Diumenge 9 de Juny
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EXPLICAMGUIXOLS

Consulteu les promocions de les empreses certificades
a www.visitguixols.com
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EXPOSICIÓ “EN SEBASTIÀ I EL MAR”
De Coaner Codina
Casa Irla. Carrer de l'Algavira, 65–69
Divendres de 18.30 a 1.30 h
Dissabte i diumenge de 12.00 a 1.30 h

C/ d

Consulteu les promocions
de les empreses certificades a
www.visitguixols.com
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EL PETIT POL — CÀMPING SANT POL
C/ Doctor Fleming, 118–134
T. 682 627 900
www.campingsantpol.cat

18.00 h > LES POMPIERS
Itinerant: Inici Rambla Portalet. Final La Rambla
Cia. La Tal > Carrer TP
Aigua, aigua!
Acompanyats d’un fantàstic vehicle, dos divertits bombers
reguen el públic amb un enorme raig de confeti que fàcilment
es pot convertir en aigua, si cal... teatre de l’humor i la música
per a fer-nos moure a un ritme trepidant!
19.00 h > GRANISSAT I ORXATA PER A TOTHOM !
La Rambla – Passeig del Mar
Associació Guíxols Comerç i Turisme
Com a cloenda d’un cap de
setmana de conte i farcit
d’experiències màgiques,
l’Associació Guíxols Comerç i
Turisme oferirà granissat
i orxata per a tothom.
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LA LOCANDA DI NONNA FLO
Plaça Sant Pere, 1
T. 972 820 803
www.lalocandadinonnaflo.com

INSTAGRAM
#EXPLICAMSFG
#GUIXOLSTURISME
#GUIXOLS_AJUNTAMENT
#CATHOLAFAMILIA

iaria

facebook
EXPLICAMGUIXOLS
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17.00 h > GAGS – JUST FOR LAUGHS
Placeta Sant Joan > Animació, On Stage TP
(Activitat en anglès, per part dels alumnes d’entre 6 i 9 anys)
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LA GAVIOTA
La Rambla, 40
T. 972 324 614
www.barlagaviota.com

Adreces Xarxes Socials
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MARABÚ
Passeig del Mar, 35
T. 972 321 023
www.restaurantmarabu.com
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EL CAU DEL PESCADOR
C/ Sant Domènec, 11
T. 972 324 052
www.caudelpescador.com
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On menjar

12.30 h > L’ANEGUET LLEIG
Plaça del Puig
Club de Lectura / Lexcit > Contacontes TP
La mare ànega ha tingut un aneguet molt diferent dels altres:
és d’un altre color i tots se’n riuen. Aventures i desventures de
l’aneguet lleig fins a convertir-se en un bell cigne.
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CAN SEGURA
C/ Sant Pere, 11–13
T. 972 321 009
www.cansegurahotel.com
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APARTAMENTS L’ESTEL I VIL·LES BRUSI
Barri de Sant Pol
T. 972 32 06 48
www.brusisantpol.com
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SA MARINADA
Avda. del Fortim, s/n
T. 972 323 800
www.samarinada.com

BRAVAMAR
Passeig del Fortim, s/n
T. 667 769 180
www.bravamar.net
Ruta matutina en caiac de mar – Imagineu-vos navegar en família de bon matí al mar i
gaudir del sol, encara baix, i del silenci.
Horari: 8 h Preu: -50% dte. Cal fer inscripció prèvia. La tornada de l’activitat és a les
10.30 h. Els nens que vulguin apuntar-s’hi hauran de fer més d’1,55 m d’alçada.
La ruta per la costa dels coralls en caiac – per a famílies marineres que vulguin descobrir
el fons marí de Sant Feliu de Guíxols.
Horari: 9 h Preu: -50% dte. Cal fer inscripció prèvia. Portar banyador i samarreta.
Descobriu el 'paddle sup' o surf de rem – les monitores us ensenyaran a remar correctament i a mantenir l’equilibri i maniobrar sobre el sup, la taula. Un cop estigueu preparats i
us pugueu bellugar còmodament, serà l’hora de gaudir del mar. Horari: 10 h Preu:
-50% dte. Cal fer inscripció prèvia. Porteu banyador, samarreta i ganes de divertir-vos.
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CÀMPING SANT POL
C/ Doctor Fleming, 118–134
T. 682 627 900
www.campingsantpol.cat

11.30 h > MUSIC BOX
Plaça del Puig
Cia. Fadunito > Clown TP
Un personatge ben curiós vol arreglar una capsa de música
gegant... però tot sol no se’n surt. En obrir-la comencen a sorgir
problemes. Apareixen estris musicals que no sap per a què
serveixen i aquests van cobrant vida. Entre tots i amb una mica
d’imaginació la música tornarà a sonar!

