
el nou festival d’estiu Xalaro de
Platja d’Aro (www.xalaro.cat), està
dedicat al públic familiar i se ce-
lebrarà el 21 i 22 de juny. Durant
dos dies la programació inclou
música, teatre, clown, animació de
carrer i una fira amb les darreres
tendències en el món dels pro-
ductes, serveis i ofertes de vacan-
ces per a les famílies. 

es tracta de 27 actuacions de 19
formacions en menys de 48 hores,
i presenta com a caps de cartell els
Amics de les Arts, Pep Bou, ma-
cedònia, Sant Andreu jazz Band o
Orelles de Xocolata, entre d’al-
tres. 

es tracta d’una iniciativa de l’A-
juntament de Castell-Platja d’Aro
per celebrar i consolidar l’obten-
ció aquest any de l’acreditació
oficial com a nova Destinació de
Turisme Familiar (DTF). La pro-
gramació d’espectacles combina
diverses tècniques i modalitats, i
es reparteix arreu de la vila amb set
escenaris. Quatre són a l’aire lliu-
re (plaça de les Formigues, Passeig
marítim, plaça major i Cavall Ber-
nat) amb 14 actuacions –totes
gratuïtes-; i tres d’interiors: Fira
(Palau d’esports i Congressos),
Teatre del CAF, i la Carpa de Circ
(un dels elements més singulars
de Xalaro) on es fan 13 actua-
cions més, onze amb entrada i
dues sessions de màgia gratuïtes
(espai Fira). 

La meitat, gratuïts
La meitat dels espectacles són
gratuïts i a l’aire lliure; i per a la res-
ta, les entrades són a preus molt
ajustats o bé gratuïtes per als in-
fants fins a 14 anys amb el carnet
del Club Súper 3. 

Amb relació a la fira, l’accés
també és lliure durant els dos dies
(dissabte 12-22 h i diumenge 11-
22 h), i a més a més dels estands
de les empreses participants d’àm-
bits diversos (golf, allotjament,

oci i esports, nàutica, joguines,
moda o alimentació), s’hi fan di-
verses activitats complementà-
ries: tallers, conferències, inflables,
circuit de ponis, actuacions, etc. en
l’àmbit musical actuen a Xalaro
Orelles de Xocolata (rock i pop en
família), macedònia, Brodas Bros
(hip-hop), Hops Trio, Sant Andreu
jazz Band   i els Amics de les Arts. 

També hi ha propostes teatrals
a càrrec d’el Patio Teatro, Cia,
mag edgard  (màgia) i Cia. jordi
Bertran  (marionetes). els espec-
tacles de carrer també hi són pre-
sents amb Tombs Creatius, Cia. es-
tampades, Cia. Los Herrerita (ta-
ller de circ), Xirriquiteula Teatre,
Dudu Arnalot (clown) i Professor
Karoli (clown). Altres propostes
són els espectacles de Pep Bou
(bombolles), La Tresca i Xirriqui-
teula Teatre  i un taller de música
per a nadons amb Abiaba. 

Aprofitant la infraestructura de
l’espai Circ, també s'ha programat
una proposta per a adults, amb els
monòlegs carregats d’humor de
Peyu amb seu espectacle Jo tinc un
amic que... (dissabte 21 de juny a
la mitjanit, 5 euros). els especta-
cles de petit format a l’espai CAF
(el Patio Teatro, Abiabaï i Cia. jor-
di Bertran) tenen un preu únic de
3 euros. Les entrades per a l’espai
Circ costen 5 euros (Pep Bou,
Peyu i La Tresca i Xirriquiteula
Teatre), excepte el concert d’els
Amics de les Arts (15 euros). 

en tots els casos el format de
l’espectacle és amb seient no nu-
merat. el nombre d’entrades és li-
mitat, i condicionat a l’aforament.
Les entrades es poden adquirir a
l’Oficina de Turisme de Platja d’A-
ro (de dilluns a diumenge 9-13.30
h i 16-20 h), i  una hora abans de
cada funció, a taquilla. 

També es poden reservar per te-
lèfon al 972 817 179 (cal recollir-les,
com a molt tard, una hora abans
que comenci l’espectacle: si no es
retiren, es posaran a disposició de
la resta de públic). 
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Els Amics de les Arts, una de les propostes més interessants. 
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