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L’Associació de Taxistes
Autònoms de Platja d’Aro
ha desconvocat finalment
la vaga de servei que havia
anunciat a final de mes
passat pels dies 15 i 16
d’agost contra l’intrusis-
me laboral. Segons va ex-
plicar ahir el president de
l’associació, Valerio Ro-
mero, han cregut conve-
nient de desconvocar la
vaga després que les auto-

ritats locals els hagin fet
veure que s’estan activant
totes les mesures que els
permet la llei per fer con-
trols.

La reunió convocada a
l’ajuntament el dia 30 de
juliol passat va aplegar re-
presentants de l’associa-
ció convocant, president i
vicepresident, així com re-
presentants de la Genera-
litat en matèria de trans-
ports i la regidora de Turis-
me de Castell-Platja d’Aro,
Imma Gelabert. La repre-

sentant municipal preci-
sament va explicar ahir
que els taxistes havien re-
but tota la informació que
demanaven: “Nosaltres
els vam fer entendre que
només ens podem aferrar
a la llei i que estem fent els
controls que podem per-
què aquesta es compleixi.
Hi ha situacions que no po-
dem sancionar perquè son
legals i ells ho han d’enten-
dre.”

Gelabert va manifestar
que “l’Ajuntament no pot

legislar i que la llei és com
és”. “Ens pot agradar més
o menys, però és legal que
furgonetes ofereixin ser-
veis als seus clients sense
cobrar. Els vam fer veure
que estem sobre la qüestió
i que la policia local hi està
a sobre”

La vaga estava convoca-
da inicialment pels dies 25
i el 26 de juliol. Dos dies
abans, però, l’associació
de taxistes convocant va
haver de fer-se enrere en
rebre la notificació de
l’Ajuntament que la vaga
no s’havia convocat ade-
quadament perquè no

s’havia comunicat a
Transports, que era qui
havia de marcar els serveis
mínims, i que, per aquest
motiu, s’exposaven a rebre
fortes sancions si no la des-
convocaven immediata-
ment, cosa que van fer.
L’endemà, els taxistes,
després de consultar amb
el Sindicat del Taxi de Ca-
talunya, van fer una crida
a la convocatòria pels dies
15 i 16 d’aquest mes. La se-
gona reunió amb l’Ajunta-
ment van tenir-la el dia 30
d’aquest mes, i tot i que ja
tenien en ment desconvo-
car la vaga, no ho van fer
fins ahir, quan el president
Valerio Romero, poc con-
vençut “perquè no s’ha ar-
reglat res”, va fer saber que
no faran vaga. A la reunió
els havien fet veure que hi
havia poc a fer. El descon-
tentament, però, es man-
té. ■

Joan Puntí
PLATJA D’ARO

SERVEIS

a L’Associació de Taxistes Autònoms es va reunir amb l’Ajuntament i amb Transports i va entendre
que ja hi ha control a És el segon cop que la vaga es desconvoca dies abans de fer-se

Els taxistes de Platja d’Aro
desconvoquen la vaga de nou

Parada de taxis del carrer del Cavall Bernat de Platja d’Aro ■ JOAN PUNTÍ

La protesta dels taxistes de
Platja d’Aro per l’intrusisme
ve de lluny. Amenaces de
convocatòria sovintegen any
rere any. El que no ha tingut
lloc mai ha estat una vaga du-
ta a terme. Al 2010, a Sant
Feliu en van fer, però no a
Platja d’Aro. La incomoditat
del sector és evident, però no
sap com actuar perquè la
normativa no impedeix que

els hotels facilitin transport
de cortesia als seus clients si
no la cobren. L’Associació de
Taxistes Autònoms, la majo-
ritària a Platja d’Aro, va con-
vocar inicialment vaga pels
dies 25 i 26 de juliol i 16 i 17
d’agost. La del juliol, la van
deixar en un dia i finalment
no es va fer. La de l’agost es
va passar al 15 i 16, i final-
ment s’ha desconvocat.

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

Una vaga d’anada i tornada

4
dies de vaga, segons la pri-
mera convocatòria feta per
l’associació. Finalment, però,
no hi haurà vaga.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra
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“No som retallables”, “Ma-
nen ineptes de confiança",
“Dictadura de mercat, po-
ble segrestat”, “Concurs
de trasllats, ja!” o “Més
bombers, educació i sani-
tat; i menys polítics i cor-
rupció”. Els bombers de di-
versos parcs de la demar-
cació, com els de Girona,
Banyoles o Llançà, han fet
visible el seu malestar tant
en l’àmbit social com pel
que fa a les seves condi-
cions laborals emplenant
de pintades reivindicati-
ves els camions. El direc-
tor dels serveis territorials
d’Interior, Albert Ballesta,
indica que no s’han pres
mesures contra aquesta
acció, estesa a tot Catalu-
nya, ja que considera que
ha de prevaler la llibertat
d’expressió, sempre i quan
no es malmetin les infraes-
tructures. Posa en relleu,
en aquest sentit, que les
pancartes que han engan-
xat als vehicles estan fetes
amb Aironfix, de tal mane-
ra que, si es retiren, des de

l’administració no s’haurà
d’assumir cap cost en la re-
paració dels camions.

Paral·lelament, mem-
bres del cos han elaborat
un decàleg, en el qual recu-
llen un seguit de queixes i
proposen possibles millo-
res. En primer lloc, són crí-
tics amb “l’actual política
d’austeritat”, que “té una

clara intenció de desman-
tellar l’estat del benestar":
“Es generen problemes en
la reposició de materials
bàsics, com la roba de pro-
tecció; hi ha una manca de
vehicles lleugers i es dene-
guen algunes reparacions,
com les d’autoescales.”
Sol·liciten, doncs, una ma-
jor “transparència i plani-

ficació” en la gestió dels re-
cursos econòmics d’Inte-
rior i que es faci públic el
pressupost de la Direcció
General de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salva-
ments, així com tots els
contractes de licitació a
empreses externes.

Els efectius dels bom-
bers també pensen que és

necessària una llei sobre el
cos, en la qual es defineixi
el seu marc futur. “La
mancança d’una línia di-
rectriu esdevé la causa del
mal funcionament general
i de molts dels problemes
que cal resoldre durant el
dia a dia. Hem de superar
les etapes d’improvisació.
Aquest desordre porta a si-

tuacions contradictòries
que provoquen el desgast
del personal i el malbarata-
ment dels recursos”.

En el mateix decàleg,
critiquen “casos de su-
plantació de competències
i multiplicació de despe-
ses”. “Els Mossos conti-
nuen endavant amb la
creació i implantació del
seu grup de muntanya, se-
guint el model establert
pels bombers, amb tres ba-
ses repartides pel territori
català. Quan els bombers
dels GRAE fan el que els
pertoca com a rescata-
dors, els Mossos en oca-
sions dupliquen helicòp-
ters i s’afegeixen als ser-
veis, fet que se’ls permet
impunement.” No estan
satisfets, alhora, amb al-
guns aspectes de les ADF.
“Tenen tasques estricta-
ment assignades de pre-
venció i protecció del medi
natural. Actualment, pe-
rò, ens trobem que duen a
terme feines de control i
extinció d’incendis i que
patrullen amb vehicles au-
tobombes per zones de
Collserola i la vall d’Aro.”

I ja en un segon docu-
ment el comitè de mobilit-
zacions sol·licita uns ser-
veis públics gratuïts i de
qualitat, destaca la feina
realitzada per entitats que
lluiten en contra de l’ex-
clusió social, com Càritas i
el Banc dels Aliments, i do-
nen suport a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
en les seves accions per ga-
rantir el dret bàsic a un ha-
bitatge. ■

PROTESTES

a En les pancartes, fetes amb Aironfix, critiquen la situació en l’àmbit social i en el vessant professional
a Diversos membres del cos han elaborat un decàleg, en el qual es recullen les seves queixes

Els bombers fan pintades
reivindicatives als camions

Redacció
GIRONA

Un dels vehicles del parc de bombers de Llançà, on hi ha penjada una pancarta en contra del conseller d’Interior ■ LLUÍS SERRAT

El Cos d’Agents Rurals del
Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural
de la Generalitat de Cata-
lunya ha dut a terme
aquest any a les comar-
ques gironines un total de
386 actuacions relaciona-
des amb la captura de fau-
na i 441 trasllats de fauna
a centres de recuperació.

La darrera actuació és
prou coneguda, es tracta
de la recerca de la serp pitó
que va desaparèixer la set-
mana passada d’un domi-
cili de la urbanització Jú-
nior Parl de Riells i Via-
brea, on uns veïns la te-
nien com a animal de com-
panyia. Membres del Cos
d’Agents Rurals van ser
els encarregats de retirar
dilluns a la tarda les restes
de la serp pitó albina, que
va ser trobada morta als
marges de la riera d’aquest
mateix municipi, a conse-
qüència de l’atropella-
ment d’un tractor que es-
tava duent a terme feines
de desbrossament de la ve-

getació d’aquest espai, se-
gons va explicar un testi-
moni.

La serp, a Torreferrussa
Els serveis municipals es
van posar en contacte
amb els agents rurals, que
van recollir i traslladar
l’exemplar al Centre de
Recuperació de Fauna Sal-
vatge de Torreferrussa.
Els agents rurals, junta-
ment amb una bona colla
de veïns, la brigada muni-
cipal i els vigilants munici-
pals, havien estat buscant
la serp, que feia 2,36 me-
tres i pesava 5 quilos, du-
rant els vuit dies que va es-
tar desapareguda. ■

Òscar Pinilla
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Els agents rurals ja han
capturat 386 animals

EMERGÈNCIES

a Durant el 2013 han
efectuat 441
traslladats a centres
de recuperació

La serp pitó de Riells és inspeccionada per agents rurals,
enmig d’un munt de curiosos ■ EL PUNT AVUI

Un turista francès de 32
anys va haver de ser resca-
tat ahir a la tarda a la cala
del Pi, a Platja d’Aro, des-
prés que perdés el conei-
xement i caigués a l’aigua
mentre estava pescant en-
filat en unes roques. Uns
banyistes el van veure i el
van treure de l’aigua. Fins
al lloc dels fets es va des-
plaçar una embarcació de
la policia local, que va dur
la víctima al port, on l’es-
perava l’ambulància del
SEM, que el va traslladar
ferit lleu a l’hospital de Pa-
lamós. ■

Òscar Pinilla
CASTELL-PLATJA D’ARO

Un pescador
es desmaia a
Platja d’Aro i
el rescaten

SALVAMENT
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PER QUÈ VIU SOL?
Coneixem persones que

com a vostè els agradaria
establir una relació afectiva

basada en la comprensió
i el respecte.

MAI-SOL 

626 904 929 
www.maisol.com1
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La Policía Nacional ha alli-
berat una jove de 19 anys
que va ser obligada a oferir
els seus serveis sexuals
tant en carreteres de Ma-
drid com de les comarques
gironines. La víctima és
originària de Romania. El
seu proxeneta, de 26 anys,
la va enganyar amb falses
promeses per tal que es
traslladés a l’Estat espa-
nyol, ja que li va assegurar
que li aconseguiria una fei-
na de cambrera. També li

va insistir que li esperaria
un futur millor, que ell ma-
teix la protegiria, li dona-
ria suport i, fins i tot, li va
fer creure que estaven ini-
ciant una relació senti-
mental. Aprofitant-se, a
més, de la confiança que li
tenia l’adolescent, la va
convèncer que no es podia
refiar de la policia espa-
nyola i es va inventar que
havia fugit d’una presó.

Quan la noia va arribar
aquí, l’acusat va trencar-li
el passaport, la va advertir
que no tenia escapatòria, li
va propinar una pallissa i li

va revelar tot l’engany. A
partir d’aquí, la víctima va
explicar als agents que va
viure un calvari, ja que la
va començar a coaccionar,
a agredir físicament i la va

violar en diverses oca-
sions. I, perquè no des-
obeís les seves ordres, la va
amenaçar de matar el seu
fill, de dos anys, així com
altres membres de la seva

família que estaven a Ro-
mania.

Com a conseqüència de
les agressions que va patir,
l’aïllament al què estava
sotmesa, el desconeixe-

ment de l’idioma, la des-
confiança envers la policia
que li havia suscitat el pro-
xeneta i la por que sentia
que pogués fer mal als seus
familiars, es va trobar en
una situació sense sortida.
La situació va arribar a tal
extrem que, un cop va ser
rescatada, era incapaç de
menjar o de concretar la
direcció d’algun lloc on ha-
gués estat.

Nombrosos antecedents
Els policies van localitzar
la noia a Lloret de Mar.
Fins allí s’hi van desplaçar
diversos agents especialit-
zats en la lluita contra el
tràfic de persones per a la
seva explotació sexual.
Van adoptar mesures de
seguretat i li van oferir
protecció. Paral·lelament
a la seva assistència, van
detenir l’acusat tan sols
unes hores més tard. Va
quedar arrestat pels delic-
tes de lesions, violació,
amenaces, coaccions, trà-
fic d’éssers humans, pros-
titució coactiva i usurpa-
ció de l’estat civil.

