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Situació:
Caminant 400 m
des de l’extrem sud
del passeig marítim

d’Empuriabrava

Serveis: Cap
Entorn: Natural

Ocupació: Baixa
Recomanada per a:

Nudistes

DADES

TOTA LA FRANJA LITORAL de
Castelló d’Empúries correspon a un
vast arenal de 7.100 m. de
longitud segmentat per quatre
canals fluvials en tres platges molt
diferents entre elles: la Rubina,
Empuriabrava i Can Comes. La
primera, que es conserva verge, és
molt popular entre els banyistes i
esportistes (windsurfistes, etc.)
perquè es pot accedir amb cotxe
fins a la sorra; la segona és una
platja urbana plena de serveis; i, la
tercera, la que aquí mostrem, són
els 3,9 km de platja més verges i
menys freqüentats. Com que no es
pot arribar fins a la major part de la
platja si no és caminant o amb bici,
conserva una zona discreta i
allunyada de les mirades molt
valorada pels naturistes. 



L’arenal més
verge de la badia

Platges d’autor: indrets per somiar

ET SONA? 
Diga’ns on és aquesta platja i participa en
el sorteig setmanal de les guies Totes les
platges de Catalunya I i II: Costa Brava Nord
i Costa Brava Sud. Envia la resposta abans
de dissabte a
concursocostabrava@laluzenpapel.com
indicant el teu nom i telèfon. 

CONCURS

Can Comes
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MARC MARTÍ

Blanes i l’Estartit celebren
la festa de Santa Anna 

Blanes i l’Estartit van celebrar
ahir la festivitat de Santa Anna, en
honor a la seva patrona. A Blanes,
al matí va tenir lloc un dels actes
més tradicionals: la sortida de la
comitiva oficial, encapçalada per
l’alcalde, Miquel Lupiáñez, que
portava la vara de batlle a les
mans, tal com marca la tradició.
Acompanyat de la resta de regidors
i membres de les forces de segu-

retat, el batlle va dirigir una comi-
tiva de la qual també formaven
part els gegants de la vila i la Ban-
da Musical del poble. Quan van ar-
ribar a la parròquia de Santa Ma-
ria, es va fer un ofici solemne. A la
tarda hi va haver el Ball de Mor-
ratxes i a la nit es va celebrar l’úl-
tima nit del Concurs de Focs. A
l’Estartit, per la seva banda, hi va
haver també missa solemne i au-
dicions de sardanes.
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L’Estartit. 

Blanes. 

El Fringe del Festival de Tor-
roella arriba a la tercera edició tot
consolidant-se com un espai de re-
ferència per als nous talents mu-
sicals. Des d’avui i fins divendres,
una vuitantena de joves talents
procedents de diversos conser-
vatoris i escoles de música euro-
pees oferiran fins a vint concerts
gratuïts a espais emblemàtics tant
de Torroella com de l’Estartit. En-
tre ells hi haurà tots els estils mu-
sicals, des de la música antiga fins
al pop-rock, tot passant per la
música clàssica i contemporània el
jazz, el blues, el flamenc i el folk.

Una de les novetats d’enguany
és la incoproració del pop-rock
amb dos grups, Est Oest i Coet
(demà) fruit de la col·laboració
amb el concurs Sona 9. A més, en
aquesta ocasió també es compta-
rà amb la col·laboració del Palau
Robert de Barcelona com a espai
aparador de Fringe a la capita ca-
talana. Així, la programació Nits
d’Estiu als Jardins del Palau Robert
acollirà demà tres concerts pre-
sentats pel Fringe: el jazz de Su-
perSax Project, el flamenc de Paul
Bosauder i el blues d’Artur Caba-

nes. 
A Torroella, a la Casa Galibern

(seu de la Fundació Mascort), i al
Palau Solterra (seu de la Fundació
Vila Casas) hi sonarà la música an-
tiga, clàssica i contemporània,
mentre que el bar-restaurant La
Sala acollirà els concerts de fusió
de diferents estils musicals. A l’Es-
tartit, en canvi, les actuacions se ce-
lebraran a l’aire liure: al passeig del
Molinet, al cap de la Barra, de
cara al mar i amb vistes a les illes

Medes. Allà es podran escoltar
les propostes de jazz, pop-rock i
folk.

Tots els artistes participants al
Fringe han estat escollits pels con-
servatoris i escoles que col·laboren
amb el festival: l’Esmuc, el Taller de
Músics, Conservatori Superior del
Lliceu, Conservatori de París, Gu-
ildhall School of Music and Drama
de Londres i la Hochschule für
Musik Freiburg, en col·laboració
amb l’institut Goethe. 
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El Fringe de Torroella
oferirà 25 concerts
amb nous talents 

Des d’avui i fins divendres es podran escoltar una vuitantena de joves
interpretant tot tipus d’estils, des de música antiga fins al pop-rock


Sequoia Trio actuen avui i demà al Palau Solterra. 

FESTIVAL DE TORROELLA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESTIU

33000

5517
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381 CM² - 34%

1000 €
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