conèixer a la ciutadania. La 
Fundació Infància i Família treballa perquè tots els infants puguin viure i créixer 
en una família, ja sigui la seva o acollits en una d’aliena. Més informació: 
www.infanciaifamilia.org. Organitza: Fundació Infància i Família. Col·labora: 
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- 

 
01/08/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
Fiesta Mayor de Sant Feliu de Guíxols / Fête de Sant Feliu de Guíxols / 
Patron Saint’s Celebration 
08.00 h Pasacalles / Défilé / Street procession // Salida / Départ / Start: plaza 
del Mercado. 
 
12.00 h Misa / Messe / Mass // En la / à / at: Iglesia Mare de Déu dels Àngels 
(Monasterio / Monastère / Monastery). 
 
19.00 h Espectáculo infantil /  Spectacle pour les enfants / Performance for 
children // En la / sur la / at: rambla Vidal // Espectáculo gratuito / Spectacle 
gratuït / Free show.  
 
23.00 h Baile / Ball / Dance // En / au / at: Casino la Constància. 
 
23.00 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (Typical 
Catalan Dance) // En la / sur / at: placeta Sant Joan. 
 
23.30 h Baile con el grupo “Guinardó” / Concert en plein air / Open-air 
concert // En el paseo del Mar (frente al Casino dels Nois) / Sur la Promenade 
de la mer (en face le Casino) / On the Sea promenade (in front of the Casino). 
 
23.30 h Concierto de noche con “Tràfic” / Concert en plein air / Open-air 
concert // En el paseo del Mar (frente al ayuntamiento) / Sur la Promenade de 
la mer (en face la marie) / On the Sea promenade (in front of the townhall). 



 
02/08/10 Lunes – Lundi – Monday 
Fiesta Mayor de Sant Feliu de Guíxols / Fête de Sant Feliu de Guíxols / 
Patron Saint’s Celebration 
 
12.00 h Misa / Messe / Mass // En la / à / at: Iglesia Mare de Déu dels Àngels 
(Monasterio / Monastère / Monastery). 
 
19.00 h Concierto con “La Principal de la Bisbal” / Concert en plein air / 
Open-air concert // En el paseo del Mar (frente a la Cámara de Comercio) / 
Sur la Promenade de la mer (en face la Chambre du commerce) / On the Sea 
promenade (in front of the Commerce Chamber). 
 
23.00 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (Typical 
Catalan Dance) // En el paseo del Mar (delante de la Cámara de Comercio) / 
sur la Promenade de la mer (en face la Chambre du commerce) / on the Sea 
Promenade (in front of the Commerce Chamber). 
 
24.00 h Baile con “La Principal de la Bisbal” / Concert en plein air / Open-
air concert // En el paseo del Mar (frente a la Cámara de Comercio) / Sur la 
Promenade de la mer (en face la Chambre du commerce) / On the Sea 
promenade (in front of the Commerce Chamber). 
 
03/08/10 Martes – Mardi – Tuesday 
Fiesta Mayor de Sant Feliu de Guíxols / Fête de Sant Feliu de Guíxols / 
Patron Saint’s Celebration 
11.00 h Juegos de Cucaña / Jeux pour enfants / Games for children // En la 
playa de Sant Feliu / sur la plage de Sant Feliu / on the beach of Sant Feliu 
//Gratis / Gratuit / Free. 
 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 
19.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Kids Chaplin – Orquestra de Girona” / Concert / Concert // En / 
au / at: Teatro Municipal. www.portaferrada.com. 
 
22.30 h Correfuegos / Course populaire avec feu et pétards / Fire run // En 
las calles del centro de la ciudad / Sur les rues de centre ville / on the central 
town streets // Salida / Départ / Start: paseo del Mar (rambla Portalet) / Sur la 
Promenade de la mer (rambla Portalet) / On the Sea promenade (rambla 
Portalet) // Gratis / Gratuit / Free. 
 
23.30 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (Typical 
Catalan Dance) // En el paseo del Mar (delante de la Cámara de Comercio) / 



sur la Promenade de la mer (en face la Chambre du commerce) / on the Sea 
Promenade (in front of the Commerce Chamber). 
 
