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El Casino Menestral un any més amb l’esforç de les seccions, Junta i els propis socis i amics de 

l’entitat ha complert amb un ampli ventall d’activitats durant aques 2019.

En els aspectes patrimonials, hem continuat treballant per mantenir el llegat i a ser possible 

encaminar la fi de les obres, conscients que en l’actual context i amb les traves administratives 

és bastant més difícil que en temps passats no gaire llunyants. Val a dir que seguint el projecte 

d’obra hem construït uns lavabos, per poder utilitzar l’espai de la planta baixa per fer-hi diferents 

activitats durant l’any, ja que mentre no continuïn les obres, si una cosa ens fa falta és l’espai.

Enguany, seguint el criteri de publicar obra escrita i musical, hem editat un Cd on hem ajuntat 

dues activitats de la casa com són la música i la poesia, amb el Cd, “Encanta empordà”. 

També aquest any hem intentat anar implementant les noves tecnologies en les diverses 

facetes de la institució, com mostra el fet que l’any 2019 hem aplicat un smart Tv per poder 

compartir activitats mitjatçant les xarxes, hem pogut treballar amb la nova eina de facturació 

digital, tràmits de subvencions, concepció de l’oferta de serveis per Internet, pàgina web, 

facebook, Instagram, hem començat en un nou proces gestió de socis, més versàtil i adaptada 

a la actualitat mes recent.

La Memòria de gestió que presentem recull amb detall tot allò que ha passat a l’Ateneu 

Casino Menestral al llarg de 2019. Des de l’activitat diària fins als serveis que ofereix l’entitat, 

la participació de socis i institucions, el moviment econòmic i altres accions de caràcter intern, 

que s’han dut a terme per tal d’aconseguir els objectius proposats a l’inici de l’any. Fixant-nos 

en les dades, un any més la resposta de socis i ciutadans ha estat molt positiva. Aquestes es 

mantenen en la franja alta de rendiment d’aquests darrers anys, fruit del treball i l’esforç que de 

forma cooperada fan els socis, la Junta Directiva i l’equip de treball. Gràcies a tots!

Eduard Ayats Aljarilla

President del Casino Menestral Figuerenc

introducció
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Agrupació Filatèlica i Numismàtica

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2019

• Del dia 30 d’abril al dia 3 de maig es va celebrar la 58º edició de l’exposició filatèlica i de 
col·leccionisme, relacionada amb el centenari de la Unió esportiva Figueres i amb els 
col·leccionismes dels Figuerencs. Es va fer als locals de la parròquia Sant Pere, a la plaça 
Gala Dalí i va obrir al públic  en horari de 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores.

• El dia 5 de maig es va celebrar l’entrega de trofeus  amb socis, autoritats i participants de 
l’exposició a l’hotel Pirineus.

• El dia 1 de Maig es va celebrar la 42 º fira del segell i del col·leccionisme, amb l’assistència 
de 22 firaires, amb 37 taules i horari de 9:00 a 19:00 hores. 

• Cada 3r dissabte de mes es realitza la fira d’ intercanvi i col·leccionisme a la Rambla de 
Figueres en horari de 9:00 a 19:00 hores.

• Hem dissenyat i realitzat sobres , segells  i el corresponent mata-segells personalitzat 
commemoratiu del centenari de la Unió esportiva Figueres.

• Per la Fira de Sant Josep, dissabte 20 d’abril, es va fer una conferència al museu del Joguet 
de Catalunya sobre filatèlia i papiroflèxia. Aquest dissabte es va realitzar un taller de 
papiroflèxia a la Rambla gratuït per tots els Figuerencs de 10:00 a 12:00 i de 16:00 a 18:00.

• El dia 12 d’octubre es va celebrar la 38º fira del Pilar del col·leccionisme, amb l’assistència 
de 27 firaires amb 46 taules, en horari de 9:00 a 19:00 hores.

• L’entitat ha participat  activament en l’exposició de segells organitzada a Ceret, portant 
material per exposar.

•  L’entitat també ha participat a l’exposició de col·leccionismes celebrada a la població de 
Torroella de  Fluvià, i a la de Sant Feliu de Guíxols.

• Al llarg de l’any s’han repartit uns 300 sobres amb segells  a la seu de l’entitat i a les diferents 
exposicions.

• S’ha fet i enviat a les autoritats la felicitació de Nadal d’enguany.

• Cada dijous de 18:00 a 20:00 s’ofereix un servei d’assessorament a tot Figuerenc en temes 
relacionats amb el col·leccionisme. 

• Es compren catàlegs i revistes de col·leccionisme per ús de tots els socis.
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Agrupació Filatèlica i Numismàtica

MATASEGELLS

EXPOSICIÓ FILATÈLICA
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ACTIVITATS CURS 2019
38è CURS D’ATENEA

Durant el curs 2018-19 (del 5 d’octubre al 31 de maig)  corresponent al 38è curs 
d’ATENEA, es van dur a terme un total de 28 actes, amb una mitjana d’assistència per acte 

corresponent a 68 persones. 

La distribució d’actes va ser la següent:

1. INAUGURACIÓ DEL XXXVIII CURS D’ATENEA     
 
Inauguració del curs d’Atenea CARLES FAGES DE CLIMENT EN EL RECORD Taula rodona, 
emmarcada dins els actes de l’Any Fages  amb la participació de Jordi Pla, Joan Ferrerós, 
Jordi Canet i Narcís Garolera.

2. XXXVI CICLE DE CONFERÈNCIES  AULA OBERTA DONA I SOCIETAT: 
5 REFLEXIONS AL VOLTANT DEL GÈNERE

El cicle Aula Oberta es va realitzar entre el 18 de gener i el 15 de febrer de 2019. Va constar 
de cinc conferències en total, impartides per prestigiosos especialistes:  Pilar Heras, Gemma 
Calvet, Dolors Bramon, Magda Oranich i Sor Lucía Caram.

Atenea: Agrupació de cultura
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Atenea: Agrupació de Cultura

3. XIIè CICLE DE LITERATURA UNIVERSAL
 
Va constar de quatre conferències realitzades, entre l’1 i el 16 de març de 2019, per destacats 
professors: Sam Abrams, Nathalie Bittoun, Xavier Pla i Joan Manuel Soldevilla.

4. CONFERÈNCIES 

A banda de les conferències dels Cicle “Aula Oberta” i del “Cicle de Literatura Universal” es 
van realitzar 20 conferències més relacionades amb diversos camps de la cultura: Filosofia 
, Sociologia, Literatura, Història, Art, Patrimoni Cultural etc. Alguns dels ponents han estat: 
Mariona Seguranyes, historiadora de l’Art; Arnau Gonzàlez, historiador, Pere Gifre, historiador; 
Eusebi Ayensa, filòleg; Jordi Pla, filòleg; Anna M. Velaz, filòloga; Assumpció Cantalozella, 
escriptora, Rafel Nadal, escriptor i periodista; Joan Armangué, economista; Albert Testart, 
politòleg i  Lucilla Mallart, professora de la UPF, entre altres. 

5. ACTES EN RECORD DE PERSONATGES DESTACATS:

Hem dedicat una atenció especial a les efemèrides culturals relacionades amb el nostre país i 
a les persones absents que han destacat en la vida cultural.
 
• Acte en record de Carles Fages de Climent. 
• Acte anual en record d’Ernest Lluch. 
• Acte anual en record de M. Àngels Anglada, amb la col·laboració de La Funcional Teatre. 

6. VI VETLLADA POÈTICA COORGANITZADA AMB EL CASINO MENESTRAL

7. PRESENTACIONS DE LLIBRES:

Hem presentat 8 llibres dels autors següents: Arnau Gonzàlez Vilalta, Enric Ucelay-Da Cal i 
X. M. Núñez, Eusebi Ayensa, Jordi Pla, A. Cantalozella, Joan Vergés, Sam Abrams, i un llibre 
col·lectiu dedicat a M. Àngels Anglada, de diversos autors: Mercè Cuartiella, Joan Vallès, M. 
Àngels Gardella, Assumpció Heras i Anna M. Velaz, entre altres.

8.  ACTES DARRER TRIMESTRE 2019

Al llarg del darrer trimestre de 2019 (d’octubre a desembre) s’han realitzat 8 actes més, que 
corresponen al curs acadèmic 2019-2020, que finalitzarà al juny de 2020. Aquests actes seran, 
doncs, inclosos en la memòria de l’any vinent.
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Atenea: Agrupació de Cultura
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Atenea: Agrupació de Cultura

Hora Nova, 15 de gener de 2019

Empordà, 15 de gener de 2019

Empordà, 12 de febrer de 2019

RECULL DE PREMSA
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Atenea: vetllada poètica

Empordà, 22 de gener de 2019

Hora Nova, 12 de febrer de 2019
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Atenea: Agrupació de Cultura

Hora Nova, 5 de febrer de 2019
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Atenea: Agrupació de CulturaAtenea: Agrupació de Cultura

Hora Nova, 19 de febrer de 2019

Empordà, 19 de febrer de 2019
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Hora Nova, 26 de març de 2019

Atenea: Agrupació de Cultura



15

CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS
Casino Menestral Figuerenc
C/ Poeta Marquina (seu provisional)
17600 Figueres

1. ACTIVITATS DEL GRUP INFANTIL

Aquest any la secció infantil del centre continua amb els dos grups d’edat Saltacingles i 
Saltacims. 

Els dos grup surten un cap de setmana al mes d’octubre a maig. En principi les sortides són 
d’un dia, però les dels Saltacims (de 13 a 17 anys) i algunes, aproximadament la meitat, dels 
Saltacingles (de 6 a 12 anys) són de cap de setmana complet. La majoria de sortides són a peu i 
per l’Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i el Gironés, però com més grans són els participants 
més lluny es desplacen. 

És destacable la relació que té aquesta secció amb el Casino Menestral Figuerenc, ja que és a 
la seva seu on s’hi celebra la reunió anual de pares (aquest any va ser el 20 de setembre i s’hi 
explicaren tots els canvis esmentats) i on per a cada sortida es penja un cartell informatiu (on 
abans els participants s’apuntaven, però les tecnologies han arribat al centre i ara ja es fa via 
internet o telefònica).

Les excursions que han realitzat al llarg de l’any són les següents:

SaltaCingles:
• ● Sortida d’Orientació
• ● Activitat de neu
• ● Bicicletada 
• ● Escalada
• ● Salines
• ● Mare de Déu del Món
• ● Sortida de Nadal

SaltaCims:
• ● Sortida d’Orientació
• ● Activitat de neu 
• ● Bicicletada
• ● Escalada
• ● Salines
• ● Mare de Déu del Món
• ● Sortida de Nadal 

 

Centre Excursionista Empordanès
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Centre Excursionista Empordanès

 
Temporada d’Estiu
Degut al poc nombre de monitors l’estiu del 2019 no s’ha dut a terme cap activitat d’estiu.