Van interceptar-lo tam-
bé a Lloret, on es va com-
provar que portava docu-
mentació falsa. Van deter-
minar la seva verdadera
identitat i van descobrir
que, a més de tenir diver-
sos antecedents a l’Estat
espanyol, acumulava
nombroses causes a Ro-
mania i a Itàlia, on tenia en
vigor la prohibició de sorti-
da del país i diversos ante-
cedents per prostitució co-
activa. L’operació ha estat
portada a terme per efecti-
us de les Unitats contra les
Xarxes d’Immigració Il·le-
gal i Falsedats Documen-
tals (UCRIF) de Barcelona
i de la Comissaria General
d’Estrangeria i Fronteres,
el Grup Operatiu d’Estra-
ngers de Girona i la policia
local de Lloret, així com les
autoritats romaneses. ■

G. Pladeveya
LLORET DE MAR

POLICIAL

a El proxeneta va convèncer la jove perquè vingués de Romania amb la falsa promesa que treballaria de
cambrera a L’acusat l’amenaçava de matar la seva família i la va agredir en diverses ocasions

Detingut a Lloret per haver
fet prostituir una noia

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

Les xifres

19
És l’edat de la víctima. Té un
fill de 2 anys. L’acusat li va fer
creure que volia iniciar una
relació sentimental amb ella.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La data

15.07.13
Els agents de la Policía Na-
cional van detenir a mitjan
mes passat l’acusat, de nacio-
nalitat romanesa.

Una prostituta oferint els seus serveis sexuals a la carretera N-II al seu pas per Tordera, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

26
Anys té el detingut. Li cons-
ten diversos antecedents a
l’Estat espanyol, així com a
Itàlia i a Romania.

La policia local de Castell-
Platja d’Aro va detenir un
traficant que va ser en-
xampat en plena feina dis-
sabte al passeig marítim.
Els fets van ocórrer quan
els agents de policia van

observar com un jove mar-
roquí, de 26 anys, s’atura-
va en una jardinera, d’on
va agafar una bossa de
plàstic de color blanc, i des-
prés es dirigia a la platja, on
havia dos joves estrangers.
Els tres es van asseure a la
platja i un dels joves estra-
ngers va treure un bitllet

de deu euros. Davant
d’aquests fets, la policia hi
va intervenir i va identifi-
car el jove marroquí, a qui li
va intervenir 15 bosses
amb marihuana i 245 eu-
ros. Per aquest motiu, es va
detenir el traficant per un
presumpte delicte contra
la salut pública. ■

Enxampat un traficant al
passeig de Platja D’Aro

POLICIAL

Òscar Pinilla
CASTELL-PLATJA D’ARO

Bossetes de plàstic i bitllets intervinguts en l’actuació
policial
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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin les quinze línies o els vuit-cents
caràcters d’extensió. ELPUNTAVUI es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb
pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-girona@elpuntavui.cat

EL LECTOR ESCRIU
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Cadenes a mida

b Fa més d’un any que
l’ANC es va constituir com a
plataforma cívica amb la fi-
nalitat d’aconseguir que Ca-
talunya esdevingui un nou
Estat independent. La seva
pedagogia i metodologia de
treball ha esdevingut exem-
plar. Així doncs, ha anant es-
tenent-se per gairebé totes
les comarques de Catalunya
creant diferents territorials i
sectorials, on cada cop hi ha
més gent afiliada que inten-
ta col·laborar ja que és una
plataforma totalment inde-
pendent. Aquesta col·labo-
ració no és només a nivell
pecuniari, sinó també a ni-
vell de participació en totes
aquelles tasques i en els di-
versos esdeveniments que
es programen.

Ara, després d’una tasca
immensa en l’organització
de la Diada del proper Onze
de Setembre, arriben peti-
cions de diferents polítics
que pretenen una Diada a la
seva mida. El senyor Navar-
ro, que ara resulta que no li
agraden les cadenes perquè
les veu com lligams quan
també serveixen per unir,
considera que és una festa
de tots els catalans, però
oblida que té un caràcter re-
ivindicatiu històric i no és
una festa lúdica qualsevol,
sinó que és una festa que re-
memora uns fets que varen
suposar la pèrdua de les
nostres llibertats i de la nos-
tra identitat nacional i, per
tant, és plenament reivindi-
cativa.

El senyor Duran demana
que la cadena es faci pel
“dret a decidir”, quan
aquest dret ja forma part de
la nostra essència com a po-
ble i com a nació. Són cons-
cients aquests polítics que
la multitud de gent que s’ha
posat dempeus té molt clar
fins on ha arribat i què és el
que vol per al futur del nos-
tre país? No és el moment
de fer un pas enrere, sinó de
sumar voluntats i no per-
dre’s en terceres vies que no
condueixen enlloc, com s’ha

demostrat al llarg de la nos-
tra història recent.
TERESA OLIVA
Figueres (Alt Empordà)

Queden valors?

b El meu mestre sempre
ens deia: el pitjor mal de la
humanitat és aquest consu-
misme i la banalitat a tots
els nivells.

Vivim en un món de pan-
dereta, focs d’artifici, festes
majors, macroconcerts, car-
navals, fires, instal·lacions
diverses per distreure les
masses, turisme per a jubi-
lats, turisme sexual per a al-
guns que poca cosa més sa-
ben fer, hotels de luxe per
als egocèntrics de la bona
vida, polítics corruptes, jut-
ges partidistes, lleis que no
s’apliquen, lleis que caldria
aplicar-les i que no existei-
xen perquè no convé, advo-
cats que es venen i es com-
pren, especuladors, furtius,
mentiders, traïdors, oportu-
nistes, etcètera.

Aquesta banalitat afavo-
reix només uns quants que
cada dia son menys. El diner
i el poder cada cop està més
concentrat en menys perso-
nes o individus que no en te-
nen mai prou. Vivim en un
món profà en tot allò que re-
presenta l’ètica i el predicar
amb l’exemple.

Ens cal apostar per la des-
obediència civil davant dels
abusos i les injustícies, da-
vant dels banquers especu-
ladors i davant dels atemp-
tats contra la vida i la natu-
ra. La desobediència civil és
l’únic que ens queda per dig-
nitat, ja que el pitjor està per
arribar. L’home feble amb
els set pecats capitals com a
prioritat egocèntrica ha
trencat l’equilibri dels bo-
nics valors. Hem convertit
l’amor en vici. La insaciable
recerca dels plaers, el con-
cepte de l’amor, aquesta pa-
raula valuosa i màgica,
l’hem convertit en això: en
vici. Mireu-vos bé al mirall
molts de vosaltres i possi-

blement contemplareu in-
conscientment el vostre pit-
jor enemic.

Personalment no estic per
festes majors ni per festi-
vals. Tenim greus proble-
mes que tenen prioritat i sóc
conscient (insisteixo) que el
pitjor encara està per arri-
bar. Qui tingui ulls que ob-
servi i qui tingui orelles que
escolti: luxúria, avarícia,
mandra, gola, supèrbia, ira...
tot això fa que els arbres no
ens deixin veure el bosc.
JOAQUIM PUGNAU VIDAL
Sant Feliu de Guíxols (Baix Em-
pordà)

Matarem totes les
acàcies?

b Diumenge passat en Joan
Ribas en parla al seu article
a El Punt Avui. Fa uns anys
es va perpetrar l’assassinat,
sense misericòrdia, de les
acàcies de la font dels
Lleons. Eren ordres de la re-
gidoria corresponent de
l’Ajuntament de Girona, lla-
vors responsabilitat del Sr.
Ponç Feliu, biòleg.

Es varen substituir per
freixes, això sí, de fulla peti-
ta (F. Angustifolia), sembla
que més autòctons, de crei-
xement més minso que els
de fulla gran (F. Excelsior).
Els que ja som grans no dis-
frutarem de la seva ombra:
faltaran molts anys perquè
ens n’ofereixin, si sobrevi-
uen.

El canvi en l’equip de go-
vern va comportar que la
responsabilitat l’assumís el
Sr. Jordi Fàbregas, tècnic
agrícola, peró no ha evitat
l’assassinat de les acàcies al
Galligants, sota la plaça dels
Jurats, que presenta un as-
pecte ben galdós.

Algú pot dir els anys que
han de passar perquè consi-
derem que una planta és au-
tòctona?: cent, mil, tota
l’eternitat? Si continuem per
aquest camí, potser no ens
faltaran solament les pata-
tes: no tindrem vi, ni blat, ni
pins, ni...
RAMON ROVIRA
Girona

b Crec que poca gent sap què són aigües interiors i ai-
gües exteriors. Si mirem el mar diries, tot el que veus a
prop són aigües interiors i l’horitzó seria exteriors; doncs
no ben bé.

El govern català va establir que totes les aigües res-
guardades del litoral català fossin interiors més la im-
mensa zona limitada de Colera a cap de Creus fins cap
de Begur. També, és clar, va establir la seva normativa
específica per la pesca recreativa.

Per exemple, la normativa vigent estableix que no es
pot fer pesca recreativa en canya des d’una embarcació
a la nit a Roses, l’Escala, Llançà, Port de la Selva, Estar-
tit, Pals... però en aigües exteriors a Palamós, Platja
d’Aro, Lloret, Tossa de Mar, Blanes... es pugui fer.

En teníeu coneixement? Oi que la majoria per desco-
neixement pesqueu amb canya a la nit des d’embarcació
des de qualsevol lloc? Ho trobeu just? Potser la normati-
va és una incongruència i caldria rectificar-la i unificar-la
perquè sigui real i justa per a tot el territori.

Incongruències

CARLES FONT I PLANELLA, delegat territorial a Girona de la
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques. Girona

Una original empresa de turisme de
la Noguera i tres alcaldes amb empen-
ta han creat un nou paquet turístic
(perdonin, però és que ara cal dir-ho
així: paquet turístic) que consisteix a
fer una visita al poble amb el primer
edil fent de guia. Els pobles són Albe-
sa, Os de Balaguer i la Baronia de
Rialb, i l’agència turística que ho ha
organitzat, Tu i Lleida, promet una
experiència emotiva, d’interrelació
amb els veïns, una manera diferent
de conèixer la història, els monu-
ments i la vida diària d’un poble de la
Catalunya interior. La visita comença
al bar del poble, on l’alcalde (alcaldes-
sa, a Albesa) es presenta, al matí es vi-
siten els racons i paratges més inte-
ressants del municipi, es dina després
amb menú propi de la zona, i es rema-
ta tot plegat amb una sobretaula en
què es poden intercanviar impres-
sions amb uns guies tan especials.

Per aquest estiu s’han escollit
aquests tres pobles, però en el futur
n’hi haurà més. Estaria bé que
l’exemple es contagiés entre la resta
de polítics i càrrecs públics, tot i que
sóc pessimista: com més voluminós i
alhora abstracte és el poder exercit,
més de mal ensenyar fa. Llàstima. Se-
ria interessant una visita al Palau de
la Música explicada per alts càrrecs
de Convergència, o una ruta pels des-
patxos d’urbanisme de Sabadell o
Santa Coloma de Gramenet guiats
per alguns alcaldes socialistes, o una
sobretaula amb Alícia Sánchez-Ca-
macho a La Camarga per intercanviar
impressions sobre clavegueres i fisca-
lies afins. Al Parlament han celebrat
plens i fins i tot han muntat intents
de comissió per posar-hi una mica de
llum política, valgui la contradicció en
un país on la política s’entén d’una
manera tan opaca i tan a la defensiva.
Però mai no s’acaba de fer net, i això
és una llosa afegida per a una societat
que té, avui mateix, plantejaments
d’alta volada que cal fer lleugers de
mals equipatges.

O sigui que, senyories, obrin per fi
les portes, airegin el país, mostrin-
nos-ho tot, meravelles i misèries. Com
els alcaldes de la Noguera.

Guies

DE SET EN SET

David
Marín
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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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



Mercats
� Amer, Anglès, Banyoles, Be-
gur, Cassà de la Selva, Llançà,
Maçanet de la Selva, Sarrià de
Ter, Sant Antoni de Calonge,
Sant Miquel de Fluvià, Sant Pe-
re Pescador i Vilablareix.

Balls
CAMPLLONG
� 18.00. Local social. Ball bere-
nar de jubilats, amb l’actuació
de Toni.
MONTAGUT
� 18.00. Ball berenar amb l’ac-
tuació del grup Doble Perfil.
PALAFRUGELL
� 21.00. Ametllers. Ballada co-
untry d’estiu.
PLATJA D'ARO
� Al vespre. Restaurant Don
Diego Riodizio Grill. Ball amb el
duo Sharazan i Eva.

Concerts
BOLVIR
� 22.00. Plaça Major. Concert a
càrrec de Barcelona Jazz Or-
questra i la Big Band. Dins el VI
Cicle de Jazz.
CADAQUÉS
� 22.00. Passeig. Actuació a
càrrec de The Jazzcare Project.
CALDES DE MALAVELLA
� 22.00. Jardins de les Termes
Romanes. Concert a càrec de
Pep Poblet&Nito Figueras.
CALELLA DE PALAFRUGELL
� 22.00. Església de Sant Pere.
Recital de piano, a càrrec Da-
niel Ligorio.
� 22.00. Jardins de Cap Roig.
Actuació dels grups Gossos +
Blaumut + Neus Mar. Dins el
Festival Cap Roig.
CALONGE
� 21.00. Plaça Major. Música a
la fresca.
CAMALLERA
� 22.00. Plaça Feliu. Concert de
Burruezo & Bohèmia Camerata
Trio. Dins el V cicle Camallera
Cançó d’autor, República de les
paraules d’estiu.
CAMPRODON
� 20.00. Monestir de Sant Pere.
Actuació de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. Dins el
XXVIII Festival Isaac Albéniz.
CASTELL D'EMPORDÀ
� 21.30. Hotel Castell d’Empor-
dà. Flamenc a càrrec de Gavin
Buckley, Miguel Donaire i Diego
Mendoza.
EL PORT DE LA SELVA
� 20.00. Conjunt monumental
de Sant Pere de Rodes. Concert
de piano a càrrec de Carles &
Sofia. Dins el 13è Festival de
Música de Sant Pere de Rodes.
FIGUERES
� 22.00. Plaça Josep Pla. Nit
d’artistes empordanesos amb
Samuel Arderiu, Laia Vehí, Ro-
bert Molina i Kodjo Senyo.
GIRONA
� A la nit. Lola Cafè. Actuació
d’Amaya.
LES PRESES
� 22.30. Bar La Plaça. Nit viva,
concerts a la fresca.
L'ESCALA
� Gastromusical 2013, al restau-
rant El Molí de l’Escala. A les
21.00, sopar, i a les 23.00, con-
cert. Cuina de Paco Pérez i mú-
sica d’Amparo Sánchez.
PALAFRUGELL
� 20.00. Plaça Nova. Concert a
càrrec de Jordi Cané.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
� 21.30. Casa Nadal Udaeta.
Concert Les faldilles de Mozart.
Entremaliadures d’un geni, a
càrrec del Quartet Clàssic de
l’Ensemble Athenea. Dins el 13è
Festival de la Porta Ferrada.
� 22.00. Rambla Antoni Vidal.
Sant Feliu arran de mar, audio-
visual, i cantada a càrrec de Sé.
� 22.30. Església del Monestir.
Actuació d’Alexei Volodin. Dins
el 13è Festival de la Porta Ferra-
da.
SANTA COLOMA DE
FARNERS
� 22.30. Plaça Farners. Actuació
de Cesk Freixas.

