
xolsSANT FELIU DE

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS | NÚM.01 | AGOST 2016

Guíxols#

Més d’un 

centenar 
d’activitats 

aquest agost

La Senyera de Rafael Patxot torna a casa 

Noves places d’aparcament a la ciutat

Nou Síndic: Josep Rius



guíxolsenxarxa

Obrim aquesta nova secció per recollir la vida de Sant Feliu de Guíxols a les xarxes socials, uns 
canals que tenen cada vegada més seguiment i on és possible participar i fer consultes de ma-
nera activa. Cada mes, en aquesta secció, compartirem les publicacions dels nostres perfils que 
han tingut més bona acollida. Alhora, les xarxes socials tenen un gran potencial per atendre i 
respondre consultes de la ciutadania, i farem que aquesta funció sigui visible amb les consultes 
ateses més destacades o amb més impacte. Esperem trobar-vos al món 2.0. 

#guixolsenxarxa

MOTXILLA ECOLÒGICA
Aquest butlletí està imprès amb paper de 
tipus ecològic fet que garanteix que s’ha 
produït sota els estàndards mediambien-
tals més exigents amb la fi de limitar l’im-
pacte mediambiental. 

Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar 
clor elemental en el procés de decoloració 
de la pasta i complint amb la normativa ISO 
14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Audito-
ria Ecològica). 

Per altra banda, la tinta utilitzada no porta 
olis minerals i està composta per materials 
reciclables i no contaminants complint 
amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

@Guixols

#guixols EL SIAD REACTIVA LES 
RUTES LITERÀRIES DE SFG

Ràdio Sant Feliu
@rsfeliu  · 18 jul.

Saludem al nou #síndic Josep Rius, 
felicitem al company JLMayo per 
la gran tasca feta i a l’Ajuntament 
de @guixols https://goo.gl/ho8VGI 

Forum de síndics
@ForumSDCat
8 jul.

/ Sant Feliu de Guíxols

Sortim a la tele! Mireu quina peça 
més divertida han preparat Canal 
33 i l’actor Pol Fernandez. Benvin-
guts a l’autèntic Far West!

Fins al 30 d’octubre del 2017 l’Es-
pai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols 
acollirà l’exposició La il·lusió del Far 
West. A través de pintures naturalis-
tes del segle XIX i objectes reals de 
l’època de la febre d’or i anterior, el 
museu de Sant Feliu…

Espai Carmen 
Thyssen
21 de juliol a les 15.13 h

guixolsturisme

45 likes 

musclu_Doncs he guanyat el con-
curs de cartells de la festa major del 
meu poble. Content és poc!

musclu_

Ajuntament   972 32 70 00

Turisme   972 82 00 51

Policia Local   972 32 42 11
  092

Mossos  112
d’Esquadra

Biblioteca  972 32 40 57

CONTACTES GUÍXOLS CONTACTES GUÍXOLS CONTACTES GUÍXOLS

Ràdio ST Feliu  
972 82 18 03

Centre d’Atenció Primària 
CAP 972 32 60 09
Emergències  061 / 112
902 111 444 / 93 326 89 01
(programació de visites: 24 h)

Centre Cívic Tueda 
972 82 10 58

Centre Cívic Vilartagues 
972 82 01 01

Deixalleria Municipal 
972 82 26 02

Fes clic aquí 
per veure el vídeo

Fes clic per 
veure la recepció 

de la Senyera 
de Rafael Patxot

Costa Brava 
Directe

www.tvcostabrava.xiptv.cat

https://twitter.com/rsfeliu/status/755133000715755520
https://twitter.com/ForumSDCat/status/751482990635655168
https://www.facebook.com/EspaiCarmenThyssen/posts/1049593081761181
https://www.instagram.com/p/BHT190jBPBG/?taken-by=musclu_
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/espai-carmen-thyssen-sant-feliu-de-guixols/video/5611972/
http://tvcostabrava.xiptv.cat/costa-brava-directe/capitol/recepcio-senyera-de-rafael-patxot
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Benvolguts i benvolgudes 

Em fa molta il·lusió fer-vos arribar aquesta publicació a les vostres cases, 
així com indrets estratègics repartits arreu de la ciutat. Des del Govern de 
la ciutat trobàvem a faltar una eina d’informació escrita, en suport paper 
però amb molts recursos multimèdia vinculats, que oferís a tot Sant Feliu 
de Guíxols l’ampli ventall d’activitats programades, així com també les no-
tícies d’interès, reportatges, entrevistes i altres 
informacions útils a tothom.

L’esforç és gran, però serà una eina que volem que 
sigui molt activa, que us la sentiu molt vostra, que 
us sigui útil i propera. Cada mes trobareu, a casa 
vostra o en els punts assenyalats, aquesta publica-
ció. Són 10.000 exemplars mensuals, amb alguns 
números extra especials. 

Des de l’Ajuntament que tinc l’honor de presi-
dir creiem que cal emprendre una acció així. Per 
complir amb un dels primers deures de la demo-
cràcia: informar del que fem. Estem convençuts, 
il·lusionats i amb moltes ganes que aquesta publicació sigui una eina d’infor-
mació per a tothom. L’aposta és forta i de molta envergadura.

Amb la mirada posada en la transparència informativa, amb utilitat i rigor, 

amb esperit de servei públic, i amb la voluntat clara d’acostament a to-
thom, presentem aquest primer número i anunciem que cada mes anireu 
rebent nous butlletins. 

Amb l’objectiu de fer que tota la ciutat sigui coneixedora de la riquesa d’ac-
tivitats que s’estan fent, amb la voluntat que tot allò que sigui interessant 
i útil de conèixer estigui a l’abast de tothom. 

Potser us ha sobtat el títol de la publicació. És simple i ric 
alhora. És un simple coixinet #, tan usat ara en les noves tec-
nologies, seguit de la paraula Guíxols, el que es coneix com a 
hashtag. En el nostre cas,  #Guixols, com a un dels més usats 
quan fem referència a tot allò que passa a la nostra ciutat, i 
ho compartim arreu a través de les xarxes socials.

Aquesta és la voluntat: donar a conèixer tot allò que es fa 
a Sant Feliu de Guíxols; ser una eina útil per donar explica-
cions a la ciutadania sobre les accions del govern munici-
pal; promoure la participació ciutadana; observar la rique-
sa que aporten les diferents entitats …

Ja veieu, emprenem un camí engrescador, no exempt de dificultats, però 
que farem tots plegats, sense presses però sense aturar-nos, aprenent, 
cada dia, una mica més.

El butlletí #Guíxols comença a caminar

Carles Motas i López
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols

Butlletí #Guíxols
Coordina:  
Àrea de Comunicació-Alcaldia

Tirada: 10.000 exemplars de 
distribució gratuïta

Dipòsit legal: GI 1153-2016

Email: premsa@guixols.cat

Tenim per objectiu 
la transparència 
informativa, la 

utilitat i el rigor, 
amb esperit de servei 
públic i acostament 

a la ciutat

Plaça del mercat, 6/9  · Telèfon 972 32 70 00
email: oiac@guixols.cat

17220 Sant Feliu de Guíxols

Descarrega’t a la 
web municipal
l’edició del 
#Guíxols. 
Trobaràs 
una edició 
interactiva per 
smartphones i 
tablets 
(IOS i Android)

https://www.facebook.com/carles.motaslopez?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/carlesmotas
http://www.guixols.cat
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Guíxols s’enfira
XI PAPER ANTIC
Dissabte 20 d’agost
LLOC: Rambla A. Vidal 
HORARI: de 10 a 20 h
ORGANITZA: Associació de Professionals i 
Amics del Col·leccionisme i Ajuntament

XVII IECSALIS 
Fira-mercat d’antiquaris i brocanters
Diumenge 21 d’agost
LLOC:  jardins de Juli Garreta
HORARI: de 10 a 20 h
ORGANITZA: Gremi d’Antiquaris i Bro-
canters de les Comarques Gironines i 
Ajuntament

VI SCRAPMANIÀTICS
Fira-mercat d’scrapbook
Dissabte 27 d’agost
LLOC:  jardins de Juli Garreta
HORARI DE VENDA: de 10 a 20 h
ORGANITZA: Scrapmaniàtics Associació i 
Ajuntament 

VIII FIRA MEDITERRÀNIA DE PAT-
CHWORK
Dissabte 3 de setembre
LLOC: Rambla A. Vidal 
HORARI: de 10 a 20 h
ORGANITZA: Ajuntament 

XXXIV FIRA DEL DIBUIX
Diumenge 4 de setembre
LLOC: Rambla A. Vidal 
HORARI: de 10 a 20 h
ORGANITZA: Casino Guixolenc i Ajuntament

Cançó de Taverna 
Sant Feliu arran de mar 
(audiovisual)
Dissabte 6 d’agost a les 22 hores
LLOC: Plaça del Monestir
GRUP: Sé

Cançons de Mar al Far de l’Es-
cullera
Dissabte 13 d’agost a les 22 hores
LLOC: Far del Moll
GRUPS: Sé, La Taverna

Gran cantada
Dijous 18 d’agost a les 22 hores
LLOC: Espai port
GRUPS: Sé, La Taverna i Llops de mar

Cantades a la platja de St. Pol
Dimecres 24 d’agost a les 22 hores
LLOC: Passeig de Sant Pol
GRUP: Sé

Cantada de l’Associació de 
Veïns Molí de Vent
Dissabte 3 de setembre a les 22 hores
LLOC: Plaça Girona
GRUP: La Taverna

CANÇÓ DE TAVERNA I SOPAR
Can Salvi
Divendres 12 d’agost a les 21 h
Divendres 19 d’agost a les 21 h
Divendres 26 d’agost a les 21 h
GRUP: Sé
RESERVES: 972 32 10 13

Exposicions
L’Ajuntament de la ciutat promou les 
exposicions d’artistes locals cedint l’es-
pai expositiu del Pati de l’Ajuntament 
(vestíbul). En la programació d’aquest 
any hi podrem trobar mostres d’es-
cultura, pintura, aquarel·les i el treball 
d’entitats i associacions.

Un espai obert a tothom per gaudir de 
l’obra dels nostres artistes.

Exposicions d’agost i tardor previstes:

Del 25 de juliol al 7 d’agost
NÈSTOR SÁNCHIZ
Aquarel·la

Del 8 al 21 d’agost
JOAN RASET
Pintura

Del 22 d’agost al 4 de setembre
SCRAPMANIÀTICS
Treballs d’scrap

Del 5 al 18 de setembre
CARME COLLDECARRERA
Tècniques mixtes

Del 19 de setembre al 2 d’octubre
NATI RAMON
Pintura

Del 3 al 16 d’octubre
ANNA CASTELLÓ
Pintura

Un estiu amb fires, art i cançó de taverna
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Els dies 26, 27 i 28 de juliol d’enguany s’ha dut 
a terme una prospecció arqueològica al carrer de 
l’Abadia i al carrer de l’Horta (zona oberta a l’exte-
rior del Monestir de Sant Feliu de Guíxols), per tal 
de fer una previsió de l’abast que podria tenir la 
intervenció arqueològica que es duria a terme du-
rant les obres a realitzar per ampliar i reformar el 
Monestir amb l’objectiu per tal d’ubicar-hi el futur 
Espai Carmen Thyssen.