2. EXCURSIONS DE MITJA MUNTANYA
De la Muntanya al Mar: Sortides format travessa d’Ull de Ter a Llançà

• Les excursions de mitja muntanya per aquest curs 2019/2020 es faran en format travessa. 
Amb el títol «De la muntanya al mar» el recorregut s’iniciarà al naixement del riu Ter, al 
Pirineu gironí, i acabarà al mar de Llançà.

•  És un recorregut de gran bellesa i plena de contrastos, travessant les comarques del 
Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.

• Es preveu fer-ho amb 6 etapes, aquest 2019 ja se n’han dut a terme dos.  
• Les sortides format travessa son obertes a tothom amb experiència a la muntanya.
• Les inscripcions s’obren dues setmanes abans del dia de la sortida. En totes convocatòries 

s’han exhaurit les places durant el primer dia d’inscripció. En alguns casos s’ha ampliat i tot 
el número de persones de la sortida perquè hi poguessin participar més socis.

• És un recorregut de gran bellesa i plena de contrastos, travessant les comarques del 
Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.
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Centre Excursionista Empordanès

3. EXCURSIONS DE PETIT FORMAT
Aquesta secció organitza sortides matinals de curta durada (entre 3 i 4 hores) i poc desnivell 
adreçades a aquelles persones que es vulguin iniciar a la muntanya o que vulguin fer sortides 
curtes. Són sortides aptes per a tota persona que tingui ganes de caminar per muntanya i 
conèixer país. Les Sortides realitzades aquest 2019 i de cares al proper any les podeu veure en 
els següent cartell:
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Centre Excursionista Empordanès

4. GRUP D’ART I TREBALL
La secció Grup d’Art i Treball (GAT) és una secció creada l’any 1975 en el sí de l’entitat i ha dut 
a terme una important tasca de promoció del territori de la comarca. Aquesta activitat es pot 
classificar en:

Recuperació del patrimoni
1.1. patrimoni religiós
1.2. patrimoni megalític
1.3. patrimoni natural
Promoció del senderisme.

5. ACTIVITATS TRADICIONALS

· 42ena Festa de Bassegoda
Aquest any la Festa de Bassegoda se celebrarà el dia 22 de setembre de 2019 al Casalot pel 
Camí del correu

El  programa d’activitats: 

A les 9 matí: Excursió d’Albanyà al Casalot pel Camí del correu
A ¼ d’11 matí: Sortida pels voltants del casalot amb la IAEDEN
A 2/4 de 1 del migdia: Pregó a càrrec de ANTONIA SOLSONA
Tot seguit: CONCERT VERMUT a càrrec de JAUME ARNELLA
 I també encantament de coques
A les 2 del migdia: DINAR: arròs, pa i poma per a tothom.
A la tarda: BALL amb “LA PEPETA”
Estirada de corda. 

●

· XXXV Alberada  
L’edició d’enguany de l’ Alberada es va fer en format travessa per celebrar els seus trenta-cinc 
anys. La travessa va sortir de El Portús, va passar per les Salines i va acabar a Costoja. 

Sortida: El dissabte 15 a les 7 del matí a l’estació d’autobusos de Figueres
Inscripcions: Hi havia places limitades i es va omplir el que s’esperava
Tots els participants en van gaudir moltíssim. 

· XXXV Concert de Muntanya
El 19 de juny es va realitzar  a El Roure de Pont de molins la trenta-cinquena edició del concert 
de muntanya que cada any organitza el CEE, juntament amb Joventuts Musicals. El concert va 
anar a càrrec de Senior, rock alternatiu valencià i compromès.
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Centre Excursionista Empordanès

El temps va acompanyar moltíssim i la gent va poder gaudir del concert i de la vista de l’edifici 
arquitectònic. Al acabar el concert, molts dels assistents es van quedar a dinar a la zona.

· Sant Jordi
Aquest any Sant Jordi va començar amb pluja però per sort va acabar sortint el sol i el CEE 
va seguir promocionant-se com a entitat, venent Roses, llibres i altres materials de muntanya. 
Estàvem situats a la part alta de la Rambla de Figueres.

· Celebració de l’aniversari del Centre 
Com cada 20 de novembre, es va celebrar l’aniversari de l’entitat amb un sopar dels socis que 
es va dura  terme a Garrigàs

· Pujada del pessebre a la Mare de Déu del Mont
El dia 1 de desembre es va dur a terme la desena pujada de pessebres a una ermita de muntanya.
Es va quedar a les 8h del matí a l’Esclat de la carretera d’Olot i la sortida va tenir una durada 
aproximada de 3h en què hi ha haver un desnivell de 365 metres i es van caminar uns 9 kilòmetres. 
 de Roda i Sant Quirze de Colera ens acompanyarà fins al refugi de Coll de Banyuls. Al matí 
gaudirem de les magnífiques vistes de la carena de l’Albera amb les seves fagedes fins arribar als 
boscos de Requesens, on dormirem al Refugi del forn de calç. Després de passar per dolmens 
i monuments megalítics, arribarem al fortí de Panissars i el Trofeu de Pompeu. L’altra història 
que coneixerem serà la ruta de l’exili al Coll de Lli i el santuari de les Salines amb el seu refugi. 
Pujant per les fagedes del Moixer ja veurem de lluny l’últim objectiu: el Puig de Bassegoda, el 
Refugi de Can Galan i Albanyà.

6. PROJECCIONS AUDIOVISUALS I XERRADES

· 18a Edició de La Mostra de cinema de muntanya i 
aventura
La MOSTRA enguany ha arribat a la divuitena edició el 
2019. Programació de La Mostra va ser la següent:

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE: 
Sessió Diòptria, pel·lícula ARTIC del director Joe Penna.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE:
10:30h: sessió instituts amb Jordi Tosas.
19:00h: presentació del llibre “3 NITS DE TORB” a la llibreria 
Edison a càrrec del seu autor Jordi Cruz
21:00h Jordi Tosas a la Sala la Cate

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE:
18:00h: a la Sala la Cate sessió de pel·lícules: 
Everest Gree i Dessine-Moi un Chamois
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DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE:
17:00h: al Rocòdrom TopClimb Figueres, Màster class amb Patxi Usobiaga.
21:00h a la Sala la Cate, xerrada amb Patxi Usobiaga, escalador eibarrés que ha destacat amb 
la especialitat esportiva arribant a ser campió de la Copa del Món el 2006 i 2007 i guanyà el 
campionat del mon el 2019. Va ser el primer escalador en superar un 8c + a vista.

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE:
18:00h: Sala la Cate, sessió de pel·lícules, Viacurxis, Freedom Under Load, Bayandalai, Lord of 
The Taiga i En vol vers les 8000

7. REFUGIS

Una de les grans tasques del centre és la de mantenir els quatre refugis excursionistes que té, 
permetent així la lliure pràctica de l’excursionisme a tothom qui ho desitgi. Els quatre refugis 
del centre són:

 · Refugi de Bassegoda “Can Galan” (Albanyà). 

 · Refugi de “Les Salines” (Santuari de les Salines -Maçanet de Cabrenys)

 · Refugi de “Coll de Banyuls” (Coll de Banyuls – Rabós d’Empordà)

 · Refugi del “Forn de Calç” (Requesens – La Jonquera)

Així mateix també s’han organitzat diverses jornades de treball per tal de mantenir aquests 
refugis així com obres importants de manteniment al refugi de Bassegoda.

8. ACTIVITATS DE RÈGIM ORDINARI
· Assemblea general de socis
Al febrer, el Centre Excursionista va celebrar l’assemblea general de socis a la seu del Casino 
Menestral Figuerenc, ratificant la junta, que va explicar la gestió a tots els socis assistents.

20
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· Realització d’una circular informativa
Amb una periodicitat mensual, s’elabora una petita circular on s’informa de les activitats 
organitzades pel centre al llarg del mes i de diverses noticies que també es creuen d’interès 
general. També s’inclouen petites ressenyes d’excursions que escriuen els socis que ho 
desitgen. Aquest últim any l’enviem a través del mailchimp.

· Elaboració de continguts i manteniment de la pàgina web
Des del centre estem fent un esforç per a què aquest mitjà tingui el màxim de repercussió 
possible, ja que arriba a molta gent i és molt més barat de mantenir. És per això que aquest 
any s’ha renovat la web, millorant la seva organització i continguts per a poder arribar a tots els 
nostres socis i altres possibles interessats. 
La nostra web és http://www.cee.cat

· Instagram i twitter
A més a més, amb l’entrada de la nova web i la nova junta estem fent publicacions diàries o 
setmanals per a que tothom estigui ben informat de les activitats que realitzem a través del 
centre

· Tramitació de llicències federatives de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Aquesta gestió s’ha de fer des dels centres excursionistes i, per tant, el centre l’ofereix a tots els 
seus socis sense cap cost afegit. Comentar que aquest any hi ha hagut un canvi de personal, 
hi ha hagut un canvi en la persona apoderada del centre la qual s’encarrega de la feina de 
secretaria, gestió de socis i federacions.

· Nombre d’associats 2019
Nombre d’associats 2019: 830 socis (378 individuals i 452 socis familiar -157 socis titulars 
familiars).