Festes
AGULLANA
� Festa major. 18.30. Plaça Ma-
jor. Festa de l’escuma amb el
grup Spexen Expectacle.
� 23.30. Jardins de La Societat.
Ball de nit amb Música Tres i
Boys Damm.
BANYOLES
� Festes d’agost. 22.00. Claus-
tre del Monestir. Concert de
piano a càrrec de Paco Viciana,
25 anys creant música.
BEUDA
� Festes de Santa Maria de Se-
gueró. 19.00. Espectacle infantil
La caixa de trons.
� 22.00. Actuació La bando pla-
tos band.
� 00.30. Actuació d’Acordes a
ti.
DARNIUS
� Festa Major. Durant el dia.
Plaça Major. Inflables per a la
mainada.
� 18.00. Pista del parc infantil.
Xeringada i jocs d’aigua.
� 20.00. Pati de l’escola. Poe-
mestiu.
� 22.00. Concert i ball amb Kir-
tana.
ELS HOSTALETS D'EN BAS
� Festa Major. 21.00. Carrer Tei-
xeda. X Sopar popular. A conti-
nuació, havaneres amb el grup
Voramar.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
� Festa major. 17.30. Plaça de
l’Ajuntament. Plantada de ge-
gants.
� 18.00. Plaça de l’Ajuntament.
Pregó i trencament del càntir.
� 18.15. Des de la plaça de
l’Ajuntament. Sortida de la cer-
cavila d’inauguració.
� 20.00. Carrer Teatre Vell (jut-
jats nous). Moto/quad Xou.
� 21.30. Plaça dels Germans
Sitjar. Festa de l’escuma.
� 23.00. Pàrquing del camp de
futbol municipal. Pulse Festival
Empordanès de música electrò-
nica.
� 23.00. Passeig barraques.
Taula de prevenció de salut.
� 23.00. Plaça del Castell. Tea-
tre amb l’obra Don Juan Teno-
rio, a càrrec de Joan Pera i Lloll
Bertran.
� 23.30. Escenari barraques.
Concurs musical Escena Bisba-
lenca.
� 00.00. Espai Casal Estel Roig.
Concert a càrrec dels grups
Trempant + Coalición Kanalla.
LES LLOSSES
� Festa major de Matamala.
17.00. Festa de la mainada, amb
inflables, xeringada i escuma. A
continuació, xocolatada popular.
� 23.00. Ball de nit amb l’actua-
ció d’Axis Duet.
LLANÇÀ
� Primer Carnaval d’Estiu. A

partir de 21.30, concentració de
carrosses i disfresses al camp
de futbol.
� 23.00. Inici de la rua fins arri-
bar al port. La comparsa finalit-
zarà al pàrquing de Sant Carles
(antiga depuradora), on hi hau-
rà festa amb disco mòbil.
PLATJA D'ARO
� Festa major. 10.00. Biblioteca
Mercè Rodoreda. Elaboració
d’un mini àlbum, a càrrec de
Sònia Rodríguez. Adreçat a
adults.
� 17.00. Exteriors de l’Ajunta-
ment. Campionat de Sudoku.
� 17.30. Exteriors de l’Ajunta-
ment. 1a Trobada de col·leccio-
nistes i intercanvi de punts de
llibre.
� 19.00. Oficina de Turisme.
Trobada per a la visita teatralit-
zada a la vil·la romana de Pla
de Palol, a càrrec de la Cia. La
Minúscula.
� 20.00. Planta baixa de l’Ajun-
tament. Presentació literària de
Introducció a la història de Ca-
talunya. Una nova perspectiva,
de Carles Camps, Joan Cavaller
i Armand Sanmamed, de la
Fundació d’Estudis Històrics de
Catalunya.
� 21.00. Planta baixa de l’Ajun-
tament. Lliurament de premis
del 2n Premi de recerca local
Jordi Comas.
� 23.00. Plaça del Mil·lenari.
Concert de La Salseta del Poble
Sec.
PÚBOL
� Festa Major. 17.00. Plaça. Jocs
per a la mainada.
� 23.00. Plaça. Havaneres amb
Els Pescadors de l’Escala. Cre-
mat per a tothom.

PUIGPARDINES
� Festa Major. 21.00. Sopar po-
pular.
� 23.30. Espectacle pirotècnic.
A continuació, festa disco mòbil
amb Músic Box.
� 01.00. Xocolatada amb coca
per a tothom.
RIBES DE FRESER
� Festa Major. 20.00. Plaça del
COI (Ajuntament). Inauguració
dels jocs olímpics 2013.
� 22.00. Passeig Olímpic de la
Saida. III Sopar de Bandera.
� 22.00. Plaça del Mercat. Audi-
cions de sardanes amb la cobla
Lluïsos de Taradell.
� A la mitja nit. Pavelló Olímpic
de Ribes. Actuació dels grups
La Bella i les Bèsties, Gerard
Quintana, Afrochi Guawa i Dj.
Franxo.
ROSES
� Festa Major. 17.00. Port pes-
quer. Visita guiada al port pes-
quer i la subhasta de peix. Re-
serves al telèfon 972 25 73 31.
� 20.00. Recinte firal (antic
càmping Bahía). Fires i barra-
ques.
� 22.00. Espai cultural La Ciuta-
della. Una nit d’històries, visita
guiada nocturna en català i cas-
tellà.
� 23.00. Recinte firal (antic
càmping Bahía). Concert de
Planeta 13 i Bongo Botrako.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
� Revetlla de la Mare de Déu
d’Agost, al Nou Casino La Cons-
tància. 21.00. Actuacions de
l’escola de dansa Conchi Mora-
les.
� 23.00. Espectacle de ball es-
panyol amb Pasión gitana.

SANTA PAU
� Festa major. 20.30. Carrer
Major. Sopar popular de festa
major, entre la placeta del Mira-
dor i la de l’Ajuntament.
� 22.30. Balcó de l’Ajuntament.
Pregó a càrrec del Cap de Turc
2013.
� A continuació, gran batuda
amb acompanyament del grup
de percussió Pim, Pam, Pum
Músics.
� Finalment, al carrer de Vila
Vella, IX Engatussada amb PD
Borratx.
� I paral·lelament, a la plaça
Major, ball popular amb l’acor-
dionista Zdzislaw Grygus.
TOR
� Festa Major. 18.30. Casal. Cer-
cavila amb els Grallers del
Montgrí. A continuació, xocola-
tada.
� 19.45. Plaça. Espectacle infan-
til Claret Papiol El circ Pepero-
ni.
TORTELLÀ
� Festa Major. 18.00. Animació
infantil, a càrrec d’Els Xancleta.
� 00.00. Nit jove amb l’actuació
de Tortellinis, Removida i Calva-
ri.
VILABERTRAN
� Festa major. 19.00. Plaça de
l’Església. Concert amb l’or-
questra La Chata.
� 23.30. Plaça de l’Església.
Ball de nit amb l’actuació de
l’Orquestra La Chata.

Fires
PERALADA
� 18.00 a 1.00. Passeig de la
Principal de Peralada. IX Edició
de la Fira Na Mercadera.

Havaneres
L'ESCALA
� 22.00. Platja de Montgó. Can-
tada d’havaneres, a càrrec del
grup Terra Endins.
PALAMÓS
� 22.00. Arbreda municipal.
XXXII Mostra de l’Havanera Ca-
talana amb l’actuació dels
grups Norai, Peix Fregit, Ber-
gantí, Port Bo i artista convidat
Toni Subirana.
SANT PAU DE SEGÚRIES
� 22.00. Plaça de Sant Pau.
Cantada d’havaneres amb el
grup Terral.

Infantils
GIRONA
� 18.30 a 20.30. Pl. Tomàs Ba-
raut i Obiols. Ludoplaces infan-
tils al Pont Major.
� 18.30. Centre Bonastruc ça
Porta. Tardes de contes i llegen-
des al call. Avui, Menut cabaret,
titelles a càrrec d’Helena de So-
la.
� 19.00. Plaça de Santa Eugè-
nia. Contes Va d’estiu, a càrrec
de Va de Contes.
PALAFRUGELL
� 18.00. Museu del Suro. Taller
familiar Experimenta. Per a
nens i nenes a partir de 7 anys.
Cal inscripció prèvia.

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 telèfon 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.
SANTA COLOMA DE
FARNERS
� 10.00. IES Santa Coloma de
Farners. Patis oberts, diferents
activitats esportives adreçades
als nens i nenes a partir de 6
anys.
SETCASES
� 16.30. Plaça dels Estudis.
Concurs de dibuix infantil.
TAMARIU
� 12.00. Hotel Hostalillo. Taller
familiar Batuts en família. Cal
inscripció prèvia a la biblioteca
municipal o al telèfon 972 30
48 09.

Òpera
PERALADA
� 22.00. Claustre del Carme.
Wow!, opereta de cambra de
García Demestres. Dins el Festi-
val Castell de Peralada.

Sardanes
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
� 22.00. Plaça dels Homes. Au-
dicions de sardanes amb la co-
bla Rossinyolets.
L'ESCALA
� 22.00. Platja, plaça de la Sar-
dana. Audició de sardanes, a
càrrec de la cobla La Principal
de l’Escala.
RIBES DE FRESER
� 22.00. Plaça del Mercat. Ba-
llada de sardanes amb la cobla
Marinada.

La veterana formació manresana presentarà
aquesta nit el seu nou disc, Batecs, presentat
aquesta primavera, en el concert que oferiran al
festival de Cap Roig (22 h). Abans de Gossos, una
altre grup català que trepitja fort, Blaumut, inter-
pretarà temes d’èxit del seu primer treball, com ara
Bicicletes o Pa amb oli i sal.

Gossos i Blaumut
aporten més accent
català a Cap Roig

Gossos ■ ARXIU
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VILADRAU
� 22.30. Plaça Major. Ballada de
sardanes amb la cobla Ciutat de
Girona.

Teatre
BORDILS
� 22.00. Darrere la pista vella.
Representació teatral a càrrec
de la Cia. Lumiere.

Poesia
CAMALLERA
� 20.00. Nau Coclea. Recital del
poema UH, a càrrec d’Enric Ca-
sasses. Dins el V cicle Camalle-
ra Cançó d’autor.

Conferències
CAMALLERA
� 19.00. Casa de Cultura. Xerra-
da Som energia, l’energia reno-
vable en xarxa. Dins el V cicle
Camallera Cançó d’autor, Repú-
blica de les paraules d’estiu.
PUIGCERDÀ
� 18.00. Sala de convencions
del Museu Cerdà. Haikus del
Pedraforca amb Toni Gol.

Gastronomia
L'ESCALA
� 21.00. Restaurant El Molí.
Gastromusical 2013, a les
21.00, sopar. I a les 23.00. Con-
cert.

Donació de sang
CAMPELLES
� 17.00 a 19.30. Sala polivalent.

PALAMÓS
� 17.30 a 21.30. Unitat mòbil al
passeig del Mar.
PARDINES
� 17.00 a 21.00. Ajuntament.

QUERALBS
� 11.30 a 13.30. Casa de Núria.

Diversos
BESCANÓ
� 11.00 a 19.00. Bibliopiscina.

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 18.00. Teatre Mundet
de Sant Antoni. Taller de balls
caribenys.
� 16.30 a 18.30. Espigó del Mig.
Club infantil de platja. Per a
nens i nenes des de P3 fins a 12
anys.
� 19.00. Teatre Mundet de Sant
Antoni. Country line dance, ni-
vell principiant.
� 20.00 a 21.00. Plaça de la Lli-
bertat de Sant Antoni. Zumba.
� 20.00. Sala Fontova. Country
line dance, nivell intermedi.
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
� Durant tot el dia. Ruta del
Carrilet en tàndem. Cal reserva
prèvia al telèfon 654 387 550 o
a info@sportdifferent.com
� 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.  Fins a l’1 de
setembre.
LES PRESES
� 22.00. Plaça Artiga Bonica.
Cinema a la fresca amb la pro-
jecció de la pel·lícula Spider-
man 4.
L'ESCALA
� 10.00. Des del Museu de l’An-
xova i de la Sal. Inici de la ruta
Víctor Català.
LLAGOSTERA
� 11.00 a 14.00 i de 18.00 a
21.30. Casino. Exposició per a
la subhasta de lots de pintura,
mobles i objectes que se cele-
brarà demà dia 15.
LLANARS
� 22.00. Sala de festes. Nit de
chillout.
PALAMÓS
� 09.30 a 10.30. Àrea Activa de
la Platja Gran. Gimnàstica suau.
Tot el mes.
� Des del Museu de la Pesca.
Embarca’t a Palamós amb El
Rafael, excursions i rutes mari-
nes. A les 10.30, excursió amb
vela llatina; a les 16.30, La cos-
ta de Castell i les illes Formi-
gues; i a les 19.15 (excepte dis-
sabtes), La ruta del corsari Bar-
ba-roja. Més informació i ins-
cripcions al Museu de la Pesca
al telèfon 972 600 424.
� 18.00. Museu de la Pesca. Ta-
ller familiar de nusos mariners.
PALS
� 17.00 a 21.00. Plaça Catalu-
nya. Demostració de torn cerà-
mica.

� 22.00. Torre Mora, platja. Ci-
nema a la fresca amb la projec-
ció de la pel·lícula Intocable.
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 i per a més informa-
ció a www.dreamrunners.org.
RIBES DE FRESER
� Astrofesta estel·lar al càmping
Vall de Ribes.
SANT JORDI DESVALLS
� Durant tot el dia. Ruta del Ter
en tàndem. Cal reserva prèvia al
telèfon 654 387 550 o a in-
fo@sportdifferent.com
SANTA CRISTINA D'ARO
� 22.30. Espai Ridaura. 14a Nit
d’Il·lusió, espectacle internacio-
nal de màgia amb les actua-
cions de Silvana, Marin, Alana,
Protat, Giro i l’il·lusionista Xevi.
TOSSA DE MAR
� 10.00. Platja Gran. Tai chi.