Els treballs són dirigits per l’arqueòleg Jordi Vivo 
Llorca, de la Universitat de Girona. 

L’empresa que aporta la maquinària és Mirfer.

Noves places d’aparcament 
a Sant Feliu de Guíxols per rebre visitants

Espai de Can RossellóAntiga pista de tennis de l’Hotel Caleta Park

Prospecció arqueològica 
a l’exterior del Monestir

Sant Feliu de Guíxols ha ampliat aquest estiu els llocs d’aparcament 
disponibles amb l’obertura de l’espai de Can Rosselló (Ileco) amb unes 
330 places. 

L’aparcament, a tocar del final de la Ronda de Ponent, 
permet als usuaris estacionar de forma gratuïta els ve-
hicles i, a més, la porta d’accés a peu dóna directament 
al carrer Mascanada, molt a prop de la zona centre-co-
mercial i la platja. 

La superfície d’aquest aparcament se situa vora els 
9.400 metres quadrats. Es tracta d’un lloguer -de mo-
ment per sis mesos- que permetrà ampliar de forma 
significativa l’oferta d’aparcament a l’estiu. Aquesta superfície és la 
més gran de què disposa Sant Feliu de Guíxols en una sola unitat. Va 
entrar en funcionament a principis de juliol, després d’acabar tots els 

detalls de condicionament, que portava a terme l’empresa Mirfer. 

A aquests nous aparcaments s’afegeixen els també nous que es van 
obrir a finals de juny a l’antiga pista de tennis de l’Hotel 
Caleta Park, a Sant Pol. En aquesta actuació es va ade-
quar un nou aparcament al carrer de Pere Màrtir. 

S’han obtingut 27 places, i aquest nou equipament 
ja quedarà a disposició dels usuaris durant tot l’any. 
Aquesta pista de tennis estava en desús des de fa força 
anysi ara, gràcies a un acord amb la propietat, es fo-
menta l’ús d’aparcament.

Darrerament, a mitjan estiu s’ha obert (a Sant Pol) un 
nou aparcament d’un centenar de places. Convé recordar que es va 
reorganitzar la zona d’autocaravanes -vora del monestir-, de manera 
que ara l’usen turismes i s’ha guanyat en aparcaments.

Can Rosselló, 
un nou 

espai amb 
330 places 

d’aparcament
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La plaça del Mercat de Sant Feliu de Guíxols es va omplir el passat 2 de 
juliol d’un nombrós públic que va voler seguir l’acte de retorn de la sen-
yera del mecenes guixolenc Rafael Patxot i Jubert, després d’haver estat 

durant dècades oculta i fora de Catalunya, 
a Suïssa. 

Va ser un acte de gran solemnitat, amb 
voluntat d’escriure una pàgina de relle-
vància en la història local i nacional, i que 
va comptar amb la presència de les dues 
màximes autoritats del país, el president 
de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la 
presidenta del Parlament de Catalunya, 
Carme Forcadell. 

L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va voler que un acte de 
tanta transcendència fos vist amb el màxim de solemnitat, respecte i 
honors als ulls de tothom. Per això, a banda de planificar un esdeveni-
ment carregat de simbolisme, amb una lectura històrica clara de rebuig 
al feixisme, i un elegant fil argumental amb música carregada de mis-
satge, va voler que l’escenari de la trobada -l’Ajuntament i l’entorn- fos 
també arreglat per l’ocasió, amb arranjaments a la façana, nova pintura 
i millores al paviment interior, entre altres.

A fora, un escenari de grans dimensions i a diferents nivells, amb un 
color blau i verd turquesa simbolitzant les ones del mar des d’on Patxot 
havia vist el seu Sant Feliu per última vegada, contrastava amb els tons 

blancs de les persones que hi actuaven, talment com si fossin l’escuma 
del mar. 

Els presentadors, Josep Maria Alejandre i Núria Cucharero, van conduir 
amb elegància l’arribada de la Senyera de Patxot, van explicar els fets 
històrics, i van enllaçar la biografia dels guixolencs protagonistes dels 
moments històrics. Un moment culminant va ser quan van fer la lectura 
en veu alta de la carta que Patxot adreçava a Irla, en la qual li demanava 
si podia fer el possible per recuperar la senyera.

La senyera, en una urna protectora, va arribar escortada per Policia Local 
de gala i Mossos d’Esquadra d’uniforme solemne. Va sortir de la casa 
consistorial al compàs musical del Cant de la Senyera, interpretada per 
una coral mixta, formada especialment per aquesta ocasió, amb mem-
bres de les corals Cypsella, Vall d’Aro, Escolania del Monestir i Polifònica 
de Girona. 

Més de 90 persones al cim de l’escenari van emocionar tothom amb la 
seva veu. També ho va fer el tenor Eduard Mas, acompanyat al piano per 
Maria Mauri, els quals van interpretar tres peces d’Eduard Toldrà, les tres 
premiades per Rafael Patxot.

La Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona va tenir també un paper decisiu, 
amb dues interpretacions de gran simbolisme: la sardana Juny, de Juli 
Garreta, himne de Sant Feliu de Guíxols, i Els Segadors, himne nacional 
de Catalunya, que va servir per tancar l’acte. 

La Colla Gegantera va estrenar un ball per l’ocasió, i els dos gegants, Feliu 
i Angelina, van ser testimonis d’excepció d’una plaça plena.

La Senyera de Rafael Patxot ja ha retornat 
a Sant Feliu de Guíxols del seu exili

L’alcalde, el President i la Presidenta del Parlament durant l’acte

Un emotiu acte 
d’homenatge als 
qui van patir les 

conseqüències de 
la Guerra Cívil 
i la dictadura  

franquista

Fotos: Ajuntament i Bergantí Studi

Membres de l’Ajuntament amb el President Puigdemont
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El retorn d’un símbol guixolenc
La Senyera propietat del mecenes Rafael Patxot i Jubert va patir les 
conseqüències de la Guerra Civil; va ser ocultada i va tenir un llarg exili. 
Havia estat durant dècades al damunt de l’observatori astronòmic que 
Patxot tenia a la seva casa guixolenca fins que la Guerra Civil va esclatar.

En ple conflicte, el 1936 Rafael Patxot marxava amb la família a Suïssa, i 
deixava enrere algunes pertinences importants per a ell. Una d’aquestes, 
la senyera. Amb les tropes franquistes avançant a Catalunya, i Patxot ja 
establert al país helvètic, el mecenes va fer una insòlita petició per carta 
a l’aleshores president del Parlament de Catalunya Josep Irla i Bosch 
-també guixolenc-. Li demanava que, en la mesura que fos possible, 
intentés recuperar la bandera, fos quin fos l’estat en què se la trobés. 
Era un dels pocs símbols que li recordaven casa seva, i la Catalunya que 
havia deixat enrere.

Patxot va acabar recuperant la senyera, però força anys més tard, i 
després d’haver patit alguns greuges importants per part de les au-
toritats franquistes. L’Ajuntament pretén amb aquest gest un acte de 
gran transcendència simbòlica: intentar reparar els danys morals que va 
causar l’Ajuntament franquista contra Rafael Patxot, la seva figura i les 
seves propietats. Alhora, recuperar la senyera, per tal que sigui col·loca-
da, ben aviat, al lloc més noble de Sant Feliu de Guíxols: la sala de Plens.

Acte institucional en l’entrega de la bandera a la ciutat guixolencaMoment musical de l’acte

L’emotiva carta que adreça Rafael Patxot a Josep Irla, i el valor que signi-
fica aquesta senyera:

“Quan l’home es fa vell, viu molt de cara al passat, 
en les recordances, i per aquesta raó, vaig pregar 
l’amic En Maspons i Anglasell que us demanés la 
bandera del meu Observatori, per tal que me fos 
enviada*.

Aquella bandera, embolcalla il·lusions de jovenesa 
que me farien bona companyia en el dosser del meu 
despatx ací, on tinc feina per estona, esperant que 
el nostre Poble retorni a Catalunya, de la qual tan 
fàcilment s’oblida per a seguir l’engany foraster, en 
el qual es deixa endogalar.

No hi fa res que la trobeu esquinsada, envieu-me-
la tal com sia; perquè igualment conec les fetes de 
la bèstia humana, que la perversió moral de prete-
ses autoritats, civils i espirituals, amb les quals he 
bregat anys i panys.

Ja veieu que demano ben poca cosa, a canvi dels 
mals tractes guixolencs!

Refiat que fareu el possible, us n’avenço gràcies, 
trametent-vos l’expressió de la meva catalanitat 
empordanesa”

14 Novembre 1938

                                           P.

Senyor President del Parlament Català, 
en Josep Irla. Barcelona.

Diu el mateix Patxot, al peu de pàgina de les seves memòries (Guaitant 
enrere): “Aquesta bandera no es trobà fins al 1951, després d’haver fora-
gitat de casa meva els intrusos i els forasters”.

Per veure la 
notícia de TV3 

fes clic aquí

Per veure tot l’acte 
de la recepció a 

Costa Brava Directe 
fes clic aquí

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/recepcio-de-la-senyera-de-rafael-patxot/video/5609577/
http://tvcostabrava.xiptv.cat/costa-brava-directe/capitol/recepcio-senyera-de-rafael-patxot
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Per què va decidir accedir al càrrec?
M’ho va proposar el Síndic anterior, l’amic José Luis Mayo. Després d’unes setmanes de reflexió i 
consulta familiar vaig decidir acceptar. Vaig pensar que podia fer una bona feina per a la nostra 
ciutadania.

Quins objectius s’ha marcat per aquests anys com a Síndic?
En principi seguir el camí fet i molt ben fet pel Síndic anterior. D’entrada, aprendre de la seva ac-
tuació. Escoltar amb interès els problemes i queixes de la nostra gent i fer el possible per donar-hi 
solució. També, és clar, actuar d’ofici quan faci falta. Així mateix actuar de mediador entre parts 
enfrontades sempre que legalment sigui possible.

Com creu que es podria donar més visibilitat al Síndic?
És veritat que no és coneguda per tothom l’existència del Síndic de Greuges. Penso que fent una 
feina ben feta els mateixos ciutadans i ciutadanes aniran parlant els uns amb els altres de la seva 
existència i eficàcia. Aquesta comunicació crec que és la millor publicitat. 