XVII MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA I AVENTURA

Centre Excursionista Empordanès
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introducció

Esbart Nova Dansa

5 de desembre de 2018
Cavalcada de Reis a Figueres

23 de gener de 2019
Puig de les Basses

5 DE DESEMBRE DE 2019 
CAVALCADA DE REIS A FIGUERES

23 DE GENER 2019 
PUIG DE LES BASSES

DILLUNS 4 DE FEBRER DE 2019 
REUNIÓ A LA SEU DEL CASINO MENESTRAL 

FIGUERENC AMB EL SEU PRESIDENT 
EDUARD AYATS

5 DE DESEMBRE DE 2019 
CAVALCADA DE REIS A FIGUERES

23 DE GENER 2019 
PUIG DE LES BASSES

DILLUNS 4 DE FEBRER DE 2019 
REUNIÓ A LA SEU DEL CASINO MENESTRAL 

FIGUERENC AMB EL SEU PRESIDENT 
EDUARD AYATS

5 DE DESEMBRE DE 2019 
CAVALCADA DE REIS A FIGUERES

23 DE GENER 2019 
PUIG DE LES BASSES

DILLUNS 4 DE FEBRER DE 2019 
REUNIÓ A LA SEU DEL CASINO MENESTRAL 

FIGUERENC AMB EL SEU PRESIDENT 
EDUARD AYATS
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Esbart Nova Dansa

4 de febrer de 2019
 Reunió a la seu del Casino Menestral Figuerenc 

amb el seu president Eduard Ayats

       10 de març de 2019
       Fira del Bacallà de Mollet de Peralada

       11 de març de 2019
       Presentació Populària

5 DE DESEMBRE DE 2019 
CAVALCADA DE REIS A FIGUERES

23 DE GENER 2019 
PUIG DE LES BASSES

DILLUNS 4 DE FEBRER DE 2019 
REUNIÓ A LA SEU DEL CASINO MENESTRAL 

FIGUERENC AMB EL SEU PRESIDENT 
EDUARD AYATS

10 DE MARÇ  2019
FIRA DEL BACALLÀ MOLLET DE PERALADA

11 DE MARÇ 2019 
PRESENTACIÓ POPULARIA

10 DE MARÇ  2019
FIRA DEL BACALLÀ MOLLET DE PERALADA

11 DE MARÇ 2019 
PRESENTACIÓ POPULARIA

10 DE MARÇ  2019
FIRA DEL BACALLÀ MOLLET DE PERALADA

11 DE MARÇ 2019 
PRESENTACIÓ POPULARIA

10 DE MARÇ  2019
FIRA DEL BACALLÀ MOLLET DE PERALADA

11 DE MARÇ 2019 
PRESENTACIÓ POPULARIA
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Esbart Nova Dansa

23 de març de 2019
 Populària

20 d’abril de 2019
 Curset de danses

23 DE MARÇ 2019 
POPULARIA

20 D’ ABRIL 2019 
CURSET DE DANSES 

23 DE MARÇ 2019 
POPULARIA

20 D’ ABRIL 2019 
CURSET DE DANSES 

23 DE MARÇ 2019 
POPULARIA

20 D’ ABRIL 2019 
CURSET DE DANSES 

23 DE MARÇ 2019 
POPULARIA

20 D’ ABRIL 2019 
CURSET DE DANSES 
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Esbart Nova Dansa

23 d’abril de 2019
 Parada de Sant Jordi a la Rambla

28 d’abril de 2019
 Fires i Festes de la Santa Creu

28 D’ABRIL 2019

FIRES I FESTES 
DE LA SANTA CREU

23 D’ABRIL 2019
PARADA DE SANT 

JORDI A LA 
RAMBLA DE 
FIGUERES

28 D’ABRIL 2019

FIRES I FESTES 
DE LA SANTA CREU

23 D’ABRIL 2019
PARADA DE SANT 

JORDI A LA 
RAMBLA DE 
FIGUERES

28 D’ABRIL 2019

FIRES I FESTES 
DE LA SANTA CREU

23 D’ABRIL 2019
PARADA DE SANT 

JORDI A LA 
RAMBLA DE 
FIGUERES

28 D’ABRIL 2019

FIRES I FESTES 
DE LA SANTA CREU

23 D’ABRIL 2019
PARADA DE SANT 

JORDI A LA 
RAMBLA DE 
FIGUERES
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18 de maig de 2019
 Roda d’esbarts Granollers

25 de maig de 2019
Festa de la Gent Gran Figueres

18 DE MAIG 2019 
RODA D’ESBARTS GRANOLLERS

25 DE MAIG 2019 
FESTA GENT GRAN FIGUERES

18 DE MAIG 2019 
RODA D’ESBARTS GRANOLLERS

25 DE MAIG 2019 
FESTA GENT GRAN FIGUERES

18 DE MAIG 2019 
RODA D’ESBARTS GRANOLLERS

25 DE MAIG 2019 
FESTA GENT GRAN FIGUERES

18 DE MAIG 2019 
RODA D’ESBARTS GRANOLLERS

25 DE MAIG 2019 
FESTA GENT GRAN FIGUERES
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29 de juny de 2019
 Festa de Sant Pere FIgueres i roda d’esbarts

17 de juliol de 2019
Ballada de Sant Pere Pescador

29 JUNY 2019
FESTA SANT PERE FIGUERES 

I RODA D’ESBARTS

17 DE JULIOL 
2019 

BALLADA SANT 
PERE 

PESCADOR

29 JUNY 2019
FESTA SANT PERE FIGUERES 

I RODA D’ESBARTS 29 JUNY 2019
FESTA SANT PERE FIGUERES 

I RODA D’ESBARTS

17 DE JULIOL 
2019 

BALLADA SANT 
PERE 

PESCADOR

17 DE JULIOL 
2019 

BALLADA SANT 
PERE 

PESCADOR

29 JUNY 2019
FESTA SANT PERE FIGUERES 

I RODA D’ESBARTS
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4 d’agost de 2019
Mollet de Peralada

14 d’agost de 2019
Plaça Josep Pla de Figueres

4 D’AGOST 2019 MOLLET 
DE PERALADA

14 D’AGOST 2019 
PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES

14 D’AGOST 2019 
PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES14 D’AGOST 2019 

PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES

14 D’AGOST 2019 
PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES

14 D’AGOST 2019 
PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES

14 D’AGOST 2019 
PLAÇA JOSEP PLA DE FIGUERES

4 D’AGOST 2019 MOLLET 
DE PERALADA

4 D’AGOST 2019 MOLLET 
DE PERALADA

4 D’AGOST 2019 MOLLET 
DE PERALADA

4 D’AGOST 2019 MOLLET 
DE PERALADA
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15 de setembre de 2019
AdiFolk Jornades internacionals folkloriques de Catalunya

28 de setembre de 2019
Roda d'esbarts veterans a Gualba

15 DE SETEMBRE 2019
FIGUERES JORNADES INTERNACIONALS 

FOLKLORIQUES DE CATALUNYA  ADIFOLK

15 DE SETEMBRE 2019
FIGUERES JORNADES INTERNACIONALS 

FOLKLORIQUES DE CATALUNYA  ADIFOLK

15 DE SETEMBRE 2019
FIGUERES JORNADES INTERNACIONALS 

FOLKLORIQUES DE CATALUNYA  ADIFOLK

15 DE SETEMBRE 2019
FIGUERES JORNADES INTERNACIONALS 

FOLKLORIQUES DE CATALUNYA  ADIFOLK
15 DE SETEMBRE 2019

FIGUERES JORNADES INTERNACIONALS 
FOLKLORIQUES DE CATALUNYA  ADIFOLK

28 DE SETEMBRE 2018 
RODA D’ESBARTS VETERANS A GUALBA

28 DE SETEMBRE 2018 
RODA D’ESBARTS VETERANS A GUALBA
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10 d’octubre de 2019
Erasmus professors Sant Pere Pescador

12 d’octubre de 2019
Festa Major de Valvaralla

10 D’OCTUBRE 
2019

ERASMUS 
PROFESORS 
A SANT PERE 
PESCADOR

10 D’OCTUBRE 
2019

ERASMUS 
PROFESORS 
A SANT PERE 
PESCADOR

10 D’OCTUBRE 
2019

ERASMUS 
PROFESORS 
A SANT PERE 
PESCADOR

10 D’OCTUBRE 
2019

ERASMUS 
PROFESORS 
A SANT PERE 
PESCADOR

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA

12 D’OCTUBRE 2019 
FESTA MAJOR
VALVARALLA
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16 de novembre de 2019
Celebració del primer any a Garrigàs

Moments del sopar de Nadal i estrena de samarretes

16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY

MOMENTS 
DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES

16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY
MOMENTS 

DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES

16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY

MOMENTS 
DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES

16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY

MOMENTS 
DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY

MOMENTS 
DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES

16 DE NOVEMBRE 
2019 

GARRIGAS 
CELABRACIÓ DEL 
NOSTRE PRIMER 

ANY

MOMENTS 
DEL SOPAR DE NADAL

I ESTRENA DE SAMARRETES
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1) DADES DE PARTICIPACIÓ: 

Menys de 20 anys De 20 a 59 anys més de 60 anys Total

Femení 190 2 0 92

Masculí 320 110 12 342

Total 510 112 12 634

Inclouen la participació de persones a l’Escola del Club, a l’Obert Internacional Miquel Mas, 
al programa Escacs a les Aules i a altres activitats organitzades a l’aire lliure. No inclouen el 
nombre de socis i/o federats que té el club.

2) BALANÇ DE LES ACTIVITATS 

• A nivell formatiu

A) CLASSES EXTRAESCOLARS A ESCOLES DE LA COMARCA:

S’han dut a terme activitats extraescolars organitzades per les AMPA, a 2 escoles de la comarca 
(Sant Pau -2 grups-, i El Far d’Empordà), amb gairebé 30 alumnes. Durada: Tot el curs escolar.

B) PROJECTE “ESCACS A LES AULES”:

El club ha dut a terme per setena temporada consecutiva el programa “escacs a les aules”, 
des del desembre 2018 fins el juny 2019, que ha consistit en donar 4 sessions d’una hora a 
tots els alumnes de 2on de les escoles de Figueres en horari lectiu. Hi han participat 11 de 
les 13 escoles de Figueres, inclòs el Pous i Pagès, que ja fa anys que repeteix l’experiència, en 
aquest cas a alumnes de 5è. Cal destacar la participació de 400 alumnes a la festa de cloenda 
celebrada el 7 de juny a la Pl. Catalunya de Figueres. El programa es fa en col.laboració amb 
l’Ajuntament de Figueres. 

Club d’Escacs Figueres
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Club d’Escacs Figueres

C) CLASSES DE DIFERENTS NIVELLS A L’ESCOLA DEL CLUB:

Cursos de 5 nivells diferenciats, impartits durant tot l’any amb prop de 40 alumnes, amb els 
monitors principals Javier Campos, Emili Colls i Josep M. Vilanova.  S’han dut a terme gairebé 
cada dia de la setmana. Posteriorment, es fa acompanyament dels alumnes als campionats 
d’edats que participen.

D) COMPLEMENT DE LA PART FORMATIVA AMB PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES A 
DIFERENTS COMPETICIONS D’EDATS:

Un total de 27 alumnes van participar al febrer a Girona a les finals territorials per edats 
des de sub8 a sub18, en modalitat individual, obtenint molts bons resultats a la majoria de 
categories, inclosos 4 podis: Arnau Vilà en categoria sub-12 i l’Oliver Perez en categoria sub-18 
es van proclamar campions de les seves respectives categories, mentre que Àngel Osses es 
proclamar subcampió en categoria sub-10 i Jan Pol Osses fou 3er classificat en categoria sub-8.

