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L’Ester acompanyava di-
vendres la seva mare En-
carnación al centre d’ali-
ments. Fa dos mesos que
hi va, cada quinze dies, i
quan en faci tres haurà
de tornar a serveis so-
cials per veure si li reno-
ven la derivació per po-
der anar a buscar el cis-
tell bàsic d’aliments al lo-
cal del carrer Clerch i Ni-
colau. “Amb la pensió
que té la mare no n’hi ha
prou”, explicava. Cobra
una paga de 356 euros
però ha de pagar el llo-
guer del pis, l’aigua, la
llum i el gas. “Jo estic a
l’atur i no la puc ajudar”,
deia l’Ester, que es mos-

“Amb la pensió que té
la mare no n’hi ha prou”

petit magatzem. Com que se’ls
va quedar petit l’Ajuntament de
Figueres n’ha llogat un altre de
més gran. Els responsables del
CDA diuen que és difícil quanti-
ficar el nombre de tones de men-
jar que tenen en estoc però per
exemplificar-ho, donen una da-
da. Cada setmana donen uns

trava esperançada que la
situació econòmica al
país pugui canviar.

Com ella, dues mil fa-

4.500 litres de llet a les famílies.
La major part dels aliments que
hi ha als estants del centre de
distribució d’aliments són ar-
ròs, llegums, farina, pasta, ver-
dures i fruites envasades, i peix
en llauna, per compensar si es
menja poca carn. També hi pot
haver fruita i altres articles.

mílies passen pel centre
en un any. Els atenen els
dotze voluntaris que té el
CDA. En Josep n’és un.
Té una invalidesa i no tre-
balla. Al mes de maig es
va decidir a ser voluntari.
Ja ho havia estat en al-
tres llocs. “Vaig venir per
ajudar. Vaig voler apor-
tar el meu granet de sor-
ra per ajudar les famílies
que ho necessiten”, ex-
plicava. En Josep concre-
ta que hi ha voluntaris
que hi van cada matí, i
que n’hi ha d’altres que hi
van a estones. Diu que les
famílies que van a buscar
aliments els agraeixen la
feina que fan. La majo-
ria, al cap del temps,
acaben explicant-los la
seva situació. ■

més acabarà quan es recuperi el
mercat de treball i totes aquestes
persones puguin recuperar la feina.
Si més no, la major part. Calculen
que un 80%, si millora la situació
econòmica, deixarien de necessitar
el servei. En aquest mateix sentit, el
president de Càritas de Figueres,
Jordi Rotllan, agraeix la solidaritat
de la societat, que dóna molts ali-
ments quan es fan recaptacions pe-
rò també alerta que el que cal és una
solució perquè aquestes famílies pu-
guin encarrilar la seva vida i trobin
una sortida. “Si aquesta gent se’n
pot sortir, no necessitarem el centre
de distribució d’aliments.”

El centre de distribució d’ali-
ments de Figueres (CDA), que
dóna servei a una part de l’Alt
Empordà, està situat al carrer
Clerch i Nicolau, número cinc.
En aquest local, hi tenen una
part dedicada a la botiga, on les
famílies poden triar els aliments
que s’enduran, i una altra per a

Els tècnics de Serveis Socials expli-
quen que la major part de famílies
que depenen del centre d’aliments
són persones que han quedat sense
feina i que un cop se’ls acaba l’atur,
han d’acudir a serveis socials. Tam-
bé hi ha famílies nombroses que
amb la pensió o ajuda que cobren no
en tenen prou per mantenir tots els
membres de la família. Serveis So-
cials destaca que la feina que fa el
centre de distribució d’aliments no-

En Josep és voluntari del
centre de distribució ■ LL.S

Feina
Alerten que l’atur
continuarà si no canvia
el mercat de treball

Producte
Donen cap a 4.500 litres de llet cada setmana

quell model de societat que mai hem conegut
en la seva esplendor, que ens havien promès i
pel qual lluitàvem ha fet figa. L’estat del benes-

tar, un model de societat en què s’atenen les necessi-
tats dels més febles perquè no en quedin exclosos i

en el qual s’assegurava l’edu-
cació i la sanitat per a tothom
ja no el veurem. Tot el que
s’havia construït s’està des-
mantellant sense manies,
mentre creixen les desigual-
tats. Cada dia hi ha més famí-
lies amb tots els seus mem-
bres a l’atur, persones amb
discapacitats, jubilats i immi-
grants que es troben en risc

d’exclusió social i que potencialment corren el perill
de caure en la pobresa. Les dades són esgarrifoses i
molts d’aquests drames humans ja els tenim al costat
de casa. Les dues mil famílies que depenen del centre
d’aliments de Figueres per sobreviure en són l’exem-
ple, i la misèria creix. Els ciutadans tenim les eines per
aturar-ho, només cal que les sapiguem utilitzar.

A
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L’APUNT
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ngenis@elpunt.cat
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Tot el que
socialment
s’havia
construït s’està
desmantellant
sense manies

Narcís Genís
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SALT
Tanca, per deutes,
la nau que feia
d’església evangelista

MARIA COBARSÍ
Mor, als 90 anys,
la impulsora de
l’Exposició de Flors

BANYOLES
Proliferen als carrers
les pancartes
reivindicatives

ECONOMIA
L’empresa gironina
Alma treu al mercat
tes i infusions amb gel

PLATJA D’ARO
Els gossos policia
faciliten la detenció
de quatre traficants
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LA PROPOSTA
■ Jazz, a Cadaqués. El
45è Festival de Música de
Cadaqués ofereix avui Co-
bre Jazz Band, una forma-
ció creada el 2010 liderada
pel contrabaixista Jordi
“Cobre”, acompanyat pel
saxofonista Miki Blàvia, el
pianista Pablo Quiroga i el
bateria Agustí Borrell. El
repertori de Cobre Jazz
Band es basa en clàssics
del jazz, passant, això sí,
per la bossa nova i també
per la salsa.
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C/ Sant Llàtzer, 9 · FIGUERES
Tel. 972 50 57 01 - 972 51 00 54 

Fax: 972 50 52 50
Cap Norfeu, 16, baixos · 17480 ROSES
Tel. 972 25 54 15  - Fax 972 15 03 98

(obert dimarts i divendres)
trilla@finquestrilla.com

www.finquestrilla.com 

• Lloguers d’habitatges amb mobles
i sense mobles

• Lloguers de locals comercials
i magatzems

• Lloguers de despatxos

• Lloguer de naus industrials

• Lloguer de places de pàrquing, etc.
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SUMINISTROS DE LUZ 
Y FUERZA, SL

El dia 14/08/2013 haurem de treure el sub-
ministrament elèctric en els llocs i horaris
indicats:
Lloc: Carrer d’Enric Morera.
De les 12:00 a les 13:00 h
Població: Torroella de Montgrí

195315-1078088®

SUMINISTROS DE LUZ 
Y FUERZA, SL

El dia 14/08/2013 haurem de treure el submi-
nistrament elèctric en els llocs i horaris indicats:
Lloc: Carrers Sta. Caterina, Joan Maragall,
Bellavista, Portal de Sta. Caterina, Lluís
Companys.
De les 09.00 a les 11.00 h
Població: Torroella de Montgrí 

195315-1078086®

SUMINISTROS DE LUZ 
Y FUERZA, SL

El dia 14/08/2013 haurem de treure el submi-
nistrament elèctric en els llocs i horaris indicats:
Lloc: Carrers de Mar, Església, Hospital,
Negre, Carme, Codina, Jou, Rampí i Pas-
seig de Catalunya.
De les 14:30 a les 16:15 h
Població: Torroella de Montgrí

195315-1078089®

TROBAR PARELLA
NO ÉS FÀCIL
Ho sabem i podem

ajudar-te

626 904 929
www.maisol.com 

Complim somnis des del 1992,
continuem creixent amb 
experiència i motivació
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La unitat canina de la poli-
cia local de Platja d’Aro ha
permès la detenció de qua-
tre traficants de droga al
municipi i l’aixecament
d’una cinquantena d’actes
per tinença o consum d’es-
tupefaents a la via pública
en tan sols un mes i mig
des de la seva posada en
marxa. Es dóna la circums-
tància que un dels quatre
detinguts és multireinci-
dent, amb denúncies per
robatoris violents.

Una de les últimes ac-
tuacions a destacar va te-
nir lloc la nit del 30 de ju-
liol, quan una patrulla es-
tava fent vigilància a peu
pel Passeig Marítim, jun-
tament amb el gos, quan
van observar que un noi jo-
ve canviava de direcció
quan va veure la seva pre-
sència. Els agents van atu-
rar-lo a efectes d’identifi-
cació i, amb l’ajuda del gos
ensinistrat, li van trobar
una bossa de plàstic trans-
parent amb marihuana a
dintre un paquet de tabac.

L’home, de 37 anys i de
nacionalitat marroquina,
va ser denunciat per ti-
nença il·lícita de drogues.
Al cap d’uns minuts, i molt
a prop, el gos ensinistrat
va fer senyals d’haver de-
tectat substàncies tòxi-
ques en un ciutadà fran-
cès, a qui van trobar una
bossa de plàstic transpa-
rents amb, altre cop, mari-
huana. El noi va dir que li
havia donat un home mar-
roquí, el mateix que mo-
ments abans havien de-
nunciat els agents. Un cop
donat l’avís, una patrulla
va observar una persona

en bicicleta que coincidia
exactament amb la des-
cripció que havia facilitat
el jove francès.

Marihuana i haixix
Per aquest motiu, va atu-
rar-lo i els agents van po-
der apreciar com llençava
un petit objecte que va re-
sultar ser haixix darrere
d’un test. La patrulla va
sol·licitar la presència del
gos ensinistrat per com-
provar si la persona porta-
va alguna altra substància
estupefaent. De nou, el
gos va marcar positiu al
paquet de tabac, en què hi
havia dues bosses amb
marihuana. A causa dels
fets, l’home va ser detin-
gut per un delicte de trà-
fic de drogues. ■

Els gossos policia de Platja
d’Aro faciliten la detenció
de quatre traficants
a En poc més d’un mes i mig la unitat canina ha col·laborat en l’aixecament
d’una cinquantena d’actes per tinença o consum de drogues a la via pública

Òscar Pinilla
CASTELL-PLATJA D’ARO

POLICIAL

La policia local de Blanes va
detenir divendres a la mati-
nada un veí del municipi de
60 anys acusat d’haver co-
mès un delicte de tràfic de
drogues. Es tracta d’un home
amb nombrosos antece-
dents policials al llarg dels úl-
tims anys per continuats de-
lictes relacionats amb el trà-
fic de drogues. Durant l’ope-
ració, els agents van deco-
missar a dins del vehicle del
detingut diverses substàn-
cies estupefaents, més con-
cretament 17 paperetes d’un
gram de cocaïna i un pot de
vidre amb popper líquid. En
total, la droga decomissada
està valorada en cap a 750

La Mia és una pastor alemany de quatre anys que forma part de la nova unitat K-9 de la
policia local de Castell-Platja d’Aro ■ E.A.

euros. Al detingut també li
van trobar 590 euros repar-
tits en bitllets, a més de dos
telèfons mòbils.

