
LO
“bruny

mercat del

“BRUNYOLS”

+ 1 XARRUP DE RATAFIA

O LICOR BONET4
TASTA

X3€

Tasteu i adquiriu els “brunyols” de les pastisseries

i fleques de Sant Feliu i gaudiu d’un gran programa d’activitats: 

espectacles, tallers infantils, mostra d’oficis,

parades d’artesania i dolços, food trucks...

US HI ESPEREM!

19 I 20 D’ABRIL 2019, d’11 a 21 h

plaça del Monestir I PLAÇA ABADIA de sant feliu de guíxols

HORARIS DURANT EL MERCAT
OFICINA DE TURISME:
De 10 a 18 h

“BRUNYOLS” ALS RESTAURANTS
Trobareu “brunyols” a la carta de 
postres dels següent establiments:
Barcarola Hotel – Restaurant Las Dunas, 
Butron Berria, Can Maima, Can Pope, Can 
Segura, Casa Elisa, Chic Hostal Bar-Restau-
rant, El Dau de Can Miquel, El Molí de Vent, 
El Petit Pol, El Tinglado, Frankfurt Cal Vicens, 
La Gaviota Bar-Taverna, La Pansa, La 
Vermuteria, Nit i Dia, Nou Casino La 
Constància, Oma Hotel Restaurant, SQR 
Cafè, Taverna del Mercat, La Vermuteria 
Restaurant 17220, Le Classic Bistró, Casa 
Teva Gastronòmic, El Ginjoler, Cau del 
Pescador, La Proa, La Taverna del Mar, Sa 
Marinada, Sant Pol Hotel Restaurant, Villa 
Mas, Voramar, Nou Xaica, Todo Brasa. 

“BRUNYOLS”

+ 1 XARRUP DE RATAFIA

O LICOR BONET4
TASTA

X3€

Tasteu i adquiriu els “brunyols” de les pastisseries

i fleques de Sant Feliu i gaudiu d’un gran programa d’activitats: 

espectacles, tallers infantils, mostra d’oficis,

parades d’artesania i dolços, food trucks...

US HI ESPEREM!

19 I 20 D’ABRIL 2019,

d’11 a 21 h

plaça del Monestir

I PLAÇA ABADIA

de sant feliu de guíxols

Empordà - Costa Brava

xolsSANT FELIU DE Oficina de Turisme
Plaça del Monestir, s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 00 34 972 82 00 51
turisme@guixols.cat
www.visitguixols.com

Amb la col·laboració de:

Pastisseries i fleques
de Sant Feliu de Guíxols

Oficina de Turisme
Plaça del Monestir, s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 00 34 972 82 00 51
turisme@guixols.cat
www.visitguixols.com

Amb la col·laboració de:

I TAMBÉ...

Festa popular, brunyolada i projecció de 
l’audiovisual “La transformació d’un barri. 
Vilartagues, 1979-2019”.
A les 19h a la plaça Salvador Espriu. Presentació 
del documental sobre la urbanització de 
Vilartagues. Al llarg de quatre dècades, 
Vilartagues s’ha estructurat progressivament i ha 
pres la forma d’un autèntic barri dins de la ciutat. 
Aquest procés es descriu a partir de nombrosos 
testimonis orals i de documents de l’Arxiu 
Municipal. Organitza: Associació de veïns de 
Vilartagues i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Dijous 18 d’abril Visita guiada “Pere Caimó i el Sant Feliu 
Revolucionari del XIX”.
A  càrrec de l'escriptor Antoni Strubell. Durada 
90 minuts. A les 17.30h. Punt de trobada: 
vestíbul de l’antic Hospital Municipal. Activitat 
gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia a 
l'Oficina de Turisme (telèfon 972.82.00.51) o al 
correu electrònic del Museu d'Història: 
museuhistoria@guixols.cat.

Guíxols Escena’19
Teatre i Música Professional.
Obra de teatre El Preu. A les 21h al Teatre 
Auditori Narcís Masferrer. Preu general 28€, 
amb descompte 22,40€.Venda d’entrades: 
Venda anticipada a www.codetickets.com i a 
l’Oficina de Turisme. A la taquilla del teatre, una 
hora abans de la funció. Més informació a 
www.guixols.cat.

Dissabte 20 d’abril

Visita guiada i musicada “Medievàlia: Secrets, música 
i espiritualitat al Monestir de Feliu de Guíxols”.
Preu: 5,00 € (menors de 8 anys, gratuït). A les 
18.30h al Monestir de Sant Feliu de Guíxols i 
Hort del Rector.Punt de trobada: Oficina de 
Turisme. Places limitades. Venda de tiquets a 
l’Oficina de Turisme. Inscripció prèvia a l'Oficina 
de Turisme (telèfon 972.82.00.51) o al correu 
electrònic del Museu d'Història: 
museuhistoria@guixols.cat.

Diumenge 21 d’abril
Visita guiada “Pere Caimó i el Sant Feliu 
Revolucionari del XIX”.
A  càrrec de l'escriptor Antoni Strubell. Durada 
90 minuts. A les 17.30h. Punt de trobada: 
vestíbul de l’antic Hospital Municipal. Activitat 
gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia a 
l'Oficina de Turisme (telèfon 972.82.00.51) o al 
correu electrònic del Museu d'Història: 
museuhistoria@guixols.cat.