Cloenda de la campanya Escacs a les Aules amb més de 400 participants a la 
Pl. Catalunya el 7 de juny.
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Posteriorment, 18 d’aquests alumnes –el club de Girona que més jugadors hi va portar- també 
prengueren part en el Campionat de Catalunya d’edats en la modalitat individual, que es va 
celebrar a Vilaseca per Setmana Santa amb resultats destacables.

Campionat de Catalunya d’edats per equips, celebrat de l’1 al 3 de novembre a Lloret, on 
el Club d’Escacs Figueres hi va participar amb 6 equips i un total de 22 joves escaquistes de 
l’Escola d’Escacs del Club, essent un dels clubs de Catalunya amb més presència de jugadors.

• A nivell competitiu

A) LLIGA CATALANA (CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS).

És el campionat per excelència de tots els clubs catalans. El Figueres hi ha participat amb 8 
equips a les següents categories:

Divisió d’Honor, Preferent Gironina (2 equips), Segona Gironina, Tercera Gironina i 3 equips 
formats per alumnes de l’Escola a Sub12.

L’equip A ha salvat un any més la categoria, tot i que va haver de jugar la fase de descens per 
certificar-la. Finalment va obtenir la 10ª posició de 16 equips. 

L’equip B, ha quedat campió de Preferent, aconseguint  recuperar la categoria perduda feia 2 
anys. L’equip C ha fet una excel.lent temporada i ha estat 4t.

L’equip D ha estat 3r i l’equip E també, aconseguint finalment l’ascens a segona categoria. (veure 
comunicat de premsa a sota). 



35

Club d’Escacs Figueres

Comunicat de premsa 

EL FIGUERES “A” GUANYA EL TRES PEONS I JUGARÀ LA PROPERA TEMPORADA A  DIVISIÓ 

D’HONOR PER 18A TEMPORADA

El Figueres B campió de Preferent Gironina 
A la novena ronda de la Divisió d’Honor, segona de la Final B per evitar el descens, el Figueres 
va obtenir una bona victòria per 6’5 a 3’5 contra el Tres Peons de Barcelona i s’assegura per 9è 
any consecutiu jugar la propera temporada a Divisió d’Honor. El matx va ser molt emocionant 
i com de costum en una lliga tan igualada, no es va decidir fins a les darreres partides. El matx 
va començar amb dues taules als taulers 9 i 4 per part dels MC Colls i Serra, però a continuació, 
ja ben entrada la tarda hi hagué 3 victòries consecutives del Figueres a càrrec dels MC Baños, 
Pijuan i Parals. Unes taules del MF Ibàñez i la derrota del MI González, deixaven un esperançador 
4,5 a 2,5. En aquest moment el GM Gozzoli aconsegueix agafar avantatge decisiva en un final 
de torrres a priori igualat, i registra el 5,5 que dóna la victòria al Figueres. Una victòria final del 
jugador més en forma del Figueres Albert Pi, i una derrota del GM Campos que no pot aguantar 
un final inferior, deixen el 6,5 a 3,5 final. Igual que l’any passat, un matx contra el Tres Peons és el 
que assegura al Figueres continuar un any més a Divisió d’Honor, la màxima categoria catalana. 
El 2020 serà la 18a temporada i 9a consecutiva, sens dubte un èxit sense precedents a les 
comarques gironines. 
El proper cap de setmana es disputarà la penúltima ronda a Andorra.

Els resultats individuals varen ser:

           FIGUERES                    6’5  – 3’5               TRES PEONS
   
   GM   GOZZOLI 2584  1 – 0  MF    MARTINEZ 2322                           
   GM   CAMPOS  2515  0 – 1  MF    ESCUDER 2376
   MI    GONZALEZ 2332  0 – 1  MF    BOIX  2319
   MC   SERRA  2340  0’5 – 0’5 MC   LEIRO  2288
   MF    IBAÑEZ 2323  0’5 – 0’5 MC   GALLART 2302
   MC    PIJUAN 2299  1 – 0  MARI   2105  
             PI  2284  1 – 0  MC   PRAT  2245
   MC    BAÑOS 2295  1  – 0  CESPEDES  2179
   MC    COLLS 2242  0’5 – 0’5 VARGAS  2091      
   MC    PARALS 2215  1 – 0  MORENO  1960

El Figueres “B” ha guanyat de manera contundent,  9 a 1 al 12 Castells de Llers a la novena i 
darrera ronda de Preferent de Girona. Era important  un resultat molt ampli per sumar punts de 
desempat respecte l’Hostalric, que jugava contra el Palafrugell. Finalment els selvatans només 
han pogut vèncer per 7 a 3 al Palafrugell i això ha donat el títol de Preferent per millor desempat 
al Figueres B, amb 8,5 punts de 9 possibles. 
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Han aconseguit la victòria pel Figueres: Mònica Vilar, Albert Negre, Àngel Cuevas, Manel Duran, 
Robert C Alvarez, Jaume Viñas, Carles Falgueras i Toni Fernández, mentre que Albert Pau i 
Josep Garriga han entaulat.  

El Figueres B torna a segona Catalana dos anys després d’haver perdut la categoria.

El Figueres “C”  ha perdut 7 a 3 en el seu desplaçament a Girona contra el Gerunda “D”, que s’hi 
jugava la categoria i ha presentat un equip molt potent. Han vençut Oliver Pérez, Daniel Gili i 
Laura Viñolas. Oliver i Viñolas dos dels joves jugadors més destacats del Figueres han fet una 
gran temporada amb 5,5 i 5 punts de 6 respectivament.
Tot i això el Figueres “C” ha finalitzat en una excel.lent  quarta posició, empatat amb el tercer i el 
cinquè amb 4,5 de 9, aconseguint quatre victòries, un empat i quatre derrotes.

Figueres, 17 de març del 2019

Per la seva banda, els equips F, G i H han disputat la categoria sub12, i l’F ha quedat subcampió 
de Girona i també subcampió de Catalunya (veure foto amb els integrants de l’equip a sota).
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B) XX OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS DE FIGUERES “MIQUEL MAS”

Enguany l’Obert s’ha disputat al 
Convent dels Caputxins del 13 al 20 
d’agost. Hi ha hagut un augment en 
el nombre de titulats participants 
respecte l’edició anterior passant 
de 3 a 8,  i també s’han augmentat 
lleugerament els premis atorgats. Hi 
ha participat gairebé 100 jugadors 
entre el grups Internacionals A i B –
que enguany es tornaven a disputar 
dividits, en contraposició al grup únic 
del 2018-  i el grup sub-12. 

Com a novetat, s’ha celebrat un 
Torneig nocturn d’escacs llampec, 
amb el sistema 960 (Fischer Random), 
que consisteix en sortejar la situació 
de les peces de la 1a fila, donant lloc 
a posicions molt diferents ja des de 
la jugada inicial. Hi ha participat una 
vintena de jugadors.

L’Obert ha format part del XVI Circuit 
Català d’Oberts Internacionals “Gran 
Premi Generalitat de Catalunya”, del 
qual en formen part prop de 30 torneigs 
més, que tenen lloc a Catalunya entre 
els mesos de juny i de setembre 
d’aquest any. Pertànyer al Circuit dóna 
prestigi internacional, però a l’hora, 
exigeix un esforç suplementari, en 
premis, en qualitat i en número de 
jugadors internacionals.

El podi i autoritats de l’Obert de Figueres Miquel Mas
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C) COPA CATALANA, FASE GIRONA EL GENER 2019, CELEBRADA A OLOT.
El Figueres A va quedar campió un any més, i ja en són 5 de consecutius, amb mèrit afegit ja 
que era l’edició amb més equips participants, un total de 32.  I gran actuació de l’equip B, que 
va quedar campió de Preferent i 5è absolut, classificant-se per a la final. En total el Figueres va 
portar 4 equips a la competició.

D) COPA CATALANA, FASE FINAL CELEBRADA A PRINCIPIS DE MAIG A SALITJA (VILOBÍ) AMB 
2 EQUIPS CLASSIFICATS.
Bon paper de l’A que repeteix un magnífic 6è lloc aconseguit el 2018 i el Figueres B millora molt 
el resultat quedant també 6è absolut i primer de Girona en el seu grup de Preferent.

E) ALTRES TORNEJOS ORGANITZATS PEL CLUB.

• IX Obert de Nadal per a joves sub-12 celebrat el 28 de desembre de 2019 amb més de 
30 participants.

• XXX Torneig d’Escacs de Partides Llampec “Fires i Festes de la Santa Creu”, amb 2 grups 
senior i 3 grups d’edats o per a menys de 1800 elo. Disputat el dia 1 de maig a la Rambla, 
amb gairebé 50 participants. 

El Figueres A, campió de la Copa Girona per 5è any consecutiu.
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• Partida d’Escacs Vivents per cinquè any consecutiu, el dia 1 a la tarda, a la Rambla. 

• Dissabte 4 de maig, 2on torneig de Partides Llampec de l’Embarraca’t amb una quinzena 
de jugadors. 

 • El 14 de juny, simultànies de Carles Falgueras en el marc de la Festa de fi de curs de 
l’escola Sant Pau de Figueres.

Cal destacar que al darrer trimestre del 2019, el MC del Figueres Òscar Baños s’ha proclamat 
brillant campió absolut de Girona.
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Hora Nova, 19 de febrer de 2019

Hora Nova, 26 de març de 2019

RECULL DE PREMSA
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Empordà, 22 de gener de 2019



42
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Empordà, 15 de gener de 2019

Hora Nova, 26 de febrer de 2019

Diari de Girona, 2 de maig de 2019
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El gran projecte anual de la Colla Dolça Tardor és l´estrena d´un nou espectacle, quasi sempre 
inspirat en un tema en el que hi conflueixen diferents disciplines: el ball, la música, el teatre, les 
arts plàstiques, la tècnica, la costura, les manualitats, el disseny, etc.. tot el que és necessari per 
portar a terme un espectacle musical. Entremig tenim petits projectes, activitats i accions que 
ens ajuden a enfortir la colla, a fer pinya, a treballar conjuntament  i a gaudir els uns dels altres, 
doncs els  objectius generals de l´associació són: la il·lusió, el gaudir, el foment de la participació 
ciutadana, el foment de la gent gran activa, la solidaritat i col·laboració intergeneracional (en 
el grup ens trobem amb nétes, filles i àvies per exemple), el treball en xarxa (sovint actuem en 
benefici d´entitats benèfiques o conjuntament amb altres associacions de la ciutat de caràcter 
social o d´oci), la promoció del ball i la música, l´exercici de l´activitat física i mental, la pràctica 
de les arts plàstiques, audiovisuals i manuals-artesanes i oferir espectacles d´un cert nivell a la 
ciutadania de la nostre ciutat i de la comarca.

