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a jove actriu Sophie
Turner, més coneguda
pel seu paper com a
Sansa Stark a la po-

pular sèrie Juego de Tronos, va
disfrutar dissabte passat de la nit
a Platja d’Aro amb unes amigues.
Entre altres llocs va anar a la dis-
coteca Malibú, d’on va penjar un
vídeo a les xarxes socials i va as-
segurar que s’ho havia passat molt
bé.  

Turner va rodar a Barcelona la
pel·lícula Mi otro yo, dirigida per
Isabel Coixet. Allà, va assegurar
que li encantava «Gaudí i el pernil
serrat». Potser va ser arran d’a-
questa estada a Catalunya que va
descobrir la Costa Brava, o potser
ha estat per qualsevol altre motiu,
però el cert és que dissabte passat
se la va poder veure disfrutant de
la nit de Platja d’Aro amb dues ami-
gues. 

Vestida amb un «top» blanc i
pantalons negres, Turner va pen-
jar al seu compte d’Instagram un
parell d’instantànies amb les seves
amigues i també un vídeo on se les

pot veure ballant dins la conegu-
da discoteca. «Vam passar una
bona estona jajaja», va escriure l’ac-
triu en penjar el vídeo. A més a
més, la pàgina de Facebook de
Malibú també va penjar una foto-
grafia (a la imatge) on es veu Tur-

ner fotografiant-se amb els cam-
brers del local, tots molt som-
rients.

La filla del Senyor d’Invernalia
Tot i que només té divuit anys, el
seu paper a Juego de Tronos ha do-

nat a Turner una gran popularitat.
Es tracta de la primera producció
televisiva en què participa la jove
actriu anglesa, que interpreta a la
filla del Senyor d’Invernalia, Ed-
dard Stark. Ara, vol encarar els
seus passos cap al cinema.  

L

La discoteca Malibú de Platja d’Aro va comptar dissabte passat amb una convidada molt especial: l’actriu anglesa Sophie
Turner, molt popular gràcies al seu paper de Sansa Stark a la sèrie «Juego de Tronos». Turner, que va rodar a Barcelona a les
ordres d’Isabel Coixet, va estar acompanyada per dues amigues i assegura que s’ho va passar molt bé. 

L’actriu Sophie Turner, de «Juego de Tronos», va ser dissabte a Malibú

«Sansa Stark», de festa a Platja d’Aro

Sophie Turner (la segona per l’esquerra), a la discoteca Malibú de Platja d’Aro. 
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Una desfilada de capgrossos a
càrrec de la colla gegantera de
Sant Feliu donarà el tret de sorti-
da avui, a dos quarts de nou del
vespre, a la Festa Major de Santa
Cristina d’Aro, que s’allargarà fins
el proper 27 de juliol. A les deu, a
l’Espai Ridaura, hi haurà un mo-
nòleg a càrrec de l’humorista Txa-
bi Franquesa. 

Demà, a les sis de la tarda, hi
haurà una ballada de sardanes a la
plaça Baldiri Reixac, que anirà a
càrrec de la cobla Montgrins. A dos
quarts de nou, a la plaça del Mer-
cat, es farà un concert a càrrec de
la cobla Montgrins, mentre que a
mitjanit continuarà el ball amb la
mateixa formació.

Divendres a la nit, serà el torn
dels joves amb Mique del Roig i
l’Orquestra Diversiones, mentre
que dissabte a la tarda es farà una
trobada castellera amb els Capgi-
rats de Castellar del Vallès, els
Maduixots de l’Alt Maresme i els
Minyons de Santa Cristina. Tam-
bé es farà una cursa popular i, a la
nit, tindrà lloc el Sauvage Festival.

Finalment, el diumenge al ves-
pre hi haurà un festival infantil a la
plaça del mercat i, per tancar la fes-
ta, una cantada d’havaneres amb
el grup Bergantí, que començarà
a dos quarts d’onze a la plaça de la
Vella Pedra. 
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Els capgrossos
donaran el
tret de sortida
a la festa de
Sta. Cristina

Blanes ja ho té tot a punt per al
44è Concurs internacional de Focs
d’Artifici, que començara demà i
s’allargarà fins diumenge. Engua-
ny, una de les principals novetats
és que s’ha ofert al públic en ge-
neral la possibilitat de ser un dels
14 membres que formen part del
Jurat Popular, prèvia inscripció.
Dilluns al vespre, la Comissió Tèc-
nica va reunir-se amb els membres
del Jurat per explicar-los els as-
pectes que han de puntuar dels
quatre espectacles. 

L’acte va estar encapçalat per
l’alcalde, Josep Marigó, que va de-
tacar la projecció internacional
que significa per la via l’organit-
zació any rera any del certament.
Tot seguit, es va lliurar tot el ma-

terial necessari als membres del ju-
rat. Les explicacions i la docu-
mentació per escrit es van com-
pletar durant la reunió amb les ex-
plicacions de dos dels membres
més veterans, Jordi Bacardit i Quim
Gallart. També van oferir les seves
explicacions el cap de Protecció Ci-
vil, Josep Lluís Pouy, responsable

del Pla de Seguretat dels Focs. 
Entre els principals aspectes

que ha de tenir en compte el Jurat
Popularhi ha la riquea i varietat de
colors, el ritme, l’originalitat, el
foc aquàtic i la potenciació que ha
fet la pirotècnia de l’escenari, el
conjunt artístic de la Roca de Sa Pa-
lomera i els seus entorns. 
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El jurat popular aprèn com
puntuar els focs de Blanes 

Aquesta és la primera
vegada que catorze
membres del públic
participaran en la deliberació



La reunió de la comissió tècnica, celebrada dilluns. 
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Un moment de l’espectacle, que va tenir lloc a l’Espai Ridaura. 
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Unes 200 persones veuen
«Iaia!!!» a Santa Cristina 

Unes 200 persones van assistir el
19 de juliol a la representació de
Iaia!!!, la comèdia que Montserrat
Carulla està protagonitzant en la
seva gira d’acomiadament dels
escenaris, a l’Espai Ridaura de
Santa Cristina d’Aro. Carull va ac-
tuar acompanyada del seu nét,
Aleix Peña, i de l’actriu Katia Klein. 

L’obra, escrita pel fill de Carulla,

Roger Peña, narra, en clau de co-
mèdia, les peripècies d’una àvia
«perepunyetes» que boicoteja la
vida sentimental del seu nét.

A Santa Cristina, aquesta ha
estat una de les actuacions es-
tel·lars de la temporada de teatre
2014. En acabar l’obra, Carulla es
va dirigir al públic tot mostrant la
seva confiança en la indepen-
dència de Catalunya. 
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