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PERMiguel Ángel Álvarez Alperi

�Situació: Al
costat de la
urbanització de
Sant Francesc,

entre Blanes i Lloret

�Serveis: Tots

�Entorn:
Residencial

�Ocupació: Alta

�Recomanada per a: Famílies

DADES

LA CALA DE SANT FRANCESC
és una de les més estimades i més
ben equipades de Blanes. És
perfecta per venir amb tota la
família, perquè és molt còmoda i
alberga racons al gust de tothom.
Hi ha alguna cosa que sempre
m’ha agradat molt d’aquesta platja,
que és la quantitat de raconets
que té per explorar bussejant. Als
nens els encanta xipollejar entre
els racons que deixen les roques:
canalets, banyeres naturals, etc.
Un altre entreteniment és dur-los
d’excursió pel camí de ronda i
arribar fins a la roca des Viver. Els
encanta escoltar la història de com
Neptú va aconseguir separar l’illot
de terra ferma d’una terrible
destralada, i tot per construir un
viver per criar-hi llagostes.

�

La cala de les
llagostes 

Platges d’autor: indrets per somiar

ET SONA? 
�Diga’ns on és aquesta platja i participa en
el sorteig setmanal de les guies Totes les
platges de Catalunya I i II: Costa Brava Nord
i Costa Brava Sud. Envia la resposta abans
de dissabte a
concursocostabrava@laluzenpapel.com
indicant el teu nom i telèfon. 

CONCURS

Sant Francesc
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Breus

Llançà acollirà el 6 d’agost la
segona edició de l’Aquatló Solidà-
ria per parelles. La sortida es farà
a les set de la tarda des de la plat-
ja de Grifeu i els participants hau-
ran de nedar un quilòmetre en ai-
gües obertes aprofitant la Via Bra-
va. Tot seguit, hauran de fer cinc
quilòmetres de cursa a peu per la
zona de cap Ras i tornar de nou a
la platja de Grifeu. És indispensa-
ble que el recorregut es faci en pa-
rella i s’haurà d’anar junts en les
dues parts del recorregut. L’activi-
tat està organitzada per Swimfas-
ter i Tintoreres Llançà amb el su-
port de l’Ajuntament, i servirà per
ajudar el centre de lleure El Dofí. 

LLANÇÀ | DdG

Llançà organitza la

2a Aquatló Solidària

ESPORTS

El complex del GEiEG de Sant
Ponç acollirà avui, a partir de les
deu del vespre, un concert d’àries
d’òpera a càrrec de les sopranos
Carmina Daban i Natalia Carba-
llido, el tenor Jordi Homs i el pia-
nista Francesc Mora. Durant l’es-
pectacle s’interpretaran peces de
Webber, Mozart, Donizzeti, Puc-
cini, Bellini, Gluck, Di Capua i
Verdi. L’activitat s’emmarca en la
programació cultural d’estiu del
Grup, que és gratuïta i que ha
aconseguit una bona acceptació.

GIRONA | DdG

Concert líric d’àries al

GEiEG de Sant Ponç

GIRONA

L'Auditori del Parc del Castell de
Peralada serà l'escenari demà de
l'estrena de l'espectacle Roberto
Bolle and Friendsa l'Estat. El ballarí
italià, que debutarà a Catalunya,
portarà al Festival de Peralada
una gala que anirà des de la dan-
sa més clàssica fins a la contem-
porània, en un «desafiament amis-
tós» de tècniques, estils i escoles.
Bolle estarà acompanyat per ar-
tistes de prestigi internacional
com Anna Tsygankova, Christian
Bauch, Elena Vostrotina, Matthew
Golding, Timofej Andrijashenko,
Osiel Gourna, Sarah Lane o Vik-
torina Kapitonova. En una roda de
premsa a la seu de l’Istituto Italia-
no di Cultura, el ballarí va afirmar
ahir que busca oferir opcions per
a tots els gustos per aconseguir
apropar la dansa al públic més va-
riat.

Roberto Bolle, director artístic i
ballarí, va explicar que aquesta
gala va néixer fa 15 anys a Itàlia,
amb el desig de «poder ballar fora
dels teatres més institucionals»,
però l'èxit els catapultar a actuar a
espais com el Coliseum romà, la
Plaça San Marco de Venècia o el
Duomo. Ara, l'espectacle arribarà
al Festival de Peralada per pri-
mera vegada a l'Estat. Bolle va in-
dicar que aquest espectacle dóna
especial importància a dos ele-
ments. D'una banda, busca la
«qualitat dels artistes», els «millors»
en els seus respectius camps de

dansa. D'altra banda, també bus-
ca oferir «una gran varietat d'o-
fertes» que incloguin «d'allò més
clàssic fins al més contemporani». 

Entre les coreografies de la gala,
el ballarí va destacar algunes pe-
ces clàssiques com Don Quixoteo
Le Corsaire, Roland Petit o altres
més modernes com After the rain,
amb la coreografia de Christopher
Wheeldon. A més a més, va re-
marcar especialment la presència
de Prototype, una peça que fa d'o-
bertura i que incorpora elements
digitals en una gran pantalla de
LED. També va deixar clar que
aquesta varietat «no només es
troba a l'estil de la peça» sinó que
intenta que «reflecteixi els diferents
estats d'ànim com a artista».

Prestigi internacional
Roberto Bolle és uns dels grans
noms de la dansa clàssica actual.
El ballarí va ser nomenat Ètoile de
La Scala de Milà i ha ballat en les
companyies més importants a es-
cala mundial, com l’American Ba-
llet Theatre, el Royal Ballet, Ame-
rican Ballet Theatre, Teatro de la
Scala, Teatre Mariinski, l’Òpera
Nacional de París i el Bolshoi Ba-
llet, entre d’altres.
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Bolle s’estrena a Peralada
Un dels grans noms de la dansa clàssica actual presenta per primera vegada el seu

espectacle a l’Estat espanyol Oferirà diferents estils acompanyat per ballarins de tot el món �

�

Roberto Bolle ha ballat amb les companyies més importants del món.

ACN

La gala anirà de la dansa més
clàssica a la contemporània,
un «desafiament amistós»
de tècniques, estils i escoles