Hem de tenir en compte que cap membre de la colla és professional en la matèria i per tant el 
que ens mou és el gran amor per la música i el ball i la gran il·lusió i esforç que hi posem.
Intentem adaptar l´espectacle a cadascun dels membres segons les edats, les preferències, les 
possibilitats, capacitats i també aconseguir arribar a un públic el més ampli possible.
Cada any s´incorporen nous membres a la colla. Enguany hem recuperat la participació d’una 
quants infants.

Colla Dolça Tardor
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EL NOSTRE GRAN PROJECTE ANUAL
Enguany hem estat preparant l’espectacle EL 
MOLINO MON AMOUR que el vam estrenar el 24 
de febrer al Teatre Jardí, i l’ espectacle EL MOLINO 
ES VESTEIX DE NADAL, estrenat el 15 de desembre 
que estava dedicat al Nadal

La preparació del primer espectacle enguany ha 
anat de gener de 2018 a gener de 2019,  es fa una 
pausa durant l’estiu i tornem a iniciar els assajos 
el mes de setembre fins el desembre. Ens trobem 
els dissabtes de 17h a 21h a la nostra seu, el Casino 
Menestral, per tal d´assajar totes les coreografies 
que dos membres del grup es responsabilitzen de 
crear, preparar i muntar.
A pocs dies de l´estrena es fa el disseny de llums i 
s´elaboren els diferents programes i es mantenen 
reunions de coordinació per a que cadascun dels 
tècnics i ajudants i que es responsabilitzaran dels 
canvis d´escenografia, llums, etc.. perquè sàpiguen 
en cada moment quina serà la seva tasca.
Es fa la difusió de l´espectacle a través de la 
premsa local, la ràdio, i les xarxes socials  (internet, 
facebook), distribució de propaganda, el boca-
orella.. El nostre espectacle també està inclòs 
en els programes elaborats per l´ajuntament de 
Figueres dins la programació de tardor de teatre, 
música i dansa.

EL MOLINO MON AMOUR
És un espectacle dedicat al món de les varietes,
Deia el programa de presentació:

“No és el Molino de Barcelona, ni el Molin Rouge 
de Paris, és el Molino de Figueres, el nostre, el que 
alguna vegada ens hem imaginat, el de les plomes, 
la purpurina, els lluentons, els barrets de copa i els 
marabús. És el Molino Mon Amour.
Picaresca, burlesque, varietés, musicals, amb un 
toc d’atreviment, sensualitat,  nostàlgia, emoció i 
diversió.
Tot això més hi trobaràs en el Molino Mon Amour.
Passa una tarda amb nosaltres i t’endinsaràs en un 
món de fantasia.”
T’hi esperem
Gira i gira com les rodes d’un molí per convertir les 
penes en alegries i la tristor en diversió”
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Números com el típic can can, els dedicats a les vedettes, els còmics, els dels musicals com 
“dirty dancing”, “Chicago” amb una introducció de la Rafaella Carrà i un final tipus “Molino”, 
sense deixar-nos les exhubernats “Drag queens”, la Marilyn Monroe i un total de 26 números 
diferents i de tota mena van fer que per aquesta ocasió haguessim de pnjar el cartell d’ 
“Entrades exhaurides”. El públic va elogiar i passar-s’ho d’ allò més bé.
L’ escenari el presidia un gran molí que vam fer construir i que varem pintar per l’ ocasió que 
gràcies a un membre de la colla vam poder aconseguir que les seves aspes donessin voltes 
durant tot l’ espectacle.
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EL MOLINO ES VESTEIX DE NADAL

En aquesta ocasió recordem alguns dels 
números estrenats a l’ anterior espectacle 
i s’entrellaçaran amb números preparats 
exclusivament pel Nadal, que endinsaran al 
públic des de l’ entrada del teatre a la màgia 
del Nadal,  amb moltes sorpreses: presència 
dels reis mags que ofereixen obsequis als nens 
i nens del públic, també vam tenir el pare Noel 
i el debut del membre més petit de la colla, 
en Juan fent de nen Jesús juntament amb els 
seus pares que simulaven Sant Josep i la Verge 
Maria.

Per aquesta ocasió ens van acompanyar i 
participar l’ escola Acting fent més animada l’ 
entrada i sortida del públic, doncs es van situar 
al hall del teatre cantant nadales i també van 
cantar a capel.la en un dels números.

Com cada any també col·laboren amb nosaltres 
el Ballet Figueres, essent les ballerines les que 
van obrir l’ espectacle.

Números com “Blanc l’aire de Nadal”, “Ya 
es navidad”, “Jingle bells rock”, “les 12 van 
tocant”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Rock 
aroun the chritmas dance”,”El vals de la velas”,  
combinaven les nadales de sempre, amb les 
de tipus flamenc, hip hop, rockera, etc.

Una de les sorpreses també fou el brindis final 
amb tot el públic que per causa de la renovació 
de les cadires del teatre no es va poder fer a dins 
la sala però que es va obsequiar a tothom amb 
una copa de cava a la sortida de l’ espectacle.
Enguany coincidint amb la Marató de TV3, vam 
col·laborar en aquesta campanya aportant el 
10% de la recapatació total de les entrades.

Un total de 110 persones varem pujar a l’ 
escenari i es van poder lluir més de 400 vestits.
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Colla Dolça Tardor

PROGRAMA
Altres activitats 

• 26 de maig participació en la 6èna Fira de la Gent Gran organitzada per l’Ajuntament de 
Figueres

• 23 d´abril. Muntatge de la parada per la diada de Sant Jordi. Es dóna informació del grup i 
es fa la venda de roses, llibres de segona mà, roses fetes de feltre i Roses dolces fetes de 
llaminadures, pins i altres peces d´ornament, fet tot a mà i per diferents membres de la colla.

• 27 de maig dinar de la 6èna Fira de la Gent Gran a la plaça Catalunya. Sardanes i ball.
• Després dels espectacles fem una visualització conjunta de la gravació de tot l’espectacle 

i una celebració.

En general, els dissabtes després dels assajos celebrem els sants i aniversaris dels membres 
de la colla, també fem berenars i celebracions en acabar cadascuna de les actuacions en les 
que també hi convidem a col·laboradors, tècnics i ajudants.

Tot això fa que s´enforteixin més els vincles i els llaços del grup.



48

Colla Dolça Tardor

Empordà, 19 de febrer de 2019

RECULL DE PREMSA
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Colla Dolça Tardor

Hora Nova, 19 de febrer de 2019
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Colla Dolça Tardor

Empordà, 26 de febrer de 2019

Hora Nova, 26 de febrer de 2019
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Colla Dolça Tardor

Empordà, 17 de desembre de 2019
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MEMÒRIA TEMPORADA 2019

L’Agrupació Flor de Romaní del Casino Menestral Figuerenc, iniciar la temporada 2019 el mes de 
gener, amb el Curset de Sardanes, que va a acabar en el mes març. hi va haver una participació 
d’aprenents per ballar de 7 mainades i tres adults. 
 
En el mes de març varem començar l’activitat participant a la vila de Perpinyà del inici de la 
Capitalitat Sardanista 2019,  

 
Dins les Fires i Festes de la Santa Creu, hem 
organitzat com és de costum el 72è Concurs 
de Colles Sardanistes, que enguany varem 
comptar amb un grup del Campionat de 
Catalunya, de categoria veterans, va a ser un 
èxit gràcies a la gent que ens va acompanyar 
aquest dia a la Plaça Catalunya. 
 
L’agrupació Flor de Romaní, forma part de 
l’Agrupació de Colles Sardanistes de les 
Comarques Gironines, de la qual en te la 
Presidència, així que desenvolupa i te cura 
de l’organització del Campionat de Colles 
Sardanistes de les Comarques Gironines. 

 

Agrupació Sardanista Flor de Romaní
del Casino Menestral Figuerenc
17600 Figueres
NIF: G17262932

Agrupació Sardanista Flor de Romaní
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La Coral Germanor Empordanesa és una secció del Casino Menestral Figuerenc. Els seus inicis 

es remunten a l’abril de 1914, any de la seva fundació. Després de 46 anys d’ inactivitat, al febrer 

de 2008, sota la direcció de Claudia Coral, soprano i professora de cant de l’escola, el Casino 

Menestral recuperà la coral per a tots els aficionats del cant.

És un cor mixt que treballa repertori popular i tradicional català i sud-americà, entre d’altres. 

Des de l’any 2009 pertany a la FCEC, i participa activament en els cicles corals que s’organitzen 

anualment. S’ha presentat arreu de les comarques de: Alt i Baix Empordà, Gironès, La Selva, 

Garrotxa, Barcelonès, Sud de França i Pla de l’Estany. Un dels concerts més destacats va ser 

el maig del 2010, en commemoració dels 80 anys de l’Escola de Música, celebrat dins el marc 

incomparable del Museu Dalí de Figueres, on gaudí d’ un gran èxit.

Coral Germanor Empordanesa

Cants des del Cor. La Cate
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L’any 2013 celebrà els 5 anys s’ofereix un concert sota el títol: CANTS DEL COR. 

Convertint-se en el seu concert tradicional de Fires i Festes de Figueres.

Per commemorà el centenari de la seva fundació, va realitzar la gravació del seu treball 

discogràfic titulat  “100 anys de coral”.

coral germanor empordanesa

Concert per la Marató. Cercle Sport 
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coral germanor empordanesa

Durant el 2019, s’ha assistit a diverses activitats de la FCEC, concerts, intercanvis, trobades i 

reunions, tot buscant impulsar l’activitat coral individual i col·lectiva. 

CONCERTS

Els concerts realitzats durant el transcurs de l’any han sigut:

• Octubre, Colaboració amb A Grup Vocal . 27 d’gener. La Cate

• Cants des del Cor, Concert de Fires de Figueres, 28 d’abril La Cate de Figueres.

• Temps de flors, 19 de maig a l’Església del Carme de Girona. 

• Concert Coral, Festa de les persones grans. 2 de juny. Palau - Saverdera 

• Concert de Nadal per la Maratò.  14 de desembre al Cercle Sport de Figueres.