Ctra.

LAS DUNAS — HOTEL BARCAROLA
C/ Pau Picasso, 1–19
T. 972 326 932
www.barcarola.com

Activitats en família
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HOTEL DEL MAR
Carrer Sant Ramon, 43–45
T. 972 320 841
www.hoteldelmar.es

Mapa d’Espais
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On allotjar-se
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Jardins
Juli Garreta

PARC AVENTURA
Ctra. de Sant Feliu a Tossa, km 42.1
T. 637 431 577
www.parcaventurasantfeliu.com
Al Parc Aventura Sant Feliu de Guíxols la diversió en alçada està garantida. Us hi esperen
diferents circuits instal·lats als arbres. Per poder moure-us haureu de demostrar la vostra
habilitat en passar per ponts tibetans, escales, tirolines, túnels i fins i tot salts de Tarzà.
Al parc hi ha diversos circuits per a totes les edats i nivells. El verd és per als més petits i
el blau per a tota la família. Si sou molt valents, podeu provar-ho amb el vermell.
I si voleu fer altres activitats, també podeu practicar l’escalada, el barranquisme o el
caiac. Bona aventura! Horari: de 10 a 18 h Preu: -50% dte. Cal fer inscripció prèvia.
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DUMBO >
La Rambla, Placeta Sant Joan,
Carrer del Mall i Carrer Hospital.
································
L’ANEGUET LLEIG >
Veïns plaça del Puig i plaça del Mercat.
································
EL MAG D'OZ >
Carrer Major, rambla Portalet
i Carrer Algavira.
································

PINOTXO >
Pl. Maragall, c/ Verdaguer, c/ Sant Antoni,
c/ Sant Domènec i c/ Sant Llorenç.
································
LA CAPUTXETA VERMELLA >
Carrer Rutlla.
································
EL GAT AMB BOTES >
c/ St. Pere, c/ St. Joan, c/ Especiers,
c/ Estret, c/ Goula i c/ Anselm Clavé.
································

Numeració Espais
( 1 ) Plaça del Puig
( 2 ) Carrer del Mall
& Carrer Garrofers
( 3 ) Escola de Música
( 4 ) Hospital
( 5 ) Placeta de Sant Joan
( 6 ) Museu de la Joguina
( 7 ) Placeta Maragall
( 8 ) Monestir

12

MARINA DE S’AGARÓ / DIVE DIFFERENT
Parc de les Dunes – Platja de Sant Pol
T. 650 838 209
www.sagaroexperiences.com
Sortida en barca per la Costa Brava – navegar en família, si mai no ho heu fet, pot ser un
bon pla de cap de setmana. Dive Different – Marina de S’Agaró us proposa una sortida en
barca per a gaudir de la Costa Brava i conèixer el seu litoral. L’excursió té sortida a S’Agaró
i finalitza a Tossa de Mar. Té una durada de 3 hores, i durant el trajecte segur que podreu
veure de prop la flora i la fauna marina d’aquesta zona. Potser fins i tot us acompanya
algun dofí. Horari: 10 i 15 h Preu: -50% dte. Cal fer inscripció prèvia.

( 9 ) Plaça del Mercat
( 10 ) Casino La Constància
( 11 ) Cementiri
( 12 ) Jardins Juli Garreta
( * ) Focs Artificials

MUSEU DE LA JOGUINA
La Rambla, 48-50
T. 972 822 249
www.museudelajoguina.cat
Els contes del terror – dissabte a les 18.00 h
i a les 18.30 h (mitja hora per contes i mitja
hora per visitar la Sala del Terror). Gratuït.
PARC D’ATRACCIONS GIRAVOLT
Jardins Juli Garreta, s/n
T. 630 073 325

W

Divendres 7 de Juny

Dissabte 8 de Juny

Dissabte 8 de Juny

Dissabte 8 de Juny

Dissabte 8 de Juny

Dissabte 8 de Juny

20.30 h > CERCAVILA INAUGURAL “THE WOLVES”
Itinerant: Monestir, C/ Hospital, Placeta Sant Joan,
La Rambla, Passeig del Mar
Cia. La Fam > Cercavila TP
Mamífers carnissers de 3 metres, mudats com si es tractés
dels brokers de Wall Street, passejaran pel centre de la ciutat,
tot ballant al ritme de la música en directe que els acompanya.

