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El diumenge 30 d’abril i el dilluns 1 de maig, celebrem la 1a. Fira del Mar on trobaràs un mercat d’art de temàtica
nàutica i marítima, animacions de carrer, jocs per a la mainada amb monitors, demostracions d’oficis artesans i el
“Mercat d’ocasió de material d’esports nàutics i d’aventura” on, a molt bon preu, podràs equipar-te per la propera
temporada.
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I si vols aprofitar la sortida, recorda que a l’Estartit hi ha un munt d’activitats per
fer: excursions amb vaixell, caiacs, bicicletes, quads i molt més.
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més informació: Oficina de turisme · tel. 972 75 19 10 · www.estartit.org
Estació Nàutica · tel. 972 75 06 99 · www.enestartit.com
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Amb una selecció de material provinent de les empreses d’activitats de la zona.
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Torroella de Montgrí

29 i 30 d’abril

Torroella de Montgrí es convertirà aquest cap de setmana en una vila cultural de la mediterrània. Hi trobareu
un mercat de productes mediterranis, audicions de polifonies de Sicília, Sardenya, Còrsega i Catalunya,
visites al museu de la Mediterrània a través dels sentits i activitats per a tots els púlics.
dissabte 29 d’abril

mercat de la mediterrània
visita “la ruta dels sentits”
tallers de música, dansa
i construcció d’instruments
cants mediterranis
* concert de polifonies
de Sicília i de Còrsega

diumenge 30 d’abril

mercat de la mediterrània
** missa cantada
cercavila
audició amb el grup Trapassacs
*** concert de polifonies
de Catalunya i de Sardenya
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Les trobades de música mediterrània s’organitzen des de Can Quintana
i en la seva primera edició es tractarà sobre el cant polifonic
a la Mediterrània occidental que ens faran arribar experiències sonores de
Catalunya, Còrsega, Sardenya i Sicília.
* dissabte 29 a les 22 h: “I cantori de Montedoro” Sicília i “A cumpagnia”
Còrsega a l’església de Sant Genís (1)
** diumenge 30 a les 11 h: missa cantada amb polifonies religioses a l’Hospital de Torroella
*** diumenge 30 a les 22 h: “Les veus de Parlavà i La Nova Euterpe” Catalunya
i “Confraternità de la Santa Rughe” Sardenya a l’església de Santa Anna (L’Estartit)
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més informació: Can Quintana, Centre Cultural de la Mediterrània · tel. 972 75 51 80 · www.torroella.org
Oficina de turisme · tel. 972 75 19 10 · www.estartit.org