Com es pot presentar una queixa? On i com?
Qualsevol persona física o jurídica pot adreçar-se al Defensor de la Ciutadania per sol·licitar la 
seva actuació, sense restricció de cap mena. Pot personar-se a la nostra oficina al carrer Penitència 
núm.10 (Casa Albertí), contactar per correu electrònic a: sindic.greuges@guixols.cat o bé telefòni-
cament al 972 32 80 40. Si l’assumpte no fos de la competència del Síndic, s’actua per derivació, 
informant la ciutadania sobre l’itinerari administratiu a seguir.

Quin perfil té l’usuari?
De tota mena. Tant en llegir les memòries d’actuacions dels anys anteriors com en el decurs d’aquest 
curt temps en el càrrec he vist que l’usuari no té un perfil concret.

Com actua i quina és la funció principal del Síndic a Sant Feliu de Guíxols?
El Síndic bàsicament té per missió vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets de les perso-
nes, en relació amb l’actuació exercida directament per l’Administració municipal o per organismes 
públics dependents d’aquesta. 

Quins són els temes més recurrents de les queixes?
Són temes molts variats, però els que sovintegen més són els de neteja viària, multes de trànsit, 
manteniment de carrers i voreres, i disciplina urbanística. Un gruix important,  però, són consultes i 
suport de tipus administratiu als ciutadans i ciutadanes.

Josep Rius Graners 
Nou Síndic de Guíxols

José Luis Mayo i Josep Rius en el ple institucional de relleu del Síndic Imatges d’Emili Agulló  / ElPunt Avui

Josep Rius Graners és el nou Síndic municipal de greuges de Sant Feliu de Guíxols des 
del passat dia 8 de juliol. Després de rebre el vot unànime de tots els grups munici-
pals. Josep Rius rep el testimoni del seu antecessor, José Luis Mayo, que ha exercit el 
càrrec durant onze anys, des de la seva creació, el 30 de juny de 2005.

Onze anys com a Síndic municipal de greuges 
cronològicament són curts, vitalment són 
llargs però condeixen molt en especial quan es 
comença una feina des de zero essent conscients 
que la pròpia ignorància és el primer pas per ser 

savis. Aquest és el meu 
cas: aprofitar la saviesa 
de les persones que m’han 
acompanyat des del 
començament en aquesta 
aventura meravellosa, 
el nom de les quals tots 
sabeu qui són. 

Vull repetir aquí una idea 
que ha estat constant al llarg de tots aquests 
anys. La creació de la figura del Síndic municipal 
és un acte de valentia democràtica per part de 
l’Ajuntament, ja que accepta voluntàriament 
que una persona, a iniciativa de la ciutadania o 
pròpia, fiscalitzi la seva feina. És la democràcia 
de proximitat i de la transparència.   

Han estat anys enormement enriquidors en 
especial en el pla humà, sobretot els últims 
anys on he copsat el dolor i el patiment de tants 
ciutadans perquè, com deia Martín Fierro: “Junta 
experiencia en la vida/hasta pa’ dar y prestar/
porque nada enseña tanto/como el sufrir y el 
llorar”. 

Gràcies a l’Ajuntament per crear la institució, 
gràcies a tots per l’ajuda prestada, gràcies a 
Josep Rius per acceptar seguir la feina. 

Carta de 
l’exsíndic 

José Luis Mayo

La figura 
del Síndic 
és un acte 

de valentia 
democràtica

mailto:sindic.greuges@guixols.cat
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Fins al 30 d’octubre podeu venir a explorar l’autèntic l’Oest Americà a l’Es-
pai Carmen Thyssen. D’una manera molt amena i entenedora, mitjançant 
mapes d’època, pintures, gravats, escultures i objectes  pertanyents a di-
ferents tribus americanes, l’exposició La Il·lusió del Far West, comissariada 
per Miguel Ángel Blanco, ens apropa als veritables escenaris i els seus 
protagonistes. És una oportunitat única de poder veure i conèixer, a partir 
d’obres i peces originals, l’origen d’aquelles històries que des de la petita 
i la gran pantalla, a través del món del cinema, han anat alimentant el 
nostre imaginari col·lectiu entorn el western. 

Les col·leccions Thyssen  sempre compten amb la garantia de pertànyer 
al grup de les millors col·leccions d’art europees i les úniques del conti-
nent  en aplegar de manera tan exhaustiva aquesta temàtica. 

L’exposició ha estat pensada per agradar a petits i grans, a amants de l’art 
i als fans dels westerns, a curiosos exploradors, a aquells qui recordaran 

jocs d’infantesa i també als qui cerquin l’autenticitat d’un relat explicat 
de primera mà per artistes que van trepitjar els nous territoris enllà del 
Mississipí. Peces del Museu Naval, del Museu d’Antropologia, del de Cièn-
cies Naturals, de la Filmoteca Espanyola (tots de Madrid), del Museu del 
Cinema Col·lecció Tomàs Mallol de Girona i col·leccions particulars, enri-
queixen i complementen tot aquest discurs.

A més, hem preparat una gran oferta d’activitats paral·leles a l’exposició 
de les que podreu gaudir, com ara concerts, cinema, conferències, visites 
guiades... En teniu informació detallada al nostre web: www.espaicar-
menthyssen.com

Per als més petits tenim el Quadern de l’Explorador i l’Espai Infantil, i us 
podreu descarregar l’app gratuïta Viaje al Oeste, que us poden fer gaudir 
en família i descobrir històries que es poden explicar a partir de l’art.

Pilar Giró, Directora Artística de l’espai Carmen Thyssen

Espai Carmen Thyssen: 
La Il·lusió del Far West

Acte institucional de la inauguració de l’exposicióUna de les sales de l’exposició de La Il·lusió del Far West

Cinema a la fresca: Sin perdón
de Clint Eastwood

DIA, HORA I LLOC: 
El divendres 19 d’agost, a les 22 h, a l’Espai Port 
del Festival Porta Ferrada.

No recomanada a menors de 18 anys. Versió en castellà. Ac-
tivitat gratuïta.

Música a l’Espai. Jordi Ortega
DIA, HORA I LLOC: 
El dimarts 9 d’agost, a les 18 h, 
a l’Espai Carmen Thyssen (monestir)
Violoncel elèctric. 
Improvisacions sobre les músiques populars de l’oest.
Activitat inclosa amb el preu de l’entrada a l’exposició. HORARIS DE L’ESPAI THYSSEN: 

Del 25/06 al 11/09:  De dilluns a diumenge d’11 a 21 h
Del 12/09 al 30/10:  De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. 
  Dissabtes i diumenges de 10 a 19 h
PREUS:  Entrada general: 7 euros 
  Entrada reduïda: 5 euros
  Entrada menors (de 6 a 12 anys): 3 euros
  De 0 a 5 anys, entrada gratuïta

Informació i inscripcions: Oficina de Turisme Tel. 972 82 00 51.
Botiga: Publicacions, regals i moda.
Comerç amic: Veure establiments, hotels i restaurants. 
Venda d’entrades a taquilla fins a mitja hora abans del tancament. 
Reserves a turisme@guixols.cat. Aforament limitat. El desallotjament de les sales 
d’exposició tindrà lloc cinc minuts abans de l’horari de tancament.

Visites guiades a l’agost
DIES: 
Els dimarts d’agost a les 17 h
Els divendres d’agost a les 11.30 h / 17 h
Els dissabtes d’agost a les 11.30 h / 17 h
Al vestíbul del Monestir (visita

familiar)

MÉS INFO CLICANT AQUÍ!

Del 25 de juny al 
30 d’octubre 2016

http://www.espaicarmenthyssen.com
http://www.espaicarmenthyssen.com
http://www.espaicarmenthyssen.com/es/noticias/musica-cine-visitas-guiadas-y-conferencias-actividades-paralelas-de-la-exposicion-la-ilusion-del-far-west/_id:56/
http://www.espaicarmenthyssen.com
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Per a aquesta nova edició del festival us presentem una programació en 
la qual la música és la columna vertebral, sense deixar de banda altres 
disciplines artístiques que des de fa uns quants anys formen part del 
Festival, i li donen el valor diferencial, per tal de convertir la seva 54a 

edició en una proposta cultural única i 
arrelada al territori.

Seguint la tradició, la programació musical 
està oberta a diferents registres: pop-rock, 
jazz, clàssica, concerts familiars... Els diver-
sos estils s’ordenen amb segell propi i amb 
activitats complementàries que reforçaran 
i aproparan al públic les diverses tendèn-

cies musicals desgranades en el programa.

Artistes internacionals i nacionals donen lloc a una programació de 
gran qualitat, amb propostes exclusives i singulars, fent del festival la 
porta d’entrada al nostre país de noves propostes presentades per ar-
tistes de referència.

La diversitat d’espais utilitzats en funció de l’espectacle presentat (es-
glésia del Monestir, Espai Port, Teatre, Village, Espai Ginjolers, Sala Las 
Vegas....) en una edició on l’Espai Port és l’epicentre, fan que el Festival 
s’integri amb facilitat a la ciutat.

Albert Mallol, Director Artístic del 54è Festival de la Porta Ferrada

Us convidem a assistir al
Festival de la Porta Ferrada

Programació 54è Festival

Públic assistent en un dels concerts del 54è Festival

Del 15 de juliol al 
20 d’agost Guíxols 

us proposa un 
ventall exhaustiu 

d’espectacles

Divendres 5 d’agost a les 22.30 h al Monestir,  des de 18 € 
ORQUESTRA NACIONAL CLÀSSICA D’ANDORRA

Dissabte 6 d’agost a les 21.30 h a l’Espai Port, des de 25 €
EL PETIT PRÍNCEP 

Diumenge 7 d’agost a les 20 h a l’Espai Port, des de 10 € 
CONCERT MACEDÒNIA

Dilluns 8 d’agost a les 21.30 h a l’Espai Port, des de 10 €
CONCERT THE YOUTH TURKISH ORCHESTRA

Dimarts 9 d’agost a les 22.30 h a l’Espai Port, des de 35 €
CONCERT DE ESTOPA

Dijous 11 d’agost a les 22.30 h a l’Espai Port des de 28 €
CONCERT ARA MALIKIAN

Diumenge 14 d’agost a les 22.30 h a l’Espai Port, des de 28 €
CONCERT COMPAÑÍA ANTONIO GADES

Dilluns 15 d’agost a les 21.30 h a l’Espai Port, des de 25 €
CONCERT DE CARAVAN PALACE + CARLOS SADNESS + 
BULLIT

Dimarts 16 d’agost a les 21.30 h a l’Espai Port, des de 35 €
CONCERT DE HOMBRES G + DUNCAN DHU

Dimecres 17 d’agost a les 22.30 h a l‘Espai Port, des de 38 €
CONCERT DE THE EARTH, WIND&FIRE EXPERIENCE FEATU-
RING AL MCKAY ALLSTARS

Dijous 18 d’agost a les 22.30 h al Monestir des de 18 €
RECITAL BEGOÑA ALBERDI I GINA REYNER. 
CONCERT LÍRIC

Dissabte 20 d’agost a les 22.30 h a l’Espai Port, des de 26 €
CONCERT DE MANEL

54è 
Vols veure la 
programació 

sencera? 
FES CLIC AQUÍ

http://www.festivalportaferrada.cat
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La zona del darrere de l’Institut Sant Feliu, a Vilartagues, coneguda com 
a Guíxols Arena, tindrà aquest aspecte al setembre, un cop finalitzin les 
obres. Com es veu en la simulació apareix un gran equipament de 9.723 
metres quadrats, amb capacitat per a unes 8.000 persones quan s’hi 
facin espectacles musicals de gran format (per exemple, del Festival de 
la Porta Ferrada o d’altres productors), amb unes grades fixes per a uns 
1.500 espectadors i altres usos cívics, culturals, esportius o socials. 

L’obra, que preveu arranjar el desnivell existent i el soluciona amb una 
grada, incorpora un sistema de drenatge d’aigua, inclou la construcció 
de dues pistes polivalents obertes i esdevé un equipament públic obert 
ambiciós.

“És la inversió més gran que fa enguany l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols a Vilartagues”, considera l’alcalde Carles Motas, i és un equi-
pament que ha d’anar més enllà de la mateixa ciutat, ja que pot donar 
servei a Sant Feliu a les poblacions del voltant, en tenir un espai condi-
cionat per a usos esportius, d’aparcament, de concerts i altres activitats. 

El pressupost contempla una inversió d’uns 420.000 euros més IVA, amb 
l’obra licitada.

La polivalència d’aquest gran espai obert a l’aire lliure, urbanitzat i en-
dreçat, fa que s’hi puguin realitzar diferents activitats: quan no hi ha 
concerts en surten dues pistes esportives, un aparcament per a 160 
turismes, una zona d’autocars... Tots els usos poden conviure sense pro-
blemes, i tots es complementen. La proximitat del pavelló poliesportiu 
Carles Nadal, l’institut de secundària, el camp de futbol proper, fan que 
pugui ser usat per diferents col·lectius. La zona és fàcilment segmenta-
ble per acollir diferents esdeveniments de tots tipus.

De cara a concerts, es deixarà ja muntat un sistema de canalitzacions 
per a cables per evitar que les empreses de concerts hagin de passar ca-
blejats en superfície, així com diferents punts de llum i sortides d’emer-
gència.

El nucli de Vilartagues tindrà aquest equipament d’ús ciutadà, que do-
narà resposta a moltes i variades situacions, per satisfer necessitats que 
les entitats i la ciutadania requereixen.

Guíxols Arena, un nou equipament: la inversió més 
gran que fa l’Ajuntament a Vilartagues al 2016

Recreació del futur Guíxols Arena

Foto esquerra: Estat actual de les obres de Guíxols Arena
Foto inferior: simulació de l’espai 
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          ‘Divendres’ omple la platja i el passeig
Entre els temes tractats en el programa va haver-hi el Peix Blau Ganxó, 
amb restaurants de la localitat i la cuinera Carme Ruscalleda. Es va parlar 
del Festival de la Porta Ferrada amb Manolo García, sobre barbes i barbuts 
i el genet Santi Serra va fer una exhibició eqüestre a la platja, entre molts 
altres temes.

El conseller Rull visita el Port
El conseller de Territori i Sostenibilitat va visitar les obres finalitzades de 
reforç del dic de recer, un projecte valorat en 1,2 milions d’euros. Les 
obres van durar 4 mesos i serveixen per reforçar amb blocs de formigó el 
dic, tot protegint l’edifici del Club Nàutic. També s’han millorat els acces-
sos al port i a l’entorn de la llotja.

           Cineastes russos roden a Guíxols
El cineasta rus Aleksandr Manzurov va rodar a finals de maig en molts in-
drets de Sant Feliu bona part de les escenes d’una nova pel·lícula (entre 
thriller i ciència ficció amb rerefons filosòfic). Porta per títol ‘Pedralta’. Els 
actors són Núria Florensa, Yvana Miño, Toni Lluís Reyes i Frank Capdet, junt 
amb actors locals en diferents papers. 

              Aposta de Buenafuente pel Singlot
La fotografia correspon a la presentació, a Barcelona, del Festival Singlot 
-integrat dins del Festival de la Porta Ferrada-. El televisiu Andreu Buena-
fuente és el responsable d’aquest certamen que enguany celebra la segona 
edició a la nostra ciutat.

              Èxit de la Fira del Conte
La primera edició de la Fira del Conte, que portava per nom Explica’m, va 
superar de llarg totes les expectatives creades, amb milers de visitants el cap 
de setmana del 10 al 12 de juny. Espectacles itinerants, nocturns, parades 
de llibres, contes, il·lustradors i explicadors d’històries al carrer van gaudir 
de molt públic.

   Bandera blava a les dues platges de Guíxols
La imatge mostra el moment en què el regidor de Turisme, Salvador Cala-
buig, hissa la bandera blava de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Enguany 
les platges guixolenques (Sant Feliu i Sant Pol) han estat novament premi-
ades amb aquesta certificació.
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Properes cites esportives
Com cada edició de la Festa Major, un dels actes que la tanca és la Milla 
Popular. Enguany se celebra el dia 13 d’agost al Passeig del Mar. El Club 
Aquàtic Xaloc farà la travessia el proper 14 d’agost amb nou recorregut 
i de gran bellesa. El 28/08 es farà l’11a edició de la Volta del Serrà, una 
travessia per parelles.

Nomad, un èxit de públic
Nombroses persones van passar durant el pont de St. Joan pel festival als 
jardins de Juli Garreta. La vintena d’establiments de food trucks, junt amb 
les parades d’artesania, modes i complements, van satisfer la curiositat dels 
visitants. Es va viure el Petit Nomad, havaneres i cançó de taverna o la can-
tada de coral Cypsella, entre d’altres.

        Desfilada de moda amb nombrós públic
Més d’un miler de persones van concentrar-se a l’Espai Port del Festival 
Porta Ferrada per assistir a la desfilada de moda que organitza l’associació 
Guíxols Comerç i Turisme i que reuneix diversos establiments de la ciutat. 
La 5a passarel·la Costa Brava va comptar amb sortejos, copa de cava i 
l’espai Village de Tinars amb música en viu.

Patricia Langdon-Davies presenta llibre
La Diputació va presentar el ‘Llibre del forat al mig’, de l’anglesa-guixo-
lenca Patricia Langdon-Davies, el 38è volum de la col·lecció Josep Pla de 
l’entitat. L’autora va omplir Casa Irla, el 28/06 acompanyada de l’escriptor 
Toni Sala, el director de la col·lecció Lluís Muntada, el diputat de Cultura 
Albert Piñeira i l’alcalde, Carles Motas.

        Desconvocada la vaga d’escombraries
L’Ajuntament va celebrar l’acord entre l’empresa Cespa i els seus treba-
lladors, i per tant es va desconvocar la vaga de recollida d’escombraries i 
neteja viària prevista des del 30/07 al 14/08 en plena temporada turísti-
ca i en Festa Major. L’Ajuntament va vetllar amb discreció pels interessos 
de la ciutat promovent espais de diàleg.

V Timbalada Ganxona
Un any més l’associació Percussió Ganxona ha portat a terme als Jar-
dins Juli Garreta la Timbalada, amb grups provinents de Catalunya i 
Osca. Després del sopar un grup de percussió de la Garrotxa, Tam Per-
cussió, va presentar el seu nou espectacle, seguit d’altres  actuacions de 
música en directe i un final de festa amb discomòbil.
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Festa Major 2016: Fira de la Festa Major als Jardins Juli Garreta fins 
al 8 d’agost i a la zona | Ctra. Palamós fins al 7 d’agost. Parades d’Ar-
tesans i Brocanters al Passeig del Mar (entre Ajuntament i Rambla) 
fins al 7 d’agost.

Festival Porta Ferrada. Venda d’entrades: www.portaferrada.cat, 
Botiga Sol Negre, Taquilles del recinte (1 h abans inici de l’espectacle) 
i Oficina de Turisme (dissabtes de 18 a 21h i diumenges d’11 a 14h). 

FM

L’AGENDA de Sant Feliu de Guíxols

PF

DILLUNS 1 D’AGOST
FM  CERCAVILA AQUÀTICA, FESTA DE L’ES-
CUMA I INFLABLES AQUÀTICS.HORA: A les 
11 h | RECORREGUT: Pl. Monestir, Passeig del Mar, 
Passeig dels Guíxols, Ctra. Palamós i final a la 
Plaça Miquel Murlà. ORGANITZA: Ass. de Festes 
Ganxones.

FM  CELEBRACIÓ ECUMÈNICA DE LA FESTA 
MAJOR I OFRENA FLORAL DE LA COLLA GE-
GANTERA GANXONA. HORA I LLOC: A les 12 h 
a la parròquia Mare de Déu dels Àngels.

FM  TORNEIG DE BOTIFARRA. HORA I LLOC: A 
les 17 h a l’esplanada del Salvament | INSCRIP-
CIONS gratuïtes a les 16.30 h al mateix espai | 
ORGANITZA: Uuhquexungu! MÉS INFO: face-
book/ cljguíxols.

FM  CONCERT DE FESTA MAJOR AMB LA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL. 
HORA I LLOC: A les 19 h a l’escenari davant de 
l’Ajuntament.

FM  MISSA SOLEMNE EN HONOR A SANT 
FELIU. HORA I LLOC: A les 20 h a la parròquia 
Mare de Déu dels Àngels.

FM  BALL DE NIT AMB LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. HORA I LLOC: A les 24 h a l’escenari da-
vant de l’Ajuntament.

CONTES MARINERS A LA CASETA DEL SAL-
VAMENT. HORA I LLOC: A les 18 h. Lectura i mí-
mica. Els menors de 12 anys han d’anar acom-
panyats.

PF  CONCERT DE LOQUILLO + IZAL + ELE-
FANTES. HORA I LLOC: A les 20.30 h a l’Espai 
Port. Tres generacions de rock amb el directe més 
demolidor. PREU: des de 25 €.

AUDICIÓ DE TRES SARDANES. Amb la Cobla 
La Principal de la Bisbal. HORA I LLOC: A les 23 h 
al Passeig del Mar.

DIMARTS 2 D’AGOST
FM  EMISSIÓ EN DIRECTE DEL PROGRAMA 
DE LA XARXA DE TELEVISIONS LOCALS PAