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CIUTAT    CIUTAT

Andreu Mas

A l’estiu, a les comarques de 
Girona no tot és sol, bones 
viandes i concerts a dojo, 

també hi ha espai per a una acti-
vitat que en els últims tres anys 
s’ha consolidat com una alterna-
tiva d’oci a les tradicionals. Són 
els markets, el més prestigiós dels 
quals és La Santa Market, que té 
lloc per tercer any consecutiu al 
Santa Cristina Horse Club de Santa 
Cristina d’Aro. Des del passat 19 de 
juliol i fiins al diumenge 25 d’agost 
cada dia entre sis de la tarda a la 
una de la matinada hi ha tota 
mena d’activitats, tan diverses que 
fan inclassificable el mercat. Sens 
dubte és un lloc de visita obligada 

pels coolhunters, els caçadors de 
tendències, que hi trobaran les 
darreres creacions de  moda, per-
fomances de tota mena i l’obra de 
nombrosos dissenyadors de diver-
ses disciplines. 
L’entrada al mercat és gratuïta com 
també ho és l’assistència als nom-

brosos concerts que s’hi fan i que 
es poden trobar al web de La Santa 
(lasantamarket.com).
Aquesta, però, no és l’única oferta 
de mercats en terres gironines a 
l’agost. Entre el 4 i el 26 a Pals es 

fa el White Summer, una combina-
ció de parades de cuina d’autor, 
comerç creatiu i gastronomia. 
Ben a prop, a Torroella de Mont-
grí, cada 4t i 5è dissabte de mes 
s’hi instal·la un mercat itinerant de 
productes artesanals, de quilòme-
tre zero i ecològics, que porta per 
nom MonEmpordà. L’endemà diu-
menge, s’hi voleu continuar anant 
de parada en parada, acosteu-vos 
a la capital del Pla de l’Estany, Ban-
yoles, on de deu del matí a vuit del 
vespre hi ha la Fira de la Ramona, en 
el marc incomparable de l’estany.
Els dimecres a la nit, L’Escala orga-
nitza el Market Night a la riba. I del 2 
al 12 d’agost us esperen al Collet de 
Santa Antoni on es fa el Culturafest, 
entre 17.30 i una de la matinada. 

El més conegut i prestigiós és La Santa Market
Als mercats hi ha una barreja de tota mena de productes i sensacions: moda, 
gastronomia, música; n’hi ha prou a l’agost com per fer-ne un recorregut

Els “markets” omplen l’estiu gironí

Llocs imprescindibles pels 
caçadors de tendències

Temporada Alta escalfa motors
Ja es poden comprar les entrades a les ciutat subseu i 
s’anuncien dues obres que s’iincorporen al programa

Temporada Alta, un dels festivals 
més importants de les comarques 
de Girona i per extensió de Cata-
lunya, ja ha posat a la venda les 
entrades en les ciutats que acullen 
espectacles que no són Girona. Es 
tracta dels municipis de Sant Feliu 

de Guíxols, Palafrugell, Torroella de 
Montgrí, Banyoles i Bescanó. 
També durant el juliol passat es va 
anunciar que s’incorporaven dues 
obres noves al programa: “Casa de 
nines, 20 anys després” i “La partida 
d’escacs”.

Menys pluges

Reduccions

Girona, segona ciutat de 
l’Estat, on més s’han reduït

Les empreses gironines 
preparen un replegament

Girona és la segona gran ciutat 
de tot l’Estat espanyol on més 
s’han reduït les pluges durant els 
darrers 40 anys, segons un estudi 
de l’Observatori de la Sostenibilitat, 
que analitza la quantitat de precipi-
tacions caigudes entre 1918 i 2018 
a tota Espanya. Només Vigo, a Galí-
cia, supera Girona. La tendència 
vers el 2050 és menys pluja encara.

Un 35% de les 100 empreses que 
més facturen a les comarques de 
Girona reduiran costos els pròxims 
mesos i fins tot, un 9%, es plante-
gen fer una reducció de plantilla, 
segons consta en l’estudi Girona 
100, SA que ha elaborat la presti-
giosa consultora KPMG. La indústria 
càrnia continua líder.

Samarretes solidàries
Yerse regalarà la samarreta oficial de la 6a Cursa de la 
Dona Girona a tothom qui s’apunti a entrenar

La 6a Cursa de la Dona Girona és 
una cursa solidària, sense cronòme-
tre i només adreçada a participants 
femenines. S’espera que hi parti-
cipin 8.000 dones el 6 d’octubre 
vinent. L’empresa Yerse ha dissen-
yat la samarreta oficial dels entre-

naments, feta amb 100% de cotó, 
que regalarà a totes les dones que 
s’inscriguin als entrenaments, que 
constaran de vuit sessions, cada 
dimecres a partir del 7 d’agost al 
pavelló de Fontjau fins a finals del 
mes de setembre.


