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La primera edició de la fira va obrir al públic, tot i el mal temps.

JOSEP MARIA BARTOMEU

S’obre la fira de proveïdors nàutics
de Platja d’Aro malgrat la pluja

La Primera edició de la Fira de
Proveïdors Nàutics al Club Nàutic
Port d’Aro es va obrir ahir amb la
incertesa de la pluja sobre el cap.
Hi participen 18 expositors per
mostrar i oferir els seus serveis i fa-
cilitar la contractació directe entre
les empreses presents a la fira i el
consumidor final. La mostra és la
primera que se celebra en el seu
àmbit i es diferencia de la resta de

fires del món nàutic en el fet de
centrar l’oferta en serveis de pro-
veïdors i no en la venda d’embar-
cacions. L’Oficina de Turisme de
Platja d’Aro també hi va ser  present
amb un estand propi. La inaugu-
ració oficial no es va poder fer a
causa del mal temps, però el seu
accés va ser lliure i continuarà
avui obert a tothom. La voluntat
dels organitzadors és donar una
continuïtat els propers anys. 
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Una barca s'ha enfonsat aquest
divendres a la nit al port de Sant
Feliu de Guíxols la qual cosa va
causar una taca d'oli que ja ha es-
tat continguda pel personal de la
instal·lació. Segons ha informat
Protecció Civil, la incidència es va
produir aquest divendres pels volts
de les onze de la nit quan una em-
barcació de tipologia menorquina
es va enfonsar a dins del recinte del
port sense provocar ferits. La bar-
ca va naufragar quasi completa-
ment per causes que encara es
desconeixen i va únicament dos
pals de la nau a la vista. Segons
Protecció Civil, la nau va roman-
dre enfonsada tota la nit i es pre-
veia que ahir al matí es retiraria de
l'aigua.

Fruit de l'enfonsament s'ha abo-
cat oli del motor a l'aigua i treba-
lladors del Port i del Club Nàutic
han hagut d'instal·lar barreres i ab-
sorbents preventius per contenir la
fuita. Fins al lloc també s'hi van
desplaçar efectius de la Policia
Local de Sant Feliu de Guíxols i del
cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya. 
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L'embarcació, de tipus
menorquí, ha naufragat
quasi completament 
sense provocar ferits



Una barca
s'enfonsa al
port de Sant
Feliu i deixa
una taca d'oli

La policia local de la Bisbal
d’Empordà va detenir dimecres a
la nit dos joves de 15 i 16 anys per
haver robat un telèfon mòbil de
l’interior d’un cotxe. L’avís es va
produir al voltant de les onze de la
nit, quan un veí va alertar que li ha-
vien trencat el vidre de la finestra
del seu vehicle, estacionat al car-
rer del Carme i li havien sostret un
telèfon mòbil. A partir de la col·la-
boració ciutadana, els agents de la
policia local van fer una  recerca
per la zona i van localitzar a dos jo-
ves de 15 i 16 anys que coincidien
amb la descripció facilitada i que
en observar la presència policial
van intentar fugir llençant al terra
un telèfon mòbil, el qual va resul-
tar ser el sostret. 

Llavors la policia va detenir els
dos joves, procedint a la seva cus-
todia i va traslladar els detinguts a
les dependències del cos de Mos-
sos d'Esquadra.
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La policia de la
Bisbal deté dos
joves menors per
robar un mòbil

Els carrers i places de Torroella de
Montgrí es van omplir ahir de pú-
blic en la que ha estat la primera
jornada de la Fira de Màgia al Car-
rer, Fimag, que continua avui amb
una quarantena d’activitats i es-
pectacles repartits per diferents
espais de la vila del Baix Empordà.
Malgrat la inestabilitat meteorolò-
gica, finalment la fira es va poder
desenvolupar amb normalitat i el
públic va omplir tots els espectacles
que es van dur a terme al llarg del
matí i la tarda. 

