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Divendres 27 de maig
22.00 h. Recinte firal
Espectacle de llums amb drons 60 anys de les Festes de Primavera
Flock Drone Art
En commemoració dels 60 anys de les Festes de Primavera, Palafrugell 
s’il·luminarà amb un espectacle creat per a l’ocasió que permetrà veure 
al cel figures de grans dimensions
*Ubicació per veure l’espectacle: voreres de l’INS Baix Empordà i del Pavelló d’es-
ports municipal annex de l’Avinguda Espanya

Dissabte 28 de maig
17.00 h. Racó del Barça (paret antiga Biblioteca)
Inauguració del mural 60 anys de les Festes de Primavera
Roc Blackblock
Actuació artística emmarcada en el projecte Murs de Bitàcola que pretén 
recuperar i reivindicar la memòria col·lectiva de cada comunitat o poble 
a partir de murals que reprodueixen fotografies o imatges històriques de 
l’espai on es realitzen

18.00 h. Pati de la Biblioteca
La cultura popular i tradicional entorn les Festes de Primavera
Taula rodona 
Amb Jordi Sàbat, autor del cartell de les 60es Festes de Primavera, Marc 
Casanovas, president de l’Associació de Colles de Festes de Primavera 
i membre de la Colla Els Trompats, Miquel Curanta, director de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, i Olga Brea, tècnica de la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Popular de la Generalitat

19.00 h. Pati de la Biblioteca
Presentació del llibre Fesolines
Mar Molero Dolz (autora), Anna Aguiló (gestora cultural) i Ruth Gou 
(impulsora d’El Xup-Xup de les Festes de Primavera), primer menú de 
Festes de Primavera entorn de la fesolina.
La fesolina és l’ingredient protagonista d’El Xup-Xup de les Festes de 
Primavera, diferents plats que se serviran a establiments de Palafrugell 
del 27 de maig al 6 de juny

19.30 h. Pati de la Biblioteca
Micròfon obert de Ràdio Palafrugell
Posem veu a les Festes de Primavera
Escoltarem persones vinculades a les festes que debatran sobre el nostre 
esdeveniment festiu més important
Obert a tothom

Dimecres 1 de juny
17.30 h. Pati de la Biblioteca 
Contes d’ocells dins d’un cistell
Hora del conte - Alma i la Mar de Contes
Activitat familiar adreçada a infants a partir de 2 anys
Gratuït. Places limitades
Inscripcions, a partir del 23 de maig, a la Biblioteca o al tel. 972 30 48 09 

Dijous 2 de juny
20.30 h. Nau dels carrossaires
Jornada de portes obertes i visita de les autoritats
Recuperació de la tradicional jornada de portes obertes per mostrar la feina 
i l’ofici dels carrossaires a tothom qui ho vulgui

Divendres 3 de juny 
10.00 h a 13.00 h. Camp d’en Prats
La fanguejada
Activitat familiar
Els més petits podran modelar les seves figures de fang. Dinamització a 
càrrec de Montse Català, artista i professora de l’Aula d’Art de Palafrugell.
Gratuït

18.30 h. TeMePé
Presentació del cartell de Festa major 2022 de Pedro Osuna 
Inauguració de l’exposició A la Panxa del bou! 
Deia Hans Christian Andersen que, de la realitat mateixa neix el conte més 
sorprenent. Inspirant-se en l’autor danès, i en altres com ara Oscar Wil-
de, els germans Grimm, inclús fent aparèixer el personatge més conegut 
d’Astrid Lindgren, l’artista Pedro Osuna ha preparat aquesta mostra d’il-
lustracions. També ha il·lustrat el cartell que anunciarà la Festa Major 2022, 
amb una manera més divertida que l’imaginari santoral, on representa a 
Santa Margarida i el drac fent feina preparant la festa.
Exposició oberta fins al 24 de juliol 

19.00 h. TeMePé
Pregó de les 60es Festes de Primavera a càrrec de Nuri Vives i 
Parés
Nuri Vives i Parés és filla de Josep M. Vives i Núria Parés, precursors 
en la construcció de carrosses els primers anys de les festes. La prego-
nera farà un recorregut per la història de les Festes de Primavera a través 
d’imatges i vivències

21.00 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Concerts Skatalà + The Penguins + Kumbara
Festival Ítaca
Preu: 22 €
Entrades: www.itacacultura.cat i taquilla del TeMePé 
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. 
Divendres de 17.00 a 20.00 h.
Preu especial residents a Palafrugell (només aplicable a taquilla)
Servei de bar i foodtrucks
Obertura de portes a les 20.00 h.
Ítaca Cultura i Acció i Associació Els Trompats 

Dissabte 4 de juny 
Tot el dia. Carrers del centre de la vila
Fira de Primavera 
Comerços i establiments de Palafrugell
Oohx!gen Palafrugell 

Tot el dia. Carrers de la vila
Ruta dels bars
Cheerleaders

Tot el dia. Fundació Josep Pla
Jornada de portes obertes
De 10.30 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. 

