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INAUGURACIÓ D’UN FESTIVAL TRADICIONAL A LA COSTA BRAVA. Un diàleg entre David Trueta i Jordi Évole va servir ahir per donar el tret de sortida al festival de la Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols. El cineasta i el periodista van parlar sobre la cara més amagada de la societat i van fer una referència a un article del Diari de Girona . El famòs Showman Andreu Buenafuente
també va participar en la divertida conferència Vivir con los ojos abiertos, que va despertar nombroses rialles entre el nombròs públic assistent. 
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Veïns i comerciants de la plaça de
l’Estació de Figueres organitzen, el
proper 3 d’agost, una fira esotèri-
ca que comptarà amb una trente-
na de parades on es podran trobar
des de tarotistes fins a teràpies
naturals. També s’impartiran xer-
rades i conferències sobre somnis,
fenòmens paranormals i irologia
(estudi de l’iris humà). A més,
també s’oferiran espectacles a

 càrrec de la companyia Drakonia
i Eva Mas, tots gratuïts i on hi hau-
rà foc i bruixeria. A més, també es
faran activitats infantils i una re-
collida de desitjos per al ritual que
tindrà lloc al final de la Fira, a càr-
rec d’Imma del Destí i les Bruixes.

La plaça de l’Estació ja fa temps
que organitza actes per tal de di-
namitzar la zona, però aquest cop
és el primer que farà una fira d’es-
oterisme. 
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Veïns i comerciants de la plaça de
l’Estació organitzen una Fira Esotèrica 
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L’entitat impulsora de les Vies
Braves, l’Ajuntament de Platja d’A-
ro i Dipsalut han programat deu
sessions per donar a conèixer l’i-
tinerari, oferir consells de segure-
tat i assessorar sobre l’ús de ma-
terial tècnic per a l’itinerari de
Platja d’Aro, que uneix Sa Conca i
la platja del Racó de S’Agaró. Con-
cretament, les sessions es faran el
22, 23, 24 i 25 de juliol, el 6, 13, 20
i 27 d’agost i el 6 i 7 de setembre, de
nou a dos quarts d’onze a la plaça

del Racó. L’últim dia, el 7 de se-
tembre, coincidirà amb la Tra-
vessia Nedant de Platja d’Aro-Club
Nàutic Riembau. La participació és
gratuïta, però abans cal inscriure’s
a través d’un correu electrònic.

Les Vies Braves s’han creat
aquest 2014 i s’han convertit en la
primera xarxa pública d’itineraris
marins que transcorren en pa-
ral·lel als camins de ronda del li-
toral gironí, destinada a la pràcti-
ca d’activitats esportives, lúdiques
i pedagògiques. En el cas de Plat-

ja d’Aro, el seu tram transcorre al
llarg de dos quilòmetres, durant els
quals segueix l’itinerari del Camí
de ronda de s’Agaró, de Sa Conca
a la platja del Racó o viceversa. 

Les Vies Braves són una oferta
dirigida a un ampli ventall d’u-
suaris: des dels practicants de
snorkel fins a nedadors i atletes
que vulguin preparar-se per a triat-
lons o nedar en aigües obertes. El
projecte vol apropar a tothom el
patrimoni natural de la Costa Bra-
va, i sobretot el seu mar. 
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Platja d’Aro aposta per les Vies Braves

Agenda

SONS DEL MÓN
SHARON CORR. THE CORRS SINGER. 
La cantant i violinista irlandesa pre-

sentarà el seu segon àlbum en solitari,
The same sun, on té una vital importàn-
cia la musica celta.  �22:30h. �En-
trades esgotades. �Plaça Basílica de
Castelló d’Empúries. 

PERALADA
«LOVE LETTERS». GÉRARD DEPAR-
DIEU & ANOUK AIMÉE. 
El Festival de Peralada aposta en-

guany pel teatre internacional amb
aquesta obra del nord-americà Albert
Ramsdell, que mostra a història d’amor
entre dos personatges que sempre
s’han estimat a distància, sense poder
estar junts. �22:00h. �Auditori Parc
del Castell de Peralada. 

PORTA FERRADA
SÍLVIA PÉREZ CRUZ&RAÜL FERNÁN-
DEZ MIRÓ 
Els dos artistes presentaran el seu

disc plegats, «Granada». �22:30h. �
Entrades esgotades.  �Espai Port. 



DISSABTE, 19 DE JULIOL 





l periodista Jordi Évo-
le i l’escriptor i cineas-
ta David Trueba van
ser els encarregats d’i-

naugurar ahir el Festival de la Por-
ta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols),
amb la conferència conjunta Vivir
con los ojos abiertos, on van parlar
de la seva tasca com a «descobri-
dors» de la cara més amagada de
la societat. Es tractava d’una xer-
rada emmarcada dins del cicle
Instint, sorgit del Teatre Barts de

Barcelona, que vol combinar po-
nents interessants, un presentador
mediàtic i la interacció del pú-
blic. 

D’altra banda, també va obrir
ahir les seves portes el Festival de
Torroella de Montgrí, amb un con-
cert commemoratiu del Tricente-
nari a càrrec de l’orquestra del
festival, L’Acadèmia 1750. La for-
mació, dirigida per Alfredo Ber-
nardini i amb Laia Frigolé com a
soprano, va interpretar una se-
lecció de fragments d’obres que es

representaven a la luxosa cort de
Barcelona just fa 300 anys, com ara
peces d’Antonio Caldara, Ema-
nuele Rincon d’Astorga o Andrea
Stefano Fiore. 

Avui, però, serà un altre dia de
plats forts per als festivals gironins.
Peralada, per exemple, comptarà
amb la presència de l’actor Gérard
Depardieu, que juntament amb
Anouk Aimeé interpretarà l’obra
Love Letters, de l’autor nord-ame-
ricà Albert Ramsdell. L’obra, que
s’interpretarà en francès amb sub-

títols en català i castellà, explica la
història d’amor entre dos perso-
natges a través de les cartes i pos-
tals que s’envien al llarg de mig se-
gle.

D’altra banda, la popular can-
tant i violinista de la banda irlan-
desa The Corrs, Sharon Corr, acu-
tarà a la plaça Basílica de Castelló
d’Empúries en el marc del festival
Sons del Món. Finalment, Sílvia Pé-
rez Cruz i Raül Fernández pujaran
a l’escenari ganxó de Porta Ferra-
da amb les entrades esgotades.

E

Els festivals de la Porta Ferrada i de Torroella van obrir ahir les portes. En el primer cas, amb una conferència del periodista
Jordi Évole i el cineasta David Trueba, mentre que en el segon cas l’Acadèmia oficial del festival va interpretar peces que es
podien sentir a Barcelona ara fa 300 anys. Avui arriben Gerard Depardieu, Sharon Corr i Sílvia Pérez Cruz.

L’Acadèmia 1750 inaugura Torroella tot commemorant el Tricentenari

Évole i Trueba donen el tret de
sortida al festival de Porta Ferrada
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