• Concert de Nadal de l’Escola de música del Casino Menestral. 18 de desembre al Teatre 

Jardí de Figueres.
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coral germanor empordanesa
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Presentació

L’objectiu fonamental de l’escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui per als 

alumnes que amb aquest aprenentatge es plantegin una possible sortida professional, o per 

aquells altres que s’ho plantegin com una formació personal. Entenem per formació integral 

aquella que proporcionarà a l’alumne/a l’aprenentatge musical suficient perquè, en primer lloc, 

practiqui i desenvolupi la música que viu en el seu entorn social i amb la qual se sent identificat i, 

en segon lloc, l’aprenentatge d’altres estils de música que enriqueixin la seva formació musical, 

cultivant amb tots dos casos la creativitat a través de la improvisació, educant l’oïda de manera 

immediata i deixant sempre que l’alumne/a projecti la seva personalitat en la música que està 

interpretant. 

De tota manera, l’aprenentatge musical ha d’estar al servei del desenvolupament de la personalitat 

de cadascú i mai ha de ser un fi per ell mateix. Aquest plantejament és el que ha de determinar en 

cada moment el tipus de programacions, activitats i, en definitiva, tota la vida escolar del centre. 

Per portar-ho a la pràctica, haurem de parlar d’objectius individuals i contextualitzar-los en la 

realitat de cada alumne/a. A part d’aquests objectius específics, amb caràcter general, l’escola de 

música dinamitzarà la vida musical de la localitat, participant i integrant-se en nombrosos actes 

socials, cooperant amb les diferents institucions de la localitat i destacant-ne la importància dels 

centres educatius. Dins del que entenem com a formació bàsica de 1’ alumne fins al moment en 

el qual s’hauria de fer una especialització concreta per al tipus de música, creiem que és erroni 

plantejar-ne els diferents tipus (clàssica, pop, folklòrica ...) com quelcom separat, ja que en el fons, 

les diferències entre aquestes estils són molt més petites del que semblen a primera vista.  

Escola de Música
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Escola de Música

Aquest plantejament requereix un professorat amb una formació adient a aquest programa, 

que no implica fonamentalment l’adquisició de nous coneixements sinó la utilització dels que 

ja es tenen d’una manera més àmplia i musical, de tal manera que s’aconsegueixi més llibertat 

d’expressió musical en la majoria dels casos, que connectaria amb la llibertat pròpia de l’individu 

i la seva projecció social. Lògicament, estem parlant d’una formació bàsica en la qual no tindria 

lloc l’especialització que després l’alumne volgués fer en el camp de la música moderna, en la 

qual sí que es necessitaria un professorat especialitzat. 
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Escola de Música

Durant el curs 2018 - 2019 es van portar a terme tot un seguit d’activitats que tenien com a 

finalitat  el desenvolupament de l’ exposat anteriorment:  

 

Relació d’Activitats Anuals

 •    Concert de Santa Cecilia 

(concert de tardor)

El dissabte 24 de novembre en motiu de la 

celebració de la patrona dels músics, Santa 

Cecília, l’escola organitza un concert que 

enguany va tenir lloc al Cercle Sport a les 11.30h. 

Els artistes van ser els alumnes de l’escola i va 

comptar amb la col·laboració de la Coral infantil 

Allegro i l’Orquestra Versatile.

•    Audició de Guitarres

El dissabte  1 de desembre a les 12.00h els 

alumnes de guitarra van realitzar una audició a 

la Sala Abdó Terrades del CMF i posteriorment 

van realitzar una altra el 15 de juny a La mateixa 

sala.

•    Concert de Nadal

El dia 12 el de desembre a les 19.30h es va 

viure el tradicional Concert de Nadal de 

l’Escola. El concert va ser protagonitzat pels 

alumnes de l’escola, des del grup d’ alumnes 

més petits els “PetiTons”, la secció de Casinet 

i passant pels alumnes Grau Elemental i Grau 

Professional. Les actuacions, es van combinar 

amb formacions com la de els “Combos” i amb 

actuacions individuals totes elles amb un punt 

en comú, actuacions basades amb un repertori 

bàsicament nadalenc preparat amb tota la 

il·lusió dels alumnes i professors. 
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Escola de Música

•    Concert d’ hivern 

Alumnes de l’escola amb un alt nivell 

interpretatiu se’ls convidà a participar en el 

concert d’Hivern. Enguany va tenir lloc el 

3 de febrer a la Sala Abdó de Terrades del 

CMF.

•    Festival “Fem Música”

Un any més l’escola participa aportant 

alumnes al festival de música i natura Fem 

Música. Destaquem el concerts realitzats el 

3 de febrer a Albanyà en format de música 

de cambra i concert del 3 de març de 

solistes a l’Església de Castelló d’Empuries.

•    Master class de bateria 

El 30 de març va tenir lloc una Master class 

de bateria conduïda per Àngel Crespo al 

col·legi de la Salle. Els alumnes de bateria de 

la nostra escola van gaudir de l’aprenentatge 

durant tota la sessió.

•  Concert de flauta travessera 

El 24 de febrer es va celebrar un concert 

dels alumnes de flauta travessera al Cercle 

Sport. On es va poder gaudir de diverses 

formacions on la flauta n’era la protagonista.
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Escola de Música

•    Audicions d’Alumnes de música clàssica 

i música moderna

Un any més l’escola de música va organitzar 

la setmana d’audicions on tots els alumnes 

hi tenen cabuda, tant els alumnes de música 

clàssica com els de música moderna.  La 

setmana d’audicions va tenir lloc del 8 a 

l’11 d’ abril a la Sala Abdó Terrades del CMF. 

Aquesta setmana de concerts està pensada 

perquè els joves músics tinguin l’oportunitat 

de mostrar en púbic els avenços del llarg 

del curs en els seus estudis i sens dubte, 

una experiència que els enriqueix en la seva 

formació com a músics.

•   Micro Obert

El Micro obert any rere any té més participació 

i l’escola decideix consolidar aquest format 

dins de les seves activitats regulars de cada 

curs. Enguany es van realitzar dues sessions 

de Micro Obert, el 3 d’abril a la Sala Abdó 

Terrades del CMF i el 27 d’abril al Cercle 

Sport de Figueres. 

•  Concert de cant líric

Els alumnes de cant líric van oferir un recital 

el 14 de maig a la Sala Abdó de Terrades a 

les 19.00h. 

•  Guitarrada  

Diversos alumnes de guitarra van participar a 

la 19a edició de la Guitarrada. Recordem que 

aquesta activitat està destinada als joves 

intèrprets de guitarra de nivell elemental 

i mitjà, amb l’objectiu de donar-los la 

possibilitat de formar part d’una orquestra 

de guitarres. La Guitarrada  va concloure 

amb un concert el 7 de maig a Besalú.
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•   Concert familiar de la diada de Sant Jordi

Per aquest Sant Jordi 2019 es manté la 

proposta per a tots els alumnes i familiars 

que toquen un instrument. Es va portar 

a terme el concert on els protagonistes 

són els alumnes i familiars que, per un dia,  

toquen conjuntament en un concert. Va 

ser un concert que va comptar amb molta 

participació i va acabar d’arrodonir la diada. 

Després de veure la bona rebuda per part de 

tothom l’equip directiu decideix consolidar 

aquesta proposta per properes edicions de 

la diada de Sant Jordi.

•   Concert de professors

El 30 d’abril a les 18.30h va tenir lloc el 

Concert de Professors de l’Escola de Música 

a La Cate dins el marc de les fires i festes de 

la Santa Creu. La sala es va omplir de gom a 

gom on el públic que hi va assistir va gaudir 

de diverses formacions instrumentals i d’un 

programa molt variat amb un gran nivell 

interpretatiu. El concert va concloure amb 

la tradicional fotografia dels professors/es 

donant un aire festiu i de companyerisme.

•    Audició de bateries

Com és habitual cap a finals de curs, tots els 

alumnes de bateria realitzen una audició.  

Aquest curs l’audició va tenir lloc a la seu 

original del Casino Menestral Figuerenc el 

passat 1 de juny .

Escola de Música
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•    Festival de jazz

El 13 de juny els alumnes de combo 

participen al festival de Jazz que organitza 

la ciutat.

•    Batucada

Els alumnes de bateria es van reunir el 15 de 

juny a la Plaça Catalunya per fer sonar les 

seves bateries simultàniament a la Batucada.

•   Concert “Adults Enamorats de la Música

Un any més l’escola va tenir el privilegi de 

comptar amb el concert Adults Enamorats 

de la Música el 18 de juny a les 20.00h a la 

Sala Abdó Terrades del CMF. Un concert 

molt entranyable i que cada any té més 

participació i on ens fa recordar que la 

música no té edat.

•    Concert de fi de curs

Com cada any l’escola organitza per 

acomiadar el curs un concert de cloenda 

. Es va celebrar al Parc Bosc on pares, 

mares i públic en general van gaudir d’una 

tarda plena de música amb una diversitat 

d’actuacions i formacions a càrrec dels 

alumnes de l’escola. El concert va ser el 

passat 21 de juny, coincidint amb el Dia de la 

Música, a les 19.30h.

Escola de Música
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•    Altres concerts, activitats extraordinàries i 

col·laboracions

Al llarg de l’any els professors i l’escola 

organitzen diversos concerts i activitats dins 

i fora de la casa on els seus alumnes són els 

protagonistes. Que els alumnes interpretin 

música en directe és d’una importància cabdal 

per la seva formació com a musics ja que 

aquesta experiència els enriquirà en la seva 

formació com a músics.

SECCIONS QUE PERTANYEN A L’ESCOLA DE MÚSICA

Dues seccions que pertànyen a l’escola de música amb un bagatge molt important dins de 

l’entitat. 

L’Orquestra amb més de 15 anys i dirigida per Joan Mallol.

La Coral Germanor amb més de 10 anys i dirigida per Claudia Coral. Han gravat el seu primer 

treball discogràfic que va sortir a la venda al gener del 2015. 

Dues seccions que ens representen per tota la comarca, arreu de catalunya  i en tots els concerts 

interns i externs de l’escola de música.

         CORAL GERMANOR EMPORDANESA                           ORQUESTRA JOVE VERSATILE

Escola de Música
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ACTIVITATS 2019

Del 22 de novembre al 8 de desembre de 2019
Teatre Municipal El Jardí de Figueres

Representacions de l’espectacle FINESTRES, basat en contes de Pere Calders, al Teatre 
municipal El Jardí de Figueres durant els dies: 22, 23, 24, 29 i 30 de novembre, 1, 5, 6, 7 i 
8 de desembre de 2019.

Hi ha participat 26 actors/actrius, 4 músics i un equip tècnic de 15 persones.