Visites
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
� 17.30. Visita guiada al Corta-
let, centre d’informació del Parc
Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. En català, castellà i
francès. Reserves al telèfon 872
08 02 58 o a/e: info@lacopa.cc.
EL PORT DE LA SELVA
� 11.00. Visita guiada al mones-
tir de Sant Pere de Rodes. A les
11.00, francès; a les 12.00, en
català; i a la 13.00, en castellà.
EMPÚRIES
� 19.30. Ruïnes d’Empúries.
Empúries sota la mirada dels
déus, visita guiada teatralitzada

i degustació de mulsum. Reser-
ves al telèfon 972 77 59 76 o re-
servesempuries@gencat.cat.
GIRONA
� Durant el dia. Visita guiada a
la Casa Masó. Cal reserva prè-
via al telèfon 972 413 989 o a
info@rafaelmaso.org.
� 10.00 a 14.00 i de 16.00 a
18.00. Museu d’Història dels
Jueus. Visita guiada La nostra
història, la nostra ciutat. Fins al
31 de desembre. Reserves al te-
lèfon 972 21 67 61 o a callgiro-
na@ajgirona.cat.
� 11.00. Empúries Museu d’Ar-
queologia de Catalunya. Visita
guiada bilingüe al museu. 11.00,
castellà i francès. 11.30, català i
anglès; 17.30, català i francès.
� 12.00. Museu d’Història dels
Jueus. Visita guiada Call endins.
Reserves al telèfon 972 21 67 61
o a callgirona@ajgirona.cat.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
� A la tarda, visites guiades al
Castell Palau. Dimecres i dijous.
Més informació, a l’Oficina de
Turisme, telèfon 972 64 55 00.
L'ESCALA
� Visita guiada al Maram i cre-
uer Mare Nostrum, de dimarts a
diumenge. Horaris a consultar.
Reserva prèvia al Maram, telè-
fon 972 77 16 66.
� 14.45. Visita guiada a la sub-
hasta del peix i del port pes-
quer. Reserva prèvia al Maram,
telèfon 972 77 16 66.
� 19.30. Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries. Visita
teatralitzada Sota la mirada
dels déus.
LLORET DE MAR
� 17.00 a 19.00. Visites guiades
a l’ermita de Santa Cristina.

� 18.00. Casa del Mar. Visita gu-
iada Descobreix el Patrimoni
Natural dels Jardins de Santa
Clotilde, a càrrec de biòlegs del
centre mediambiental La Casa
del Mar.
PALAMÓS
� 16.30, 17.00 i 17.30. Museu de
la Pesca. Visita guiada a la sub-
hasta del peix. Cal inscripció
prèvia al 972 60 04 24.
� 18.00. Museu de la Pesca. Vi-
sita guiada a l’Espai del Peix
amb tastet. Cal inscripció prèvia
al 972 60 04 24.

PLATJA D'ARO
� 19.00. Des de l’Oficina de Tu-
risme. Visita teatralitzada Vil·la
romana Pla de Palol, a càrrec
de la companyia La Minúscula.
Per a tots els públics.
PORQUERES
� 11.00. Visites guiades al Bosc
de Can Ginebreda, Escultures a
cel obert. Punt de trobada:
aparcament del Bosc de Can
Ginebreda. Més informació, a
www.canginebreda.com i
www.porqueres.cat.
RIBES DE FRESER
� 17.00. Des de l’Oficina de Tu-
risme de la Vall de Ribes. Visita
guiada pel Castell de Sant Pere,
nans de Ribes, fonts, centrals
hidroelèctriques del Freser, es-
glésia, arquitectura d’en Da-
nès...
RIPOLL
� 11.30 i 17.30. Centre d’Inter-
pretació del Monestir - Oficina
de Turisme. Ripoll, bressol de
Catalunya, visita guiada al Mo-
nestir de Ripoll i al Centre d’In-
terpretació del Monestir. Més
informació i reserves al telèfon
972 70 45 56.

ROSES
� 17.00. Castell de la Trinitat.
Visita guiada Un mirador fortifi-
cat. En anglès (17.00), en fran-
cès (18.00), en castellà (19.00)
i en català (20.00).
� 18.00. Espai cultural La Ciuta-
della. Visita guiada Passejades
d’història. En francès (18.00),
en castellà (19.00) i en català
(20.00).
SANT JOAN DE LES
ABADESSES
� 11.00. Palau de l’Abadia - Ofi-
cina de Turisme. Visita guiada
al Monestir i al Palau de l’Aba-
dia. Més informació i reserves
al telèfon 972 70 45 56.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
� 17.00 a 21.00. Visita guiada
Sant Miquel de Fluvià, un pas-
seig pel temps.
SANT PERE PESCADOR
� 17.30. Visita guiada al Corta-
let, centre d’informació del Parc
Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. En català, castellà i
francès. Reserves al telèfon 872
08 02 58 o a/e: info@lacopa.cc.
SOLIUS
� 11.00 a 12.30 i de 15.00 a
17.30. Monestir. Visites als dio-
rames. Tots els dies de l’any.
TORROELLA DE MONTGRÍ
� 11.00 i 13.00. Can Quintana-
Museu de la Mediterrània. Visita
Immersió a la Mediterrània.
Tots els dimecres i divendres.
Més informació i reserves al te-
lèfon 972 75 51 80.
� 19.30. Can Quintana - Museu
de la Mediterrània. Visita 1000
anys d’història i llegenda. En
català i castellà. Tots els dime-
cres. Més informació i reserves
al telèfon 972 75 51 80.

Cap de setmana
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
� Rutes culturals i naturals per
Castellfollit de la Roca, a les
10.00 i les 12.00, a càrrec dels
guies educadors de l’Escola de
Natura del poble. Cada diumen-
ge, fins al 27 d’octubre. Més in-
formació i inscripcions a/e: in-
fo@basaltic.cat o al telèfon 669
013 703.
EL PORT DE LA SELVA
� Passejada guiada nocturna,
Els sons nocturns del monestir
de Sant Pere de Rodes. Per dis-
sabte, a les 20.00. Reserves al
telèfon 972 19 42 38 o al 972 38
75 59.
LA JONQUERA
� L’exili dels intel·lectuals, sorti-
da cultural per donar a conèixer
les rutes de l’exili. Per diumen-
ge 18 d’agost, de 10.00 a 19.00.
Inscripcions fins a tres dies
abans de la sortida al correu in-
fo@museuexili.cat o al telèfon
972 55 65 33.
ROSES
� Ruta pel camí de Ronda, De
l’Almadrava a cala Murtra, per
dissabte, de 10.00 a 14.00. Més
informació, a l’Espai Cultural la
Ciutadella, telèfon 972 15 14 66.
SANTA CRISTINA D'ARO
� Sortida de senderisme del ci-
cle Espais naturals de l’Empor-
dà. Dissabte, Gorges de Sa-
lenys. Més informació i inscrip-
cions, a l’Oficina de Turisme, te-
lèfon 972 835 293.
VILABERTRAN
� No saps què fer els diumen-
ges? Visita guiada al Parc Natu-
ral de Cap de Creus, a les 11.00.
Cada tercer diumenge de mes.
Més informació i reserves al te-
lèfon 972 51 03 47 o a terra-
mar@terramar.org.
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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: Rosa Alsius (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.): 972 570 595. Av. Països
Catalans, 171. Bàscara: Pagès (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 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.)
Localitzades): 972 623 760. Forgas, 11. La Bisbal d'Empor-
dà: Goñi (de nou del vespre a nou del matí del dia seg.) Lo-
calitzades): 972 640 151. Josep Irla, 14. Piera (de nou del
matí a nou del vespre Localitzades): 972 643 400. Av. Les
Voltes, 1. Blanes: Altimir (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 334 403.
Av. Vila Madrid, 17. Bordils: De Puig (de nou del matí a vuit
del vespre): 972 490 012. Ctra. Palamós, 90. Breda: J. Re-
cort Vila (de nou del matí a nou del vespre Localitzades):
972 870 040. Psg. de les Escoles, 2. Cadaqués: 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 Raho-
la, 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-llo-
bera, 17. Campdevànol: Cuy (de nou del matí a nou del ves-
pre 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: Burset (de nou del matí
a 00:00 i de 00:00 a nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 972 451 255. Bahia, 87. Castell-Platja d'Aro: Montser-
rat Sala (de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972
817 564. Av. Costa Brava, 2. Santiago Quintana (de nou del
matí a deu de la nit): 972 819 683. Avda. S'Agaró, 55. Celrà:
Dellonder (de nou del matí a vuit del vespre): 667 558 161.
Aumet, 48. Cervià de Ter: Isern (de nou del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 496 014. Av. Catalunya, 46. Cole-
ra: 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: Rey (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 500 054. Pujades,20. Flaçà: Pagès (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 671 030 914. Plaça Estació, 2.
Fontcoberta: N. Ruhí Brunsó (de nou del matí a deu de la

nit Localitzades): 638 061 839. Ctra. Banyoles, 14. Girona:
Anna Sabrià (d'un quart de deu del matí a deu de la nit):
972 239 905. Sta. Eugènia, 163. Canal Bellvehi (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.): 972 212 139. M. Caldes de
Montbui, 53 (Palau). La Jonquera: 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. Major, 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. Llanars: Pérez (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 130 417. Catalunya, 25.
Llançà: Figa (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 121 023.
Salmeron, 5. Lloret de Mar: Elvira Tallada (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.): 972 369 303. Av. Catalunya, 6.
Maçanet de Cabrenys: Casas (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Localitza-
des): 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. Navata: Mas de Xaxars (de vuit del matí a nou del
vespre Localitzades): 972 565 097. Ctra. Olot, 40. Olot:
Montanyà-Dou (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.): 972 260 839. Av. Santa
Coloma, 1. Palafrugell: Marine (de nou del matí a deu de la
nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 303
488. Ample, 55. 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 (Llafranc). Palamós: Baviera
(de nou del matí a deu de la nit): 972 314 170. Major, 1.
Massaneda (de nou del matí a dos quarts de nou del ves-
pre): 972 314 587. Av. Llibertat, 99. Pons-Gascon C.B. (de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 316 329. Car-
mel, 9A. Parlavà: Mir (de nou del matí a deu de la nit Loca-
litzades): 972 769 129. Matabou, 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.) Localitzades): 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: Cofan (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Loca-
litzades): 972 880 160. Alfons I, 16. Ribes de Freser: Ramis

(de dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del ves-
pre Localitzades): 663 150 839. Major, 24. Ripoll: Caballe-
ria (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. Beren-
guer el Vell, 5. Roses: Roig (de nou del matí a deu de la nit i
de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 152 396.
Avgda. Ginjolers, 109-111. Salt: S.Noguera (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.): 972 232 578. Pg. Marqués de
Camps, 20. Sant Antoni de Calonge: Granell (de nou del
vespre a nou del matí del dia seg.) Localitzades): 972 652
705. Avgda. Costa Brava, 6-8. Urquizu (de nou del matí a
nou del vespre Localitzades): 972 661 693. Avda. Catalunya
(Sant Antoni). Sant Esteve d'en Bas: Sacrest (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: Valls
(de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 322 830. J.
Maragall, 10. Valls Gironès (de nou del matí a deu de la nit):
972 320 192. Major, 33. Sant Hilari Sacalm: Broto (de nou
del matí a nou del vespre Localitzades): 646 593 929. Ra-
ventós, 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
quatre de la tarda a nou del vespre Localitzades): 678 720
890. Ctra. d'Olot, 47. Sant Julià del Llor i Bonmatí: Medina
Bonora (de nou del matí a vuit del vespre Localitzades):
972 422 231. Sant Ramon, 4. 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.) Lo-
calitzades): 972 840 082. Pare Rodés, 50. Santa Cristina
d'Aro: Fuentes (de nou del matí a dos quarts de nou del
vespre Localitzades): 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. Juanola (de dos
quarts de dues del migdia a dos quarts de cinc de la tarda):
972 204 193. Av. St. Joan Bosco, 23. Sils: Teresa Auladell
(de nou del matí a nou del vespre Localitzades): 972 168
068. C/Major, 9. Torroella de Montgrí: Ferrer Bartra (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.) Localitzades): 639 464 757. Ctra. de l'Estartit,
s/n. Tossa de Mar: Castelló Cugat (de nou del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.) Loca-
litzades): 972 341 303. Ferran Agulló, 12. Ventalló: Roman
(de nou del matí a deu de la nit Localitzades): 972 793 144.
L'Arbre Sec, s/n. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí
a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre
Localitzades): 972 473 008. Onyar, 2.

Farmàcies de torn www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
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Blanes
Rosario Valle Rincón. Va morir
ahir als 69 anys. Vivia a Blanes. Casa-
da amb Rafael Sánchez Doña i deixa
quatre fills. Exèquies, avui, a les 12 del
migdia, a la capella de Valldoig de Bla-
nes.

Cassà de la Selva
Concepció Vert Ferrer. Va mo-
rir ahir als 89 anys. Vivia a Cassà de la
Selva. Vídua de Ramon Mercader Vilà i
deixa un fill. Exèquies, avui, a les 4 de
la tarda, a la parròquia de Sant Martí
de Cassà de la Selva.

Celrà
Dolors Costa Cervià. Va morir
ahir als 79 anys. Vivia a Celrà. Vídua
de Francisco Castelló Ferrer i deixa un
fill. Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del mig-
dia, a la parròquia de Celrà.

Figueres
Concepción Álvarez Alcánta-
ra. Va morir ahir als 48 anys. Era na-
tural de Figueres i vivia a Figueres. Ca-
sada amb José Jiménez Romera i deixa
una filla. Exèquies, avui, a les 6 de la
tarda, a la parròquia de Vilanant.
Enric Figueras Colom. Va morir
ahir als 94 anys. Era natural de la Po-
bla de Lillet i vivia a Figueres. Vidu de
Teresa Ginjaume Batlle i deixa un fill.
Exèquies, avui, a les 10 del matí, a la
sala de cerimònies de Funerària Em-
pordanesa de Figueres.

Girona
José Lorenzo Foubelo. Va mo-
rir ahir als 69 anys. Vivia a Girona. Ca-
sat amb Isabel Fernández Extremera i
deixa dos fills. Exèquies, avui, a les 6
de la tarda, al tanatori de Girona.

Llers
Mercè Giró Ricart. Va morir ahir
als 90 anys. Era natural de Vilafant i
vivia a Llers. Vídua d’Esteve Malet La-
vall i deixa un fill. Exèquies, avui, a les
10 del matí, a la parròquia de Sant Ju-
lià i de Santa Basilissa de Llers.

Lloret de Mar
Maria Bosch Ferrando. Va mo-
rir abans-d’ahir als 81 anys. Era natu-
ral de Barcelona i vivia a Lloret de
Mar. Vídua de Juan José Collado Ro-
bles i deixa dos fills. Exèquies, avui, a
les 11 del matí, a la parròquia de Lloret
de Mar.
Quintin Chaparro Rico.  Va
morir als 67 anys. Era natural de Pue-
bla de Obando i vivia a Lloret de Mar.
Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Lloret de Mar.

