
29 i 30 D’ABRIL

CUINA I SALUT 2022



Berenar amb productes de proximitat.
Activitat gratuïta.

Taller familiar “Coneguem els ratpenats del nostre entorn en família”, a càrrec dels
serveis pedagògics del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter.

Juguem a ser ratpenats. Dinàmiques en família per
entendre com viuen i per què són tan importants.

Divendres 29 d'abril

17.30 h

Plaça de la Vila

18.30 h

Plaça de la Vila

Itinerari per conèixer les diferents espècies que viuen
entre nosaltres, a càrrec de Gisfera. Quins són els
ratpenats que viuen a Torroella de Montgrí?

20 h

Plaça Quintana i Combis

Cal inscripció prèvia:

https://www.gisfera.com/guiatgessalvatges/tour/coneguem-els-ratpenats-del-nostre-entorn-en-familia/

Cal inscripció prèvia:

https://www.gisfera.com/guiatgessalvatges/tour/quins-son-els-ratpenats-que-viuen-a-torroella-de-montgri/

Tastets de plantes silvestres,
a càrrec d'Emporarom. 19 h

Plaça del Mestre Pere RigauCal inscripció prèvia: ½ hora abans de l'activitat,

a la mateixa plaça fins a exhaurir localitats.

Dissabte 30 d’abril
Tot el dia botiga al carrer amb decoracions
de productes de proximitat.

Tot el dia

Mercat d'artesania i alimentació
de proximitat.

De 10 a 20 h

Passeig de Catalunya

Mercat de Món Empordà, productes
ecològics, artesanals i de km 0.
Organitza: Associació Món Empordà.

De 10 a 20 h

Passeig de Catalunya

Taller d'experimentació amb infusions,
a càrrec d'Emporarom.

10.30 h

Plaça del Mestre Pere Rigau
Cal inscripció prèvia: ½ hora abans de l'activitat,
a la mateixa plaça fins a exhaurir localitats.

Animació infantil “Que comenci la festa”,
a càrrec de Jaume Ibars.

17.30 h

Plaça de la Vila



Show Cooking “Sèpia & Poma”, a càrrec
dels restauradors participants a les
Jornades Gastronòmiques Clova & Sèpia
i la Poma, presentat per Marc Martínez,
actor, director i horticultor.

11 h

Plaça de la Vila

Amb la col·laboració d’AFOMTUR-Estació Nàutica. 

Animació itinerant “A l'olla”,
a càrrec de Traüt cia.

Vols conèixer la trajectòria esportiva de
la Núria Picas, corredora d'elit de curses
de muntanya? No et perdis la seva
conferència “Ara o mai”. 

12.30 h

Auditori Museu Mediterrània

Taller de plantes condimentàries,
a càrrec d'Emporarom.

17 h

Plaça del Mestre Pere RigauCal inscripció prèvia: ½ hora abans de l'activitat,
a la mateixa plaça fins a exhaurir localitats.

Show Cooking “Màster Peix”, a càrrec de la
Confraria de Palamós, de l'Espai del Peix (Museu de la
Pesca) i de l'Ajuntament de Palamós (Projecte
Palamós Peix), presentat per Marc Martínez.

Amb la presència de: Joan Massaguer, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Estartit, que obrirà
l'acte. Miquel Ferrés i Salvador Fortuny, pescadors de la Confraria de Palamós i membres del col·lectiu
“Màster Peix”, que conduiran el Show Cooking amb demostració de cuina en directe i tastos de peix fresc.

17.30 h

Pati del Museu de la Mediterrània

48a Trobada Juguem Cantant
Organitza:
Agrupació Coral Anselm Viola i Amtu.

Participen:
Alumnes de l’Escola de Música de Palafrugell; alumnes de l’Escola Municipal de
Música i Dansa de Torroella de Montgrí; alumnes de l’Aula de Música d’Ullà; Cor
GiroNins de Girona; Coral Art-9 de Granollers; Cor Xicalla de Vic; Cor els Boixets de
l’EMM Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar; Coral l’Escarlet de l’Aula de Música de Can
Llobet de Calella; Coral Escola-Niu de Castellterçol i Cor Mondeveus de Torroella de
Montgrí. Amb l’actuació de David el Mag i més sorpreses.

16.30 h

Pati del Museu de la Mediterrània

Animació itinerant “Aerobicman”,
a càrrec de Traüt cia.

De 18 a 20 h

Inici plaça del Mestre Pere Rigau

D’11.30 a 13.30 h

Inici plaça del Mestre Pere Rigau



Sortida: 19 h
4a Marxa Nocturna solidària a
Torroella de Montgrí.

40a Festa del Pedal Torroella de Montgrí,
a càrrec del Club Ciclista Montgrí.

Inscripcions en línia: www.curses.cat

Lloc de sortida: espai de benvinguda Parc Natural del Montgrí
(Ronda Pau Casals, 49. Torroella de Montgrí)

Distàncies: Curta 5 km. Llarga 7,3 km

Organitzen: El Petit Montgrí en Moviment i Club Esportiu TrailRunning Montgrí
Amb la col·laboració de l'àrea d'Esports de l'ajuntament de Torroella de Montgrí i Suara Cooperativa.

Inscripcions solidàries per a la participació dels equips Petit Montgrí en moviment a:
Oncotrail, Oncobike, Oncoswim i Oncoesquimo.

+info : @petimontgrienmoviment i @clubtrailrunningmontgri

Sortida: 10 h

Inscripcions des de les 8.30 h a l'Espai Ter
Sortida a les 10 h
Anar i tornar a Canet de la Tallada
Preu: 3 €

Dissabte 30 d'abril

Diumenge 1 de maig
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