
ROSER ALBERTÍ

Família Sibbald

La Sibyll, el seu marit i els seus dos fills, de 10 i 13
anys, passegen per Girona tot i la pluja que cau. Ja
fa vuit anys que visiten la Costa Brava durant les dues
setmanes que tenen de vacances a l'estiu, on lloguen
una caseta a Calella de Palafrugell. I mentre els ma-
tins aprofiten per gaudir del sol i la platja, a les tar-
des visiten diferents poblacions on fan activitats amb
els nens.  

És el primer cop que visiten Girona? 
No, ja havíem vingut altres vegades, però avui, apro-

fitant que plovia, hem decidit venir a visitar el Museu
del Cinema, que hem descobert que existia aquest any
gràcies a uns cartells que hi ha penjats pels carrers. Ens
ha semblat magnífic. 

Aprofitaran per fer més coses per la ciutat? 
Sí, ara anirem a visitar el nucli antic, que el trobem

preciós i mai ens cansem de veure'l. I també aprofi-
tarem per comprar alguns estris de rebosteria que hem
vist en una botiga del centre. 

On s'allotgen?
Cada any lloguem una casa a Calella de Palafrugell

on estem molt bé.

Per què Calella?
Perquè ho té tot: platja, ambient i llocs preciosos on

fer excursions amb els nens. I la gent és molt agrada-
ble també. 

Que és el que més els atrau de la costa Brava?
El clima, el paisatge, la platja... però sobretot totes

les activitats familiars que s’ofereixen i que ens encanta
fer amb els nostres fills. 

Hi ha alguna cosa que no els agradi de la Costa Bra-
va o Girona?

Doncs ens agrada quasi tot menys el menjar pot-
ser. Massa entrepans, fregits i embotits. Preferim un
altre tipus de plats. 

Com han vingut aquest any?
Amb avió. Altres anys però, hem portat el cotxe i així

ens hem pogut moure al nostre aire. 

Tenen previst tornar? 
Sense cap dubte.  
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DES DE FA
VUIT ANYS, LA

SIBYLL I LA
SEVA FAMÍLIA
PASSEN LES
VACANCES
D’ESTIU A

CALELLA DE
PALAFRUGELL,
ON LLOGUEN

UNA CASA PER
PODER GAUDIR
DURANT DUES
SETMANES DEL

SOL, LA
PLATJA, EL
PAISATGE I
SOBRETOT
DELS SEUS

FILLS. 

«De la Costa Brava
ens agrada quasi tot
menys el menjar.
Massa embotits»

Origen: 
Escòcia 

Estiuegen
a: 

Calella de
Palafrugell
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STAEl cine a la fresca de la Ciutadella de Roses

ofereix aquesta nit la pel·lícula Gru 2. El meu do-
lent preferit, que es projectarà doblada al català.
Es tracta de la segona part d’una de les pel·lícu-
les d’animació que més han triomfat a la taqui-
lla, nominada entre d’altres a l’Oscar com a millor
pel·lícula. A més, just abans que comenci la pel·lí-
cula es projectarà el curtmetratge Snack Attack,
d’Andrew Cadelago. La sessió està destinada als
més menuts, ja que les pel·lícules són aptes per
a tots els públics. 
Les entrades es poden comprar al mateix recin-

te o bé per Internet, a través d’Atrapalo. Seran 5
euros per a adults i 3 euros per als nens, mentre
que es podran llogar gandules per dos euros. A
més, es permet l’entrada de menjar i begudes al
recinte.  



Roses Cinema a la Ciutadella 
ACTIVITATS

 LLOC: Espai Cultural La Ciutadella de Roses
� HORARI:  Obertura a les 21.30 h. Inici de la
pel·lícula a les 22.00 h.  
 PREU: 5 euros els adults i 3 euros els nens. Lloguer
gandula: 2 euros. 
 ADREÇA: Avinguda de Rhode, s/n

«GRU 2. EL MEU DOLENT PREFERIT» 

La ciutadella de Roses. 

ANIOL RESCLOSA

EL CONCERT D’STEVEN
MUNAR&THE MIRACLE BAND I
CÁLIDO HOME va tancar dimarts a
la nit una nova –i exitosa– edició del
festival Estunart de Porqueres, que
s’ha celebrat els primers quatre
dimarts de juliol. Enguany, el
programa també ha inclòs Pau
Vallvé, Alessi’s Ark, Renaldo&Clara,
Berlinist i Rooms, i ha congregat un
nombrós públic cada nit. 



Porqueres tanca
amb èxit una nova
edició de l’Estunart

JOAN COMALAT

El contratenor català Xavier Sa-
bata debutarà demà a Peralada
amb el concert Furioso o rere les
passes d’Orlando. Orlando, de l’ò-
pera homònima, i Polinesso, d’A-
riodante, seran els personatges
que Sabatà interpretarà i que tin-
dran com a contrapunt l’Orlando
de Vivaldi. El contratenor estarà
acompanyat de l’orquestra bar-
roca Vespres d’Arnadí, sota la di-
recció de Dani Espasa. 

Sabata ha estat aclamat a nivell
internacional i compta amb una
sòlida carrera que l’ha portat als es-
cenaris més respectats del circuit
barroc centreeuropeu. En més
d’una ocasió ha plasmat a l’estudi
de gravació la seva passió per
Hândel, tot revisant l’obra del po-
pular compositor en companyia

d’altres músics. Entre els seus pro-
pers projectes hi ha la publicació
del CD I Dilettanti (Aparté) A Co-
untertenora Gala (Sony), una gira
pels Estats Units amb la Baroque

Band, el seu debut com a Orlando
de Händel al Teatre de Freiburg i
Farmace, Budapest. 

Per la seva banda, el clavecí i di-
rector Dani Espasa és un dels mú-
sics més polifacètics de la música
antiga fins avui dia. En aquests mo-
ments porta a terme una intensa
activitat en grups de música bar-
roca, del renaixement i medieval,
tot col·laborant amb grups com Le
Concert des Nations, Capella Re-
ial de Catalunya o Mala Punica, en-
tre altres. A més, ha actuat en
prestigiosos festivals de música i
sales de concerts d’Europa, Amè-
rica i Àsia. 

Des de l’any 2005, Espasa és
fundador i director de Vespres
d’Arnadí, un grup orquestral es-
pecialitzat en la interpretació del
repertori barroc. 
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El contratenor català
Xavier Espasa debuta
demà a Peralada  

Oferirà el concert «Furioso o rere les passes d’Orlando» acompanyat
de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, dirigida per Dani Espasa


Xavier Sabata. 
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