Mieres / Banyoles
Francesc Vilà Costa. Va morir
ahir a l’edat de 84 anys. Vivia a Ba-
nyoles. Casat amb Agnès Molas Plane-
lla i deixa dos fills. Exèquies, demà, a
2/4 de 12 del matí, a la parròquia de
Mieres.

Olot
Albert Villa Collell. Va morir
abans-d’ahir a l’edat de 68 anys. Era
natural d’Olot i vivia a Olot. Casat amb
Claudia Maria Rua Jaramillo i deixa
dues filles. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a la parròquia de Sant Esteve
d’Olot.

Riells i Viabrea /
Sant Celoni
Teresa Fernández Serra. Va
morir ahir a l’edat de 62 anys. Vivia a
Riells i Viabrea. Casada amb Josep

Martín Anfrons i deixa dues filles. Exè-
quies, avui dimecres, a les 4 de la tar-
da, a la parròquia de la Batllòria de
Sant Celoni.

Salt
Carmen Castro Muñoz. Va mo-
rir ahir als 79 anys. Vivia a Aiguaviva.
Casada amb Josep Masó Canals i deixa
cinc fills. Exèquies, demà, a les 9 del
matí, a la parròquia de Sant Cugat de
Salt.

Santa Cristina d’Aro
Antonia Parrillo Marquez. Va
morir ahir a l’edat de 88 anys. Era na-
tural de Cañaveral de Leon i vivia a
Santa Cristina d’Aro. Vídua de Basilio
Regalado Gómez i deixa un fill. Exè-
quies, avui dimecres, a les 6 de la tar-
da, a la parròquia de Santa Cristina
d’Aro.

Sarrià de Ter
Dolors Marti Balló. Va morir
ahir als 85 anys. Vivia a Sarrià de Ter.
Vídua de Jordi Busquets Ayerbe i dei-
xa dos fills. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, a la parròquia de la Misericòrdia
de Sarrià de Ter.

Vidreres
Pere Boada Gasquet. Va morir
ahir als 86 anys. Vivia a Vidreres. Ca-
sat amb Rosa Alucó Rovira i deixa dos
fills. Exèquies, avui, a les 6 de la tarda,
a la parròquia de Vidreres.

Vilademuls
Quimeta Culubret Pou. Va mo-
rir ahir als 76 anys. Vídua de Just Car-
reras Cufí i deixa una filla. Exèquies,
avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia
de Vilademuls.

Les necrològiques www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques

✝

Mieres - Banyoles, 14 d’agost del 2013

Va morir el dia 13 d’agost del 2013, a l’edat de 84 anys,
havent rebut els SS i la BA.

La seva esposa, Agnès Molas; fills, Xavier i Teia, Maria Collell
i Josep; néts, Isis, Francesc, i Jordi; besnéta, Sílvia; germans,

(†) Loreto i Jaume, Joan i Pilar, les religioses M. Collell i Teresa;
nebots, cosins i tota la família participen a les seves amistats i

coneguts tan sentida pèrdua. La cerimònia religiosa se celebrarà
demà dijous, dia 15, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de

Mieres. Sala de vetlla: Tanatori del Pla de l’Estany - Banyoles.

A.C.S.

‘En Riera de Mieres’

Francesc Vilà i Costa

Per a condols: www.memora.cat 

✝
Va morir cristianament a Girona el dia 12 d’agost del 2013, a l’edat de 86 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Els seus germans, (†) Neus, (†) Marcel i (†) Ángeles Gómez, (†) Joan i (†) Valentina Gomila, (†) Lluís A. i Hilda Rossi, (†) Lola i (†) Josep
Mollera, (†) Xavier i María del Carmen Mariño; nebots, (†) Tini, Juan i Piedad Mediavilla, Josep M. i M. Teresa Trincheria, M. Gràcia
i (†) Joaquim Bohigas, Tessi i Axel Romaña, Jordi X. i Dagmar Keller, Nieves, Alicia i Freddy Garay, M. Cristina i Jorge Juan Bueno,

Claudia i Claudio Guevara; besnebots, Juan i Ana Sastre, Elena i Juanjo López, Neus i Carles Julià, Joaquim, Mariona i Raül Suárez, Nathalie
i Fabrice Ravignon, Alejandro i Catherine Durieux, Emmanuel i Magali Caltagirone, Xavier i Sònia Senent, Mireia i Miquel Solavera, Nuri i

Carlos Baró, Marcel, Paloma, Esteban, Lucía, Ian i Irene Giralt, Cris i Moi Oller, Beth i Quique Bretos, Luis; rebesnebots, Valentina i Miguel,
Laura i Diego, Maxence, Louis Antoine, Paul i Marie Domitille, Elisabeth, Philippe, Martin, Louis, Agathe, Capucine, Víctor, Laura i Marc,

Anna i Jordi, Max i Pau, i tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua.

Girona, 14 d’agost del 2013

Pregueu Déu per

Maria Santaló i Sors
A.C.S.

Per a condols: www.memora.cat 

Sarrià de Ter, 14 d’agost del 2013

Va morir cristianament el dia 13 d’agost del 2013, a l’edat de 85 anys.

Els seus fills, Santi i Dali, Miquel i Ester; néts, Corina i Antic, Marta
i Narcís; besnéts, Martina, Oriol i Afra; germana, Mercè; cunyat,
Francisco; cunyada, M. Lluïsa; nebots, renebots i tota la família

participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua.
La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dimecres,
dia 14, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià
de Ter. Sala de vetlla: Tanatori de Girona, ctra. de Sant Feliu, 36.

A.C.S.

‘La Lola de Can Mundi’

Dolors Martí i Balló
Pregueu Déu per

Vídua de Jordi Busquets i Ayerbe

Per a condols: www.memora.cat 

✝

Va morir cristianament el dia 13 d’agost del 2013, a l’edat de 79 anys.

El seu espòs, Josep Masó; fills, Maria Lluïsa, Pere i Concepció, Manel, Sílvia, Pep i Marta;
néts, Guillem i Marta, Ivi i Laura, Maria, Naila, Coral·lí, Marçal; germans, cunyats, nebots i
tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua. La cerimònia en

sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dijous, dia 15, a les 9 del matí, a la parròquia
de Sant Cugat. Sala de vetlla: Tanatori del Gironès, c/ Rocacorba, 2 - Salt.

Salt, 14 d’agost del 2013
Per a condols: www.memora.cat 

Pregueu Déu per

Carmen Castro Muñoz

A.C.S.

Exposicions
AGULLANA
� Baixos de l’Ajuntament. Cerà-
mica dels alumnes de l’escola.
Fins al 18 d’agost.

BANYOLES
� Museu Darder. Història artifi-
cial, vídeo-art, fotografia i escul-
tura, a càrrec de Rosa Brugat,
Elena Font Rodà i Clara Olive-
ras. Fins l’1 de setembre del
2013.
BEGUR
� Sala d’exposicions de les Es-
coles Velles. Carmen Amaya i
Begur. Fins al mes de maig del
2014.

BEUDA
� Sala d’exposició Sant Sepul-
cre de Palera. Exposició foto-
gràfica City series 3.0, de Xavier
Montojo. Fins a l’1 de setembre.
BLANES
� Biblioteca Comarcal. El viaje
imposible. En México con Ro-
berto Bolaño, de Siqui Sánchez.
Fins al 31 de desembre.
� Biblioteca Comarcal. Escaleta
de versos de Joana Raspall
Graó a graó. Fins al 18 d’agost.
� Galeria d’Art L’Arcada. Pintu-
ra del Fons d’Art. Fins al 12 de
setembre.
� Sala García-Tornel. El fotope-
riodista Juli Barber. Blanes,

1967-1977. Fins al dia 8 de se-
tembre.

BOLVIR
� Nova escola Santa Cecília,
davant del poliesportiu. Aigua
en equilibri. de 12.00 a 13.00,
fins al 20 d’agost.

BREDA
� Els Forns. Esgarrips. Imatges i
volums, d’Artur Caracartró.
Oberta fins a l’11 de setembre
del 2013.

CADAQUÉS
� Galeria Iturria. Pintures de
Joaquín Lalanne. Fins al 16
d’agost.
� Museu. Olor de Cadaqués, de

la col·lecció Olor Visual. Fins al
13 d’octubre.
� Societat L’Amistat. Pintura
d’Eva Katz Larsson. Fins al 31
d’agost.
� Societat L’Amistat. Rocamar,
pintura de Ferran Rebollo Peri-
cot. Fins al 31 d’agost.

CALELLA DE PALAFRUGELL
� Local de l’AVAC. Exposició de
Joan Sarquella. Fins al 18
d’agost.

CAMALLERA
� Nau Côclea. Despullar el
temps, instal·lació i dibuixos de
Meritxell Romanos. Fins al 18
d’agost.

CASTELL D'ARO
� Castell de Benedormiens.
Goya a Castell d’Aro. Fins a l’11
de setembre.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
� Església vella. Estilemas. Tra-
zas de pensamiento, de Francis-
co Lira. Fins al 30 d’agost.
� Església vella. Retratos, de
Tony Soto. Fins al 30 d’agost.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
� Ecomuseu-Farinera. Món
agrari a les terres de parla cata-
lana. Fins a l’1 de setembre.
� Museu d’Història Medieval de
la Cúria-Presó, s. XIV. Camins
de Trobar. Fins al 29 de setem-
bre.

DARNIUS
� Sala-museu municipal. Un
any després. Recordant els focs
del 22 de juliol del 2012, foto-
grafies. Fins a l’1 de setembre.
� 2n pis de l’Ajuntament. Expo-
sició de Pilar Martín. Fins al 18
d’agost.
EMPÚRIES
� Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya. La medicina en l’època
romana. Fins al 8 de setembre.
FIGUERES
� Biblioteca Fages de Climent.
Abdon Terrades i el seu temps
(1812-1856). Fins al 30 d’agost.
� Biblioteca Fages de Climent.
Puta postguerra.

L’agenda www.elpuntavui.cat/agenda
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EL BAIX EMPORDÀ CORREU ELECTRÒNIC
baixemporda@ddg.cat

L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols ha presentat un pla de
dinamització econòmica per al
Barri del Puig que inclou un clús-
ter d’empreses tecnològiques, un
viver d’empreses, i ajudes a la re-
habilitació de locals buits, segons
han informat fonts municipals.
Pel que fa al clúster d’empreses tec-
nològiques, s’ubicarà al carrer
Sant Adolf i ja hi ha cinc empreses
del sector interessades en el pro-
jecte. Segons la regidora Dolors Li-
gero, de cares al mes d’octubre s’es-
pera poder iniciar aquesta activi-
tat, amb el desig que altres em-
preses s’hi vagin interessant en el
futur.

El segon element d’aquest pla és
l’obertura del viver d’empreses.
L’Ajuntament busca un local per a
dur-hi a terme aquest projecte,
que haurà de comptar amb vuit
despatxos, com a mínim, i dues sa-
les de reunions. Alhora, també es
necessitarà una persona encar-
regada de la recepció, manteni-
ment i neteja de l'espai. Per cada
sala del viver només es podrà co-
brar un màxim de 200
euros.  Aquells propietaris inte-
ressats en cedir el seu local per fer
aquest viver poden presentar la
sol·licitud fins al 30 de setembre.

El tercer element són les ajudes
per a la rehabilitació dels locals bu-
its del barri, així com per moder-
nitzar els ja existents. Per tal de po-
der-ho tirar endavant, s’han creat
un seguit de subvencions per a ob-
res, així com per a compra de mo-
biliari, adaptació per a persones
amb mobilitat reduïda, retolació i
altres elements per a incentivar el
comerç al barri. Les ajudes també
es podran destinar a pagar una
part del lloguer. Aquestes ajudes no
podran superar els 20.000 euros
per local i no podran ser superiors
al 50% de la inversió.

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

Sant Feliu
elabora un pla
de dinamització
econòmica per
al barri del Puig

La Policia Local de Castell-Plat-
ja d’Aro va detenir la nit del passat
dissabte una persona per un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica per tràfic de drogues. El de-
tingut és un jove de nacionalitat
marroquina, Youssef A., de 26
anys. Els agents de policia estaven
realitzant tasques de vigilància
per la zona del passeig Marítim
quan van observar com dos joves
estrangers iniciaven una conversa
amb el detingut, que els indicava
amb gestos que anessin cap a la
platja. 

Tot seguit, i segons fonts muni-
cipals, els agents van veure com
Youssef A. es va aturar en una jar-
dinera del passeig Marítim, d’on va

agafar una bossa de plàstic de co-
lor blanc i després es va dirigir a la
platja, a la zona on estaven els
dos estrangers. Els tres es van as-

seure a la platja i un dels joves es-
trangers va treure un bitllet de 10
euros.

En aquell moment, un dels jo-
ves es va girar i es va adonar de la
presència policial, la qual havia
passat desapercebuda fins llavors
per l’afluència de gent que hi ha-
via en aquells moments al passeig
Marítim. El jove marroquí, sorprès
per la presència dels agents, va
llençar la bossa de plàstic al terra,
als peus d’un dels joves estra-
ngers, de nacionalitat francesa,
segons les fonts municipals. 

A l’interior de la bossa de plàs-
tic hi havia 12 bossetes de plàstic
transparent amb substància ve-
getals seques, presumptament
marihuana. Segons les fonts, en
l’escorcoll del jove marroquí, se li
van trobar tres bossetes de plàstic
més, amb contingut similar a les al-
tres 12, i diversos bitllets de quan-
titats petites, que sumaven un to-
tal de 245 euros. Per aquest motiu,
es va detenir Youssef A. per un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica per realitzar tràfic de drogu-
es. 

PLATJA D’ARO | DdG

Enxampen un home venent
droga a la platja de Platja d’Aro

La Policia Local el va
detenir després d’observar
com contactava
amb dos compradors



Les bosses de plàstic amb l’herba i els bitllets intervinguts al detingut.

DdG

El berenar de protesta que pares
d’usuaris de la llar d’infants de la
Bisbal d’Empordà havien convo-
cat per ahir a la tarda a davant de
la Casa de la Vila no es va celebrar
perquè l’Ajuntament va denegar-
los l’autorització per celebrar-lo.
L’alcalde, Òscar Aparicio, va argu-
mentar aquesta situació amb el fet
que a la plaça hi havia moviment
de preparatius per actes de la Fes-
ta Major. Així, a davant del castell
assejaven pel concert que s’havia
de celebrar al vespre, mentre que
a dins de l’Ajuntament es prepa-
rava la cercavila d’inauguració, va
comentar el batlle socialista. 