La fira es va inaugurar oficial-
ment divendres als vespre amb la
celebració d’una gala a l’Auditori

Espai Ter que va comptar amb
l’actuació de cinc destacats artistes
del món de la màgia que van ofe-
rir més de dues hores d’espectacle.
La gala va estar conduïda pel Mà-
gic Andreu, a qui es va lliurar el pre-
mi Fimag 2013 en reconeixement
a la seva trajectòria professional. El
popular mag català va ser l’encar-
regat de presentar les actuacions
d’Amélie –una de les poques dones
que ha guanyat el Premi Nacional
de Màgia General- , el mag i clown
argentí Carlos Adriano, el gironí
Berko i la seva màgia amb coloms,
el Mag Marin i Magicleunam, un
jove de només 18 anys guanyador
del III Festial Magicus. Al final de
l’espectacle, al hall de l’auditori, els
espectadors van poder gaudir d’un
aperitiu sorpresa elaborat pel Res-
taurant Portal de Mar. 

Ahir, la fira va sortir al carrer. Els
visitants van poder passejar per les
parades d’articles de màgia del
Mercat màgic instal·lat a la plaça
Quintana i Combis, gaudir dels
espectacles de màgia familiar i
sorprendre’s amb les actuacions de
màgia itinerant que diferents ar-
tistes van dur a terme al passeig de
Catalunya. Els més petits també vn
poder aprendre trucs de màgia de
la mà d’Albert Llorens i participar
en diferents tallers, com ara glo-
boflèxia o galetes i cupcakes mà-
giques. A la tarda es va celebrar a
la plaça de la Vila la gala de mags
joves, en la qual un artista conso-
lidat, el Màgic Andreu, va presen-
tar les promeses. Els mags eren els
guanyadors d’una selecció prèvia
feta d’entre totes les propostes. 

Avui hi tornarà ha haver tallers
de màgia per als més petits i pels es-
cenaris de Fimag hi passaran Amé-
lie, Adrià Màgic & Zion, Carles
Adriano, el Màgic Sergio i Isaac Ju-
rado, entre d’altres.
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Els carrers de Torroella de
Montgrí s’omplen de màgia  

La fira Fimag celebra la primera jornada al carrer i està previst que
avui continuï amb més d’una quarantena d’activitats tot el dia 


Un dels moments de l’espectacle inaugural de divendres. 

PILAR ULLASTRES

La plaça de la Vila de Torroella de Montgrí es va omplir a vessar amb les actuacions de màgia. 

IRINA MOLERO

Palamós acull avui la tradicional
Trobada de Colles Geganteres.
L’activitat organitzada per l’Asso-
ciació Cultural Colla Gegantera i
Grallers de Palamós arriba en-
guany a la seva dinovena edició.
Juntament amb la colla palamo-
sina també hi prendran part les co-
lles d’Igualada i de Matadepera. El
programa de la Trobada de Colles
Geganteres inclourà entre altres, la
plantada de gegants al parc del
Convent dels Agustins, la cercavi-
la i el ball al passeig del Mar.

Enguany la Trobada comptarà
amb la participació de tres for-
macions geganteres, amb els seus
grallers, provinents de les pobla-
cions de d’Igualada i de Matade-
pera, a banda de la colla palamo-
sina amfitriona de l’activitat. La re-
ducció de colles participants en
aquest nova edició ha estat a cau-
sa del canvi de dates que s’ha pro-
duït enguany a Catalunya amb

altres actes geganters que han co-
incidit amb la Trobada de Colles
de Palamós.

L’activitat s'iniciarà a dos quarts
d’onze al parc del Convent dels
Agustins on tindrà lloc la planta-
da de les parelles de gegants par-
ticipants. Posteriorment a les onze,
començarà una cercavila dels ge-
gants que amb l’acompanyament
de les formacions gralleres recor-
rerà diversos carrers, majoritària-
ment del barri vell de la vila, fins ar-
ribar al passeig del Mar.

A partir de dos quarts de dotze
la Trobada de Colles Geganteres de
Palamós centrarà la seva activitat
al passeig del Mar amb el tradi-
cional ball de gegants, a càrrec de
les colles participants, que inter-
pretaran diverses peces d’exhibició.
Finalment la festa gegantera posarà
punt i final amb un gran dinar de
germanor que tindrà lloc al local de
la l’Associació Cultural, ubicat al
carrer de Salvador Albert i Pey.
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Palamós acull avui la
tradicional Trobada de
Colles Geganteres