24.00 h Concierto de noche con “Hotel Cochambre y The Patillas”/ 
Concert en plein air / Open-air concert // En el paseo del Mar (frente al 
Ayuntamiento) / Sur la Promenade de la mer (en face la Mairie) / On the Sea 
promenade (in front of the Town Hall)  // Precio / Prix / Price: gratis / gratuit / 
free. 
 
04/08/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 
Fiesta Mayor de Sant Feliu de Guíxols / Fête de Sant Feliu de Guíxols / 
Patron Saint’s Celebration 
 
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 €. 
 
19.00 h Espectáculo infantil /  Spectacle pour les enfants / Performance for 
children // En la / sur la / at: rambla Vidal // Espectáculo gratuito / Spectacle 
gratuït / Free show.  
 
23.00 h Fuegos Artificiales / Feux d’artifice / Fireworks.// En la playa de 
Sant Feliu / Sur la plage de Sant Feliu / On the beach of Sant Feliu.  
 
23.30 h Sardanas / Sardanes (Bal Typique Catalan) / Sardanes (Typical 
Catalan Dance) // En el paseo del Mar (delante de la Cámara de Comercio) / 
sur la Promenade de la mer (en face la Chambre du commerce) / on the Sea 
Promenade (in front of the Commerce Chamber). 
 
24.00 h Concierto de noche con “Metropol”/ Concert en plein air / Open-air 
concert // En el paseo del Mar (frente al Ayuntamiento) / Sur la Promenade de 
la mer (en face la Mairie) / On the Sea promenade (in front of the Town Hall)  // 
Precio / Prix / Price: gratis / gratuit / free. 
 
05/08/10 Jueves – Jeudi – Thursday  
Fiesta Mayor de Sant Feliu de Guíxols / Fête de Sant Feliu de Guíxols / 
Patron Saint’s Celebration 
 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto “Joaquín Sabina” / Concert / Concert // En / au / at: Guíxols 
Arena. www.portaferrada.com. 



 
06/08/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.30 h Visita guiada “El bautizo de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols” 
Visita en catalán, castellano, francés e inglés. / Parcours Guidé “Le baptême 
de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols”  Parcours en catalan, espagnol, 
français et anglais  / Guided Itinerary “The baptism of Costa Brava: Sant 
Feliu de Guíxols ” Itinerary in catalan, spanish, french and english. // Ida a la 
Ermita de Sant Elm con el tren tur ístico, aperitivo y vuelta a pie / Aller à 
l’ermitage de Sant Elm en train touristique, apéritif et retour à pied / Departure 
by tourist train to Sant Elm hermitage, aperitif and return on foot // Venta de 
tiquets / Vente de tickets/ Tickets sale: En la / à / at: Oficina de Turismo 
(passeig del Mar, 8-12). // Precio / Prix / Price: 9 € // Menores de 10 años 
gratuito / Mineurs de 10 ans gratuit / free under 10 years. 
 
21.00 h 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. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto  “Coro de la Catedral de San Petersburgo” / Concert / Concert // 
En la iglesia Mare de Déu dels Àngels (Monasterio) / à l’église du Monastère / 
in the Monastery church. www.portaferrada.com. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
07/08/10 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 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 €. 
 
22.00 h Cantada de Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs 
/ Typical fishermen’s songs. // En el faro (Puerto) / au Port  / at the Harbour // 
Gratis / Gratuit / F ree. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
08/08/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  



 
21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto “Alícia Calzada & Paco Viciana Grup” / Concert / Concert // En / 
au / at: Teatro Municipal. www.portaferrada.com. 
 
21.30 h Concierto “Orquesta de Cámara de Gràcia (Barcelona)” / 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 €. 
 
10/08/10 Martes – Mardi – Tuesday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada:  
Concierto “Mariza” / Concert / Concert // En el puerto / au port / at the 
harbour // www.portaferrada.com. 
 
11/08/10 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 €. 
 