A més d’aquests elements, els

convocants del berenar també
van rebre una notificació oficial de
la denegació en què comunica
que l’àrea de Via Pública n’infor-
mava desfavorablement perquè
«el dia sol·licitat es troba dins la set-
mana de la Fesa Major de la ciutat,
que aquell mateix vespre hi ha
un acte de Festa Major a la plaça
del Castell i que no és tradició
autoritzar actes particulars en
aquests dates i que no seria pos-
sible destinar efectius de neteja de
la brigada de serveis en acabar l’ac-
te». L’alcalde va afegir que res-
pecte que protestin, però que ahir
no podia ser.

Els pares convocants van rebre
la notificació el dilluns, si bé des de

l’Ajuntament ja se’ls havia co-
mentat que no se’ls donaria l’au-
torització. El portaveu d’ERC, a l’o-
posició, Lluís Sais, va manifestar a
les xarxes socials que els argu-
ments de l’Ajuntament «sonen a
excuses de mal pagador» i que
s’hauria d’haver buscat alternati-
ves. Des del comitè de treballadors
de l’Ajuntament, que dóna suport
a les reivindicacions dels pares
(s’oposen a la retallada de treba-
lladors de la llar d’infants), es va co-
mentar que els arguments del go-
vern són legítims, però qüestio-
nables. En tot cas, ahir mateix, un
dels pares ja va presentar una
nova sol·licitud per fer el berenar
el dijous de la setmana que ve.

LA BISBAL D’EMPORDÀ | C.TORRAMADÉ

La Bisbal no permet el berenar
reivindicatiu de la llar d’infants
L’equip de govern argumenta que coincideix amb la preparació d’actes de la Festa Major

L’Ajuntament de Torroella de
Montgrí ha incorporat entre els
aprofitaments de l’espai públic
del massís del Mongrí la gestió de
la fusta que hi ha. Aquest aprofi-
tament s’uneix als que ja hi havia

de les pastures i de la caça. Aques-
ta setmana s’ha acabat el termini
perquè els candidats a aquestes
concessions presentessin les seves
ofertes, que han estat: tres per a les
pastures; una per a la caça; i dues
per a la fusta. La regidora de Medi
Ambient, Sandra Bartomeus, ha
explicat que l’objectiu d’aquestes
concessions (amb la incorporació
de la fusta) és realitzar una bona
gestió de la muntanya i lluitar
contra el risc d’incendis. L’obertura
de les ofertes serà la setmana que

ve.
Així, en el cas de la fusta, el

contracte de la concessió serà de
vuit anys (fins a l’any 2021) i abar-
ca una extensió de muntanya pú-
blica, propietat de l’Ajuntament, de
500,49 hectàrees, d’acord amb el
pla d’ordenació forestal de la mun-
tanya. Els arbres sobre els quals tre-
ballarà l’adjudicatària seran el pi
blanc, el pi pinyer, xiprer i el pi ma-
rítim. Associat al contrate, l’em-
presa adjudicatària haurà de sub-
ministrar estella per abastir anu-

alment la central de biomassa del
col·legi Guillem de Montgrí. El
preu de sortida d’aquesta explo-
tació és de 3.565 euros (sense IVA)
per any. 

En el cas de la fusta, només hi
haurà un adjudicatari, com en
principi en el de caça, en què no-
més s’ha presentat un candidat. Si
compleix tots els requisits i resul-
ta adjudicatari, tindrà 3.383,20
hectàrees (a excepció de les zones
de seguretat i alguna altra exclu-
sió). El preu de sortida del con-
tracte de nou anys és de 6.766,40
euros anuals (sense IVA). 

Finalment, a l’aprofitament de
les pastures s’hi han presentat tres
candidats, els quals tots tres poden
resultar-ne adjudicataris si no es
trepitgen les zones de pastura que

han sol·licitat. En aquest sentit, l’es-
pai total per aquest aprofitament
és de 759,65 hectàrees, que s’han
distribuït en 22 sectors de pastura.
El preu de sortida de la licitació de
la concessió és de 12 euros (sense
IVA) per hèctàrea per als sis anys
de contracte.

Sandra Bartomeus ha explicat
que tots els ingressos que l’Ajun-
tament rebi com a conseqüència
de les concessions d’aquests apro-
fitaments es destinaran a actua-
cions a la muntanya.

TORROELLA DE MONTGRÍ | C.T.B.

Torroella rep dues ofertes per la
gestió de la fusta de la muntanya

Quant a les concessions
de pastura, n’ha rebut 3; i
una per a la de caça a la
zona pública del massís



L’alcalde, Òscar Aparicio.

DIARI DE GIRONA

Els ingressos que
l’Ajuntament percebi de les
concessions es destinaran a
actuacions a la muntanya
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La barca que passeja viatgers per
l’estany de Banyoles, la Tirona,
ha portat 25.000 persones en l’any
que fa que està en funcionament.
Segons el seu responsable, Xa-
vier Guillén, s’ha complert l’ob-
jectiu d’aquests primers dotze me-
sos, però a mig termini es vol ar-
ribar fins als 40.000 usuaris anuals.
Durant aquest estiu, entre els prin-
cipals usuaris hi ha hagut famílies,
gent gran, escoles i universitats i
agències de viatges tant d’Espanya
com de l’estranger. 

Ara fa un any, el 14 d’agost de
2012, l’estany de Banyoles recu-
perava la barca de passatgers des-
prés que aquesta hagués estat dos
anys aturada. L’anterior propie-
tari havia deixat d’oferir el servei
del catamarà Anna perquè es va ju-
bilar, de manera que l’Ajuntament
va decidir comprar-lo, reformar-lo
i posar-li el nom de Tirona. Tot se-
guit va obrir un concurs per a la
seva gestió, que va guanyar la Na-
viliera les Goges.

En aquest primer any de servei,
la Tirona ha transportat 25.000
persones. «Objectiu complert»,
assenyala Guillén, qui recorda
que venien «d’antencedents com-
plicats» i d’haver tingut la barca pa-
rada durant dos anys. De cara a l’a-
ny que ve, l’objectiu és aconsegu-
ir 35.000 viatgers o més, mentre
que més endavant volen arribar
fins als 40.000. «La crisi es nota a
tot arreu, és evident, però tot i
això no ens queixem», assegura
Guillén. 

Segons Guillén, els passeigs en
barca per l’estany estan perdent
l’estigma patit després del naufra-
gi de l’Oca, el 1998. «Tot això ja es

va superant, s’ha treballant molt i
això s’està oblidant, perquè ja fa
molts anys», assenyala el respon-
sable de l’embarcació. 

Ara a l’estiu, la Tirona fa entre set
i nou viatges diaris, mentre que a
l’hivern, quan els viatgers majori-
taris són de la Imserso, solen fer-
se entre quatre i sis viatges al dia.
L’objectiu, però, és atreure ara més
turistes: «Estem treballant per-
què vingui més gent, perquè amb
un any de viatges no n’hi ha prou.
Les agències i les escoles solen pro-
gramar les sortides amb un any
d’antelació, de manera que l’any
passat no hi van ser a temps»,
afirma el patró. «A la gent li en-
canta anar amb la barca, perquè al

voltant hi ha les muntanyes de Ro-
cacorba, Puig Clarà... fins i tot
gent de Banyoles que portava
molts anys sense anar amb la bar-
ca ha pujat i s’ha sorprès», afegeix.
El punt de sortida i d’arribada de
l’embarcació és l’Oficina de Tu-
risme, i el recorregut varia en fun-
ció de l’època de l’any. 

Per tal d’atreure més públic,
Nàutica les Goges programa tam-
bé altres activitats, com ara con-
certs -n’hi ha un cada dijous d’a-
gost a dos quarts de nou del ves-
pre- o una graderia mòbil aquest
cap de setmana pel campionat
d’Espanya de piragua. I és que, se-
gons Guillén, Banyoles ha de treu-
re tot el partit que pugui de l’esta-

ny a nivell turístic: «La barca era
l’eina que necessitava Banyoles,
perquè és un dels seus motors», as-
senyala. 

Guillén es va interessar per la
barca quan es va assabentar, a
través de la premsa, que l’anterior
propietari s’havia jubilat. La seva
intenció inicial va ser comprar
l’embarcació, però no tenia prou
diners, de manera que ho va des-
cartar. Finalment, va ser l’Ajunta-
ment qui va assumir la compra i la
reparació del catamarà i Guillén va
decidir presentar-se al concurs
públic convocat per a la seva ges-
tió. La concessió municipal és de
quatre anys prorrogables a dos
més. 

BANYOLES | LAURA FANALS

La barca de Banyoles ha dut
25.000 passatgers en un any

Segons el seu patró, Xavier Guillén, l’objectiu és arribar als 40.000 viatgers anuals 

La «Tirona», ahir, fent un dels seus recorreguts per l’estany de Banyoles. 

ANIOL RESCLOSA

El Festival Gastromusical del
restaurant El Molí de l’Escala rebrà
avui la cuina de Paco Pérez i la mú-
sica d’Amparo Sánchez, excom-
ponent del grup Amparanoia. El
propietari del restaurant Miramar
oferirà un menú basat en ingre-
dients de qualitat del territori,
mentre que Sánchez presentarà les
cançons del seu segon disc en so-
litari. El sopar-espectacle comen-
çarà a les nou del vespre.

Paco Pérez compta amb dues
estrelles al restaurant Miramar de
Llançà, establiment que regenta
des de fa més de 20 anys amb la
seva esposa, Montse Serra. El res-
taurant Enoteca de Barcelona, al
qual assessora, en té dues més. 

El menú que el cuiner oferirà
aquesta nit s’obrirà amb un tàrtar
de tomàquet amb bou de mar,
seguit d’un caneló de porcell i lla-
gosta i un lluç «mediterrània-
ment». Els postres seran un cornet
de cacau i flors, mentre que el so-
par es maridarà amb una selecció
de vins de la DO Empordà i de Toni
Gata. 

La cuina de Pérez maridarà
amb la música d’Amparo Sánchez,
que presentarà les cançons del
seu últim disc, Alma de Cantaora.
Amb l’amistat com a protagonista,
l’àlbum mostra la rebel·lia de la
cantant i compta amb col·labora-
cions de Bongo Botrako i Chalart
5. 

El to íntim i suau de l’àlbum va
suposar un gir en la seva carrera,
tot donant un impuls a un estil pro-
pi caracteritzat per una instru-
mentació exquisida i un so en
acústic original que ha mantingut
en els darrers cinc anys. 

L’ESCALA | DdG

Paco Pérez 
i Amparo
Sánchez
arriben avui al
Gastromusical
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Platja d’Aro ha començat una campanya de conscienciació ciutadana sobre el manteniment i neteja de la façana
del municipi. Per això, s’han instal·lat en els espais més concorreguts cigarrets, xiclets, taps d’ampolla i pipes de grans
dimensions per recordar als usuaris que les deixalles no s’han de llançar a la sorra. També es reparteixen 20.000
cendrers reutilitzables i tres persones es dediquen a recollir els petits elements que la gran maquinària no pot retirar. 



Campanya de conscienciació ciutadana a Platja d’Aro 

La Biblioteca de Palafrugell i
l’Hotel Hostalillo de Tamariu or-
ganitzen avui un taller de batuts en
família. L’objectiu és aprendre a fer
còctels nutritius amb fruites de
temporada, tot descobrint la ma-
nera com poden canviar la densi-
tat, les textures i els colors. 

El taller, que se celebrarà a l’Ho-
tel Hostalillo a partir de les dotze
del migdia, està destinat a infants
a partir de sis anys. Les inscrip-
cions s’han de fer a la Biblioteca.

Palafrugell ha organitzat aques-
ta activitat amb l’objectiu d’exter-
nalitar els serveis culturals a altres
zones del poble durant aquest

mes d’agost. L’Hotel Hostalillo és
un emblemàtic establiment de
tres estrelles, ple d’història i situ-
at al peu de la cala de Tamariu. Tot
i mantenir l’essència original, l’Ho-
tel Hostalillo va ser renovat el 2011
i compta amb 62 habitacions.
També disposa d’una nova sala de
reunions polivalent per acollir tot
tipus de reunions i esdeveniments,
amb vistes al mar. 

TAMARIU | DdG

Tamariu organitza avui
un taller de batuts
naturals en família 

L’objectiu és aprendre a fer
còctels nutritius amb fruites
de temporada, tot descobrint
les densitats, textures i sabors
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LAURA FANALS

Lars 

Després de passar uns dies amb uns amics a Blanes,
l’holandès Lars, de disset anys, s’estarà a Sant An-
toni de Calonge durant una setmana. La propera pa-
rada serà Platja d’Aro, on també s’estarà uns dies.
El trobem en una pausa del seu passeig en bicicle-
ta, mentre fuma un cigarret i fa fotos a la badia de
Palamós. 

Què l’ha portat a passar les vacances a la Costa Bra-
va? 

Vinc a Sant Antoni amb la meva família des que vaig
néixer. Últimament, a més, també he començat a ve-
nir amb els meus amics. Aquest any he passat uns dies
a Blanes amb la meva colla, ara sóc aquí a Sant Antoni
amb la família i després passarem uns dies a Platja d’A-
ro. 

On s’ha allotjat, en cada cas? 
Sempre anem de càmping, perquè és el que surt més

bé de preu.

Què és el que més l’atrau d’aquesta zona? 
M’agrada perquè s’organitzen moltes activitats i sem-

pre hi ha alguna cosa a fer, és fantàstic. Blanes potser
és més per a gent de la meva edat, sobretot perquè hi
ha Lloret al costat, però Sant Antoni és un lloc perfecte
per a les famílies. Quan estava a Blanes vam sortir molts
dies per Lloret i també per Blanes mateix, i ara estic
aprofitant per descansar. 

A què es dedica, durant les vacances? 
Estirar-me al sol per posar-me moreno, nedar,

menjar, beure... Relax total!

Ha provat la gastronomia local?
Sí, i tant! Paella, sangria, tapes... m’agrada tot molt. 

Alguna queixa o quelcom que cregui que s’ha de
millorar?