De 10.00 a 20.00 h > FIRA DEL CONTE
Centre Ciutat
Parades de llibres, il·lustradors i artesans amb producte
relacionat amb el conte als carrers del centre de la ciutat.

De 12.00 a 13.00 h > TEATRE ARROSSEGAT DE CATALUNYA
Sortida Plaça Mercat fins La Rambla
Cia. Teatre arrossegat de Catalunya > Espectacle itinerant
Amb un escenari mòbil inspirat en l’art i l’ofici dels còmics
ambulants, el Teatre Arrossegat de Catalunya presenta
una proposta plena de joc i complicitat amb les històries més
conegudes i estimades del repertori universal.

17.00 h > LA CAPUTXETA VERMELLA
C/ Rutlla
Club de Lectura / Lexcit > Contacontes +3
La Caputxeta Vermella ha de portar un cistell amb menjar a la
seva àvia, que està malalta. La mare li demana que no passi pel
bosc, però ella hi va i s’hi troba el llop. Aquest molt hàbilment
li fa dir on viu l’àvia per arribar-hi abans que ella i cruspir-se-la.
En arribar, la Caputxeta Vermella es troba al llop dins el llit de
l’àvia i el llop aconsegueix menjar-se-la també. Tot es resol amb
l’ajuda del llenyataire, que obre la panxa del llop perquè l’àvia i la
Caputxeta Vermella en puguin sortir.

18.00 i 18.30h > CONTES DE POR
Museu d’Història de la Joguina. La Rambla, 48–50
Contacontes +8
Per a nois i noies a partir de 8 anys. Si us agraden les històries
amb misteri i finals sorprenents... no us ho podeu perdre.
Després dels contes, visita al túnel de la por del Museu de la Joguina.

20.30 h > FORD, LES AVENTURES D’UN MITJÓ SENSE PARELLA
Placeta Joan Maragall > Presentació Contacontes TP
Ford és el nou heroi d’una nova literatura. Amb en Ford viatjaràs
per un univers d’emocions, superant la por a allò desconegut.
Ajudat per un gat detectiu i penjat pel coll d’un colom exheroi de
guerra, en Ford travessarà l’ull de la gran tempesta a la que tots
hem d’enfrontar-nos com a mínim un cop a la vida.
Amb les aventures d’en Ford, un mitjó sense parella, no podràs
deixar de llegir…

22.30 h > CASTELLS DE FOCS ARTIFICIALS
Platja de Sant Feliu de Guíxols
Pirotècnia Rey > Focs d’artifici TP
Els focs artificials combinen ritme, color, so i figures que ens
portaran fins als límits més insospitats de la imaginació.
Una història amb un gran ventall d’interpretacions i que sempre
acaba amb un final feliç.
Aquest serà el tret de sortida d’un cap de setmana ple d’històries,
imaginació, fantasia, relats, somriures i il·lusió, en una ciutat de
conte!
23.00 h > YE ORBAYU
Plaça del Mercat
Cia. Vaques > Humor TP
Un espectacle de Circ rural trash.
Un parell d’homes madurs i contundents, i un músic polivalent
creen una peça desequilibrada, grotesca, una dansa
descompassada de bèsties desolades, un duet de clowns
desfasats tractant de seduir i seduir-se, fent equilibris sense
trampa sobre taules, cadires i ampolles de cava...

De 10.00 a 20.00 h > ESPAI DE CREATIVITAT MILAN
La Rambla
Taller +1
Tot un espai per a poder deixar anar la creativitat gràcies
a la coneguda marca de material escolar. Temps per a pintar,
dibuixar i deixar anar la vostra imaginació. .
10.00 h > CONTES VIU L’AUTISME
Pati Antic Hospital
Contacontes TP
Viu Autisme neix amb la finalitat de promoure la inclusió de les
persones amb TEA i les seves famílies per tal de garantir la seva
igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits de la societat.
L’associació té com a finalitat esdevenir un referent pel que fa al
suport i a la orientació tant per a famílies i professionals com per
a responsables polítics i de l'àmbit social.
10.30 h > LEO I LIA
C/ Especiers
Excellence Editorial / Centre Ohana > Presentació / lectura +2
Leo espera l’arribada de la seva germana una mica preocupat.
No té clar si perilla la seva posició de “Rei de la selva”.
Lia li traurà la seva corona o Leo, com a germà gran, la hi deixarà?
11.00 h > TRAMUNTANA DE CONTES
Placeta Sant Joan
Tramuntana Editorial / Esquitx Lleure > Contacontes TP
A la República dels Contes hi trobaràs un lloc increïble que a
vegades apareix i a vegades desapareix. Un lloc ple de màgia,
ple de llibertat: on qualsevol història es pot fer realitat.
Fent un tomb per la República dels Contes descobriràs un munt
d’històries d’amor, d’aventures, d’alegria, de por, de fantasia...
11.30 h > PINOTXO
Placeta Maragall
Club de Lectura / Lexcit > Contacontes TP
En un petit poble italià, hi vivia un vell fuster que vivia sol,
anomenat Geppeto. Un dia, va fabricar un ninotet de fusta.
El ninot li va sortir tan bé que va pensar: tant de bo aquest ninot
fos un nen de veritat! M'agradaria tant tenir un fill!
Per sorpresa, el ninot va començar a moure's sol! Estava viu!
Aquest és l’inici d’un dels contes populars més coneguts i
que ha fet despertar la imaginació de grans i petits.

+3

12.00 h > EL MAG D’OZ
C/ Major
Club de Lectura / Lexcit > Contacontes +4
Dorothy és la protagonista d’aquest conte, que juntament amb el
lleó, el robot i l’espantaocells arribarà al món d’Oz. Allà aniran a
veure al Màgic d’Oz, que és qui pot fer acomplir desitjos i, per tant,
aconseguir a cadascú allò que més vol. Diversos enemics, sobretot
dues bruixes, intentaran impedir-ho.
12.30 h > THE MESSY PLAYROOM
C/ St. Antoni
Kids&Us > Contacontes +3
(Activitat en anglès)
Mousy decideix visitar la seva amiga Linda per portar-li un regal.
Què podria regalar-li? Els millors regals sempre són els que pot fer
un mateix, invertint temps i esforç.
13.00 h > DUMBO
La Rambla, zona Passeig
Club de Lectura / Lexcit > Contacontes +3
Un petit elefant amb les orelles enormes anomenat Dumbo viu en
un pintoresc circ. Allà només hi té un amic, el minúscul ratolí
anomenat Timoteu, que decideix fer-lo estrella del circ. El director
només el veu com un complement de l’espectacle dels pallassos pel
seu aspecte i per ser maldestre, i per casualitat acaba volant
gràcies a les seves orelles. Timoteu veu en ell un do i se les empesca
per donar-li seguretat, aconseguint fer-lo l’estrella de l’espectacle.
13.30 h > EL PINGÜÍ QUE ES VA TORNAR ROSA
C/ Rutlla
SIAD > Contacontes +4
Un conte deliciós i entranyable que ens ensenya els valors positius
de la tolerància i l'acceptació de les diferències per qüestions de
raça o de color. Una història amb un rerefons educatiu que potencia
l'acceptació de les diferències.
16.30 h > CONTES POPULARS
C/ Especiers – C/ Notaria
Robin School > Contacontes/Joc TP
(Activitat en anglès)
Una selecció de contes en anglès per gaudir d’una activitat en
família.

De 17.00 a 20.00 h > APRÈN A DIBUIXAR AMB L’ÒSCAR
C / Mall
Tramuntana Editorial > Taller / Demostració TP
Taller de dibuix on l’Òscar us ensenyarà a dibuixar personatges de
tot tipus utilitzant diferents materials aportats per MILAN.

17.00 h > ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES

Teatre Auditori Narcís Masferrer
Cia. Viu el teatre > Teatre musical +4
(70 min/Preu entrada: 5€)
Venda d’entrades a través de www.guixols.cat/teatre
i a l’Oficina de Turisme
ElEldia
l’Alícia
fa deufaanys,
mòbil.el primer mòbil. El conill blanc,
diaqueque
l’Alícia
deuli regalen
anys,elliprimer
regalen
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18.00 h > THE DRESS MAKER
C/ Sant Antoni
Kids&Us > Contacontes +3
(Activitat en anglès)
El somni de la Sophie és ser una dissenyadora de moda famosa,
i per això espia la seva modista del barri, la Dottie. Un dia,
la modista té un problema i no pot acabar un vestit a temps,
i la Sophie decideix ajudar-la d'amagat. Com reaccionarà la Dottie
quan es trobi la feina enllestida? Aconseguirà fer realitat el seu
somni, la Sophie?
18.00 h > TROBADA GEGANTERA
Inici al Parc Central (davant Asíl Surís). Ballada final a la Plaça del
Mercat
Colla Gegantera Ganxona > Gegants TP
Celebració d’una de les trobades més multitudinàries que se
celebren de gegants i capgrossos. Amb la participació de diferents
colles d’arreu del territori. A les 17.00 h. es començaran a plantar
tots els gegants al Parc Central (davant Asil Surís) i després d’un
llarg recorregut pels carrers del Centre Ciutat faran una ballada
final a la Plaça del Mercat.