Els fets van tenir lloc de
matinada, al barri dels Pins,
quan una patrulla va obser-
var un vehicle que estava fent
diverses aturades, una activi-
tat que va aixecar la sospita
dels agents. Un cop els
agents van reconèixer el con-
ductor per a seva reincidèn-
cia, van anar a interceptar-lo
quan entrava en un bar. Des-
prés que l’home va intentar
escapolir-se sense èxit, els
policies van identificar l’ho-
me i li van escorcollar el vehi-
cle, on van trobar la droga.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Enxampat a Blanes amb cocaïna

Un operari va resultar fe-
rit ahir a Sant Antoni de
Calonge perquè li va caure
al damunt un ascensor
que estava arreglant. Els
fets van tenir lloc pels volts
de les set de la tarda, quan
els veïns de l’edifici Ken-
sington, situat al número
5 del passeig marítim de
Torre Valentina, van co-
mençar a sentir uns crits

que provenien de l’escala.
Ràpidament, es van ado-
nar que era un tècnic
d’Ascensors Girona al
qual l’ascensor havia aixa-
fat la cama i estava atra-
pat a sota de la cabina.

Fins al lloc dels fets es
van desplaçar un grup de
socorristes que tenen el
centre operatiu just da-
vant de l’edifici, una pa-
trulla de la policia local i
dos efectius dels Bombers
de la Generalitat. Un cop
l’home va poder ser resca-
tat, el tècnic va ser traslla-
dat amb una ambulància
del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) fins
a l’hospital de Palamós. ■

a L’operari va quedar
atrapat per la cama
en uns pisos de Sant
Antoni de Calonge

Un tècnic resulta
ferit en caure-li
un ascensor

SUCCESSOS

Òscar Pinilla
SANT ANTONI DE CALONGE

Els bombers i l’ambulància del SEM a l’edifici Kensington de
Sant Antoni, on van tenir lloc els fets ■ MARC SALGAS
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recollida     Punts de recollida     Punts de recollida     Punts de recollida     Punts de recollida     Punts de recollida   Punts de
Arbúcies
Restaurant Papi Bou. C. Major, 1
Exmar. C. Major, 3

Arenys de Munt
SPAR. Rambla Francesc Macià, 39-4

Badalona
Círcol Catòlic. C. Sant Anastasi, 21
Merceria La Confiança. C. Canonge Baranera, 62

Banyoles
Calidoscopi Jocs. C. Canal, 25
VALVI. C. Llibertat, 18-24
Papereria La Ratlla. Pg. Mn. Constans, 292
Barberia Masó. Rda. Monestir, 82
Centre Jardineria 9 Jardí. Urb. Can Puig, s/n
Restaurant La Carpa. Pg. Darder, s/n

Barcelona
EL PUNT AVUI. C. Tàpies, 2
SPAR. C. Badal, 143
SPAR. C. Baluard, 30
SPAR. C. Bruc, 107
Thot. C. Canuda, 29
SPAR. C. Collblanc, 66-68
Merceria Esmar. C. Entença, 122
Thot. C. del Pi, 16
Llibreria Etcétera. C. Llull, 203
SPAR. C. Muntaner, 84
SPAR. C. Muntaner, 175
Quiosc Navas. C. Navas de Tolosa / Concepción
Arenal
El Rebost d’en Triadó. C. Rector Triadó, 8
SPAR. C. Verdi, 34
Filatèlia Trafalgar. Rda. Sant Pere, 62
Romonger. C. Ramon Turró, 332 - 334
Obrint Via. C. València, 413, bxs. 3a
DUG. Elisabets, 2
Polleria David. Mercat Hostafrancs. C. Creu
Coberta, parada 179 - 180
Quiosc Aquari. Pg. Joan de Borbó, 72
Centre Cultural Euskal Etxea. C. Arc de Sant
Vicenç, s/n
Vilarroya Carns. Pg. Gràcia. Mercat de la
Llibertat, parada 51-53
Papereria La Tinta. C. Sant Miquel 41

Bàscara
Llibreria Bayó. C. Girona, 17

Begur
SPAR. C. Creus cant. c. Escoles

Besalú
SPAR. Ctra. Olot, s/n cant. Figueres, 1

Bescanó
Disertrans Girona. C. Josep Trueta, 11 Pol.
Montfullà
Aixanxa. C. Major, 105

Blanes
Joguines Patufet. C. Fornaca 36

Breda
SPAR. C. Rovira, 19

Cadaqués
VALVI. C. la Riera, s/n
Caldes de Montbui
El Quiosc. Av. Pi i Margall, 183

Calella de Palafrugell
SPAR. C. de l’Església, 208-210

Calella
OH Events / Rocam Aventures. C. Sant Antoni, 115

Calonge
EUROSPAR. Ctra. la Bisbal, s/n
Calldetenes
Taller de l’Eva. Av. Pau Casals, 19

Campdevànol
SPAR. C. de la Gala, 13-16

Camprodon
SPAR. C. València, 12

Canet de Mar
SPAR. C. Riera Gabarra, 53

Cardedeu
Llibreria Badallibres. C. de Cànovas, 3
Llibreria Compàs. C. de Baix, 4-6
Cassà de la Selva
VALVI. C. Bonavista, 1
Esports Cassà. C. de la Mel, 11
Foto i Vídeo Cassà. Pg. Vilaret, 33
Magatzems Tàlia. C. Marina, 74
Castellar del Vallès 
Punt i Coma. C. Església, 2, loc. 1
Castelló d’Empúries
EUROSPAR. Pg. P. Fabra (Edifici XON’S

Celrà
Fanatik Bikes i Sailboards Girona. Ctra.
Palamós, 191)
Cerdanyola del Vallès
ERC Cerdanyola del Vallès. C. Anselm Clavé, 3
Dosrius
Llibreria Estanc Dosrius. C. Pau Casals, 5
El Port de la Selva
VALVI. C. Llançà, 7
El Vendrell
Cansaladeria Cal Cutchet. C. Alt, 9
Figueres
Cal Rei. C. Besalú, 13
SPAR. C. Compositor Abdó Mundi, 2-4
Llibreriar Gran. C. Pere Teixidor, 8
Calidoscopi Jocs. C. Moreria, 5
Llibreria L’Auca. C. Peralada, 51
Bar i estanc La Campinya. Ctra. Roses, 42 -
Vilatenim
Lliberia papereria Xavi. C. Pere III, 82
Flaçà
Llibreria Ferreteria 17463. C. Comerç, 40-42
Fornells de la Selva
Bar Centre Social. C. Vicens Vives, 1
Girona
EL PUNT AVUI. C. Santa Eugènia, 42
SPAR. C. Alfred Nobel, 7
Filatèlia Trafalgar. C. Argenteria, 17
SPAR. C. Campcardós, 48
VALVI. C. Cor de Maria, 10
VALVI. C. Joan Maragall, 33
Cal Rei. C. Migdia, 5
Cal Rei. C. Nou, 25
Llibreria Les Voltes. Pl. del Vi, 2
Supermercat Busquets. Pl. Marquès de Camps, 5
SPAR. Ronda Ferran Puig, 15
Iberpacket Missatgers. C. Ibèria, 5, baixos
Perruqueria per a l’home Jordi. Pg. General
Mendoza, 7, baixos
Can Seixanta Papereria.C. Maçana, 41 (Santa
Eugènia)
Llibreria 22. C. Hortes, 22
Granollers
Les 3 Marietes. C. Rec, 27
Basoli Puericultura. C. Joan Prim, 137
Botiga electrònica 3 Torres. C. M. de Déu de
Montserrat, 65
El Quiosc. C. Beltran de Seva, s/n

Igualada
Llibreria Cal Rabell. C. Santa Caterina, 17
La Bisbal d’Empordà
SPAR. Av. Les Voltes, 19
La Lluna. C. Jaume II, 21

La Cellera de Ter
Bar Restaurant La Presó. Pg. Estació 16
La Jonquera 
Cafè bar La Unió Jonquerenca. C. Major, 11
La Pera
Publi Obsequi. Polígon ind. La Pera, nau 24
La Riera de Gaià
Fruites i Verdures Lluís. C. Alzinar, 29
La Selva de Mar
Info Guide de la Selva de Mar. Trull de can
Rubiés. Camp de l’Obra, 8
L’Arboç 
Les Amèriques. C. Major, 43

