DISSABTE 27 D’ABRIL
A les 21h a l’auditori els Caputxins: Concert de Fires a càrrec de l’Orquestra Versatile.
Aforament limitat, cal recollir invitacions al Casino.

DIUMENGE 28 D’ABRIL
A les 18h a la Cate—CONCERT CORAL: CANTS DES DEL COR a càrrec de la CORAL
GERMANOR EMPORDANESA que seguint amb el seu compromís amb el cant coral
oferirà un concert ja tradicional per fires ple d’emoció i sentiment. Aforament limitat,
cal recollir invitacions al Casino.

DIMARTS 30 D’ABRIL
A les 12’30H a la plaça Josep Pla actuació de l’Esbart Dansaire Nova Dansa
A les 18’30h a la Cate—CONCERT DE PROFESSORS de l’escola de música.
Aforament limitat, cal recollir invitacions al Casino.
A les 19h: Inauguració de la 59a mostra filatèlica: “El Centenari de la Unió Esportiva
Figueres” i “Les col·leccions dels Figuerencs” Exposició oberta del 30 d’abril al 3 de
maig d’11h a 13h i de 16h a 19h als locals de la Parròquia de Sant Pere.

DIMECRES 1 DE MAIG
A partir de les 9 del matí fins a les 8 del vespre
59a FIRA DEL DIBUIX I DE LA PINTURA a la Plaça Catalunya (a cobert) Fira tradicional
de venda de dibuixos i pintures, presentades pels propis autors, 130 artistes de diferents
edats i estils.
5a FIRA DE FOTOGRAFIA, situada a la plaça Catalunya al costat dels pintors.
37a FIRA D’ARTESANIA al c/Caamaño, c/Monturiol, c/Nou i Plaça Ernest Vila, exposició,
venda i demostracions en viu de més de cent artesans.
37a FIRA MERCAT a la Pujada del Castell. Venda de productes manufacturats.
34a FIRA DE L’ALIMENTACIÓ a la Rambla, venda de productes alimentaris artesanals
amb més de 80 participants.
8a FIRA MONOGRÀFICA DEL VIDRE a la Placeta Baixa de la Rambla.
Exposició, venda i demostracions en viu d’artesans del vidre.
4a FIRA INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA a la plaça del gra trobareu la fira totes aquelles
persones que no toleren alguns aliments.
7a FIRA DEL BROCANTER, carrer Castelló.
43a FIRA DEL COL.LECCIONISME a l’interior de la Rambla.
6a ECO FIRA EMPORDÀ a la plaça del grà, hi trobareu alimentació
bio, cosmètica i higiene, energies alternatives i bioconstrucció,
serveis, reciclatge i sostenibilitat.

5è CONCURS FOTOGRÀFIC FIRES 1 DE MAIG
Temàtica del concurs: FIRA 1 DE MAIG
Trobareu les bases a la nostra pàgina web
www.casinomenestral.cat
A les 10h a la Rambla
XXXè Campionat d'escacs de partides llampec "Fires i Festes de la Santa Creu”.
Partides d'escacs de cinc minuts per jugador, obertes a qualsevol persona.
No cal llicència federativa.
A les 11h: Estafeta de correus per el segell i el mata-segells especial (Centenari de la Unió
Esportiva Figueres). Horari d’11h a 13h a l’interior de la Rambla.
A les 12h a la carpa instal·lada a la plaça Catalunya: Conferència sobre Ecofira (conferenciant a
confirmar).

Durant el matí ens acompanyarà la Xaranga Bufa Tramuntana
A les 17’30h a la Rambla: ESCACS VIVENTS: reproducció d’una partida magistral d’escacs.
Organitza : Club d’Escacs Figueres del Casino Menestral.

A la tarda ens acompanyarà el grup de percussió Tramuntakada

DIVENDRES 3 DE MAIG
A partir de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, a la Plaça Catalunya.
39a FIRA DEL LLIBRE VELL S’hi poden trobar des de llibre antic, de més de cent
anys, o simplement, llibre usat. Un total de 840 m2 de llibres.
A la Plaça Catalunya lectura del pregó de la Fira del Llibre Vell. (Pregoner i hora a
confirmar).

DISSABTE 4 DE MAIG
A les 17h al recinte de l’Embarraca’t II Torneig de partides llampec Embarraca’t
2019.

DIUMENGE 5 DE MAIG
A les 17’30h a la Plaça Catalunya (a cobert)
72è CONCURS DE COLLES SARDANISTES—CAMPIONAT DE CATALUNYA VETERÀ
amb la Cobla Principal d’Olot.
Organitza: Agrupació Sardanista Flor de Romaní del Casino Menestral.

Programació de fires a la pàgina web: www.casinomenestral.cat

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora

