Sardanes i Havaneres (11
de juliol-11 de setembre),
el Festival Internacional
de Música de s’Agaró (18
de juliol-11 d’octubre), el
Festival de Guitarra de Girona (25 de juliol i 14
d’agost), les festes majors
de Platja d’Aro (13-16
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semboca (20-23 d’agost),
el Concert de la Diada NaPAÍS:i España
cional (11 de setembre)
el FestiSurf Costa PÁGINAS:
Brava
44
(11 i 12 de setembre). El concerts aglutinen les proconjunt de cicles comparTARIFA: gramacions
1478 € dels festivals, citeixen, d’una banda, la se- cles i actuacions previstes a
ÁREA: 386
CM²
- 36% d’Aro.
va vinculació municipal:
l’estiu
a Castell-Platja
l’Ajuntament n’és l’orga-

57

120

“El municipi aposta
FRECUENCIA: Diario
per la gratuïtat de la
majoria de propostes
O.J.D.: 10253
dies abasta el cartell d’‘Estesense que això vagi en
reofònics’,
des del70000
concert del
E.G.M.:
contra de la qualitat”
13 de juny fins al Festisurf
Imma Gelabert
SECCIÓN:
COMARQUES
dels dies
11 i 12 de setembre.
REGIDORA DE TURISME EN FUNCIONS
DE CASTELL-PLATJA D’ARO

Torroella, ocupada pels
mags el cap de setmana
a La Fimag portarà

unes 120 actuacions a
carrers, places i
palaus de la vila
Joan Puntí
TORROELLA DE MONTGRÍ

Res serà el que sembla. La
Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí s’apoderarà de la vila al
llarg del cap de setmana,
amb multitud d’espectacles, la gran majoria gratuïts, que envairan carrers,
places i palaus de la vila.
L’auditori Espai Ter serà
l’escenari d’espectacles de
gran format amb un reguitzell de figures que faran revifar la il·lusió. Als

carrers, durant més de
quinze hores dissabte i
prop de dotze diumenge,
la màgia serà arreu. Hi
haurà espectacles, agrupats per estils, a la plaça
dels Dolors, de la Vila, Pere
Rigau, Ernest Lluch, d’Espanya i Pintor Mascort, al
passeig de Catalunya i al
carrer del Roser. Demà hi
haurà l’aperitiu, amb el
Mercat Màgic que, des de
dos quarts de cinc de la
tarda fins a les deu del vespre estarà instal·lat a la
plaça Quintana i Combis.
A dos quarts de set de la
tarda,
l’il·lusionisme
d’Héctor Mancha ocuparà
la plaça de la Vila; serà un
espectacle de franc que
durarà una hora. Al ves-

pre, al restaurant La Sala,
Karim hi oferirà el seu espectacle Pide un deseo, a
les onze de la nit.
Dissabte, des de les deu
del matí fins a tres quarts
d’una de la matinada, hi
haurà espectacles arreu
del centre de la població. A
les sis de la tarda es farà la
Gala de Mags Joves, a la
plaça de la Vila, amb l’actuació de cinc joves talents. Diumenge els espectacles s’allargaran de les
deu del matí a dos quarts
de deu del vespre.
Els dos espectacles
principals de la Fimag es
veuran en la Gala Internacional que es farà a l’Espai
Ter dissabte a les deu del
vespre. Hi actuaran el jove

Shin Lim, el mag de Boston que serà a la gala ■ BITÒ

nord-americà Shin Lim,
Héctor Mancha, seleccionat per actuar en el FISM,
el congrés més important
del món de la màgia, i els
francesos Kenris & Aure-

lia. També hi actuaran
Raúl Alegría i Jaime Figueroa. El badaloní Enric Magoo, que rebrà el premi Fimag 2015 per la seva trajectòria, serà l’encarregat

Crescendo, Port-Bo, Els
Cremats, Nicolas Bourdoncle, Orquestra de
Cambra de París, The Bon
Scott Band, The Youth,
Thee Blind Crows, Els Catarres, Orquestra Di-Versiones, Los Mambo Jambo
i The Dragtones. ■

de presentar la gala. El popular Mag Lari ocuparà
l’Espai Ter l’endemà, amb
dues actuacions de la seva
última creació, Lari Poppins, a les dotze del migdia
i a les set de la tarda. La FIMAG ajudarà a descobrir
també l’herència històrica
de la vila. Tres espais patrimonials es convertiran en
escenaris per a la màgia.
Són el Palau Soterra, seu
de la Fundació Vila Casas;
la Casa Galibern, seu de la
Fundació Mascort, i el Palau Lo Mirador.
En aquests espais hi actuaran
alguns
dels
principals caps de cartell,
com ara Miguel Ángel Gea,
un dels mags numismàtics més reconeguts, i Arturo Dupén, primer premi
de màgia de prop i invenció, així com Héctor Mancha. Les entrades per veure els espectacles en
aquests espai es vendran
mitja hora abans allà mateix. ■