L’Escala
SPAR. C. de la Torre, 45
EUROSPAR. C. Sibil·la de Fortià, 7-9
L’Estartit
SPAR. Pl. Doctor Fleming, 9
Llagostera
SPAR. C. Àngel Guimerà, 27
Farmàcia Berta Simon. Av. del Gironès, 8 b
La Botigueta de Llagostera. Pl. Catalunya, 1
local A
Llançà
VALVI. Av. Reina Fabiola, 2
Lleida
La Botiga. Pl. Jacint Verdaguer, 5
Lloret de Mar
SPAR. Av. Just Marlés, 19-21
Maçanet
SPAR. C. Montseny,  43
Malgrat de Mar
Llibreria La Pilona. C. Carme, 67
Manlleu
Quiosc El Núvol (mercat municipal). C. Pintor
Guàrdia, 6
Manresa
Capficat. Regals en català. C. Nou, 5
Mataró
Cafeteria El Drac Dolç. C. El Torrent, 51
Bar Can Xavi. C. Santa Teresa, 34
Casa Graupera. C. Simó, 5 (cant. Fossar Xic)
Merceria Castany. C. Sant Cugat, 38
Montblanc
Perfumeria i regals Vives. Pl. Major, 14
Mont-roig del Camp
El Vestidor de la Mercè. C. Francesc Riba i
Mestre, 48
Olot
Hostal del Sol. Ctra. Olot-Ripoll, s/n
Koa Esports. Galeries Pl. del Mig
Restaurant Catòlics. C. Clivillers, 7, 1r pis
Piropop Graphic. C. Consell de Cent, s/n
Llibreria Irene. Av. Reis Catòlics, 13
Olotsystem. Av. Reis Católics (Pl. Clarà)
Palafolls
SPAR. C. Pau Casals, 9
Palafrugell
SPAR. C. Sant Sebastià, 75
Fleca cafeteria Paquipa. C. de la Font, 14
Palamós
Luxe Cafè. Av. Catalunya, 26, local 5
Granja Cristall. López Puigcerver, 21 (darrere
pg. del Mar)
Bugui-bike. Passeig del Mar, 3
Quiosc l'Arjau. Av. 11 de setembre, 69
Pals
EUROSPAR. Ctra. Platja de Pals, km 4
Pineda de Mar
Hotel Sabiote. C. Mossèn Antoni Doltra, 15
SPAR. C. Tribala, 49-51
Platja d’Aro
SPAR. C. Doctor Fleming, s/n
Porqueres
Copiart. Sant Andreu, 57
Reus
Joguines Segú. C. Llovera, 29
El Barato. C. Major, 21
Natura Herbolari i Dietètica. Riera de Miró, 19
Mudanzas Reus, SA El Rastro. C. Pau Font de
Rubinat, 37
Riudellots de la Selva
Pirotècnia Busquets. Av. Mas Pins, 94-96
Cafeteria Coffee. C. Major, 21
Roses 
SPAR. C. Francesc Macià, 42
Sabadell
Basoli Puericultura. Pl. Ricard Simó, 7-9
Rellotges Ncat. Av. Can Bordoll, 118, Nau 10
(Pol. Ind. Can Roqueta)

S’Agaró
VALVI. Av. Platja d’Aro, 293

Salt
Teixits Agell. C. Major, 5
Foto Duch. Pl. Catalunya, 5, baixos

Sant Antoni de Calonge
Cal Rei. Pg. Josep Mundet, 76
Restaurant La Tastaolletes. Pg. Josep Mundet, 7
Llibreria Dalmau. Pl. Catalunya, 21

Sant Boi de Llobregat
Disertrans Barcelona. C. Múrcia, 61-63
Papereria Isart. Pl. Llorenç Presas, 6
Sant Carles de la Ràpita
Cafeteria L’Eixam. C. Sant Isidre, 96

Sant Celoni
Moto Stock. C. Sant Isidre, s/n
Papereria Tretze Vents. Pl. de la Vila, 28
Llibreria Alguer Set. C. Alguersari, 7
Sant Feliu de Codines
Papereria La Plaça. Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Sant Feliu de Guíxols
SPAR. Plaça Mercat, 26

Sant Gregori
VALVI. Av. Girona, 95-97

Sant Hilari Sacalm
Pastisseria Duran. C. Vic, 3

Santa Coloma de Farners
Estanc Can Net. C. Lluís Rodés, 2 (la Rambla)
Imaginatwo. Pl. Farners, 13

Sarrià de Ter
Casamitjana - Bosc i jardí. Av. França, 171
Paper Viu. Av. França, 183
Cafeteria rest. Els Socs. Av. Capellades, 6, baixos
Ferreteria Decofer. Pl. Vil·la Romana, 3
Tot X Tot Girona. C. de les Gavarres, nau 5

Sils
SPAR. Ctra. Santa Coloma, 4

Sort
Ferreteria L’Orri. Pl. Santa Anna, 3

Tarragona
Match1 Tarragona Padel Center. Av. Prat de la
Riba, 4
La Picateca. Av. Catalunya, 23
Disertrans Tarragona. C. Sofre, 28, ptge. interior
Pol. Riuclar

Tàrrega
Fruites Vilodi. Av. de Cervera, 2
Disertrans Lleida. C. Alonso Martínez, 33, 1r

Terrassa
Disertrans Terrassa. C. Biscaia, 12
Més que Lletres. C. Volta, 1 bis

Tordera
Gèneres de Punt Dolors. C. Camí Ral, 16
Torelló
Lliberia Montseny. Pl. de la Sardana, 3

Torredembarra
Foto Font. C. Sort, 18

Tortosa
Ramoncita Plata. C. Cervantes, 4
Llibreria Arrels. C. Sebastià Joan Arbó, local 3
Vallmoll
La Botigueta. C. Sant Magí, 1

Valls
La Botiga de la Fraternal. C.  Fraternal, 1

Verges
Ferreteria Verges. C. Francesc Cambó, 9

Vilanova del Vallès
Llenya Can Forns. C. del Pla, 1

Vilassar de Mar
Agrícola Vilassar. C. Torrent de les Tartanes, s/n
La Copisteria. C. Narcís Monturiol, 126

Vilobí d’Onyar
Agrobotiga El Forn. Ctra. Santa Coloma, km 13



Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)............................................. Dia 17. Caminada nocturna seguint les petjades del comte Arnau. Tel. 972 72 01 00
Vilagrassa (Urgell)..............................................................................Dia 16. Cóssos de Sant Roc (cursa tradicional). Tel. 973 31 11 62. www.vilagrassa.cat

FESTIVALS DE MÚSICA
L’Ampolla (Baix Ebre) .................................................................Dies 15-17. XXII Certamen de Música Clàssica i Popular Eloi Mestre.  www.ampolla.org

Arenys de Mar (Maresme)..................................................................................................Dia 16. Festival de jazz. Tel. 93 792 41 88. www.arenysdemar.cat
Arenys de Mar (Maresme)...................................... Dies 10, 17, 24 i 31. Festival de música del Maresme. Tel. 93 754 05 00. www.festivalmusicamaresme.cat
Benicàssim (Plana Alta) ............................................................................Dies 17-24. Festival Rototom 2013. Tel. 96 430 09 62. www.rototomsunsplash.com
Berga (Berguedà).................................................................Dia 15. La Ritirata. Festival de Música Antiga dels Pirineus. Tel. 93 821 43 33. www.ajberga.cat
Blanes (Selva) .........................................................................................................Dies 30/07-20/08. Festival de Guitarra de Blanes. www.blanes.cat
Bolvir (Cerdanya) ....................................................................................................Dies 14, 21, 28. Festival de Jazz. Tel. 972 89 50 01. www.ddgi.cat/bolvir
Cadaqués (Alt Empordà)................................................................... Dies 3-18. Festival de Música de Cadaqués. Tel. 972 25 82 00. www.festivalcadaques.cat
Calella de Palafrugell (Baix Empordà) ........................................ Dies 20/07-16/08. Festival Jardins de Cap Roig. Tel. 972 61 31 00. www.caproigfestival.com
Camprodon (Ripollès) ................................................Dies 9, 14, 17, 18. Festival de Música de la Vall de Camprodon. www.vallcamprodon.cat/festival/htm
Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà) .................................................... Dies 12/07-30/08. Nits de Jazz a Platja d’Aro. Tel. 972 81 72 84. www.platjadaro.cat
Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà) .........................Dies 14 i 21/07 i 16/08. Festival de Guitarra Girona Costa Brava. Tel. 972 81 72 84. www.platjadaro.cat
Eïvissa (Eïvissa) ..........................................................................................................................Dies 14-17. Eïvissa Jazz Festival. . media@ibiza.travel
Erill la Vall (Alta Ribagorça) ......................................................Dia 15. Dijous a la fresca-Campanya Música Tradicional. Tel. 973 69 40 00. www.vallboi.com
L’Escala (Alt Empordà) ..................................................................................................Dies 22/06-23/08. Festival Portalblau 2013. www.portalblau.cat
Fontanals de Cerdanya (Cerdanya) ............................................................................ Dia 17. Festivals musicals: La Baga de Cerdanya. Tel. 972 89 01 96
Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter (Ripollès) .... Dia 17. Festival de Música de la Vall de Camprodon. Tel. 972-74 00 05. www.valldecamprodon.org
Llívia (Cerdanya).............................................................................Dies 13, 16, 18, 21. Festival de Música Vila de Llívia. Tel. 972 89 60 11. www.llivia.org
Peralada (Alt Empordà) .............................................................. Dies 13/07-19/08. Festival Castell de Peralada. Tel. 972 53 80 06. www.festivalperalada.org
Perpinyà (Rosselló) ...............................................................Dies 18/07-22/08. Festival International de Musique et Arts de la Rue. www.perpinya.com
Pollença (Mallorca) ...........................................................................................Dies 3-24. Festival de Pollença. Tel. 971 534 012. www.festivalpollenca.com
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ...................................... Dies 19/07-17/08. Festival Int. de la Porta Ferrada. Tel. 972 32 73 61. www.portaferrada.com
Sant Pere de Rodes (Alt Empordà)....................... Dies 11, 14, 18, 21, 25, 28. Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Tel. 972 38 75 59. www.mhcat.net
Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà)........................................................Dies 9-15. Camallera Cançó d’Autor. Tel. 972 79 40 30. www.camallera.com
Solsona (Solsonès) ........Dies 7-19. Festival de música de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (Festival AIMS). Tel. 626 64 50 02. www.aims.cat
Tarragona (Tarragonès) ....................................................................................................... Dia 16. XIV Festival aMT. Tel. 977 29 61 00. www.tarragona.cat
El Vendrell (Baix Penedès) ........................................................... Dies 13/07-24/08. Festival Int. Música Pau Casals. Tel. 977 68 34 68. www.paucasals.org

FIRES I MOSTRES
L’Ampolla (Baix Ebre) ............................................................................................................... Dia 18. Fira Fora Stock. Tel. 977 59 30 07. www.ampolla.org

Asp (Vinalopó Mitjà) ......................................................................................................................................... Dies 14 i 15. Fira de tapes. www.aspe.es
Banyoles (Pla de l’Estany) ......................................................................................................Dia 16. Fira del Cop d’Ull. Tel. 972 57 00 50. www.banyoles.cat
Cadaqués (Alt Empordà)............................................................................................... Dia 17. Fira arts i artesania. Tel. 972 25 82 00. www.visitcadaques.org

Collbató (Baix Llobregat) ....................................................................................................Dia 18. Mercat de la tradició. Tel. 93 777 01 00. www.collbato.cat
Llançà (Alt Empordà)............. Dies 17 i 18. Mostra Internacional de Vins amb concentració de vehicles clàssics i esportius. Tel. 972 38 01 81. www.llanca.net
Llançà (Alt Empordà).......................................................................................Dia 15. Fira de brocanters i col·leccionistes. Tel. 972 38 01 81. www.llanca.net
Lloret de Mar (Selva)....................................................................................................................... Dia 18. Fira del disc. Tel. 972 364 735. www.lloret.org
Lloret de Mar (Selva).................................................................................................. Dia 16. Fira de productes artesans. Tel. 972 364 735. www.lloret.org
Es Mercadal (Menorca) ..................................................................................... Dies 10-15. Fira de Brocanters, Arts i Col·leccionisme. Tel. 971 37 50 02
Palafrugell (Baix Empordà)..................................................................................................Dies 17 i 18. Fira rebaixa. Tel. 972 61 31 00. www.palafrugell.net
Pals (Baix Empordà) .......................................................Dies 15-17. Fira de Vins i Caves de Catalunya i Tast de Formatges. Tel. 972 63 73 80. www.pals.cat
Puigcerdà (Cerdanya)..................................................................................................................................Dies 15-17. Mercat Pagès. Tel. 972 88 06 50
Ripoll (Ripollès)............................................. Dia 18. Mermà. Mercat d’intercanvi i compravenda d’articles de segona mà. Tel. 972 71 41 42. www.ripoll.cat
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ......................................................................... Dia 18. Gran Fira d’Artesans. Tel. 972 82 06 46. www.portaferrada.com
Tàrrega (Urgell) ...........................................................................................Dia 17. Mercat de les Antiguitats i les Arts. Tel. 973 311 608. www.tarrega.cat
Xàtiva (Costera) .................................................................................................................................. Dies 14-20. Fira d’Agost. . www.portaldexativa.es

Clàssica
Solsona (Solsonès)
AIMS. Fins dilluns
A les 10 del vespre, concert de professors i alum-
nes al Teatre Comarcal de Solsona. També a l’es-
glésia de Santa Maria del Bruc, a les 9 del ves-
pre. www.ajsolsona.cat

Bous
Deltebre (Baix Ebre)
Festa major. Fins diumenge
Deltebre viu amb intensitat les se-
ves festes, amb curses de bous ca-
da dia. Avui, a partir de les 7 de la
tarda i acompanyats de la música
de l’Associació Musical Sol del Del-
ta. A la nit, revetlla amb els grups
Birband i Crator. www.deltebre.cat

Concerts
Manlleu (Osona)
Festa major. Fins diumenge
Aquesta població oso-
nenca comença avui la
seva festa d’estiu i di-
mecres hi haurà l’actua-
ció de Mishima. Avui,
cercavila i el pregó a
càrrec de l’actor Xavier
Boada. www.manlleu.cat

Punteria
Santa Susanna (Maresme)
Festa major. Fins al 17 d’agost
Combinar l’equilibri en bici-
cleta amb la punteria per en-
certar en el forat de la cinta.
Un repte! www.santasusanna.orgHavaneres

Salou (Tarragonès)
Nits Daurades. Fins divendres
Salou es troba en plena festa major d’estiu, amb un
programa que avui inclou havaneres amb els grups
Bergantí (a la foto) i Penjats de l’Ham. www.salou.cat.
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Mercats
� Blanes, Cadaqués, Olot, Riu-
dellots de la Selva, Santa Colo-
ma de Farners i Torroella de
Montgrí.

Concerts
CADAQUÉS
� 19.30. Sa Plaça. Actuació de
Cobre Jazz Band.
CALONGE
� 20.00. Plaça Major. La plaça
canta, primera trobada de can-
tautors a Calonge.
CAMALLERA
� 22.00. Plaça Feliu. Concert de
Mercè Poch i Olga Falgueras.
LLANARS
� 22.00. Sala de festes. Concert
de la Selvatana.
ROSES
� 21.00. SiUsPlau. Concert a
càrrec de Blues de Picolat.

Festes
BANYOLES
� Festes d’Agost. 22.00. Espai
Jove Cal Drac. Cinema Insonor
a la Fresca amb la projecció de
la pel·lícula Continuem tenint
una herba (Cal portar aparell i
auriculars).
BESCANÓ
� Festa Major. 19.00. Zona es-
portiva. Circ al carrer Giramon-
do, a càrrec de la companyia El
Negro y el Flaco.
� 20.00. Zona esportiva. Trial
Show, exhibició de trial.
� 22.00. Carpa-Zona esportiva.
Concert a càrrec del grup Hava-
na Jazz Quartet.
DARNIUS
� Festa Major. 10.00. Plaça Ma-
jor. Gimcana infantil.
� Durant tot el dia. Plaça Major.
Inflables per a la mainada.
� 20.00. Plaça Major. Concert
de jazz, a càrrec de Two Cats.
ROSES
� Festa Major. 21.00. Castell de
la Trinitat. Visita guiada noctur-
na i copa de cava.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA
� Festa Major. Tot el dia. Cuca-
nyes infantils.
� 20.00. Animació infantil amb
el mag Raul.
� 22.30. Cloenda de festa major
Una estona amb Joan Pera.

Fires
RIPOLL
� XVI Mercadal del Comte Gui-
fré, al centre de la Vila. 11.00.
Obertura del mercat d’època
amb Zubi Verum.
� 11.30. Teatre de màscares
amb Les Grosses (itinerant).
� 11.30. Campament. Rondalles
i contes.
� 12.00. La Taverna. Concert
amb Tornals.
� 12.30. Campament. Teatre,
música i claqué amb Zubi Ve-
rum.
� 12.30. La Taverna. Teatre de
màscares amb Les Grosses.
� 17.00. Teatre de màscares
amb Les Grosses (itinerant).
� 17.00. La Taverna. Concert a
càrrec de Tornals.
� 17.30. Campament. Rondalles
i contes.
� 18.00. Plaça Anselm Clavé. Ti-
telles amb Ramonlluc de Selva-
nyola.
� 18.30. Campament. Concert
amb Tornals.
� 18.30. Jardins del Monestir.
Teatre, música i claqué amb Zu-
bi Verum.
� 19.00. Teatre de màscares
amb Les Grosses.
� 20.00. Jardins del Monestir.
Gran desfilada.

Infantils
PALAMÓS
� 10.00 a 13.00. Museu de la
Pesca. Petits xefs a l’Espai del
Peix, tallers de cuina per a no-
ies i noies de 8 a 14 anys. Ins-
cripcions al 972 600 424.
� 10.30 a 13.30. Àrea Activa de
la Platja Gran. Tallers infantils.
� 18.00. Mas Guàrdies. Llegint
tot jugant i jugant tot llegint, ta-
ller de promoció a la lectura per
a nois i noies de 6 a 16 anys.
PLATJA D'ARO
� 11.00 a 17.00. Platja Gran (Ri-
daura). Mini Club Infantil, ludo-
teca. Per a infantis de 3 a 12
anys.
� 18.00. Passeig Marítim - car-
rer Reina Fabiola. Animació in-
fantil, amb tallers, disco mòbil,
maquillatge, jocs...
SANTA COLOMA DE
FARNERS
� 10.00. IES Santa Coloma de
Farners. Patis oberts, diferents
activitats esportives adreçades
a infants a partir de 6 anys.

Sardanes
CALELLA DE PALAFRUGELL
� 20.00. Jardins de l’Hotel La
Torre. Curs gratuït de sardanes
per aprendre i perfeccionar. Ca-
da dilluns, fins a final de setem-
bre. Més informació, al telèfon
972 61 46 03.

SANTA COLOMA DE
FARNERS

� 22.00. Plaça de Farners. Ba-

llada de sardanes amb la cobla
La Flama de Farners.

Conferències
CAMPRODON
� 20.00. Sala d’actes de l’Ajun-
tament. Xerrada a càrrec de
Jordi Iparaguirre.

PUIGCERDÀ
� 19.00. Sala de convencions
del Museu Cerdà. La implanta-
ció de l’Orde del Temple de
Berguedà i la Cerdanya amb
Cristóbla López i Pere Cascan-
te.

Donació de sang
OLOT
� 18.00 a 21.00. Pla de Dalt, El
Cassés.

Diversos
BESCANÓ
� 11.00 a 19.00. Bibliopiscina.

CALDES DE MALAVELLA
� 22.00. Sant Maurici. Llàgri-
mes de Sant Llorenç, observa-
ció de la pluja d’estels dels Per-
seids i xerrada sobre Els Per-
seids, els meteors, asteroides i
les seves implicacions sobre la
vida a la Terra amb Rafael Bala-
guer, President de l’Associació
Astronòmica de Girona.
CALONGE-SANT ANTONI
� 08.15 a 09.00. Espigó de
l’Amistat. Gimnàstica suau.
� 9.00 a 11.00. Platja de Torre
Valentina. Massatges a la platja
amb oli de coco.
� 9.15 a 10.15. Espigó de l’Amis-
tat. Aeròbic platja.
� 09.30 a 10.30. Platja de Torre
Valentina. Taller d’estiraments.
� 16.30 a 18.30. Espigó del Mig.
Club infantil de platja. Per a
nens i nenes de P3 a 12 anys.
� 19.00 a 20.30. Passeig de
Sant Antoni. Fashion: braçalets i
collarets.
� 20.00 a 21.00. Plaça de la Lli-
bertat de Sant Antoni. Zumba.
� 21.00 a 00.00. Espigó de
l’Amistat. Karaoke popular.

CAMALLERA
� 19.00. Casa de Cultura. Pro-
jecció de No oblidem!. Dins el V
cicle Camallera Cançó d’autor,
República de les paraules d’es-
tiu.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES
� Durant tot el dia. Ruta familiar
pels Aiguamolls de l’Empordà
en tàndem. Cal reserva prèvia al
telèfon 654 387 550 o a in-
fo@sportdifferent.com

GIRONA
� 16.00 a 19.30. Piscina munici-
pal de la Devesa. Bibliopiscina.
� 17.00 a 20.00. Plaça de Santa
Eugènia. Biblioplaça.

LA JONQUERA
� Projecció del documental de
Marta Marín-Dòmine 1930-1942.
Mémoire juive du quartier Ma-
rolles-Midi Bruxelles, al Museu
Memorial de l’Exili. Dins el pro-
grama d’activitats temporals Art
i memòria. Propostes artísti-
ques contemporànies. Fins a l’1
de setembre.

PALAMÓS
� 17.00 a 20.00. Passeig del
Mar, davant l’Oficina de Turis-
me. Demostració i taller de
torn.

PUIGCERDÀ
� 1a Cursa Dream Runners, una
cursa solidària de salut mater-
no-infantil a Woldiya (Etiòpia).
Sortida dijous 15 d’agost, a les
09.30. Inscripcions a www.tmti-
ming.com.

RIPOLL
� 22.00. Jardins de darrera el
Monestir. Justes en honor al
Comte.

TOSSA DE MAR
� 10.00. Platja Gran. Tai chi.

L’hotel Guitart Monterrey de Lloret de Mar ha orga-
nitzat avui un concert a benefici de la junta local de
Catalunya contra el Càncer, que estarà protagonit-
zat per la Gran Orquestra de Cambra Copernicus
de Polònia, amb la clarinetista alemanya Sabine
Grofmeier com a solista (22 h, 10 euros).

Concert contra el
càncer, a l’hotel
Guitart Monterrey

Sabine Grofmeier ■ ARXIU
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Aiguaviva: Sendra (de nou del matí a dues del migdia i de
quatre de la tarda a nou del vespre Localitzades): 649 094
369. Circumval·lació, 3. Anglès: Bonmatí (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 420 889. La Verneda, 53.
Arbúcies: Navarro Maldonado (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 860 906. Camprodon, 22. Banyo-
les: Alsius Suñer (de nou del matí a deu de la nit i de deu
de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 570 079. Girona,
7. Bàscara: Pagès (de nou del matí a nou del vespre Loca-
litzades): 972 560 793. Avgda. Alt Empordà, 28. Begur:
Peya (de dos quarts de deu del matí a deu de la nit i de deu
de la nit a dos quarts de deu del matí del dia seg.) Localit-
zades): 972 623 760. Forgas, 11. La Bisbal d'Empordà: Goñi
(de nou del vespre a nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 972 640 151. Josep Irla, 14. Piera (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 643 400. Av. Les Voltes,
1. Blanes: Falguera-Bartrina (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 331
978. Joan Carles I, 4.. Bordils: De Puig (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 490 012. Ctra. Palamós,
90. Breda: J. Recort Vila (de nou del matí a nou del vespre
Localitzades): 972 870 040. Psg. de les Escoles, 2. Cada-
qués: Moradell (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 258 751.
Frederic Rahola, 9. Caldes de Malavella: Casanovas (d'un
quart de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit a un
quart de deu del matí del dia seg.) Localitzades): 972 470
096. Vall-llobera, 17. Calonge: Kaur (de nou del vespre a
nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 662 950. Vila-
seca, 73 baixos. Campdevànol: Cuy (de nou del matí a nou
del vespre Localitzades): 972 730 651. Avgda. Estació, 7.
Cassà de la Selva: Frigola (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 460 018. Major, 1. Castelló d'Empúries: Menéndez (de
nou del matí a 00:00 i de 00:00 a nou del matí del dia seg.)
Localitzades): 972 452 095. Port Banyuls, 1. Castell-Platja
d'Aro: Montserrat Sala (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 817 564. Av.
Costa Brava, 2. Celrà: Dellonder (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 667 558 161. Aumet, 48. Cervià de
Ter: Isern (de nou del matí a nou del vespre Localitzades):
972 496 014. Av. Catalunya, 46. Colera: Revilla (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 389 212. Mar, 78. L'Escala: Planas
(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del
matí del dia seg.) Localitzades): 972 771 473. Av. de Riells,
18. Figueres: Martínez Llonch (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 500

577. St. Pau, 38. Flaçà: Pagès (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 671 030 914. Plaça Estació, 2. Fontco-
berta: N. Ruhí Brunsó (de nou del matí a deu de la nit Loca-
litzades): 638 061 839. Ctra. Banyoles, 14. Girona: Juanola
(d'un quart de deu del matí a deu de la nit i de dos quarts
de dues del migdia a dos quarts de cinc de la tarda i de deu
de la nit a un quart de deu del matí del dia seg.): 972 204
193. Av. St. Joan Bosco, 23. Simon Bombí (d'un quart de deu
del matí a deu de la nit): 972 204 273. Creu, 42. La Jonque-
ra: Escutia (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 554 014. Ma-
jor, 87. Llagostera: Saurí Masgrau (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a dos quarts de nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 639 644 426. Consellers, 28. Lla-
nars: Pérez (de nou del matí a nou del vespre Localitza-
des): 972 130 417. Catalunya, 25. Llançà: Hortalà (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 972 381 496. Castellar, 8. Lloret de
Mar: J. Martínez (de dos quarts de deu del matí a deu de la
nit i deu de la nit a dos quarts de deu del matí del dia seg.):
972 346 187. Emili Martínez Passapera, 9. Maçanet de Ca-
brenys: Casas (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 544 015.
Pl. de la Vila, 11. Maçanet de la Selva: Riera (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 858 071. Passeig
de l'Església, 16. Montagut: Cornelles (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 687 088. Font, 6. Nava-
ta: Mas de Xaxars (de vuit del matí a nou del vespre Loca-
litzades): 972 565 097. Ctra. Olot, 40. Olot: Fajula-Geli (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.): Plaça Conill, 3. Palafrugell: Mendieta (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.) Localitzades): 972 302 770. Pere Pascuet, 37 (Lla-
franc). Thomas (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.): 972 302 642. Pompeu Fa-
bra, 134. Palamós: Baviera (de nou del matí a deu de la nit
i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 314 170.
Major, 1. Massaneda (de nou del matí a dos quarts de nou
del vespre): 972 314 587. Av. Llibertat, 99. Parlavà: Mir (de
nou del matí a deu de la nit Localitzades): 972 769 129. Ma-
tabou, 4. Peralada: Llanta (de nou del matí a deu de la nit
Localitzades): 616 176 930. Dr. Clos, 3. El Port de la Selva:
Sala (de dos quarts de deu del matí a deu de la nit i de deu
de la nit a dos quarts de deu del matí del dia seg.) Localit-
zades): 686 515 094. Mar, 8. Portbou: Llanta (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.) Localitzades): 972 390 145. Mar, 8. Prullans: Sistaré
(de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del

matí del dia seg.): 973 511 158. Del Puig, 1. Puigcerdà: Co-
fan (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.) Localitzades): 972 880 160. Alfons I,
16. Ribes de Freser: Ramis (de dos quarts de deu del matí
a dos quarts de nou del vespre Localitzades): 663 150 839.
Major, 24. Ripoll: Caballeria (de nou del matí a deu de la nit
i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades):
972 703 936. Berenguer el Vell, 5. Roses: Haro (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 256 375. Gran Via Pau Casals, 85-87. Salt: Jubero
Capdeferro (de dos quarts de deu del matí a deu de la nit i
deu de la nit a dos quarts de deu del matí del dia seg.): 972
233 518. Major, 157. Sant Antoni de Calonge: Urquizu (de
nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 661 693.
Avda. Catalunya (Sant Antoni). Sant Esteve d'en Bas: Sa-
crest (de nou del matí a dues del migdia i de quatre de la
tarda a nou del vespre): 619 500 298. Olot, 13. Sant Feliu
de Guíxols: Emi Sallés Martí (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 320
428. Mall, 2. Sant Hilari Sacalm: Broto (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 646 593 929. Raventós, 1.
Sant Joan de les Abadesses: Sunyer (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.)
Localitzades): 972 720 154. Pere Rovira, 14. Sant Joan les
Fonts: Arumí (de nou del matí a dues del migdia i de qua-
tre de la tarda a nou del vespre Localitzades): 678 720 890.
Ctra. d'Olot, 47. Sant Julià del Llor i Bonmatí: Medina Bo-
nora (de nou del matí a vuit del vespre Localitzades): 972
422 231. Sant Ramon, 4. Sant Pere Pescador: Poch-Saba-
ter, C.B. (de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 667
459 698. Del Mar, 25. Santa Coloma de Farners: Amiel (de
dos quarts de deu del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a dos quarts de deu del matí del dia seg.) Localitzades): 972
840 082. Pare Rodés, 50. Santa Cristina d'Aro: Fuentes
(de nou del matí a dos quarts de nou del vespre Localitza-
des): 972 837 214. La Teulera, 29-31. Sarrià de Ter: Estudis
(de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de dos
quarts de cinc de la tarda a vuit del vespre Localitzades):
696 812 286. Major, 56. Sils: Teresa Auladell (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 168 068. C/Major,
9. Torroella de Montgrí: Ferriol (de nou del matí a deu de
la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localit-
zades): 972 757 018. Major, 55, baixos. Tossa de Mar: Cas-
telló Cugat (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 341 303. Fer-
ran Agulló, 12. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí a
dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre Lo-
calitzades): 972 473 008. Onyar, 2.

Farmàcies de torn www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
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AMUNT
VEÏNAT DE
SANT PAU

Els veïns del Pla de
Palau-Sant Pau han
destinat 39.000
dels pressupostos
participats a crear
«La Pauleca», un
local infantil de
lleure i cultura.

AVALL
VUELING

La companyia aèria
va tenir més de 24
hores a l’aeroport
de Drubrovnik els
passatgers amb
destinació a

Barcelona a causa
d’una avaria.

KARL
LAGERFELD
DISSENYADOR DE

MODA

«Merkel
s’hauria de
vestir segons
les seves
especials

proporcions»

La Frase
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La dos

LA FOTO DEL DIA
ANIOL RESCLOSA

FILERES QUILOMÈTRIQUES DE COTXES ATURATS VAN ENVAIR ENTRE LA TARDA I EL CAPVESPRE D’AHIR UNA DE
LES PRINCIPALS CARRETERES que dóna accés a la Costa Brava, la C-31, des de l’altura de Castell d’Aro i fins a Llagostera en
direcció a Girona, a causa de la ja habitual operació tornada que es produeix cada quinzena de mes durant el període
vacacional. D’altra banda, en aquesta mateixa via, però en sentit contrari, es van  produir dos quilòmetres de retencions ahir a
la tarda a causa d’un accident amb un ferit que va obligar a tallar un carril a Calonge en sentit Palamós. 



Llargues cues des de Castell d’Aro fins a Llagostera

FAUNA
LES XARXES SOCIALS ES FAN RESSÒ
DE LA RECERCA DE LA PITÓ ALBINA 

Els intents fallits per trobar i cap-
turar el rèptil de 10 quilos i 2,5

metres que es va escapar el passat 24
de juliol d’una casa ocupada de Riells i
Viabrea han generat comentaris i bro-
mes de tot tipus entre els usuaris de les
xarxes socials com la piulada «Frank de
la Jungla, Riells et necessita», en relació
amb el personatge televisiu, o l’etiqueta
«#és la Selva». 