Cicle Gaudí - Cinema català. Projecció de la 
pel·lícula “Viaje al cuarto de una madre”. Versió 
original en castellà.
A les 21h al Casino Guixolenc (passeig del Mar 
36-38). Preu: 4,50€, club Vanguardia 2x1. www.ci-
clegaudi.com. Organitza: Acadèmia del Cinema 
Català, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la 
col·laboració de l’AFIC i Casino Guixolenc.

Divendres 19 d’abril



DIVENDRES 19

D’ABRIL 2019

A la plaça del MonestiR

i a la plaça Abadia

D’11h a 21h Market d’artesania,

moda i gastronomia a més d’una selecció

de food trucks per a tots els gustos

Venda de brunyols de les pastisseries

i fleques de Sant Feliu de Guíxols i

també venda de tastets de 4 brunyolS i

1 xarrup de ratafia o licor Bonet per 3€

DISSABTE 20

D’ABRIL 2019

A la plaça del MonestiR

i a la plaça Abadia

D’11h a 21h Market d’artesania,

moda i gastronomia a més d’una selecció

de food trucks per a tots els gustos

Venda de brunyols de les pastisseries

i fleques de Sant Feliu de Guíxols i

també venda de tastets de 4 brunyolS i

1 xarrup de ratafia o licor Bonet per 3€

D’11:00 a 14:00h
i de 17:00 a 20:00h 

Pinta cares
Pinta’t la cara com el teu heroi preferit.

Fes el teu estel 
T’ensenyarem a crear el teu propi estel, 
pas a pas, per fer-lo volar ben amunt.

Fes la teva indumentària de pallasso
Crearàs un nas, una corbata i un barret 
de pallasso.

ESPAI INFANTIL GRATUÏT

Als Jardins del MonestiR

12:30 h
Cançons de tots colors
Cançons d’arreu del món per cantar 
plegats tota la família.

17:00 h
Conta contes amb Eudald Casals 
Espectacle familiar en clau de clown.

20:00 h
Concert amb Merkado Negro
Un referent del flamenc-fusió a l’Empor-
dà, versions de Serrat, Niña Pastori, 
Kiko Veneno, Sabina...

MÚSICA I CONTES

a la plaça Abadia

Tot el dia

Sabater
El Mestre sabater et mostrarà com es 
confeccionen unes sabates d’inici a fi.

Ceramista
L’artesà farà peces de ceràmica al torn, 
seguint la tècnica tradicional.

Fuster
Podràs veure el procés d’elaboració a 
mà d’eines de fusta que es fan servir a 
la cuina: culleres, espàtules, forquilles…

DEMOSTRACIÓ D’OFICIS

A la plaça del Monestir

D’11:00h a 14:00 i de 16:00 a 19:00h
Taller de tallador de fusta de Ferran 
Peralta (3€)
Aprèn l’ofici de tallar fusta i fabrica un 
ganivet o un clauer.

A MÉS A MÉS 

A la plaça del Monestir

ESPAI INFANTIL GRATUÏT

Als Jardins del MonestiR

12:30 h
Conta contes amb Eudald Casals 
Espectacle familiar en clau de clown.

17:00 h
Cançons de tots colors
Cançons d’arreu del món per cantar 
plegats tota la família.

17:00 h
Taller de bunyols i brunyols
per a adults
A càrrec de Carme Picas a la cuina de 
l’Hort del Rector.
Cuinarem, compartirem receptes i us 
en emportareu cap a casa, si voleu!!
Preu: 15€. Places limitades. 
Inscripcions: elginjoler@elginjoler.com o 
al 620 62 34 54.

20:00 h
Concert amb Buena Onda
Espectacle ple d’emocions. Cançons 
d’ara i de sempre tocades per un caixó, 
una guitarra i dues veus.

MÚSICA, CONTES I TALLER

a la plaça Abadia

Tot el dia

Sabater
El Mestre sabater et mostrarà com es 
confeccionen unes sabates d’inici a fi.

Ceramista
L’artesà farà peces de ceràmica al torn, 
seguint la tècnica tradicional.

DEMOSTRACIÓ D’OFICIS

A la plaça del Monestir

D’11:00 a 14:00h
i de 17:00 a 20:00h 

Pinta cares
Pinta’t la cara com el teu heroi preferit.

Fes el teu estel 
T’ensenyarem a crear el teu propi estel, 
pas a pas, per fer-lo volar ben amunt.

Fes la teva
indumentària de pallasso
Crearàs un nas, una corbata i un barret 
de pallasso.

D’11:00 a 14:00 H
i de 16:00 a 19:00h
Taller de tallador de fusta
de Ferran Peralta (3€)
Aprèn l’ofici de tallar fusta i fabrica un 
ganivet o un clauer.

D’11:00h a 13:00h
i de 17:00h a 19:00h
Taller de figuretes de pa gratuït
Aprèn a fer pa: pasta i dona forma, 
l’enfornem i… a menjar!

Fuster
Podràs veure el procés d’elaboració a 
mà d’eines de fusta que es fan servir a 
la cuina: culleres, espàtules, forquilles…

A MÉS A MÉS 

A la plaça del Monestir

D’11:00h a 13:00h i de 17:00h a 19:00h
Taller de figuretes de pa gratuït
Aprèn a fer pa: pasta i dona forma, 
l’enfornem i… a menjar!


