
Del 29 de maig  
al 20 de juny
De 12 a 14 h i de 17.30 a 22 h,  
a la Galeria Patrick J. Domken

EXPOSICIÓ: JORDI PAGÈS
Blau, blaua, collage i pintures.
Organitza: Galeria Patrick J. Domken,  
c/ Hort d’en Sanés 11

De l’1 al 30 de juny
De 18 a  20.30 h (amb cita prèvia),  
a la Galeria Marges-U

EXPOSICIÓ DIGITAL: BERND 
BLOCK / LLUÍS ESTOPINYAN
www.marges-u.com
Organitza: Galeria Marges-U, c/ Unió, 12

Dissabte 5 de juny
Tot lo dia, al Passeig

MOSTRA D’ART
Organitza: Associació d’artistes  
i artesans de Cadaqués

De 10 a 13 h i de 15 a 19 h, a Art i Joia

ESCAPE ROOM AL CARRER:  
EL GRAN TRESOR
Per tal de resoldre l’enigma i trobar el 
tresor caldrà superar es reptes localitzats a 
diferents indrets del poble. Activitat gratuïta 
per a totes ses edats. Màxim 6 persones per 
grup. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Cadaqués  
i Oficina Jove de l’Alt Empordà
Inscripcions: http://tinyurl.com/grantresor

Dissabte 12 i 
diumenge  
13 de juny
Tot lo dia, al Passeig

MOSTRA DE VINS I 
MARIDATGES D.O. EMPORDÀ
Mostra de vins i tastets. Sa mostra funcionarà 
amb tiquets que es canviaran per el tast de 
vins o maridatge. Copa de vidre de regal per 
tothom que hi participi.
Organitza: Ajuntament de Cadaqués

Del 13 al 20 de juny
Tot lo dia (inici: 13 de juny a les 18 h.),  
als bars i restaurants de Cadaqués

RUTA DE TAPES AMB  
VINS D.O. EMPORDÀ
Durant aquesta setmana es farà tapa + 
beguda as mateix preu entre es restauradors 
associats que es vulguin adherir a aquesta 
campanya. Es visitants i clients podran penjar 
ses seus fotos i etiquetar-nos a Instagram i 
entraran en un sorteig.
Organitza: APAT Cadaqués
Col·labora: Patronat de Turisme Costa Brava, 
D.O. Empordà

Dissabte 19 de juny
A les 18 h, a la Sala Meifren  
de la Societat l’Amistat

PRESENTACIÓ DEL 
PARAULARI DE CADAQUÉS
A càrrec de Pep Vila
Organitza: Societat l’Amistat

ISTIU 2021

DE L’1 AL 20  
DE JUNY

Es text d’aquest programa està en cadaquesenc. 

Reservat el dret a modificar o anul·lar qualsevol de 
ses actes anunciats en aquest programa per causes 
alienes a l’organització.



Després de sa seu absència l’any passat, aquest any sí, ja tenim aquí es programa de 
festes d’istiu des nostro poble.

Per segon any, mus trobem amb un istiu diferent, avançant a poc a poc, però sense saber 
quines restriccions tindrem a cada moment.

És per això que aquest any hem optat per fer un programa diferent, fent-ne diversos de 
períodes més curts per tal de que ses activitats sempre estiguin adaptades a ses noues 
mesures que es vagin anunciant.

Tot i ses restriccions i sa limitació d’espais disponibles intentarem programar activitats 
diverses i per totes ses edats. S’inclouran també ses exposicions de ses galeries d’art de 
Cadaqués. 

Comencem doncs, amb ses activitats de l’1 al 20 de juny. Esperem que tots i totes en 
gaudiu!

Molt bon istiu a tothom!

www.visitcadaques.org
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