FUTBOL
«EL MAESTRO» FA D’ESPECTADOR
EN UN PARTIT DEL SEU ANTIC EQUIP

L’exentrenador del Palamós Edu
Vilches conegut com «El Maes-

tro» sembla que enyora el que fins la
temporada passada va ser el seu equip.

Ahir, com un espectador més, Vilches va
acudir a la localitat per veure l’enfronta-
ment dels seus exjugadors contra el Lla-
gostera. I el resultat no devia ser l’espe-
rat, ja que «El Maestro», que actualment
entrena l’Olot, va abandonar el camp
abans que s’acabés el partit. 

GASTROMUSICAL
DAMIAN ALLSOP CUINA PER PRIME-
RA VEGADA PER A UNA ALTRA DONA

El mestre xocolater, Damian All-
sop va confessar dimecres passat

que el menú elaborat per Maika Makovs-
ki en el Gastromusical del Molí de l’Esca-
la era el primer que preparava per una
dona que no fos la seva esposa. «Nor-
malment faig totes les creacions per
ella. Però aquesta nit especial les he fet
per a la Maika» va explicar rialler Allsop,
que va afegir «però no li expliqueu».

POLÍTICA
EL PRIMER MINISTRE NORUEC ES FA
PASSAR PER TAXISTA

El primer ministre noruec i líder
del Partit Laborista de Noruega,

Jens Stoltenberg, va revelar a la seva pà-
gina de Facebook que es va passar tota
una tarda conduint un taxi a Oslo per
gravar i escoltar les opinions dels pas-
satgers sobre el seu partit, com a part
de la seva campanya de reelecció.









LA FINESTRA

usan George, de 79 anys,
politicòloga i ecologista
francesa d’origen nord-
americà, és una de les

veus més crítiques contra la banca,
a la qual responsabilitza de la gra-
víssima crisi que vivim per la man-
ca de control. Per això lluita contra
l’especulació intentant que s’impo-
si la taxa Tobin, que penalitzaria
amb un 0,1% totes les operacions fi-
nanceres especulatives d’anada i
tornada a curt termini entre mone-
des, excepte les inversions.

«L’actual política d’austeritat im-
posada a Grècia i Espanya –coni-
llets d’Índies del «grup de Davos»–,
és inacceptable», afirma. Es pre-
gunta per a qui es governa, si per a
la gent o per als mercats financers.
«Hi ha una carrera entre les multi-
nacionals per fer-se amb els recur-
sos que queden, ja sigui energia,
menjar, terra, aigua, or...», afegeix. 

George emfatitza un dels aspec-
tes menys citats de la crisi genera-
litzada que ens ofega: la de la de-
mocràcia. «Autoritats il·legítimes
que no han estat elegides pels ciu-
tadans són les que dicten les nor-
mes del joc». «Hem permès al capi-
talisme fer-se, virtualment, amb
cada aspecte de l’existència huma-
na», defineix.

Està convençuda que el poble
està perdent la sobirania, dominat
per la «por a perdre la feina». La
gent culpa els polítics, diu, però qui
s’emporta els diners són els ban-
quers: «S’ha castigat els innocents i
s’ha recompensat els autèntics res-
ponsables de la crisi». Manca de-
mocràcia participativa, clou. I per
reblar-ho, l’FMI, un dels clubs d’e-
conomistes de saló més despresti-
giats, però, alhora, dels més influ-
ents, i Olli Rehn, de la UE, insignes
vassalls del gran capital, de-
manen una rebaixa dels
salaris del 10%. Genial.

Molts totalitarismes
començaren així...

S

LLETRES

ESPANYA,
CONILLET DE
L’AUSTERICIDI

Fèlix Pujol

REUTERS
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L’hospital Josep Trueta de Giro-
na ha decidit no reemplaçar la fi-
gura d’especialista reumatòleg que
fins fa poc exercia el doctor Gabriel
Riera, que ha deixat d’ocupar la
plaça per jubilació. La Lliga Reu-
matològica Catalana denuncia
que la direcció del centre mèdic ha
optat per cobrir la baixa amb «met-
ges internistes, especialitat que
no és l’adequada per atendre els
pacients reumàtics».

En un comunicat dirigit als in-
tegrants de l’associació, es detalla
que «la desaparició de la plaça de
reumatòleg», existent en els últims
28 anys a Girona, «posarà en perill
l’atenció òptima dels malalts reu-
màtics» de les comarques gironi-
nes. La consulta de reumatologia,
oferta per Riera, s’atenia al Centre
d’Especialitats Güell, malgrat que
es tracta d’una de les especialitats
mèdiques, amb visites unificades,
compartida entre l’hospital Josep
Trueta i el CAP de Girona.

Per això, la Lliga Reumatològi-
ca es pregunta «com es donarà res-
posta als usuaris» davant aquesta
nova situació, «quina assistència i
cobertura» tindran a partir d’ara els
malalts reumàtics i com repercu-
tirà la desaparició d’aquesta plaça
mèdica «en la qualitat de vida» dels

afectats. Per a tot plegat, la Lliga es
qüestiona «de quina manera que-
daran garantits els drets com a ciu-
tadans de rebre una assistència sa-
nitària pública de qualitat».

Una atenció més precària
L’associació assenyala que «resul-
ta força evident que la inexistència
de personal sanitari especialitzat
comportarà una pitjor atenció». En
aquest sentit, la Lliga Reumatolò-
gica planteja, «amb gran preocu-
pació, quin serà el futur dels met-
ges especialistes i del personal de
salut que fins ara ens ha atès a les
consultes i que coneix les nostres
patologies».

La carta acaba amb una reflexió
sobre «fer retallades i reestructu-
racions a costa dels malalts». Així,
l’entitat ja avança la intenció de po-
sar en marxa «una sèrie d’accions
en signe de denúncia», reclamant
«mesures alternatives que no afec-
tin, encara més, la qualitat de vida
i el benestar del malalt reumàtic»
de la província de Girona.

GIRONA | P.E.

La Lliga Reumatològica
assenyala que la jubilació de
l’especialista, que visitava al
CAP Güell, no s’ha cobert



Denuncien que l’hospital
Josep Trueta s’ha quedat
sense cap reumatòleg

LA XIFRA

amb un reumatòleg a Girona
L’associació informa que els malalts
reumàtics de les comarques gironi-
nes han disposat d’un especialista
en reumatologia durant, gairebé, les
últimes tres dècades, a càrrec del
doctor Gabriel Riera.

28 ANYS

La tretzena Trobada Vaporista que es va celebrar ahir a les instal·lacions que l’Associació el Trenet de la Vall d’Aro i
l’Ajuntament tenen a Castell d’Aro va aconseguir un èxit d’assistència, amb prop de 3.000 persones durant tot el dia.
Malgrat la intensa calor de més de 30 graus, la jornada va comptar amb el suport del públic que va poder gaudir dels
trenets a escala, tot donant un seguit de voltes pel circuit amb la utilització d’aquestes petites màquines de vapor.



La Trobada Vaporista de la Vall d’Aro manté l’assistència

JOSEP M. BARTOMEU

La recerca de la serp pitó que va
escapar-se d’una casa a Riells i Via-
brea continua sense obtenir cap re-
sultat. Després de buscar el rèptil
amb un gos coniller, amb marques
de guix i amb l’ajuda d’Agents Ru-
rals, tècnics del Seprona i experts en
serps, la pitó no dóna senyals de
vida. És per això que l’alcalde del
municipi, Josep Maria Bagot, va
explicar ahir que «és difícil que la
serp es pugui tornar a observar
durant aquest estiu; podria estar
amagada fins d’aquí a un any».

Segons els experts, «hi ha molts
números que indiquen que la pitó
s’hauria refugiat a algun lloc, no  gai -
re lluny d’on va desaparèixer, i que
podrien passar mesos sense que es
deixés veure». El motiu, va destacar
Bagot, «seria que la serp s’hauria
menjat un animal (segurament un
conill o un pollet) en el moment en
què va escapar-se, fet que li per-
metria seguir amb vida» durant un
temps. A més, l’alcalde va informar
que el propietari de la pitó «ha tro-
bat a faltar algun d’aquests ani-
mals a la seva parcel·la», on fins fa
pocs dies també hi vivia el rèptil.

Així, Bagot va assenyalar que les
tasques de recerca es dediquen ara
«a vigilar a primera hora del matí,

perquè es creu que la serp hauria de
sortir una estona a buscar l’escalfor
del sol». Malgrat tot, «les batudes no
han aconseguit cap indici de la
pitó».

L’alcalde va recordar ahir que
l’animal «no és perillós», tot i que va
reconèixer que «la serp podria es-
pantar a qui se la trobés, més que ar-
ribar a fer mal». En aquest sentit, els
equips tècnics continuen treba-
llant, amb l’ús de diferents mètodes,
per intentar capturar el rèptil. Se-
gons va afirmar Bagot, una de les
tècniques que podria donar resul-

tats seria la marca del rastre. Per
això, es llança guix al carrer Migu-
el Hernández de Riells, amb la fi-
nalitat de poder comprovar si la pitó
travessa aquesta via en algun instant
del dia (es calcula que podria ser a
primera hora de la nit).

Bagot va afirmar que a partir de
20 graus de temperatura «aquestes
serps no estan actives» i va indicar
que «el fred no les mata però les dei-
xa inoperatives». Finalment, l’al-
calde va concloure que «ningú té el
mecanisme infal·lible per poder
trobar la pitó».

RIELLS I VIABREA | P.ESPARCH

La pitó desapareguda a
Riells podria amagar-se
fins al proper estiu
L’alcalde del municipi assegura que «hi ha molts números que

indiquen que la serp estaria refugiada a prop d’on es va escapar»


Un grup de tècnics treballant en la recerca del rèptil que es va escapar.

ACN

La proposta va aplegar un nombrós públic jove la nit de dissabte.

JOAN COMALAT

El carnaval d’estiu obre les
Festes d’Agost de Banyoles

Banyoles va celebrar el seu par-
ticular carnestoltes d’estiu la nit de
dissabte. A dos quarts de dotze de
la nit, va començar la cercavila des
de davant de l’Ajuntament, que va
finalitzar al parc de la Draga. El re-
corregut va estar acompanyat per
l’associació de pirotècnia Gàrgoles

de Foc i DJ Kaito, tot travessant el
centre de la ciutat. Així, al parc de
la Draga va ser on es va celebrar la
festa final, amb un seguit de con-
certs a càrrec dels grups The covers
band i DJ Radiocontrol. L’activitat
de disfresses va servir, també, per
donar el tret de sortida a les Festes
d’Agost de Banyoles.

