
Coneixia el poble perquè ja hi venia el
seu pare, però no va ser fins que va
néixer el seu fill que no van començar
a venir cada estiu. Des de llavors han
convertit l’Escala en el seu poble de
l’estiu i Mercè assegura que de vendre
tan bé el poble ja hi ve tota la seva
família. 

És la primera vegada que ve a estiuejar
a l’Escala?

No, ja fa 18 estius que hi venim i alguna
Setmana Santa també, si podem. Tot i
que abans de passar-hi els estius, ja hi ha-
via estat. 

I què els va portar a l'Escala?
Vaig conèixer el poble perquè ja hi ve-

nia el meu pare, que sempre llogava una
casa a la Mar d'en Manassa. Quan vaig que-
dar embarassada del meu fill petit vam de-
cidir venir-hi a passar l'estiu. A l'Escala ens
hi trobem molt bé, ja que tenim el mar a
prop i podem fer excursions pels poblets
i platges.

Què és el que més li agrada?
De l'Escala m'agrada tot, però el que més

m'agrada és la vista del golf de Roses i les
platges d'Empúries amb la roca del Cargol
al mig. Les postes de sol des de la Punta són
úniques. De fet, m'hi trobo tan bé a l'Escala
i n'he parlat tant, que ara pràcticament tota
la família hi lloga un pis a l'estiu. No sé què
té, l’Escala, però enganxa i passo  l'any es-
perant el moment de poder-hi tornar. 

Hi ha alguna cosa que no li agradi?
No hi ha res que no m'agradi, però hi ha

un petit inconvenient i és que no hi ha co-
bertura de mòbil. Tot i que a la vegada és
una manera de desconnectar a la força. 

I què és el que fa quan està per aquí?
Dormo, descanso i desconnecto. De

fet, pràcticament passo tot el dia a la plat-
ja del poble, que és molt familiar. Com que
fa tants anys que hi venim, hem fet amis-
tat amb la gent del poble, que esperem tro-
bar cada dia. Ens hi trobem molt a gust.
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«No sé què té
l’Escala, però
enganxa. Em passo
l'any esperant»
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«Una casa de
colònies»
La Mercè i els

seus lloguen,
juntament amb
una altra família,
cada mes d’agost
una casa de pes-
cadors situada al
mig del poble.
Assegura que
arriben a ser
«fins a 13 perso-
nes», entre fills,
néts i amics. «És
com una casa de
colònies», fa bro-
ma.



l’estAdA

El Turista

PAÍS: ESPANYA
ESTIUEJA A: L’ESCALA 

Mercè Olivé
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Prop de 2.000 persones van participar en el cap de setmana esotèric que organitza cada estiu Calonge. Fins a 30
paradetes amb productes esotèrics i artesanals com minerals o complements espirituals van formar el mercat esotèric
instal·lat al passeig de Sant antoni, a més d'un taller de maquillatge esotèric infantil. El cap de setmana va finalitzar amb la
participació d'endevinadors del futur establerts al llarg del passeig que van dur a terme prediccions amb les tècniques més
màgiques i desconegudes. Aquesta ha estat una de les activitats extraordinàries organitzades per l'Estiu Actiu a Calonge. 



Calonge Unes 2.000 persones passen pel cap de setmana esotèric
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Blanes va tancar ahir la Festa
Major Petita amb els actes més
oficials inclosos al programa,
coincidint amb la festivitat de Sant
Bonós i Sant Maximià que s’escau
aquest dia. L’activitat es va encetar
ahir a les 9 del matí, amb una
xocolatada popular que s’ha fet
sota l’arc dels copatrons, on van
assistir unes 600 persones. La
tradició de la xocolatada es va
recuperar l’any 2003 després que
feia més de 60 anys que s’havia
deixat de fer a la localitat
selvatana.



Blanes s’acaba la
Festa dels Copatrons
amb els actes més
tradicionals

L
A

 P
R

O
P

O
STA

El tenor alemany Jonas
Kaufmann posarà el punt final
al Festival Castell de Peralada
avui al vespre amb una gala
lírica que recorrerà «les àries
més belles del repertori
alemany, italià i francès», va
assegurar l'artista. Serà l’unic
concert de Kaufmann a
Espanya i tindrà dues parts: a la
primera hi haurà peces de Verdi,
Ponchielli, Puccini, Zandonai,
Bizet i Mascagni, i en una
segona part s'integrarà la
música de Rossini, Giordano i
Wagner.

Kauffman va indicar ahir que
aquest tipus d'actuació «és
més difícil que un paper
complet perquè has de saltar
d'un a un altre i mostrar coses
completament diferents».
Malgrat la complexitat per a
l'artista, Kaufmann va destacar

que la gala lírica «és més
agradable per al públic,
especialment per a aquells que
no són tan aficionats a l'òpera»,
i va afegir que gràcies a les
franceses líriques es pot
transmetre als espectadors les
ganes d'anar més al teatre.



Peralada Kaufmann tanca el festival
ACtivitAts

 LLOC: Peralada
� HORARI:  A les 22h. 
 PREU: de 50€ a 165€
 ADREÇA: Auditori Parc del Castell 

FestivAl de PerAlAdA 

Oriol Aguilà, director del Festival i el tenor Kaufmann.
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