No. De fet, si continuem venint cada any, és perquè
hi estem molt bé. 

Hi ha massa turistes? 
No, està bé. 

Creu que continuarà venint en els propers anys,
doncs? 

Sí, segur que sí. R

P

R
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R
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R
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LAURA FANALS | SANT ANTONI DE CALONGE  
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EN LARS ÉS
FIDEL A LA
COSTA BRAVA,
ON VE DE
VACANCES DES
QUE VA
NÉIXER.
AQUEST ANY
HA PASSAT
UNS DIES A
BLANES AMB
ELS SEUS
AMICS I ARA
DISFRUTA
D’UNA
SETMANA DE
RELAX A SANT
ANTONI DE
CALONGE. LA
PROPERA
PARADA SERÀ
PLATJA D’ARO. 

«Blanes és més per a
gent de la meva edat,
Sant Antoni és ideal
per a les famílies»

Origen: 
Holanda 

Estiueja a: 
Blanes i Sant
Antoni de
Calonge 
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Santa Cristina d’Aro serà l’escenari, aquesta
nit, de la 14a edició de la Nit d’Il·lusió, organitza-
da un cop més pel Mag Xevi i que comptarà amb
grans figures de la màgia internacional. Aques-
ta vegada, els convidats seran els mags Silvana,
Marin, Alana, Protat i Pilou. L’espectacle ja té les
entrades esgotades, i és que s’ha convertit en
una de les grans cites de l’estiu a la Costa Brava
i tot un referent en el gènere. De fet, la Casa Mà-
gica de Santa Cristina és un dels museus més
grans i originals del món relacionats amb la mà-
gia. 
El Festival se celebrarà a la sala polivalent de l’Es-

pai Ridaura, puntualment a partir de dos quarts
d’onze de la nit. Es tracta d’un espectacle apte
per a tots els públics organitzat per Mans Màgi-
ques del Món amb el suport de l’Ajuntament, la
Generalitat i la Casa Màgica  



Sta Cristina Nit de màgia amb Xevi
fEStivAl

 LLOC: Santa Cristina d’Aro 
� HORARI:  A les 22.30 h. 
 PREU: 20 € (esgotades)
 ADREÇA: Espai Ridaura. Sala polivalent (darrera de
la benzinera BP) 

14A nit d’il·luSió 

El mag Xevi, en una edició anterior. 
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ANIOL RESCLOSA

La platja Gran de Palamós va ser ahir l’escenari d’una guerra de xeringues d’aigua de colors. L’activitat, destinada
als més petits, va estar amenitzada a càrrec de Fefe. Els particiapants, vestits amb samarretes blanques i banyadors,
van «lluitar» per embrutir-se els uns els altres amb les xeringues d’aigua tintada, tot tenyint la platja palamosina de
crits i colors.



Guerra de xeringues d’aigua a la platja de Palamós 

DIARI DE GIRONA

L’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro va tornar
quedar petit en una nova edició de l’espectacle de
Retrobem la Sarsuela, que va reunir gairebé 350
espectadors. La companyia de sarsuela Ciutat Comtal va
acabar la seva actuació enmig de grans aplaudiments. 



Sarsuela a Santa Cristina d’Aro 

JOAN COMALAT

L’espai de joventut Cal Drac de Banyoles va organitzar
una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la
pel·lícula Shutter Island. La gran novetat d’aquesta edició
va ser que el so del film es podia escoltar a través de
Ràdio Banyoles. 



Cinema a la fresca a Banyoles 
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Moltes felicitats, Alba, pels teus 12
anys!!!! De part de la mare, en Lluís,
Marina i l’Adrià. Cada dia més guapa!!

Els teus néts i tots aquells que
t´estimem et volem desitjar moltes
felicitats, avi. Gaudeix del dia! 

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ
A  fets.diaridegirona@epi.es (CAL INDICAR EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

Per molts anys, Pitu!!! De part dels
pares, el teu germà i els teus avis.
Passa-ho genial en el teu dia!

Dolors!!!! Per molts anys. I avui, de
futura «Mami». T’estimem molt i et
desitgem que passis un gran dia.

Avui en Barbero fa 35 anys. Els teus
amics et desitgem un molt feliç dia
d’aniversari. T’estimem!!!!

Si coneixeu en Xevi, no dubteu a
felicitar-lo. Avui fa anys i estarà molt
content. Felicitats i seny!

Els avenços tecnològics, la igu-
altat de gènere i el medi ambient
són, per aquest ordre, els as-
sumptes que més interessen als jo-
ves espanyols d'entre 15 i 30 anys,
segons l' Informe de la Juventud en
España 2012, publicat per l'Insti-
tuto de la Juventud (INJUVE). L'es-
tudi revela que un 79% prefereix
formar una família en què els dos
treballin i comparteixin les tasques
domèstiques, però, a l’hora de
parlar de la cura dels fills, un 25%
considera que és la dona la que ha
reduir el temps que dedica al seu
treball per realitzar aquesta tasca.

Els joves se senten satisfets amb
la vida en general-un 7,6 sobre 10,

per sobre de la mitjana europea-i,
quant a afectes, donen importàn-
cia als amics (96,8%), la família
(94%) i la salut (92,8%). Els di-
ners, el sexe i l'aspecte físic queden
més relegats del que habitual-
ment se suposa.

El més important per als joves
que han participat de l’estudi, en
l'esfera pública, és «ser lleial als
amics i a la gent pròxima», «la
igualtat d'oportunitats entre les
persones», «ajudar els altres i pre-
ocupar-se pel benestar dels al-
tres» i «tenir cura del medi am-
bient». Mostren menys interès per
la immigració, la religió i la políti-
ca. L'interès per aquesta última
continua estant per sota de la mit-

jana europea (26,4% davant del
34% de la UE). Les noves tecnolo-
gies tenen una presència massiva
en aquest grup de població que
l'estudi anomena «generació jove
globalitzada». I són fonamentals en
les relacions socials, encara que
per darrere de «sortir amb els
amics». El 2009, utilitzaven les
xarxes el 60% dels joves i, el 2011,
va pujar fins al 90%. Les dones les
utilitzen més que els homes.

En els dos últims anys s'ha pro-
duït un petit repunt en el percen-
tatge de joves que finalitzen els es-
tudis de Secundària, així com dels
que cursen estudis universitaris.
Espanya està per sobre de la mit-
jana europea en percentatge d'a-

lumnes que acaben la seva for-
mació universitària i l'abandona-
ment escolar també s'ha reduït, tot
i que segueix estant per sobre de la
mitjana europea.

La desocupació està augmen-
tant des de 2007 entre aquest sec-
tor, que és menys emprenedor
que la mitjana europea. En els sa-
laris, es manté la tendència relati-
va a la desigualtat salarial de les do-
nes joves, que guanyen, de mitja-
na, 104 euros menys al mes que els
homes. En els últims anys s'ha
reduït la taxa d'emancipació, que
ha passat del 25% del 2008 al 20%
de 2012. El 84,8% dels que no tenen
autonomia econòmica rep ajuda
dels seus pares. Els emancipats vi-

uen majoritàriament en parella i
sense fills. Només un 4,3% viuen
sols, i un altre 5% en pisos com-
partits. Tenen pocs fills ia edats tar-
danes, encara que el seu desig és
tenir més. El nombre d'embaras-
sos no desitjats ha baixat, malgrat
que una porció rellevant de joves
realitzen sexe «de risc». Baixa el
consum de drogues (tabac, càn-
nabis i cocaïna), amb l'excepció de
l'alcohol.

L'informe s'ha elaborat amb
una enquesta a 5.000 persones i
dades extretes d'una trentena de
fonts secundàries. Espanya té una
població de 7,5 milions de perso-
nes davant els 15 i els 29 anys, un
15,6% de la població total.

GIRONA | P.R

El 25% dels joves creuen que la dona ha 
de cuidar els fills i treballar menys

Segons una enquesta sobre la joventut espanyola, els interessa la tecnologia i la igualtat de gènere i valoren l’amistat
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Amer, Banyoles, Begur,
Cassà de la Selva, Llançà, Ma-
çanet de la Selva, Salt, Sant
Antoni de Calonge, Sant Pere
Pescador, Sarrià de Ter i Vila-
blareix.

CALDES DE MALAVELLA
Concert A les 10 de la nit als
jardins de les Termes Romanes
actuació de Pep Poblet & Nito
Figueras que presentaran l’es-
pectacle conjunt del nou disc
«Versió Original» dins del cicle
musical Glopets d’Estiu.

CAMALLERA
Cançó d’Autor A les 10 de la
nit a la Plaça Feliu de Camalle-
ra, concert de Burruezo & Bo-
hèmia Camerata Trio. En el
marc del V cicle Camallera Can-
çó d'autor. Preu: 10€

CAMPRODON
Concert A les 8 del vespre al
monestir de Sant Pere concert
de l’orquestra de Cambra de
l’Empordà amb les 4 estacions
porteñas d’Astor Piazzola i mú-
sica dels segles XIX i XX. 

EL PORT DE LA SELVA
Concert A les 8 del vespre al
monestir de Sant Pere de Ro-
das concert de Carles i Sofia al
piano.

L’ESCALA
Gastromusical A la nit al
restaurant el Molí de l’Escala
festival Gastromusical amb el
cuiner Paco Pérez i la cantant
Amparo Sánchez.

SANT FELIU DE GUIXOLS
Porta Ferrada A 2/4 d’10 de
la nit a la Casa Nadal-Udaeta
actuació del Quartet Clàssic de
l’Ensemble Athenea. Activitat
gratuïta.

Porta Ferrada A 2/4 d’11 de
la nit a l’església del Monestir
recital musical d’Alexei Volodin
interpretant obres de Beetho-
ven, Chopin i Rachmaninov dins
del festival Porta Ferrada.

SANTA COLOMA DE FARNERS
Nits a la Fresca A partir de
les 10 de la nit a la Plaça Far-
ners, concert del cantautor
Cesk Freixas. Dins del cicle Nits
a la Fresca a la Plaça Farners.
Organitza: Bar Sport, Bar-Res-
taurant Àgora, Bar Sant Martí,
Bar El Caliu. Entrada gratuïta. 

AGULLANA 
Festa Major A 2/4 de 7 de la
tarda a la Plaça Major d’Agulla-
na, gran festa de l'escuma amb
el grup Spexen Expectacle.

A 2/4 de 12 de la nit als Jar-
dins de La Societat,  Ball de nit
amb l’actuació dels grups Músi-
ca Tres i Boys Damm. 

BANYOLES
Festes d’Agost A les 10 de
la nit al Claustre del Monestir
de Banyoles, Paco Viciana -
Concert de piano 25 anys cre-
ant música. Concert inaugural
de les Festes d'Agost. Gentile-
sa del celler Espelt. Activitat
gratuïta amb aforament limitat.
Les entrades es podran recollir
una hora abans al Claustre del
mateix Monestir. Col·laboren:
Celler Espelt (Coll de Roses),
Fordahl Capital. 

BEUDA
Festa Major de Santa Maria
de Segueró A les 7 de la
tarda, espectacle infantil amb
La Caixa de Trons.

A les 10 de la nit, concert i
ball amb La Bando Platos Band.

A  2/4 d’1 de la matinada,
concert d’Acordes a ti.

DARNIUS
Festa Major Durant tot el
dia a la Plaça Major, inflables
per a la mainada.

A les 6 de la tarda al parc in-
fantil, xeringada i jocs d’aigua
per als més petits.

A les 8 del vespre al Pati de
l’Escola, Poemestiu. Recital de
poemes diversos.

A les 10 de la nit, concert i
ball de festa major, amb l’actua-
ció de l’orquestra Kirtana.

HOSTALETS D’EN BAS
Festa Major A les 9 de la nit
al Carrer Teixeda, sopar popular
per tots els vilatans. 

Tot seguit, recital d’havane-
res amb l’actuació del grup Vo-
ramar. Hi haurà rom cremat.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
Festa Major A 2/4 de 6 de la
tarda a la Plaça de l’Ajunta-
ment, plantada de gegants.

A les 6 de la tarda a la Plaça
de l’Ajuntament, Pregó i trenca-
ment del càntir.

A 1/4 de 7 de la tarda des de
la Plaça de l’Ajuntament, cerca-
vila d’inauguració.

A 2/4 de 10 de la nit a la Pla-
ça Germans Sitjar, Festa de l’Es-
cuma per a tothom.

A les 11 de la nit a la Plaça
del Castell, representació tea-
tral de Don Juan Tenorio (Joan
Pera i Lloll Bertran). Preu: 14e

A les 11 de la nit al Pàrquing
del Camp de Futbol, Pulse Fes-
rival empordanès de música
electrònica.

A 2/4 de 12 de la nit a l’esce-
nari Barraques, concurs musical
escena bisbalenca.

A les 12 de la nit a l’Espai Ca-
sal Estel Roig, concert de Trem-
pant i Coalición Canalla.

PLATJA D’ARO
Festa Major A les 10 del
matí a la Biblioteca Mercè Ro-
doreda, Bibliofesta Taller d’S-
crap. Elaboració d’un mini àl-
bum, a càrrec de Sònia Rodrí-
guez. Adreçat a adults. Inscrip-
cions a la Biblioteca pública.
Preu: 8 euros.

A les 5 de la tarda, Bibliofes-
ta. Campionat de Sudoku. Exte-
riors de l’ajuntament. Inscrip-
cions prèvies a la biblioteca.

De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la
tarda als exteriors de l’Ajunta-
ment, Bibliofesta. 1a Trobada
de Col·leccionistes i Intercanvi
de Punt de Llibre.

A les 7 de la tarda, visita tea-
tralitzada a la Vil·la Romana de
Pla de Pal·lol.

A les 9 de la nit a la Planta
Baixa de l’Ajuntament, lliura-
ment del 2n Premi de Recerca
Local Jordi Comas.

A les 11 de la nit a la Plaça
Mil·lenari, concert de festa ma-
jor amb La Salseta del Poble
Sec. Hi haurà servei de bar.

PÚBOL
Festa Major A les 5 de la
tarda a la Plaça del poble, jocs
per a la mainada.

A les 11 de la nit, recital
d’havaneres amb Els Pescadors
de l’Escala, a la plaça. Hi haurà
rom cremat per tothom.

RIBES DE FRESER
Festa Major A les 8 del ves-
pre a la Plaça del COI (Ajunta-
ment). Inauguració dels jocs
olímpics 2013 de Ribes.