BANYOLES | DdG



L’EFECTE DE LA CRISI EN LES ACTUACIONS EN DIRECTE La música en viu ha estat, des de fa anys, un dels grans atractius de les sales de
festes de la Costa Brava. Figures com Julio Iglesias o Joan Manuel Serrat van freqüentar aquests locals durant els seus inicis, però aquest model
corre ara el risc de desaparèixer: el 21% d’IVA imposat pel Govern, sumat a la crisi, fa que cada cop surti menys rendible contractar músics. 

4

durant la dècada dels 70, sales
de festa com el Paladium, de Plat-
ja d’aro, van servir com a plata-
forma de llançament d’artistes
com Julio iglesias o Joan Manuel
serrat, així com per animar les
nits d’estiu a la Costa Brava amb ar-
tistes ja consolidats com lola Flo-
res o Charles aznavour.  sales
com la Pèrgola, de Riudarenes, o
el Ruedo, a tossa de Mar, també
van contribuir a popularitzar la
música en directe a les comarques
gironines. ara, però, cada cop és
més difícil que els joves músics es
puguin donar a conèixer en aquest
tipus de locals: la crisi econòmica,
sumada al 21% d’iVa i les noves
normatives, fa que cada cop els lo-
cals ho tinguin més difícil per ofe-
rir una programació de música
en directe. 

el propietari de la sala de festes
tahití de tossa de Mar, Joan Cap-
devila, assegura que cada cop li
costa més oferir una programació
de música en viu, especialment en-
tre setmana. «Mantenir música
en viu és molt difícil, perquè tenir
músics en plantilla és molt car, ja
que has de pagar la seguretat so-
cial, sous força elevats.... i ara ma-
teix costa fer encaixar el producte.
no pots cobrar entrades cares, la
gent no consumeix... és un model
que està desapareixent», asse-
nyala. una cosa diferent, puntua-
litza, és fer una gala en concret,
«una gran actuació que saps que
portarà gent». Fer una programa-
ció estable, però, ja és més difícil,
tot i que ell es resisteix a eliminar-
la: «a vegades em pregunto si val
la pena mantenir-ho, però el tahití
ha ofert tota la vida música en
viu, és el que el fa emblemàtic, i no
hi vull renunciar», assenyala. 

el cas del tahití no és únic. se-
gons el vice-president de la Feca-
sarm, enric gomà, la situació per
a aquest tipus de locals és cada cop
més complicada i es produeixen
més dificultats. gomà creu que
«les lleis són per a complir-les»,
però considera que en els darrers
anys s’han anat posant moltes ta-
ves burocràtiques a les actuacions
en directe, ja que els músics, si són

contractats com a autònoms, han
de tenir-ho tot en regla i estar do-
nants d’alta de la seguretat social.
«el que demanem és que es rela-
xi la pressió que hi ha, ser una mica
més tolerants», indica. i és que, se-
gons recorda, el 21% d’iVa ha
afectat tant a músics com a pro-
pietaris, i cada cop n’hi ha menys
que es vulguin arriscar a fer una
programació en directe. «alguns

empresaris fan l’esforç, però com
que han de pagar el 21% d’iVa i la
gent cada cop surt i consumeix
menys, no els acaba sortint a
compte, assenyala. segons gomà,
el de la música «mai ha estat un
camí fàcil, però ara se li estan po-
sant dificultats constants». 

Per a anna Maria Pérez, del
bar la goleta de sant Feliu de guí-
xols, el 21% d’iVa és només un dels

molts problemes que té el sector.
«Hi ha també els horaris per fer
música en directe, la prohibició de
fer música al carrer en determinats
llocs i moments... cada cop se’ns li-
mita més i se’ns fan més prohibi-
cions, com ara la de no poder fu-
mar dins del local: és un espai d’o-
ci nocturn, on tothom és adult i
molts volen fumar», explica. 

diversos locals han deixat ja
de fer música en directe a causa de
la baixa rendibilitat. altres inten-
ten mantenir-se, però tots alerten
que una de les essències de l’oci no
cturn a la Costa Brava corre el
risc de desaparèixer definitiva-
ment. 

GIRONA | LAURA FANALS 

El declivi de la música en viu 
La crisi econòmica, sumada a mesures com el 21% de l’IVA, fa que el sector ho tingui cada cop més difícil per sobreviure

Una actuació en directe al bar Tahití de Tossa de Mar, regentat per Joan Capdevila. 
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Ara mateix costa fer
encaixar el producte. No

pots cobrar entrades cares, la
gent no consumeix... és un
model que està desapareixent»

El que des de Fecasarm
demanem a l’administració

és que relaxi la pressió que hi
ha, que siguin una mica més
tolerants»

El 21% d’IVA és només
una cosa més: també hi ha

els horaris per fer música en
directe, la prohibició de fer
música al carrer...» 

«

ANNA MARIA PÉREZ 
RESPONSABLE DEL BAR LA GOLETA 

«

ENRIC GOMÀ 
VICEPRESIDENT DE LA FECASARM 

«

JOAN CAPDEVILA 
PROPIETARI DEL TAHITÍ 

LES OPINIONS

Diverses associacions d’oci noc-
turn de tot l’Estat van impulsar, el
passat mes de juliol, la campanya
«Salvem la música i la nit», per tal
de protestar contra el 21% d’IVA. Se-
gons alerten, l’augment de l’impost
posa en perill la supervivència del
sector i també del seu paper com a
atractiu turístic del país. Calculen
que a Catalunya han tancat ja 804
discoteques, sales de concerts i lo-
cals d’oci dels 4.46 existents, en un
context en què l’activitat turística i
el volum de negoci del sector ha re-
trocedit gairebé un 50%. El sector
adverteix que aquesta temporada
d’estiu està essent «catastròfica» i
que les associacions de músics i les
de programació de concerts de
grups emergents han reduït les se-
ves actuacions i, per tant, també els
seus ingressos, en un 30%.DdG GIRONA 



Campanya dels
empresaris de l’oci

«SALVEM LA MÚSICA I LA NIT» 

i San Francisco era la
capital de l'imperi hip-
pie i pscodèlic, l'himne

oficial d'aquella efímera repú-
blica va ser un tema que John
Phillips, de The Mamas And
The Papas, va escriure per a
Scott McKenzie. Qui no ha ta-
ral·lejat mai allò de If you're
going to San Francisco be sure
to wear some flower in your
heart? Fantàstic!! El tema, origi-
nàriament destinat a promo-
cionar el festival de Monterrey
va ser enregistrat la primavera

d'aquell 1967 i el dia 12 d'agost
arribaria al capdamunt de les
llistes angleses i, de fet, va tenir
un fort impacte arreu del món.
Frisco era un territori en què la
utopia es va convertir en reali-
tat. La felicitat imperava i les
drogues (la majoria de les quals
no eren il·legals en aquells mo-
ments, tot sigui dit) convivien
en perfecta harmonia amb la
pau, la ideologia revolucionà-
ria i, sobretot la música. Tot i
que va tenir una curta existèn-
cia (l'estiu, «punyetero», sem-

pre s'acaba) les repercussions
per al món de la música van ser
enormes. Aquell tema de
McKanzie, que reflectia perfec-
tament aquell esperit de pau,
amor i música va ser, en defini-
tiva, l'únic gran èxit del cantant
de Florida que moriria, per
cert, un 18 d'agost de 2012, com
no, a San Francisco. Més coses
d'un 12 d'agost. La Janis Joplin
faria el seu darrer concert. Va
ser al Harvard Stadium de la lo-
calitat anglesa de Cambridge,
acompanyada de la Full Tilt

Boggie Band. A l'escenari que-
dava la gran força i la passió
d'una de les grans dames de la
música de tots els temps. La Ja-
nis va ser també una de les dee-
ses de l'època hippie. A la seva
mort, l'octubre d'aquell any,
quedava un disc inacabat i ini-
ciava el seu camí la llegenda en
què s'ha convertit. I encara, un
12 d'agost de 1949 naixia un
dels «guitars heros» més desta-
cats dels anys 80 i 90, l’ex de
Dire Straits i ara en solitari,
Mark Knopfler. 

S
HISTÒRIA DEL
ROCK ESCRITA
UN 12 D’AGOST

Aquest dia arribava al
capdamunt de les llistes
angleses un gran hit: el San
Francisco interpretat per
Scott McKnenzie

Ramon
Moreno
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LAURA FANALS

Sophia i Richard 

Aquestes són les primeres vacances d’en Richard,
la Sophia i els seus fills a la Costa Brava. S’allotgen
al càmping Vall d’Aro, on han vingut amb uns
amics, i s’hi estaran un parell de setmanes. De mo-
ment, asseguren des de la platja gran de Platja d’A-
ro que estan molt «relaxats». 

Què els ha portat a la Costa Brava? 
Hem vingut perquè els nostres amics ho volien. Ens

van dir que feia bon temps, que els paisatges eren molt
bonics i ens van aconseguir convèncer. 

I de moment, estan satisfets amb l’estada? 
Sí, ens està agradant molt. La gent és molt amable

amb nosaltres, ens tracten molt bé i això és exactament
el que busques quan estàs de vacances. 

Hi ha massa turistes?
Sí que n’hi ha, però en general tenen un bon com-

portament. Estem contents perquè no està ple de jo-
ves beguts i amb un comportament estúpid. 

Què fan durant aquests dies? 
Bàsicament ens estem a la piscina del càmping,

anem a la platja, a comprar... El que busquem és re-
laxar-nos i descansar, malgrat que amb quatre criatures
es fa difícil! 

És un bon lloc per venir de vacances amb criatu-
res? 

Sí, i tant, és un lloc perfecte per a les famílies, ja que
pots moure’t fàcilment i no has de conduir gaire per
arribar als llocs. És molt còmode, i això s’agraeix. 

Tenen alguna queixa?
Bé... L’única cosa és que hem trobat que s’ha de pa-

gar a la majoria de llocs, i això és un inconvenient. A
vegades et vols estar tot el dia en un lloc i t’acaba cos-
tant molts diners. 

Han provat la gastronomia local? 
Sí. Als vespres solem anar a sopar fora i acostumem

a tastar els productes d’aquí. 

Recomanaran als seus amics i coneguts que vin-
guin? 