Tot el dia. Fundació Vila Casas Museu Can Mario
Jornada de portes obertes
D’11.00 a 14.00 h. i de 16.30 a 20.30 h. 

9.00 h a 16.00 h. Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Torneig Festes de Primavera
El FC Palafrugell recupera l’essència del torneig Festes de Prima-
vera com a clausura de la temporada a casa nostra. La celebració 
d’aquest esdeveniment esportiu permetrà que jugadors/es, entre-
nadors/es, famílies i tota la comunitat del futbol puguem gaudir de 
l’esport i dels valors que aquest transmet com són la convivència, 
el respecte i el joc net, entre d’altres.
Entrada gratuïta

9.00 h a 14.00 h. Camp d’en Prats
Trobada de puntaires
Mostra de diferents associacions i tallers de puntaires de la província 
Associació de Puntaires de Palafrugell

9.00h a 14.00 h. Camp d’en Prats 
La Fireta i la Firassa 
Preus: 2 € x taula (Fireta) i 5 € x taula (Firassa)
Venda de tiquets: taquilla TeMePé 
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. 
Divendres de 17.00 a 20.00h.
Màxim 2 taules per persona
*No es permet la venda de productes alimentaris

16.30 h. Carrer Manufactures del Suro
Baixada de carretons
La baixada de carretons fomenta la participació a través de la di-
versió i l’espectacle. L’esdeveniment no vol premiar la rapidesa sinó 
l’espectacle. El recorregut de la baixada començarà al carrer Ma-
nufactures del Suro i acabarà just abans de la rotonda del carrer 
Pompeu Fabra.
Ambientació musical i lliurament de premis
Àrea de Joventut i CMEJ (Consell Municipal d’Entitats Juvenils)

17.00 h. Carrers de la vila
La Tustabarra
Ruta dels bars
La Tustarrada

17.30 h. Fundació Vila Casas Museu Can Mario
Primavera d’escultures
Activitat familiar
A partir de 4 anys
Preu: 5 €
Inscripció prèvia obligatòria al tel. 972 30 62 46

21.00 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonés
Concerts Dr Prats + 31 FAM + Tramma
Festival Ítaca
Preu: 18 €
Entrades: www.itacacultura.cat i taquilla del TeMePé 
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h 
Divendres de 17.00 a 20.00 h
Preu especial residents a Palafrugell (només aplicable a taquilla)
Servei de bar i foodtrucks
Obertura de portes a les 20.00 h
Ítaca Cultura i Acció i Associació Els Trompats 

Diumenge 5 de juny
6.00h. Carrers de la vila, Calella i Llafranc
Matines 
La Tustarrada 

9.00 a 13.00 h. Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Torneig Festes de Primavera
El FC Palafrugell recupera l’essència del torneig Festes de Primavera 
com a clausura de la temporada a casa nostra. La celebració d’aquest 
esdeveniment esportiu permetrà que jugadors/es, entrenadors/es, fa-
mílies i tota la comunitat del futbol puguem gaudir de l’esport i dels 
valors que aquest transmet com són la convivència, el respecte i el joc 
net, entre d’altres
Entrada gratuïta

10.00 h a 13.00 h. Carrers del centre de la vila
Fira de Primavera 
Comerços i establiments de Palafrugell
Oohx!gen Palafrugell 

10.00 a 14.00 h. Museu del Suro de Catalunya
Jornada de portes obertes 

10.00 a 13.00 h. Fundació Josep Pla 
Jornada de portes obertes

11.00 a 14.00 h. Fundació Vila Casas Museu Can Mario
Jornada de portes obertes

11.00 a 13.00 h. Dipòsit d’aigua modernista de Can Mario
Jornada de portes obertes

17.00 h. 60 Carroussel Costa Brava
Carnaval de Carnavals
Recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris 
i Buixó.
Després de dos anys recuperem la tradicional desfilada 
de carrosses i comparses (inèdites, no inèdites i d’anima-
ció). L’any 2021 el Carroussel Costa Brava va ser declarat 
Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional

21.00 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Plantada de carrosses inèdites de Palafrugell
Associació de Colles Carrossaires de Palafrugell

21.30 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Concert Orquestra Maribel 
Festival Ítaca
Gratuït
Servei de bar a càrrec de l’Associació juvenil i cultural Els Trompats
Ítaca Cultura i Acció i Associació Els Trompats

23.30 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Lliurament de premis del 60 Carroussel Costa Brava

00.30 h. Pàrquing Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès
Fi de festa
Marc Dunjó DJ
Gratuït

Dilluns 6 de juny
12.00 h. Plaça Nova
Cobla Baix Empordà
Audició de sardanes 
Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell 

18.00 h. TeMePé 
Palafrugell canta 
Concert amb veus de Palafrugell
Direcció artística: Antoni Mas 
Cantants: Núria Colomer, Anna Ferrer, Indira Ferrer, Neus Mar, Xiqui 
Ramón, Eva Ribas, Jordi Tormo, Júlia Tormo i Anna Sáez 
Preu: 5 € 
Entrades a: www.palafrugellcultura.cat i taquilla del TeMePé

Del 27 de maig al 6 de juny
El Xup-Xup de les Festes de Primavera

Les Festes de Primavera defensen les tradicions i la 
cultura popular. D’aquí neix, El Xup-Xup de les Fes-
tes de Primavera, un esdeveniment gastronòmic que 
engloba diferents restauradors, independentment del 
caràcter de la seva cuina, per posar en valor la cultura 
gastronòmica i els ingredients que ens acompanyen 
des de petits. 
L’ingredient protagonista enguany és la fesolina (mon-
geta tendra) i els restaurants participants n’elaboraran 
plats que oferiran del 27 de maig al 6 de juny

Podreu gaudir d’El Xup-Xup de les Festes de Primavera a:

Restaurant Pa i Raïm (Palafrugell): Quiche de fesolines amb gambes. 
Preu: 12 €

Restaurant Xup-Xup (Palafrugell): Fesolina amb verat en escabetx + copa 
de vi blanc. Preu: 6 €

Centre Fraternal (Palafrugell): Amanida de fesolines, pernil duroc i vina-
greta d’anxoves de l’Escala. Preu: 7,50 €

Restaurant Marmara (Llafranc): Tataki de salmó, crema de fesolines i 
sèsam. Preu: 12,50 €

Restaurant La Blanca (Llafranc): Fals espagueti de fesolina amb cansa-
lada ibèrica i anguila fumada del Delta de l’Ebre. Preu: 21 €

Dilluns 20 i dimarts 21 de juny
Tot el dia. INS La Sureda
Les Festes de Primavera a l’INS La Sureda
Projecte pedagògic per donar a conèixer les nostres festes als més joves 
en l’entorn dels centres educatius: pregó, desfilada de comparses, fireta… 
i moltes activitats més.
Inclou la redacció i creació d’un projecte pedagògic adreçat als centres 
de secundària de Palafrugell, amb la finalitat que en les properes edicions, 
cada centre pugui desenvolupar i implantar les Festes de Primavera dins 
del seu itinerari curricular.
Organitza: professorat i alumnat de 1er i 2on d’ESO de l’INS La Sureda 

Dissabte 14 maig
12.00 h. Plaça de Can Mario 
El vermut de Llucià Ferrer de Ràdio Flaixbac en directe 
Palafrugell serà l’escenari de la nova temporada del programa de Ràdio 
Flaixbac El vermut de Llucià Ferrer, que s’emet en directe des de diferents 
punts de Catalunya. Coincidint amb la presentació oficial de la programa-
ció de les 60es Festes de Primavera, el programa farà especial referència 
a les festes i al seu 60è aniversari. Programa que combina actualitat amb 
entreteniment i que té una audiència de 150 mil oients.

18.00 h. Nau del carrossaires
Presentació de les 60es Festes de Primavera 
Associació de Colles Festes de Primavera, Els Trompats i Jordi Sàbat, 
autor del cartell de les 60es Festes de Primavera

20.00 h. TeMePé 
Concert de primavera 
La posada de la núvia
Coral Nit de Juny de Palafrugell i Cor Art Vocal Ensemble de Palma
Homenatge a Baltasar Bibiloni 
Entrada gratuïta

Dissabte 21 de maig 
8.30 h. Club Tennis Llafranc
XXV Campionat Festes de Primavera
Pàdel femení
Inscripcions (fins al 18 de maig)
Preu: 12 € socis / 15 € no socis
Tels. 679 692323 / 972 302308

18.00 h. TeMePé
Tom Sayer detectiu 
Companyia Lazzigags
Espectacle musical familiar basat en la novel·la homònima de Mark Twain 
que combina el misteri amb l’humor
Recomanat a partir dels 7 anys.
Preu: 6 €
Entrades a: www.palafrugellcultura.cat i taquilla del TeMePé
La Xarxa 

21.00 h. La Bòbila
Sopar popular 
Servei de bar a càrrec de l’Associació Birres Braves

23.00 h. La Bòbila
La màquina del temps
Espectacle presentació del Carroussel Costa Brava 2022
Un divertit recorregut per la història del Carroussel Costa Brava que ho-
menatja totes les colles que han contribuït a que el Carroussel hagi estat 
declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional 
Entrada gratuïta 
Associació de Colles de Festes de Primavera

24.00 h. La Bòbila
Sessió de DJ
Adri Martin
Entrada gratuïta