22.00 h – 1.00 h VIII Noche mágica encantada / VIII Nuit magique / VIII 
Magic Night // En el Museo del Juguete / Au Musée du Jouet / at Toy Museum 
// Preu / Prix / Price: Hasta 3 años / Jusqu’au 3 ans / Until 3 years old: Gratis / 
gratuit / free. // A partir de 3 años: 6,50 € (incluye un regalo) / à partir de 3 ans: 
6,50 € (un cadeau inclu) / from 3 years old: 6,50 € (a gift is included).  
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada:  
Concierto “Chucho Valdés & The Afro Cuban” / Concert / Concert // En el 
puerto / au port / at the harbour // www.portaferrada.com. 
 
12/08/10 Jueves – Jeudi – Thursday  
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 



21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto “Cobla Sant Jordi – concierto de música catalana” / Concert / 
Concert // En / au / at: Teatro Municipal. www.portaferrada.com. 
 
22.00 h Canción de Taberna con Sé / Chansons typiques de pêcheurs / 
Typical fishermen’s songs // En la / sur la / on the: plaza del Mercado // Gratis 
/ Gratuit / Free. 
 
13/08/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.30 h Visita guiada “El bautizo de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols” 
Visita en catalán, castellano, francés e inglés. / Parcours Guidé “Le baptême 
de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols ” Parcours en catalan, espagnol, 
français et anglais / Guided Itinerary “The baptism of Costa Brava: Sant Feliu 
de Guíxols ” Itinerary in catalan, spanish, french and english. // Ida a la Ermita 
de Sant Elm con el tren tur ístico, aperitivo y vuelta a pie / Aller à l’ermitage de 
Sant Elm en train touristique, apéritif et retour à pied / Departure by tourist train 
to Sant Elm hermitage, aperitif and return on foot // Venta de tiquets / Vente de 
tickets/ Tickets sale: En la / à / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12). // 
Precio / Prix / Price: 9 € // 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. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
14/08/10 Sábado – Samedi – Saturday 
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 €. 
 
22.00 h Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs / Typical 
fishermen’s songs // En el / sur le / on the: Fortim (Salvament) // Gratis / 
Gratuit / Free. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
15/08/10 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. 
 
17/08/10 Martes – Mardi – Tuesday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada:  
“Compañía de Danza Aída Gómez” / Danse / Dance // En el puerto / au port / 
at the harbour // www.portaferrada.com. 
 
18/08/10 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 €. 
 
21.00 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada: 
Concierto “Pedro Javier González - Transversal” / Concert / Concert // En / 
au / at: Teatro Municipal. www.portaferrada.com. 
 
19/08/10 Jueves – Jeudi – Thursday  
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 
21.00 h 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.   
 
22.30 h 48è Festival Internacional de la Porta Ferrada:  
Teatro en catalán “Dagoll Dagom – La nit de Sant Joan” / Théâtre en 
Catalan / Play in Catalan // En el puerto / au port / at the harbour // 
www.portaferrada.com. 
 
20/08/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.30 h Visita guiada “El bautizo de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols” 
Visita en catalán, castellano, francés e inglés. / Parcours Guidé “Le baptême 
de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols”  Parcours en catalan, espagnol, 
français et anglais  / Guided Itinerary “The baptism of Costa Brava: Sant 
Feliu de Guíxols ” Itinerary in catalan, spanish, french and english. // Ida a la 
Ermita de Sant Elm con el tren tur ístico, aperitivo y vuelta a pie / Aller à 
l’ermitage de Sant Elm en train touristique, apéritif et retour à pied / Departure 
by tourist train to Sant Elm hermitage, aperitif and return on foot // Venta de 
tiquets / Vente de tickets/ Tickets sale: En la / à / at: Oficina de Turismo 
(passeig del Mar, 8-12). // Precio / Prix / Price: 9 € // Menores de 10 años 
gratuito / Mineurs de 10 ans gratuit / free under 10 years. 



 
22.00 h Canción de Taberna / Chansons typiques de pêcheurs / Typical 
fishermen’s songs // En la / sur la / on the: paseo del Mar // 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. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
21/08/10 Sábado – Samedi – Saturday 
Durante todo el día / pendant toute la journée / all day long // Feriarebajas de 
verano / Soldes d’été / Summer Sales // En el centro de la ciudad / Au centre 
ville / In the city centre. 
 
