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Les Imatges

Sandra i Michael
ANGLATERRA

«Hem vingut
a Lloret per
recordar la
nostra joventut»

EL TURISTA

LAURA FANALS

L’Estiu

LLORET DE MAR | LAURA FANALS

Aquesta parella porta la nostàlgia escrita en la mirada, i és que venir a Lloret els porta molts records. La Sandra
no para de mirar a dreta i esquerra i
d’exclamar: «Mira allò! Te’n recordes?»
On passen les vacances?
En un hotel de Santa Susanna, al Maresme.
P I com és que avui han decidit fer
una excursió fins a Lloret?
R Havíem vingut aquí de vacances fa
molts anys, quan érem més joves, cap
a l’any . Per a mi (Sandra) era la primera vegada que sortia a l’estranger, i
per això en tinc un record molt especial.
P Ho estan trobant molt diferent?
R Sí! No té res a veure amb els anys .
L’altre dia vam anar a Blanes i era impossible trobar res del que hi havia quaranta anys enrera. Ens ha sorprès molt.
P Troben que ara està millor o pitjor?
R És diferent. Encara no hem tingut
temps de voltar gaire, però no recordava
que hi haguessin tants bars i botigues
l’última vegada que vam venir. De tota
manera, ens és igual com sigui, perquè
hem vingut aquí a recordar la nostra joventut i ens fa il·lusió. Guardem molts
bons records d’aquella època.
P Veuran que ara també hi vénen
molts joves...
R Sí, i s’han de divertir. Però nosaltres
no volem fer pas el mateix que ells, eh!
(riuen). Només volem recordar-ho.
P Com han vingut fins a Lloret?
R Amb autobús.
P I a part de Lloret i Blanes, on
més han anat?
R De moment, enlloc
més. Però la setmana
que ve anirem a
Barcelona i també volem visitar
Malgrat de Mar i
Calella, que estan a prop de
Santa Susanna.
El que és important és aprofitar al
màxim les vacances i donar voltes tot
el dia!

CARLES COLOMER

Tordera Concentració de bateries per la Festa Major
 La regidoria de Joventut de Tordera va organitzar ahir el tercer Concert de Bateries a la plaça de l’Església, dins els actes de la
Festa Major. Nombrosos bateries van instal·lar-se a la localitat i van oferir conjuntament un concert. Avui la festa continuarà amb
el tercer torneig d’Icestock, mentre que a les deu del matí hi haurà el vuitè torneig de bitlles catalanes. A més, també es farà una
passejada amb motos clàssiques, un torneig local de tir al plat, un motorshow i es presentaran els partits d’hoquei de la
temporada 2009-2010. Tot seguit tindrà lloc el partit CP Tordera 1a Nacional-Igualda HC. Finalment s’homenatjarà la parella de
més edat i es farà un concert jove a partir de les onze de la nit. TORDERA | DdG
DIARI DE GIRONA

DIARI DE GIRONA

P

R

EL CANVI

Molt diferents
respecte 40
anys enrere
 Aquesta parella va anar a Blanes fa un parell
de dies i es va trobar que ja era
pràcticament impossible trobar tot
allò que hi havia
fa 40 anys. Tot i
això, no es queixen, perquè el
viatge els està
servint per recordar la seva joventut i això els fa
molta il·lusió.

Bordils Jocs de cucanya per animar els més petits
 Igual que moltes altres localitats gironines, Bordils celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major. Per això, ahir al matí es
va fer l’activitat de dibuix infantil «pintem amb peus i mans», així com un torneig de futbol i jocs de cucanya per a infants d’entre
3 i 12 anys. A més, a la nit s’esperava l’Encivada’t Tour, amb els Diables de l’Onyar, i tot seguit l’actuació d’Hotel Cochambre, per
acabar amb una batalla de DJ: els de la Bisbal contra els de Bordils. Per avui al matí està previst un torneig de futbol sala entre el
Jovent de Bordils, la Pioixa, l’AMPA Bordils i els Veterans Futbol. A la tarda serà el torn de la Gran Cercavila, que comptarà amb els
geganters de la Bisbal, Façà i Riudellots, així com castellers i, a la nit, gran ball amb l’Orquestra Metropol. BORDILS | DdG
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Puigcerdà Unes 70 persones van
a la trobada de poesia d’estiu

Peralada L’espectacle «Gong!»
omple d’il·lusió els més petits

 El Museu Cerdà va acollir a principis d’aquesta setmana la
primera Trobada de Poesia d’Estiu, que va comptar amb una
assistència de més de 70 persones. L’acte es va articular en
tres grans blocs de poemes catalans relacionats amb l’estiu i
la nit de Sant Joan, separats per la interpretació de breus
peces de violoncel de J.S. Bach, a càrrec del violoncelista
puigcerdanès Marc Pons. Van actuar com a rapsodes Meritxell
Roldán, Francesc Xavier Esteban i Enric Quílez. PUIGCERDÀ | DdG

 La companyia gironina Gong va presentar dijous a Peralada
l’espectacle familiar Gong!, en una actuació emmarcada en el
cicle de Concerts de Sant Domènec. Aquesta companyia, que
compta amb una gran experiència en el món professional de
la música, vinculada a la dansa i al teatre, va fusionar
aquestes tres arts i va aconseguir captivar grans i petits. En
concret, van oferir un conte musical que tractava la diversitat i
estava ambientat a la Xina. PERALADA | DdG
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