A les 10 de la nit al Passeig

Olímpic de la Saida, 3er Sopar
de Bandera.

A les 10 de la nit a la Plaça
del Mercat, audició i ballada de
sardanes amb la cobla Lluïsos
de Taradell.

A les 12 de la nit, al Pavelló
Olímpic de Ribes, concert amb
els grups La Bella i les Bèsties,
Gerard Quintana, Afrochi Gua-
wa i Dj. Franxo.

ROSES
Festa Major A les 5 de la
tarda al port pesquer visita
guiada i la subhasta del peix.

A les 8 del vespre al recinte
firal de l’antic càmping Bahia fi-
res i barraques.

A les 11 de la nit al recite fi-
ral concert de Planeta 13 i Bon-
go Botrako.

TORTELLÀ
Festa Major A les 6 de la
tarda, animació infantil a càrrec
d’Els Xancleta.

A prtir de les 12 de la nit, Nit
Jove amb l’actuació dels Torte-
llinis, Removida i Calvari.

VILABERTRAN
Festa Major A les 7 de la
tarda a la plaça de l’església
concert amb l’Orquestra La Cha-
ta.

A 2/4 de 12 de la nit a la pla-
ça de l’església ball de nit amb
l’orquestra La Chata.

PLATJA D’ARO
Presentació literària A les
8 del vespre a la planta baixa
de l’Ajuntament presentació
d’«Introducció a la història de
Catalunya. Una nova perspecti-
va» de Carles Camps, Joan Ca-
valler i Armand Sanmaded de la
Fundació Estudis Històrics de
Catalunya i tot seguit lliura-
ment dels premis del premi de
recerca local Jordi Comas.

GIRONA
Ludoteca De 2/4 de 7 de la
tarda a 2/4 de 9 de la nit a la
plaça Tomàs Baraut ludoteca
infantil al Pont Major.

Contes A 2/4 de 7 de la tar-
da al Centre Bonastruc ça Porta
tardes de contes i llegendes al
call a càrrec de l’equip El Ginjo-
ler.

PLATJA D’ARO
Club infantil De les 11 del
matí a les 5 de la tarda a la
platja Gran, Ridaura, mini club
infantil i ludoteca per a infants
de 3 a 12 anys.

GIRONA
Museu Història dels Jueus

Durant tot l'any, de dimarts
a divendres de 10 del matí a 2
del migdia; tardes de dimecres
de 4 a 6 de la tarda. Durada: 1
hora. Visita per a centres edu-
catius i associacions culturals.
Recorregut didàctic pel Museu
per conèixer l'evolució històri-
ca del call i la comunitat jueva
de Girona. Cal reserva prèvia.
Organitza: Patronat Call de Gi-
rona www.girona.cat/call Con-
tacte: Museu d'Història dels
Jueus. Tel 972 21 67 61 / 
callgirona@ajgirona.cat

Call Endins Recorregut per
les sales del Museu d'Història
del Jueus, que consisteix en

explicar els aspectes de la
vida quotidiana, festes, rituals
i moments importants del cicle
de la vida dels jueus i les jue-
ves que van viure a la nostra
ciutat i a Catalunya durant l'e-
dat mitjana. Durant l'explicació
es coneixeran elements con-
crets de les vides de personat-
ges de la comunitat hebraica
que van viure a la Girona me-
dieval. Com a elements de su-
port de la narració, s'utilitza-
ran els textos dels panells i els
fulls de sala del museu. Les
peces de les vitrines, fotogra-
fies dels panells, maquetes i
els diferents audiovisuals ser-
viran d'exemple visual pel dis-
curs que s'està explicant. Dies:
de dimarts a dissabte a les 12
del migdia al Museu d'Història
dels Jueus. Organitza: Patronat
Call de Girona i Punt de Ben-
vinguda. Durada: 45 minuts.
Preu: 6€.  Informació i reser-
va: callgirona@ajgirona.cat o
al telèfon 972 21 67 61.

BLANES
Visites infantils al port
Els dissabtes de juliol i agost, a
les 7 de la tarda, visites guia-
des infantils al Port de Blanes.
El preu d’aquesta activitat és
de 3€. Reserves anticipades a
les oficines de turisme. Con-
tacte telefònic: 972 330348

Visites nocturnes Els di-
vendres i els dissabtes dels
mesos d’estiu, visites guiades
nocturnes per municipi de Bla-
nes. Es porten a terme a les 9
de la nit, amb sortida des de la
Oficina de Turisme de Blanes
(Pl. Catalunya). El preu d’a-
questa sortida per persona és
de 3,5€. Informació i reserves
al telèfon: 972 330348.

CALDES DE MALAVELLA
Visites turístiques El mu-
nicipi de Caldes de Malavella
ofereix tots els diumenges
d’estiu, a les 11 del matí, una
visita guiada per descobrir al-
guns dels racons més sorpre-
nents i part de la història del
poble. Preu: 3€ Podeu reservar
prèviament a l’Oficina de Turis-
me de Caldes de Malavella, des
d’on sortiran les visites. Info:
www.caldesdemalavella.cat

PALAMÓS
Visita guiada al poblat íber
del Castell Cada dimarts
d’estiu, a 2/4 de 7 de la tarda,
visita guiada per conèixer el
poblat iber de Castell. Una visi-
ta per descobrir un dels parat-
ges més bells de la Costa Brava
i la història del poblat en època
dels ibers, fins al seu abandó
en època romana. Us heu d’in-
formar al Museu de la Pesca.
Telèfon 972 600 424.

Subhasta del Peix De di-
lluns a divendres, pots fer la Vi-
sita guiada a la subhasta del
peix que organitza el Museu de
la Pesca. A través d'uns audio-
visuals, plafons expositius i l'a-
companyament en tot moment
d'un guia, t'expliquen en direc-
te el funcionament de la sub-
hasta i l'origen de les espècies
que s'hi veuen, les embarca-
cions que les capturen, els cala-
dors on treballen els pescadors
i com s'organitzen entorn a la
confraria. Visites diàries a les
16:30h, a les 17:00h i 17:30h.
El preu de la visita és de 1’5 €.
Us heu d’adreçar al Museu de la
Pesca. Telèfon 972 600 424 

RIPOLL
Monestir Visita guiada al
Monestir de Ripoll i Centre
d'Interpretació del Monestir.
Es portarà a a terme els diu-
menges 7, 14, 21 i 28 de juliol

a partir de les 11 del matí. El
Punt de Trobada serà el Cen-
tre d’Interpretació del Mones-
tir - Oficina de Turisme. Per a
més informació i reserves,
contacteu amb l’oficina de Te-
rra de Comtes i Abats. Núme-
ro de telèfon: 972 70 45 56

ROSES
La Ciutadella Durant el mes
d’agost, cada dia a l’Espai Cul-
tural la Ciutadella de Roses,
Passejades d’història. Visita
guiada. 18h (francès) / 19h
(castellà) i 20h (català, excepte
divendres). Preu: 5€, menors
de 7 anys gratuïta. Per a més
informació, podeu trucar al nú-
mero de telèfon 972 151466.

Nit d’Aventures i Vaixells
Tots els dilluns d’aquest mes
d’agost, a les 9 de la nit, visita
guiada nocturna Nits d’Aven-
tures i Vaixells, al Castell de la
Trinitat. Visita guiada noctur-
na i copa de cava. Preu: 10 €,
menors 7 anys. Gratuït.

TORROELLA DE MONTGRÍ
Torroella i l’Estartit amb en-
cant Un estiu més el Museu
de la Mediterrània presenta
una programació de visites
guiades per gaudir de l’estiu i
del territori d’una manera re-
frescant i curiosa. Aquest any
es proposen un total de cinc
visites guiades variades aptes
per a tota la família i per a tota
la gent que vol conèixer més i
millor casa nostra. Es propo-
sen 5 passejades comentades
per a persones curioses que
permetran descobrir als visi-
tants el ric patrimoni cultural i
natural del municipi durant els
mesos de juliol i agost. Per a
més informació i/o reserves,
podeu escriure a info@museu-
delamediterrania.cat

GIRONA
33è Premi de Novel·la Cur-
ta Just Manuel Casero La
Llibreria 22 convoca el XXXIII
Premi de Novel·la Curta Just M.
Casero, en homenatge a la
seva vinculació amb Girona i la
seva cultura. Les obres pre-
sentades hauran de ser inèdi-
tes, en català, i no podran ha-
ver estat premiades en cap al-
tre concurs literari. Els origi-
nals es presentaran en cinc
còpies, mecanografiats a do-
ble espai i a una sola cara.
L’extensió mínima serà de 75
fulls DIN-A4 i la màxima de
100 fulls. Les obres s’han de
presentar a la Llibreria 22
(c/Hortes, 22, de Girona)
abans del proper dia 1 de
setembre, tot fent constar el
nom i l’adreça de l’autor. En
cas de presentar-se sota un
pseudònim caldrà adjuntar-hi
la plica. Els premis seran: un
primer premi de 2.200 euros i
un segon de 600 euros. L’obra
serà publicada per l’editorial
Empúries. La Llibreria 22 es
reserva l’autorització i condi-
cions per a la publicació de l’o-
bra finalista, durant 1 any. Per
accedir a les bases visiteu:
http://premiscasero.net

GIRONA
Museu d’Història dels
Jueus Les diferents llen-
gües han estat emprades pel
poble jueu en diferents mo-
ments i entorns, però també
amb finalitats diferents. Per
això, l'exposició Les llengües
del judaisme, que es pot visi-

tar fins al proper 30 de se-
tembre al Museu d’Història
dels Jueus (C/ Força, 8), arren-
ca dels temps més antics del
Poble d'Israel i presenta l'he-
breu com a llengua de la Bí-
blia; i arriba fins al món ac-
tual, on l'hebreu és una la
llengua oficial d'un dels es-
tats creats al segle XX.

Museu del Cinema Fins al
26 de gener de 2014, el
Museu del Cinema de Girona
acull l’exposició Cinema Im-
près: Art i publicitat en paper
(1895-1980). Es tracta d’una
mostra que reivindica ara
aquest patrimoni cinemato-
gràfic que, al costat del cel·lu-
loide, va permetre difondre el
setè art arreu del món. Més
de 280 cartells, fotografies de
rodatges, programes de mà,
postals i fins i tot cromos om-
plen la sala d'exposicions
temporals i repassen un estil
de publicitar pel·lícules que
les noves tecnologies han
arraconat. Entrada lliure.

Bòlit El Bòlit de la Rambla
acull fins al proper 29 de
setembre l’exposició Give me
three days. El resultat d’un
experiment en el qual cinc ar-
tistes s’han ficat en la pell
d’un turista per conèixer la nit
gironina de dalt a baix. Els au-
tors d'aquests cinc itineraris
són artistes professionals que
es van allotjar a la ciutat du-
rant tres dies, gràcies a la
col·laboració dels hotels, amb
l'objectiu de definir, armats
només amb una tauleta (ta-
blet, iPad...) uns trajectes de-
cididament no convencionals,
alguns dels quals encara con-
serven el punt de caramel de
tot el procés innovador.

FIGUERES
Biblioteca La Biblioteca Fa-
ges de Climent de Figueres
acull aquest agost l'exposició
Puta postguerra.   El pintor
Francesc Vicenç Nogueroles
(Gandia, 1965), en un gest de
generositat, s’ha arriscat a rea-
litzar una interpretació per mit-
jà dels pinzells de l’obra de l'es-
criptor Josep Piera. El resultat és
l’exposició que es podrà veure
fins el proper 31 d’agost a la Bi-
blioteca Fages de Climent..

LA JONQUERA
Museu Memorial de l’Exili

El MUME presenta una
nova proposta a l’espai Bio-
grafies d'exiliats, amb docu-
ments de Josep Vilalta i Maria
Florensa, dos mestres exiliats
a França. En aquest espai
s’exposen, de manera alterna
i temporal, diversos exemples
de persones o famílies exilia-
des que han cedit documen-
tació o objectes que testimo-
nien la diversitat i la comple-
xitat de l'exili republicà. Per a
més informació consulteu el
web:www.museuexili.cat

L’ESCALA
Hostal Empúries L’art del
pintor Manolo Sierra s’instal·la
aquest estiu a l’Hostal Empú-
ries de l’Escala. Amb l’esposi-
ció La Vida Dentro ens convi-
da a endinsar-nos en un món
d’objectes tocats per la llum,
on el blanc es multiplica en
una infinitat de tons i mati-
sos, de la mà sincera del seu
creador. El pintor ens mostra
una selecció d’obres recents i
alguna d’anys anteriors que
posa en relació amb les ac-
tuals. Lluny de pretendre
buscar un fil conductor, sí que
hi ha un denominador comú:
la llum en un espai interior. Es
podrà visitar del 6 de juliol
al 16 de setembre.
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Agenda i Cartellera Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a la direcció 

de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

LLAGOSTERA
Música clàssica A les 10 de
la nit al Petit Casino de Llagos-
tera, concert a càrrec de l’Or-
questra de Cambra Filharmòni-
ca Copernicus Wagner. Una de
les millors orquestres d’Europa
arriba al municipi amb un pro-
grama dedicat al bicentenari de
Richard Wagner (1813 - 1883).
Preu: 18 € (taq.) / 15 € (ant.).

EL PORT DE LA SELVA
Festival de Música de Sant
Pere de Rodes A les 8 del
vespre al Monestir de Sant
Pere de Rodes, concert del duo
Carles & Sofia (piano duo). In-
terpretaran peces de Schubert,
Brahms, Ravel i Falla. Per a més
informació, visiteu el web:
http://festivalsantpere.com

CALELLA
Festival de Cap Roig A les
10 de la nit als Jardins de Cap
Roig, concert de Neus Mar,
Blaumut i Gossos. Tres apostes
de la música catalana actual,
joves i veterans, en un únic re-
cital. Els de Manresa arriben
per presentar el darrer disc, Ba-
tecs, un gir cap a les guitarres
emotives i farcides de petits
detalls melòdics. Més informa-
ció:www.caproigfestival.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Porta Ferrada A 2/4 d’11
de la nit a l’Església del Mones-
tir de Sant Feliu, concert de
piano a càrrec d’Alexei Volodin.
Interpretarà diverses peces de
Beethoven, Chopin i Rakhmani-
nov. Preu: 35€ / 20€ Per a
més informació visiteu el portal
web: www.portaferrada.com
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