Sí... Tot i que potser no caldrà, ja que la majoria ja
hi han estat! 
R
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LAURA FANALS | PLATJA D’ARO 
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AQUESTA
PARELLA, ELS
SEUS FILLS I
UNS AMICS
ESTAN
PASSANT DUES
SETMANES DE
VACANCES AL
CÀMPING VALL
D’ARO. FAN
BÀSICAMENT
PLATJA I ESTAN
MOLT
CONTENTS
AMB EL
TRACTE
REBUT, TOT I
QUE ES
QUEIXEN QUE
A MOLTS LLOCS
S’HA DE PAGAR
PER APARCAR.

«Hi ha molts turistes,
però no són joves
beguts comportant-se
estúpidament»

Origen: 
Holanda

Destí: 
Platja d’Aro 
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Mercè Poch i Olga Falgueras actuen aquesta
nit a la plaça Feliu de Camallera dins el festival
Camallera Cançó d’Autor. Juntes, interpretaran
cançons antigues recopilades i harmonitzades
per Federico García Lorca. 
El festival, que aquest any arriba a la cinquena
edició, vol ser una alternativa a la cultura co-
mercial i per això, a través de les activitats pa-
ral·leles de la «República de les paraules d’es-
tiu», proposa reflexionar sobre el model ener-
gètic, la sobirania, els mitjans de comunicació o
la memòria històrica. Abans del concert, a les 7
de la tarda, la Casa de Cultura de Camallera aco-

llirà la projecció de No oblidem!, la primera part
del recital d’Homenatge a les persones represa-
liades pel franquisme que es va celebrar al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona el 22 d’abril del
2002. 



Camallera El repertori de Lorca
ACTIVITATS

 LLOC: Camallera
� HORARI:  A les 22.00 h. 
 PREU: 10 euros.
 ADREÇA: plaça Feliu.  
INFORMACIÓ: info@camallera.com o 972 79 40 30

CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR

Federico García Lorca.

DIARI DE GIRONA

Els Manel van oferir un espectacle sobri però que va entusiasmar el públic de Calonge. 

DIARI DE GIRONA

MANEL
Presentació Atletes baixin de l’escenari.

10/07/2013 Festival Pròxims dins la
programació de l’Interludi de Calonge

l petit gran festival d'estiu
de la Costa Brava –aixi
s'autopromociona l'Inter-

ludi de Calonge– va viure dissabte
una de les seves nits més multitu-
dinàries amb la celebració del festi-

val Pròxims, que havia tingut una pri-
mera part el mes passat al Poble Es-
panyol de Barcelona. Amb els om-
nipresents Manel com a caps de car-
tell, la iniciativa va omplir els voltants
del castell de Calonge amb un eclèc-
tic programa capaç de barrejar el
pop més consumit a Catalunya amb
d'altres receptes de la collita més in-
die.

Que Manel triomfaria era una evi-
dència. El festival es va anar escalfant
a mida que s'acostava l'hora dels bar-
celonins i ningú va tenir en comp-
te la mitja hora de retard amb què va
començar l'actuació. Va obrir el re-
cital Vés bruixot. A diferència de
Cap Roig, Sant Feliu de Guíxols i Pe-
ralada –on toquen aquesta setma-

na–, a Calonge el públic estava dret
i, sense necessitat d'aparentar formes
d'inici, bolcat des del primer acord
amb el grup, ballant i saltant. No feia
ni cinc dies que havien omplert a
Porta Ferrada. Tant hi feia. Els fans
van prendre Calonge com ho tor-
naran a fer a Peralada o, a la tardor,
a l'Auditori de Girona. Manel, amb
el partit guanyat de sortida per go-
lejada, va desgranar durant una
hora i mitja clavada els temes del seu
últim disc Atletes baixin de l'escena-
ri amb prou temps per no oblidar
clàssics –tot i que el fenomen és re-
lativament nou–comAi Dolors o Al
mar,amb la qual van acomiadar-se
definitivament després de tres bisos
amb el públic extasiat i ballant amb
frenesí.

Abans de Manel, la nit Pròxims
havia permès escoltar una bona
mostra de l'escena independent ca-
talana. El petit de cal Eril va confir-
mar per què és una de les forma-
cions més a l'alça i també van actu-
ar des de les vuit del vespre, entre el
Castell de Calonge i el pati d'armes
de l’edifici Extraperlo, Inspira, CiU i
Berlinist.

E



Jordi Roura

MÚSICA CRÍTICA

UNA ALTRA PLAÇA
CONQUERIDA 
L’èxit del Pròxims de Calonge confirma que no hi ha
empatx de Manel tot i la seva omnipresència amb
concerts al Cap Roig i el Porta Ferrada, entre d’altres
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SETMANA A LA VISTA

De les 8 del vespre a 2/4 d’1 de la mati-
nada, el municipi de Calonge celebra la
primera trobada de cantautors. Organit-
zat per la teteria Sa Pubilla i el grup local
Vol Menor, l’esdeveniment aplegarà un
gran nombre de cantants procedents de
tot Catalunya a la plaça que es troba da-
vant del castell del municipi.

PalaMóS
Guerra de xeringues d’aigua de
colors a la platja Gran

Dimarts, a les 6 de la tarda i a l'Àrea acti-
va de la platja Gran, es munta una guerra
de xeringues d’aigua de colors, per a la
mainada, a càrrec d’en Fefe. Hi haurà ai-
gua tintada de diversos colors i es farà
 guer ra de xeringues. Es recomana venir
amb samarreta blanca i banyador.

FEStES MajOrS
Molts pobles de la demarcació
es troben de celebració

agullana, amer, Darnius, la Bisbal
d’Empordà, Platja d’aro o roses són al-
guns dels molts municipis de les comar-

ques gironines que celebren durant
aquesta setmana les seves festes majors,
en honor a la festivitat de l'assumpció de
Maria, que el calendari situa en el dia 15
d’agost.

Com si d’un somni feliç s’hagués trac-
tat, el Girona F.C. s’haurà d’oblidar de tot
el que va viure durant el passat mes de
juny, quan l’equip va arribar a tocar amb
els dits la màxima categoria del futbol es-
panyol, per començar una nova tempora-
da. ricardo rodríguez tindrà el repte de
fer oblidar, com més aviat millor, el record
de rubi al capdavant de la plantilla. l’es-
tadi de Montilivi serà l’escenari del pri-
mer partit de la categoria contra un histò-
ric com és l’alabès. Els gironins volen co-
mençar amb una victòria per tal de situar-
se, des de l’inici, com més amunt millor.

Sant FEliu DE GuÍxOlS
Representació de «Carmen»
al festival de Porta Ferrada

la companyia del desaparegut antonio
Gades, que va ser un dels més grans bai-
laores de flamenc que ha donat l'Estat es-
panyol, actuarà a Porta Ferrada. Gades va
ser qui va saber popularitzar el ball fla-
menc i, combinant-lo amb l'academicis-
me, el va pujar als escenaris dels grans
teatres del món. És per això que per al
Festival de Porta Ferrada serà tot un privi-
legi rebre la visita de la Companyia anto-
nio Gades i el seu espectacle Carmen.

DIJOUS
15 D’AGOST

DISSABTE
17 D’AGOST

CalOnGE
«La Plaça Canta», primera
trobada de cantautors

DIMARTS
13 D’AGOST

FutBOl
Girona i Alabès inauguren la
nova temporada a Montilivi

DIVENDRES
16 D’AGOST

DILLUNS
12 D’AGOST

Festival de Cap Roig
Darrera setmana
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Tot té un principi i un final, i els festivals d’estiu no en són cap excepció. Calella de Pala-
frugell viurà aquesta setmana les últimes actuacions de l’edició d’enguany, amb uns

quants artistes de luxe per a tots els gustos. Demà dimarts, la britànica nascuda a Geòr-
gia Katie Melua, oferirà la seva original aposta per barrejar el pop elegant, el folk i el jazz.
Dimecres serà el torn dels catalans Gossos. Els manresans defensaran en directe Batecs,

un treball  que destaca per les emocions vitalistes. Els acompanyaran els Blaumut,  la
gran revelació de la temporada musical catalana amb temes com Bicicletes o Pa amb oli
i sal.  El dijous, 15 d’agost, els Jardins de Cap Roig tindran el privilegi de rebre la visita de

Rosario. La petita dels Flores es presenta a Calella de Palafrugell amb la intenció d’oferir
una vibrant vetllada en què presentarà Las voces de Rosario, un recopilatori de duets en

el qual aplega algunes de les seves millors cançons, llatines i flamenques. I per diven-
dres 16, Enrique Iglesias recull el testimoni del seu pare, Julio Iglesias, per cloure un fes-

tival que, com sempre, ha fusionat qualitat internacional amb diversitat.

Katie Melua, Gossos, Rosario i Enrique Iglesias posen
el punt i final a la present edició del festival

DE DIMARTS A DIVENDRES
13, 14, 15 I 16 D’AGOST

Plaça Salvador Espriu, 5
GIRONA 997722 2211 2266 4433
www.novopticagirona.com

OFERTES ANTICRISI A

NNOOVVÒÒPPTTIICCAA
ULLERES MONOFOCALS BLANQUES 4499 €€ DE SOL   8855 €€
ULLERES PROGRESSIVES BLANQUES 9999 €€ DE SOL 113355 €€

––CCaasshh ddee ccaarrnnss aall ttaallll––

• Preus directes d’escorxador • Carns de les nostres comarques
• Qualitat i preu • Gran oferta de xai del país

Av. de França, 179
17840

SARRIÀ DE TER
Tel. 972 17 16 26

Pol. Ind. Mas Xirgu
Pl. de Salt, 9

17005 GIRONA
Tel. 972 23 03 13

Av. S’Agaró, 89
17250 PLATJA 

D’ARO
Tel. 972 82 98 25

C/ Ramon 
Sambola

17190 SALT
Tel. 972 24 26 02

C/ Canonge Beranera
08911

BADALONA
Tel. 93 464 67 16

XORIÇ
BARBACOA
6 € / 2 kg

BISTEC 1a
VEDELLA GIRONA

6,95 € / kg

FILET
DE PORC

6,80 € / kg

MITJANA DE
VEDELLA AMB OS
9,95 € / kg

BOTIFARRES 
7 € / 2 kg

Abaixem els preus,
no la qualitat

SALT - SARRIÀ - GIRONA - OOBBEERRTT dimecres 14 i TTAANNCCAATT dijous 15 d’agost
PLATJA D’ARO - Obert tota la setmana
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