19.00h > EL JOC D’EN JAN I LA MARINA
C/ Sant Joan > Contacontes +8
Pol·len Edicions amb la col·laboració de Mitjorn, Casa de naixements
El primer joc d’en Jan i la Marina és el relat d’un embaràs vist per la
germana del nadó que arribarà, i les il·lustracions mostren el part
de la criatura. El conte exposa la relació de complicitat que estableix
una nena amb el seu germà petit quan encara no ha nascut.
La mare, entrant en el seu joc, els integra a tots dos, reconeixent les
seves necessitats diferents. És l’art d’acompanyar el creixement
intentant evitar l’inici de la gelosia.
19.30 h > EL GAT AMB BOTES
C/Clavé
Club de Lectura > Contacontes +3
Un moliner tenia tres fills. Al més petit només li va deixar en
herència un gat màgic que li va dir al seu amo que l’ajudaria a fer-se
ric. Aquest, vestit amb unes botes, va anar a veure el rei per
convidar-lo a visitar el Marquès de Carabàs, nom que es va inventar
per al seu amo. El rei accedí anar-hi amb la seva filla.
Gràcies a les amenaces als camperols per fer creure al rei que el
Marquès era molt ric i en fer caure al seu amo al llac perquè els
homes del rei el rescatessin i el vestissin, el gat va aconseguir que
el rei donés la mà de la princesa.
Aleshores el gat va anar al castell on vivia l’ogre que tenia el poder
de transformar-se en qualsevol criatura. L’astúcia del gat va fer que
aquest es transformés en un ratolí. El gat se'l va menjar i així va
quedar el castell lliure per la residència de la parella reial, els quals
van nomenar el gat conseller del regne.
20.00 h > DESCOBRINT EL COS, SEMBRANT PARAULES
C/ Sant Joan > Xerrada TP
Pol·len Edicions amb la col·laboració de Mitjorn, Casa de naixements
Amb la mateixa naturalitat amb la qual les criatures descobreixen
cada dia nous detalls en el món i aprenen a anomenar-los,
en aquest conte descobrim el cos i hi posem paraules.
Un conte senzill, didàctic, pedagògic, revelador i reconciliador.
Escrit per a qui vol explicar-se i li falten paraules. I per a les
criatures que “tot” ho volen saber. Per a les i els adolescents que
cerquen persones a qui preguntar amb confiança i respostes
clares i sinceres.

22.00 h > NÀUFRAGS

Racó de Garbí   Cia. La industrial teatrera > Mim TP
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23.30 h > CONTES I ALTRES HISTÒRIES DE NIT
Geòrgia Bonell, narració · Davit Beyés, contrabaix
Punt de trobada: Cementiri
Contes per a adults +18
El jardí melangiós serà l’escenari per a endinsar-nos en
la narració d’històries angoixants, de por, terrorífiques...
Silenci.

Diumenge 9 de Juny
De 10.30 a 13.30 h > TITERETÚ
Plaça del Puig > Jocs gegants TP
Cinc mans gegants de titellaire construïdes amb fusta i ferro
amb les seves entranyes de mecànica a la vista, són l’eina per a
convertir-te en el protagonista de la història: un titella!
Utilitzant el cos com a única eina, els participants resoldran jocs
d'equilibri, precisió i coordinació.
De 10.30 a 13.30 h > EL SECRET DE LA NANNA
Plaça del Puig
Cia. Anna Roca > Contacontes TP
Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar amb les paraules, amb els
colors, les olors, els misteris… Un carro on viureu tot allò que
sempre heu somiat! Us atreviu a entrar-hi? Un escenari inigualable
que ens transportarà al passat i ens permetrà viure històries
màgiques i sorprenents. Personatges emblemàtics de les nostres
terres i de més enllà.

Diumenge 9 de Juny . . . . . . . . . . . >

