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LAURA FANALS LLORET DE MAR 

En Francisco és un bon conei-
xedor de Blanes, Lloret i les se-
ves rodalies. Hi va treballar du-
rant  anys i ara, ja jubilat, tor-
na cada any per vacances.

PQuè l’ha portat a passar les
vacances a la Costa Brava? 
RVaig estar treballant  anys

a l’hotel Santa Marta de Lloret,
on m’encarregava del manteni-
ment de les instal·lacions. Em
vaig jubilar fa sis anys, però des
de llavors m’agrada tornar cada
estiu. La meva filla viu a Blanes
i la venim a visitar. 
PQuant de temps es queden?
R Depèn de l’any, però gene-
ralment un o dos mesos.
PQuins plans tenen? 
R Tenim ja una mica la rutina
de cada dia: anem a la platja,
ens banyem, passegem, a vega-
des anem a visitar Lloret... 
PEstan més frescos que a Se-
villa?
R No et pensis! Allà potser les
temperatures són més altes,
però la calor d’aquí és més hu-
mida, se t’enganxa per tot el cos.
PHa vist canviar molt la Cos-
ta Brava? 
R I tant! Vaig arribar fa  anys,
primer per treballar pels vol-
tants de Mataró i després cap
aquí. Vaig conèixer la meva
dona quan ella treballava al xi-
ringuito de la platja de Santa
Cristina i vaig entrar a treballar
a l’hotel. Des de llavors, Lloret
ha canviat molt. 
PCap a millor o cap a pitjor? 
R Diria que cap a pitjor. El tu-
risme no ha canviat, continua
essent el mateix, i per molta po-
licia que posin hi continua ha-
vent joves bebent al carrer. Llo-
ret no canviarà si no canvia el ti-
pus de turisme que hi arriba.
Però bé, això no ens pertoca a
nosaltres arreglar-ho, han de
ser els polítics!  

«La calor d’aquí 
és més humida 
que la de Sevilla»

 «Per molta
policia que hi
posin, a Lloret 
hi continua havent
joves bevent 
al carrer»

EL TURISTA
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ANIOL RESCLOSA 

LAURA TEIXIDOR SANTA CRISTINA 

■L’hípica de Santa Cristina
d’Aro s’ha convertit per se-
gon estiu en un mercat
d’oci, creació i gastronomia
amb l’objectiu de ser un
punt de trobada únic a la
Costa Brava, destinat a un
públic ampli i divers.

Des de la carretera que va
direcció a Santa Cristina
d’Aro es pot observar una
gran carpa de llumetes que
crida l’atenció. Es tracta de
l’emblema de la Santa Mar-
ket, dissenyat per Jaume
Ser ra, arquitecte eivissenc
de les discoteques Pacha. I
és que l’estil de la Santa, ins-
pirat en els mercats d’Eivis-
sa amb aires tailandesos,
cuida la decoració al detall.
No hi ha espais definits, el
recinte està pensat per ser
descobert i perdre-s’hi.

Passejar pels diversos ra-
cons amb encant de la San-
ta Market és gaudir de tota
una experiència per a tots
els sentits. Artistes i exposi-
tors ofereixen un gran ven-
tall de productes elaborats
artesanalment. Un des ob-
jectius de la Santa és posar
en valor els productes lo-
cals, lluny de les grans mar-
ques comercials. Aquesta
filosofia també es veu re-
flectida en l’oferta gastronò-
mica.  Propostes de cuina
d’autor es camuflen en més
de  caravanes i food cor-
ners descoberts, per tal que
el públic pugui observar el
procés d’elaboració d’allò
que menja. Un dels secrets
que fan de la Santa un espai
d’oci amb segell propi i que
s’allunya  del concepte clàs-

sic de market és la variada
oferta d’oci. Per això s’han
programat diàriament ac-
tuacions musicals, tallers i
activitats d’animació.
Aquest any, concretament,
es vol apostar pel públic in-
fantil. És per això que els
diumenges es fan actua-
cions musicals adaptades
per als més petits i diària-
ment s’organitzen tallers in-
fantils, passejades amb
poni, espectacles de màgia
i jocs de realitat virtual. 

El públic sol ser d’àmbit
local. «Vam descobrir la
Santa l’any passat i esperem
que es faci cada any. Hi ha
una gran varietat de coses
per fer i l’estil ens recorda a
Eivissa», comenta una pa-
rella de Sant Feliu de Guí-
xols. «És la primera vegada
que venim a la Santa i ens
ha encantat la decoració.
Estiuegem a Platja d’Aro i
segurament hi tornarem»,
afegeix una família de Bar-
celona. Un dels punts clau
de la Santa és la rotació d’ex-
positors tot i que n’hi ha de
fixos. Aquesta varietat i el fet
que l’entrada sigui gratuïta
propicia que els visitants re-
peteixin l’experiència i que
el recinte es converteixi en
un punt de trobada fre-
qüentat durant l’estiu.

Una
alternativa
per a després
de la platja a
Santa
Cristina

La Santa MarketLa Santa Market, de nit. 
LA SANTA 

Gastronomia, artesania, moda i
música s’uneixen en un espai d’oci
cuidat al detall obert cada dia fins al
26 d’agostAquesta segona edició
aposta pel públic infantil a través
de tallers, actuacions musicals
i activitats diverses La filosofia
de la Santa Market és posar en valor
els productes locals i que el fet de
comprar productes o degustar
plats esdevingui una experiència
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