LA FUNCIONAL TEATRE 
Casino Menestral Figuerenc

La Funcional Teatre
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La Funcional Teatre

Després d’haver convidat els espectadors a ballar en el darrer espectacle (El Ball, 
presentat a finals de 2018), La Funcional els hi ha explicat ara un seguit de contes.

Uns contes tan particulars com els d’en Pere Calders, plens d’una ironia precisa, d’una 
fantasia poètica, d’un realisme màgic i d’una “conya” tan nostrada que els fan fàcilment 
recognoscibles i, a la vegada, inimitables.

L’autor, del qual es compliren l’any 2019 vint-i-cinc anys de la seva mort, prova de fugir 
amb la imaginació, la fantasia i l’humor dels seus contes, d’una realitat quotidiana que 
li sembla particularment trista. Es tracta d’un humor que és també reflexiu i gràcies al 
qual aconsegueix de penetrar profundament en les capes de l’ànima tot reflectint, en 
definitiva, la condició humana.
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La Funcional Teatre

Han assistit a les funcions un total 1.231 persones, és a dir, amb tot l’aforament previst. 
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La Funcional Teatre

Altres activitats:

26 d’abril de 2019:

Lectura de textos periodístics de l’escriptora Maria Àngels Anglada al Casino Menestral 
Figuerenc. Acte organitzat per l’associació ATENEA.

7 de juny de 2019:

Lectura/espectacle commemoratiu dels 150 anys de Calçats Roig de Figueres amb 
textos de Josep Valls i imatges/vídeos històrics de la ciutat. Presentat a La Catequística 
de Figueres.
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Orquestra Jove “Versatile”

ACTIVITATS 2019

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
SANTA MARIA DE CISTELLA 

A les 12h
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Orquestra Jove Versatile
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Orquestra Jove Versatile

CONCERT COMMEMORATIU DEL DIA DE CIUTAT

Concert realitzat el dissabte 27 d’ocubre al Teatre Municiapal El Jardí de Figueres

CONCERT NADAL

L’orquestra actúa al concert de Nadal de l’escola de música al teatre Jardí

PASTORETS DE FIGUERES

Actuacions realitzades els dies 26, 29 i 30 de desembre.

CONCERT DE FIRES

Actuació realitzada el 27 d’abril a les 21h a l’Auditori Caputxins
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Orquestra Jove Versatile

CONCERT FI DE CURS

L’Orquestra tanca el concert de fi de curs el dia 18 de juny al parc bosc de Figueres

CONCERT AMICS DEL MUSEU DALÍ DE FIGUERES

Actuació el divendres 27 de juliol sota la cúpula del Museu Dalí de Figueres.
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Orquestra Jove Versatile

CONCERT DE FIRES
AUDITORI ELS CAPUTXINS

27 D’ABRIL A LES 21h 

 

ORQUESTRA VERSATILE DEL CASINO MENESTRAL 

Dissabte 27 d’abril a les 21h 
Auditori dels caputxins—Figueres 
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Orquestra Jove Versatile

FESTA DEL CASINO
PARC BOSC
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Orquestra Jove Versatile
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Hora Nova, 22 d’octubre de 2019

Orquestra Jove Versatile



introducció
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Tequatre

ACTIVITATS 2019

Al mes d’octubre de 2006 Tequatre va aparèixer per primera vegada als escenaris teatrals fruit 
de l’esperit emprenedor dels 4 primers socis que s’havien conegut gràcies a l’Aula de Teatre de 
Figueres. L’obra escollida per a donar a conèixer la companyia va ser: Retalls, una recopilació 
d’escenes d’autors diversos.

Durant aquests 12 anys Tequatre hem tingut l’oportunitat de viatjar per Catalunya, l’Estat 
Espanyol, França i Marroc participant en mostres, festivals i concursos amb les obres: Retalls, la 
Moda que incomoda, El compta comtes, La història del cavaller Torbat, Una mà de llegendes, 
la Llegenda d’El Bruel, les desventures d’en Pepet, Ai las! On són les velles moles, la Llegenda 
de la Comtessa de Quermançó, Antígona a Nova York, Figuretes de Vidre, Metro, Un marit ideal, 
el Bruel de Carles Fages de Climent, Vols jugar..., Ens ha caigut la sogra i Cortal Marí.

A partir de l’any 2008 Tequatre vam entrar a participar activament en el Festival Terra de 
Trobadors formant part de la Coordinadora Municipal i representant diferents espectacles de 
carrer durant els dies de l’esdeveniment.

Des de l’any 2010 formem part de la Federació Teatral Amateur Gironina.

Juntament amb altres entitats, l’any 2011, Tequatre va fundar la Federació d’entitats de l’ATEB 
(Aula de Teatre Eduard Bartolí), escola comarcal de teatre ubicada a Figueres.

L’any 2013 vam entrar a formar part de les seccions estables del Casino Menestral Figuerenc.

Des de l’any 2014 formem part d’Escena Amateur i això ens ha donat més rellevància a nivell 
de l’Estat Espanyol.

L’any 2016 vam ajudar a iniciar el club de lectura “Llegir el teatre” a la Biblioteca Ramon Bordas 
i Estragués de Castelló d’Empúries, amb el qual continuem col·laborant de forma activa.

L’any 2017 hem entrat a formar part de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

Al mes de novembre de 2018 es va estrenar l’obra Ens ha caigut la sogra, obra amb la qual s’ha 
fet gira durant tot aquest any 2019.
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Enguany hem participat a Castelló i a Figueres en diverses activitats en col·laboració amb 
altres entitats i associacions municipals, entre les quals hi ha la lectura dramatitzada de la 
novel·la escrita pel Marquès de Camps Cortal Marí, al Cortal Avinyó ubicat al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.

Durant l’any 2019 també han començat els assajos de l’obra No hi ha lladre que per bé no vingui 
que s’estrenarà al març de 2020.

Finalment, un any més, hem dut a terme la coordinació dels voluntaris i el vestuari de la 
cavalcada de Reis 2019 i hem preparat les inscripcions de la cavalcada de Reis 2020 que 
organitzen conjuntament l’Ajuntament de Figueres, Tequatre i Drakonia.

RESUM ESPECTACLES 2019
 
Figueres 
5 de gener, carrers i places 
Coordinació dels voluntaris i patges 
Cavalcada de Reis 2019 
 
Castelló d’Empúries
6 de febrer, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Col·laboració amb el Club de lectura “Llegir el teatre”
La bona persona de Sezuan

Santa Coloma de Farners
17 de febrer, Auditori
24è Concurs de Teatre Amateur Rafael Anglada
Ens ha caigut la sogra

Castelló d’Empúries
20 de febrer, Capella del Convent de Santa Clara
Coordinadora Municipal d’entitats – Sessió ordinària 01/19
XXIX Festival Terra de Trobadors

Figueres
13 de març, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea Ordinària 
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Santa Coloma de Farners
16 de març, Auditori
24è Concurs de Teatre Amateur Rafael Anglada
Ens ha caigut la sogra (Fragment)

Tequatre
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Figueres
18 de març, Biblioteca Fages de Climent
Enregistrament 
Vídeo Dia Mundial del Teatre

Figueres
20 de març, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea Ordinària 01/19
Associació Tequatre

Figueres
22 de març, La Cate
Jurat dels Premis Maria Verdaguer de recitació
Òmnium Cultural

Barcelona
25 de març, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Col·laboració amb el club LiceuBIB
Presentació de l'òpera "La Gioconda" amb Pol Avinyó

Figueres
27 de març, Auditori Convent dels Caputxins
Assistència a la lectura del manifest
Dia Mundial del Teatre

Figueres
29 de març, La Cate
Jurat dels Premis Maria Verdaguer de recitació
Òmnium Cultural

Figueres
1 d’abril, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea anual de socis
Casino Menestral Figuerenc

Figueres
2 d’abril, Casino Menestral Figuerenc
1a reunió nou projecte
No hi ha lladre que per bé no vingui

Tequatre
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Figueres
6 d’abril, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea Ordinària 
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Barcelona
13 d’abril, Gran Teatre del Liceu
Trobada anual dels clubs LiceuBIB
Òpera: "La Gioconda" d'Amilcare Ponchielli

Castelló d’Empúries
18 d’abril, Convent de Santa Clara
Inauguració de l’exposició “Moments de Sant Jordi” - Any Brossa
Lectura dramatitzada
Fragments de Joan Brossa

Figueres
23 d’abril, Rambla
Parada de Sant Jordi
Casino Menestral Figuerenc

Figueres
27 d’abril, Espai Cívic Teatre del Bon Pastor
Formacions per a les entitats de Figueres
Les claus del bon funcionament d’una associació

Viladamat
5 de maig, Local Social
42è Homenatge a la Gent Gran
Ens ha caigut la sogra

Figueres
7 de maig, Casino Menestral Figuerenc
Reunió Junta Directiva
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Castelló d’Empúries
8 de maig, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Col·laboració amb el Club de lectura “Llegir el teatre”
El gran mercado del mundo

Figueres
18 de maig, Espai Cívic Teatre del Bon Pastor
Formacions per a les entitats de Figueres
Com aconseguir finançament pels projectes de l’associació

Tequatre
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Tequatre

Capmany
19 de maig, Local Social “La Fraternal”
Maig cultural
Ens ha caigut la sogra

Barcelona
25 de maig, Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
Trobada anual dels Clubs de lectura “Llegir el teatre”
El gran mercado del mundo

Figueres
7 de juny, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea Extraordinària 
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Castelló d’Empúries
11 de juny, Capella del Convent de Santa Clara
Coordinadora Municipal d’entitats – Sessió ordinària 02/19
XXIX Festival Terra de Trobadors

Figueres
15 de juny, Espai Cívic Teatre del Bon Pastor
Formacions per a les entitats de Figueres
Quines responsabilitats teniu com a membres de la junta directiva?

