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“SI LA DEMOCRÀ
CIA
ENTRE DESIGUA TÉ LLOC
ÉS UNA EINA DE LTATS,
SOTMETIMENT”
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Baells 2018 Festival d’Estiu
Pantà de la Baells
De l’1 de juliol al 13 d’agost

Gaudir de l’aigua i la
natura del Berguedà

Caminades populars, batejos de wakeboard, regates, ecoexcursions en piragua o tornejos de waterpolo són algunes
de les activitats que es faran al voltant
del pantà de la Baells durant el Festival
d’Estiu d’aquest any. Travessies de natació, trails al bosc, sortides nocturnes
per veure les llàgrimes de Sant Llorenç
amb sopar inclòs i visites guiades a la
presa completen la programació d’un
esdeveniment per a amants de la natura i l’aire lliure.

www.adbergueda.cat

La Santa Market

Santa Cristina d’Aro
Del 20 de juliol al 26 d’agost

Oci i creació al club
hípic de Santa Cristina

Activitats al voltant de la moda, l’art, la
música, l’artesania o les tendències és el
que ofereix La Santa Market. Aquest
festival a l’aire lliure es fa al Santa Cristina Horse Club, un club hípic que té 30
anys d’història i una ubicació privilegiada: l’Espai d’Interès Natural Gavarres.
El festival es pot visitar en família, en
parella o amb amics; a primera hora de
la tarda o ben entrada la nit, per gaudir
de la variada gastronomia o per fer una
copa al ritme que marqui el discjòquei.

www.lasantamarket.com
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Culturefest La Brava

El Collet de Calonge i Sant Antoni
Del 2 al 12 d’agost

ESPORTS, NATURA,
‘FOOD TRUCKS’,
MODA I MÉS...
Hi ha festivals que tenen en l’aire lliure la seva raó de ser
i combinen paisatge, gastronomia, tendències, tallers,
espectacles o activitats per als més menuts. El que sigui
per fer passar una bona estona!
PER B.D.A.
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A
I CICLE L FESTIVALS
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Un homenatge a
la Costa Brava

Aquest agost es fa la primera edició del
Culturefest La Brava, un festival de
gust mediterrani amb música, dansa,
ioga, cinema a la fresca, gastronomia i
espectacles que vol retre homenatge a
la costa que l’acull. Cultura i lleure per
a tota la família amb activitats culturals, zona infantil i un espai, el de la
Brava Beer, construït amb materials
reciclats i no contaminants, des d’on es
poden contemplar postes de sol amb
vistes privilegiades.

http://culturefest.cat

White Summer
Serres de Pals
Del 4 al 26 d’agost

Experiències en una
masia de l’Empordà

Setena edició del festival de disseny,
moda i gastronomia que es fa al Mas Gelabert de Pals i que ofereix, també, un
bon grapat d’actuacions. Pensat per a
persones de totes les edats, el White
Summer és un espai d’oci i entreteniment on els visitants es creuen amb els
creadors amb l’objectiu de compartir
experiències. Aquest any té una zona de
menjar sa, més activitats per als nens,
concerts i espectacles de dansa, de circ
i de màgia.

www.whitesummer.es

WHITE SUMMER