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 €. 
 
24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
22/08/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
10.00 h – 14.00 h 11ª Feria de Anticuarios Jecsalis / Foire d’antiquaires/ 
Antiquarian Fair. En el Paseo del Mar / sur la Promenade de la Mer / On the 
Sea Promenade. Entrada gratuita / Entrée libre / Entrance free. 
 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 
24/08/10 Martes – Mardi – Tuesday 
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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 Habaneras / Chansons typiques de pêcheurs / Typical fishermen’s 
songs // En el / sur  / at:  playa de Sant Pol // Gratis / Gratuit / F ree. 
 
25/08/10 Miércoles – Mercredi – Wednesday 
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 €. 
 



26/08/10 Jueves – Jeudi – Thursday  
18.00 h Visita guiada “Sant Feliu y su Monasterio” Visita en catalán, 
castellano, francés e 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. 
 
27/08/10 Viernes – Vendredi – Friday 
18.30 h Visita guiada “El bautizo de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols” 
Visita en catalán, castellano, francés e inglés. / Parcours Guidé “Le baptême 
de la Costa Brava: Sant Feliu de Guíxols ” Parcours en catalan, espagnol, 
français et anglais / Guided Itinerary “The baptism of Costa Brava: Sant Feliu 
de Guíxols ” Itinerary in catalan, spanish, french and english. // Ida a la Ermita 
de Sant Elm con el tren tur ístico, aperitivo y vuelta a pie / Aller à l’ermitage de 
Sant Elm en train touristique, apéritif et retour à pied / Departure by tourist train 
to Sant Elm hermitage, aperitif and return on foot // Venta de tiquets / Vente de 
tickets/ Tickets sale: En la / à / at: Oficina de Turismo (passeig del Mar, 8-12). // 
Precio / Prix / Price: 9 € // Menores de 10 años gratuito / Mineurs de 10 ans 
gratuit / free under 10 years. 
 
21.00 h 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. 
 
28/08/10 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. 
 
10.00 h – 20.00 h V Feria Paperantic “Feria de intercambio de postales 
antiguas, cromos, carteles, comics, revistas, libros, fotografías...” / Foire des 
collectionneurs d’anciennes de cartes postales, magazins, photos, livres, 
images... / Fair of antique postcards, magazines, photos, books,.. prints 
collectors. En la / sur la / at: rambla Vidal. 
 
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 €. 
 



24.00 h Discoteca / Discothèque / Disco // En la / à la / at: sala de festes Las 
Vegas. 
 
29/08/10 Domingo – Dimanche – Sunday 
18.00 h Bailes de salón / Danse de salon / Ballroom dance // En la / à la / at: 
sala de fiestas Las Vegas.  
 

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:  22/08/10 
Fem un passeig! Pasado y presente de los paseos marítimos de la ciudad 
/ Passé et présent des promenades de la ville / Past and present of the 
promenades of the town. 
 
Horario / Horaire / Opening hours: 
De lunes a sábado / de lundi à samedi / from Monday  to Saturday: 18.00 h – 
21.00 h 
De lunes a viernes / de lundi à vendredi / from Monday  to Friday: 10.00 h – 
14.00 h 
 
23/08/10 – 05/09/10 
Exposición de pintura de Carola Ellenberger / Exposition de peinture / 
Painting exhibition 
 
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: 12/09/10 
Exposición de fotografias de Josep Massachs / Exposition / Exhibition. 
 
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 & 18.00 h – 21.00 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 
 
Hasta / Jusqu’au / To: 29/08/10 
Exposición de escultura de Lluís Barbosa / Exposition de sculptures / 
Sculptures exhibition. 
 
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 
 
Hasta / Jusqu’au / To: 14/08/10 
Exposición  / Exposition  / Exhibition: “Sumaríssim 1939-1945” 
 
17/08/10 – 27/08/10 
Exposición  / Exposition  / Exhibition: “Acolliment familiar: tu pots canviar la 
vida d’un infant” 
 



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: 08/08/10 
Exposición de escultura de Lo / Exposition de sculptures / Sculptures 
exhibition. 
 