Castelló d’Empúries
16 de juny, Sala Municipal
Sant Joan
Ens ha caigut la sogra

Castelló d’Empúries
6 d’agost, Capella del Convent de Santa Clara
Coordinadora Municipal d’entitats – Sessió ordinària 03/19
XXIX Festival Terra de Trobadors

Figueres
9 de setembre, Teatre Municipal el Jardí
Reunió Junta Directiva
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Franciac
13 de setembre, Espai polivalent
Festa Major
Ens ha caigut la sogra
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Tequatre

Castelló d’Empúries
25 de setembre, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Col·laboració amb el Club de lectura “Llegir el teatre”
Novecento, el pianista de l’oceà

Figueres
26 de setembre, Teatre Municipal el Jardí
Presentació als pares dels alumnes
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Vilabertran
5 d’octubre, Centre Cívic
Representació
Ens ha caigut la sogra

Castelló d’Empúries
12 d’octubre, Cortal Avinyó
Lectura dramatitzada
Cortal Marí

Figueres
22 d’octubre, Teatre Municipal el Jardí
Reunió Junta Directiva
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Figueres
22 d’octubre, Ajuntament de Figueres
Presentació al regidor de cultura
Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB)

Castelló d’Empúries
29 d’octubre, Capella del Convent de Santa Clara
Coordinadora Municipal d’entitats – Sessió ordinària 04/19
XXIX Festival Terra de Trobadors

Castelló d’Empúries
6 de novembre, Biblioteca Ramon Bordas i Estragués
Col·laboració amb el Club de lectura “Llegir el teatre”
La rambla de les floristes

Cabanelles
10 de novembre, La Sala
Dia d’homenatge a la Gent Gran
Ens ha caigut la sogra
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Tequatre

Figueres
19 de novembre, Casino Menestral Figuerenc
Obertura de les preinscripcions dels voluntaris i patges
Cavalcada de Reis 2020

Figueres
10 de desembre, Casino Menestral Figuerenc
Tancament de les preinscripcions dels voluntaris i patges
Cavalcada de Reis 2020

Figueres
12 de desembre, Casino Menestral Figuerenc
Assemblea Extraordinària 02/19
Associació Tequatre

Figueres
16 de desembre, Teatre Municipal el Jardí
Presentació programació arts escèniques primer semestre 2020
No hi ha lladre que per bé no vingui

Figueres
19 de desembre, Teatre Municipal el Jardí
Reunió informativa d’adjudicació de places dels voluntaris i patges
Cavalcada de Reis 2020
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Tequatre
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Tequatre
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Tequatre

PREMIS
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Tequatre

Empordà, 11 de juny de 2019

Empordà, 23 de desembre de 2019

PREMSA
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Tequatre

El Punt Avui, 10 de desembre de 2019
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Tequatre

MATERIAL GRÀFIC

Ajuntament de Capmany, Maig cultural, 1 de maig de 2019
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Tequatre

Ajuntament de Castelló d’Empúries, Agenda,  1 de juny de 2019
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Tequatre

Ajuntament de Castelló d’Empúries, Programa Sant Joan (web)
10 de juny de 2019
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FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
59a

Fires
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Fires

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
59a
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Fires

FIRA DEL L’ALIMENTACIÓ
34a
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Fires

FIRA DEL L’ARTESANIA
37a
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Fires

FIRA MONOGRÀFICA
DEL VIDRE

8a
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Fires

MERCAT DEL BROCANTER
44a
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Fires

FIRA ECOLÒGICA
5a
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Fires

 5a FIRA DE FOTOGRAFIA
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Fires

FIRA DE FOTOGRAFIA
5a
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Fires

ALTRES ACTIVITATS FIRES
CONCERT CORAL GERMANOR

CONCERT PROFESSORS

ORQUESTRA VERSATILE
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Fires

ALTRES ACTIVITATS FIRES
CAMPIONAT ESCACS

ESCACS VIVENTS

MATASEGELLS
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Fires

ALTRES ACTIVITATS FIRES
EXPOSICIÓ FILATÈLIA

ESBART
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Fires

PLANELL 1 DE MAIG
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Fires

RECULL DE PREMSA

El Punt, 4 de maig de 2019
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Fires

Hora Nova, 7 de maig de 2019



107

Fires

Diari de Girona, 2 de maig de 2019
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Fires

El Punt Avui, 2 de maig de 2019
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Fires

7 de maig de 2019
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Fires

Hora Nova, 7 de maig de 2019

Hora Nova, 7 de maig de 2019
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Fires

FIRA DEL LLIBRE VELL 
I D’OCASIÓ

39a
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Fires

FIRA DEL LLIBRE VELL 
I D’OCASIÓ
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Fires

PREGÓ FIRA DEL LLIBRE
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Fires

RECULL DE PREMSA

Diari de Girona, 4 de maig de 2019
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Hora Nova, 7 de maig de 2019

Fires
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Fires

MERCAT DEL
BROCANTER
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Fires

MERCAT DEL
BROCANTER
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Fires

FIRA DEL PILAR
DE COL·LECCIONISME

32a
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Fires

FIRA DE PLAYMOBIL
3a
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Fires

RECULL DE PREMSA

Empordà, 8 d’octubre de 2019

Empordà, 1 d’octubre de 2019
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Fires

FIRA DEL DISC
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Diada de Reis
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Diada de Reis
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JOGUINES DE PAPIROFLÈXIA
Xerrada

Activitats Casino
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Activitats Casino

ENCANTA EMPORDÀ
Presentació de CD i Actuació



126

Activitats Casino

DEBAT ENTITATS



127

Activitats Casino

DEBAT ENTITATS

T’agrada la poesia? 
Estimula la teva imaginació participant a la  

6ena vetllada poètica del Casino. 
Divendres 18 d’octubre 2019 a les 20h  
al Cercle Sport—C/Monturiol, 3 1r pis 

 

Les bases les trobareu a la nostra pàgina web 
 www.casinomenestral.cat  

o a la nostra seu al c/ Poeta Marquina, 2—Tel 972.678666 
 

Per més informació: 
CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
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Butlletins

gener - febrer
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Butlletins

març - abril
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Butlletins

maig - juny



131

Butlletins

setembre - octubre

 

Ens ha caigut la sogra 
Pista polivalent—Franciac 
13 Setembre | 22:00 

Els dies 12 i 13 d’octubre:  
Exposició de diorames i mercat  
de Clicks de Playmobil. 

 
Casino Menestral—c/ Ample, 17—FIGUERES 

 

MERCAT DEL BROCANTER I DEL COL·LECCIONISME  
Una nova oportunitat per trobar el que falta a la vostra 

col·lecció, segells, minerals, monedes, etc. A més d’objectes de 
brocanter des de mobles fins articles de decoració. 

 
Dissabte 21 de setembre i dissabte 19 d’octubre 

de les 9h a les 20h, a la Rambla. 

Ens ha caigut la sogra 
Centre Cívic -Vilabertran 
5 Octubre | 19:00 

QUI SOM 
L’Escola de Música Allegro aquest curs farà 90 anys d’experiència en el 
mon de l’educació musical. 
És un centre d’educació on s’ofereix una formació musical de qualitat tant 
per a nens i nenes com per a adults que vulguin aprendre a tocar un 
instrument, així com obtenir d’una manera amena, els coneixements 
necessaris per entendre i gaudir de la música. 
Oferim una gran diversitat d’especialitats instrumentals així com les 
assignatures complementàries que permeten als alumnes obtenir una 
sòlida formació musical. 
L’escola disposa de diversos projectes pedagògics propis on els alumnes 
podran escollir l’itinerari que més s’adeqüi a les seves necessitats. 

 

Matrícula gratuïta per a nens i nenes de 4 a 6 anys i  
per el segon membre d’una mateixa família. 

 
 

 
 
 

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE A LES 12H 
 

Concert a càrrec de l’orquestra 
Versatile dins les Jornades del 

Patrimoni amb el tema:  
Museus amb música. 
_________________ 

 

CONCERT CIUTAT al Teatre Jardí 
Data a concretar 

PROPERES ACTUACIONS: 
 
22 de setembre 2019 a la tarda 
Hortes (Barcelona) 
Roda d'esbarts trobada 
d'esbarts veterans. 

 

28 de setembre 2019 a la tarda 
Gualba (Barcelona) 
Roda d'esbarts trobada d'esbarts veterans. 

Per informació sobre col·leccionisme o per consultar les revistes especialitzades o diferents catà-
legs, ens podeu trobar al despatx del Casino tots els dijous des de les 18:30h fins a les 20:00h. 
 

Calendari d'intercanvis a la fira de col·leccionisme de cada tercer dissabte de mes. 
 

SETEMBRE: PAPERS DE SUCRE, SACARINA i TE 
OCTUBRE: LLUMINS i ENCENEDORS 

SET-OCT 2019           NÚM. 154 

 
 

 
Actes a la sala Abdó Terrades a les 20h   

 

 
 
 
 
 

Estimula la teva imaginació.!! 
Escriu el teu poema i presenta'l a la 6ena Vetllada Poètica del Casino Menestral 
Per participar-hi només cal que escriguis un poema (com a màxim de 30 versos) o bé dos 
de curts. Heu de fer constar el nom, cognoms i telèfon de contacte i cal enviar-ho a l'adreça 
de correu electrònic del Casino Menestral: info@casinomenestral.cat o bé entregar-lo 
directament a les oficines del  c/ Poeta Marquina, 2 baixos.  
Per més informació T. 972.678666. 
 

Teniu temps fins el dia 27 de setembre. 
Les Bases estan exposades a la pàgina web de l'Entitat. (www.casinomenestral.cat) 
 

La 6ena Vetllada Poètica del Casino Menestral tindrà lloc el divendres 18 d'octubre a les 
8 de la tarda al Casino Menestral, c/ample, 17, en el transcurs de la qual els participants 
llegiran el seu poema, s'entregarà un llibret amb tot el recull de poemes presentats. La 
vetllada serà amenitzada amb cant i música. 
Anima't i participa  

 

Divendres 11 d’octubre           Inauguració del curs d'Atenea 
Etnobotànica i llengua: persones, plantes, fitònims (i literatura) a l'Alt Empordà 
Conferència de Joan Vallès Xirau,  catedràtic de Botànica de la UB i membre de 
l'Institut d'Estudis Catalans. 
 

Divendres 18 d’octubre 
Vetllada poètica del Casino Menestral 
 

Divendres 25 d’octubre 
Recordem Josep Puig Pujades en el 70è aniversari del seu traspàs.  
Josep Puig Pujades (1883-1949). Cervell i paraula del republicanisme empordanès". 
Conferència d'Anna Teixidor, periodista i especialista en Puig Pujades. 

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. 
Per més informació consulteu el facebook i l’instagram de l’entitat. 
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Butlletins

novembre - desembre
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Casino Menestral

RECULL DE PREMSA GENERAL

El Punt Avui, 3 de gener de 2019
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Casino Menestral

Hora Nova, 3 de gener de 2019
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Casino Menestral

Diari de Girona, 3 de gener de 2019
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Casino Menestral

Hora Nova, 16 d’abril de 2019
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Casino Menestral

Diari de Girona, 11 d’abril de 2019
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Casino Menestral

Empordà, 8 de gener de 2019
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Casino Menestral

El Punt Avui, 14 d’abril de 2019
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Casino Menestral

Empordà, 14 d’abril de 2019


