
Diari de Girona

REPORTATGE  
Els observadors
meteorològics de les
comarques gironines,
els «notaris» del temps 

DdG SANTA CRISTINA D’ARO

■El duo femení Ella baila sola va
engegar ahir la maquinària de La
Santa Market, que a partir d’ara i
fins a finals d’agost es convertirà
en un espai polivalent on els visi-
tants podran trobar-hi música de

tots els estils, expositors, gastro-
nomia i espectacles.

Ella baila sola -ara amb només
una de les integrants del duet ori-
ginal- va recuperar ahir al vespre
els grans èxits de la formació,
creada el , i va sorprendre els

espectadors amb temes com Lo
echamos a suertes, Cuando los sa-
pos bailen flamenco, Amores de
barra o Y quisiera.

Aquest concert dona el tret de
sortida al primer cap de setmana
de l’esdeveniment, que comptarà

aquesta nit amb l’actuació de
Mercado Negro, que fusiona dife-
rents estils com salsa, pop, fla-
menc i rumba. Abans, el millor
humor provocarà els riures del
públic amb els monòlegs del cò-
mic Miguel Martín, conegut per
Las noches del club de la comedia
o Buenafuente, entre d’altres.
Cada dia els concerts acabaran
amb la sessió dels DJs Peter GM i
Nick Martin.

Demà diumenge serà el dia
adreçat als més petits, que podran
gaudir del concert de Reggae per
Xics a mitja tarda, amb una pro-
posta en què des de l’humor i la
pedagogia creen un espectacle di-
vertit per captivar gent de totes les
edats. 

Ponis, tallers i espectacles
Situat al Santa Cristina Horse
Club, La Santa Market és un espai
on caben totes les activitats. Els
més petits podran acostar-se als

ponis de la finca i fer-hi un pas-
seig, a més de conduir pel circuit
de cotxes i motos en miniatura o
participar en les activitats de La
Santa Kids, que avui oferirà un ta-
ller de maquillatge i tatuatges i
demà un taller de titelles ètnics. 

La Santa Market va obrir les
portes a un estiu ple d’activitats:
ponis, espectacles, tallers,
música i gastronomia. ANIOL RESCLOSA

Santa Cristina d’Aro
Ella baila sola engega 
La Santa Market
El conjunt de flamenc va recuperar els clàssics del duo original com «Lo
echamos a suertes» o «Amores de barra»  La festa continua aquesta
nit amb l’humor de Miguel Martín i la música de Mercado Negro

 El Festival del Castell de Peralada
va estrenar dijous l’òpera contempo-
rània Diàlegs de Tirant e Carmesina,
inspirada en l’obra Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell. El baríton Josep Ra-
món Olivé i la soprano Isabella Gaudí
van ser els sublims protagonistes de
l’adaptació, que prescindeix de les
gestes cavalleresques i se centra en
les trobades amoroses, la seducció i
l’amor, tot ambientat dins l’habitació
de Carmesina.

Estrena de l’òpera
«Diàlegs de Tirant e
Carmesina» a Peralada

TOTI FERRER

 Les platges d’Aiguablava, sa Riera i
el Racó del litoral de Begur han acon-
seguit novament la bandera «Q» de
Qualitat Turística. Les tres platges be-
gurenques han superat la certificació
amb un alt d’excel·lència, segons l’au-
ditoria que ha executat Maria Teresa
Díaz Comas, de l’empresa SGS. «Mal-
grat això, no podem abaixar la guàr-
dia i hem de resoldre alguns proble-
mes per fer front als nous reptes de
futur mantenint la filosofia de millora

contínua», recorda el primer tinent
d’alcalde i responsable de l’àrea de
Platges, Eugeni Pibernat. L’obtenció
del certificat de qualitat «Q» és una
iniciativa de les àrees municipals de
Medi Ambient i Platges, amb la impli-
cació d’altres àrees municipals a part
de tots els sectors relacionats amb les
platges. Per al disseny del sistema de
gestió s’han elaborat un total de 55
documents entre manuals, protocols i
registres seguint la norma internacio-
nal que estableix els requisits gene-
rals i recomanacions, i classificats en
cinc grans àmbits: salvament i segu-
retat, neteja, manteniment i instal·la-
cions, oci i informació. 

Aiguablava, el Racó de
Begur i sa Riera, segell
de qualitat turística

Demà serà el
torn dels més
petits, que
podran gaudir
del concert de
Reggae per Xics

Cada nit,
després dels
concerts, la
música seguirà
amb una sessió
dels DJs Peter
GM i Nick Martin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [819.213 1105.512]
>> setpagedevice


