
La bandera blava onejarà a 28
platges gironines aquest estiu, una
xifra que ja s’ha anat repetint du-
rant els darrers anys, segons va
anunciar ahir l'Associació d'Edu-
cació Ambiental i del Consumidor
(ADEAC). Girona és la segona de-
marcació amb més reconeixe-
ments, per darrere -igual que  l’any
passat- de Tarragona, amb 38.
Mentrestant, la demarcació de
Barcelona en perd una i passa de
tenir-ne 24 a 23. Això suposa que,
en total, Catalunya ha rebut un to-
tal de 89 distincions, una menys
que les 90 del 2013. El president de
l'ADEAC, José Ramon Sánchez,
va qualificar de «satisfactòria» la si-
tuació de les platges catalanes.

Les 28 platges de la demarcació
de Girona on onejarà la bandera
blava són la platja Gran de Port-
bou, la de Gifreu i la del Port de
Llançà, la platja del Port de la Sel-
va, la d'Empuriabrava de Castelló
d'Empúries, la de cala Montgó a
Torroella de Montgrí, les de Ta-
mariu, Canadell i Llafranc a Pala-
frugell, la platja de la Fosca a Pa-
lamós, les d'Es Monestrí, Torre
Valentina, Sant Antoni i cala Cris-
tus-Ses Torretes de Sant Antoni de
Calonge, les de cala Rovira, Platja
d'Aro, sa Conca a Castell-Platja
d'Aro, les de Sant Feliu i Sant Pol a
Sant Feliu de Guíxols. Les de la Mar
Menuda i Gran de Tossa a Tossa de
Mar. Les de Lloret, Fenals, sa Boa-
della i Santa Cristina a Lloret de
Mar i, finalment, les de Blanes, Sa-
banell i Sant Francesc a Blanes.

A més, també han rebut aques-
ta distinció vuit ports gironins,
que són el Club Nàutic de Llançà;
Club Nàutic Port de la Selva; Port
esportiu de Roses; Club Nàutic
l'Escala; Club Nàutic l'Estartit-Tor-

roella de Montgrí; Port Esportiu
Marina de Palamós; Club Nàutic
Port d'Aro i Aigua Blava a Begur.

Catalunya, tercera a l’Estat
Catalunya és el tercer territori de
l'Estat amb més banderes blaves
per darrere de Galícia, amb 123, i
del País Valencià, amb 120, però
per davant d'Andalusia, que n'ha
obtingut 81. Pel que fa al nombre
de quilòmetres de costa amb
aquesta distinció, les platges ca-
talanes en sumen 81,25. En aquest
apartat, guanya Andalusia amb
més de 122, seguida del País Va-
lencià amb 97,3 i de Galícia amb
92,7. Catalunya passa a la quarta
posició en aquesta categoria.   

Segons el president  José Ramón
Sánchez, la situació a les platges
catalanes és «satisfactòria».
 Sánchez va destacar les possibili-
tats de futur de les platges de Ca-
talunya, l'equilibri entre les dife-
rents demarcacions i la major
conscienciació en educació am-
biental i socorrisme. Així mateix,
el president de l'ADEAC va lloar la
bona relació de l'organització amb
la Generalitat i va valorar molt
positivament que, malgrat els pro-
blemes pressupostaris, Catalunya
hagi mantingut l'aportació eco-
nòmica. 

L'Associació d'Educació Am-
biental i del Consumidor (ADEAC)
i la Fundació d'Educació Am-
biental lliuren aquestes distin-
cions a aquelles platges, clubs
nàutics i ports esportius que su-
peren els seus exàmens de condi-
cions higièniques, de seguretat, ac-
cés lliure, sostenibilitat, de com-
pliment de la legislació, l'atenció a
persones amb discapacitat, i l'o-
ferta complementària i educativa,
entre d’altres.  
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LES BANDERES BLAVES D’AQUEST ESTIU
LES DISTINCIONS DE LA NOVA TEMPORADA
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Catalunya perd una distinció respecte al 2013 però l’entitat que
les concedeix manté que la situació del litoral és «satisfactòria»


Girona manté les 36
banderes blaves a les
platges i els ports

La quarta edició del Festival de
màgia de Banyoles, Troba’m, se ce-
lebrarà del 29 al 31 de maig i pro-
gramarà una vintena d’actuacions,
la majoria de les quals seran gra-
tuïtes. L’espectacle d’Antonio Díaz
El Mago Pop, és un dels plats forts
d’aquesta edició i ja ha exhaurit les
entrades del Teatre
Municipal –aquest espectacle s’or-
ganitza conjuntament entre els
responsables del festival i l’entitat
Butaka Banyoles.

L’organització va a càrrec de
l’associació Tenim Poca Feina, en
conveni amb l’Ajuntament de Ba-
nyoles, i confia mantenir l’èxit de
les edicions anteriors, amb 3.000
persones l’any passat.  

El Troba’m arrencarà amb una
actuació inaugural de màgia de
saló a l’Ateneu Bar. El divendres 30
de maig serà el torn per una de les
principals novetats d’aquest any:
una gala de màgia propera, que es
durà a terme al Claustre del Mo-

nestir i anirà a càrrec d’una de les
referències de la cartomàgia, Dani
DaOrtiz. L’espectacle serà en mo-
tiu de la inauguració de l’Exposi-
ció de Flors de Banyoles.

Dissabte hi haurà el gruix de les
propostes, que començaran amb
una altra de les novetats. A dos
quarts d’1 del migdia, la plaça
Major s’estrenarà com a escenari
del Troba’m, amb un espectacle iti-
nerant. A les 6 de la tarda comen-
çarà la ja tradicional rua màgica
pels carrers del Barri Vell amb pa-
rada a la plaça dels Estudis, a la pla-
ça de la Font i a la plaça del Teatre
on hi haurà l’actuació d’Adrián,
Conde, un mag que barreja màgia,
clown, malabars i teatre; i que ha
pujat als millors escenaris de l’es-
pecialitat del món. Dissabte a la nit
se celebrarà la Gala Màgica al parc
de La Muralla, per la qual passaran
mags com Héctor Mancha, Jaime
Figueroa, Miguel Muñoz, Fernan-
do Figueras, Mag Marín i Bran-
do&Silvana.
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El Mago Pop i una gala són
els plats forts del IV Festival
de màgia de Banyoles