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 
 
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 a divendres de 9.00 h a 13.00 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 
 
Taller de patchwork 
Horari: Dimecres de 17.00 h a 20.00 h. 
Impartit per: Sílvia Gímenez 
Preu: 1 dia a la setmana 20€ al mes. 
Lloc: Centre Cívic Tueda. 
Inscripció oberta. Inici al mes de setembre. 
 
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  
 
 
AVANÇAMENT MES DE SETEMBRE 2010 
 
Dimecres 1 de setembre 
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). 
 



Divendres 3 de setembre 
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 €, a part de la 
visita). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 14 anys 
gratuït). Durada: 1,30 h aprox. 
 
Diumenge 5 de setembre 
De 9.00 h a 22.00 h XXVIII Fira del dibuix, a la rambla Vidal. Recinte obert. 
Organitza: Casino Guixolenc i a juntament de la ciutat. 
 
 
De 10.00 h a 21.00 h XII Fira “Mercadisc”, al carrer Major. Recinte obert. 
Organitza: Associació d’Amics de la Música dels Anys 60 i ajuntament de la 
ciutat. 
 
Divendres 7, 14, 21 i 28 de setembre 
De 10.00 h a 14.00 h Servei d’assessorament jurídic gratuït a Sant Feliu de 
Guíxols. Es pot reservar hora de forma presencial als mateixos Serveis Socials 
(c/ Gravina, 39-41) o per telèfon al 972 82 10 91 o per mail juridic@guixols.cat. 
 
Divendres 10 de setembre 
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 €, a part de la 
visita). Venda de tiquets: Oficina de Turisme. Preu: 5,00 € (menors de 14 anys 
gratuït). Durada: 1,30 h aprox. 
 
Dissabte 11 de setembre 
Durant tot el dia Fira Mercat, a la plaça del Mercat i al passeig del Mar. 
Organitza: a juntament de la ciutat. 
 
De les 10.00 h a les 20.00 h XII Fira “Jocantic”, a la rambla Vidal. Recinte 
obert. Organitza: Joguetmaniàtics i ajuntament de la ciutat. 
 
Diumenge 12 de setembre 
De 10.00 h a 20.00 h II Fira Mediterrània de Patchwork, a la rambla Vidal i c/ 
Major. Recinte obert. Organitza: Associació Espanyola de Patchwork i 
ajuntament de la ciutat. 
 
Dissabte 18 i diumenge 19 de setembre 
De les 11.00 h a les 20.00 h XII Fira “Autocasió”, al passeig del Mar. Recinte 
obert. Horari de l’exposició: d’11.00 h a 20.00 h i horari de venda d’11.00 h a 
14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h. Organitza: Tallers Oficials de Sant Feliu de 
Guíxols i ajuntament de la ciutat. 
 



 
 
 
 
FARMÀCIES DE GUÀRDIA A SANT FELIU DE GUÍXOLS MES D’AGOST 
2010 
 

dilluns    dimarts dimecres    dijous divendres dissabte diumenge 
            1 
      Valls 

Ruscalleda 
    2   3         4    5    6         7   8 

Ivón Cortiella De la Peña 
Vila 

Ruscalleda 

De la Peña 
Vila 

 

Olivé Olivé Emi Sallés 
 

Simon 
Ruscalleda 

    9  10   11  12  13  14 15 
Valls Ruscalleda Ivón 

Cortiella 
De la Peña 

Vila 
Ruscalleda 

De la Peña 
Vila 

 

Olivé Prat 
Ruscalleda 

 
16   17   18 19 20  21  22 

Emi Sallés Simon Valls Ruscalleda Ivón 
Cortiella 

De la Peña 
Vila 

Ruscalleda 

De la Peña 
Vila 

Ruscalleda 
23 24 25 26 27 28 29 

Olivé Prat Emi Sallés Simon Valls Ruscalleda Ivón 
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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 
 
 
 
 


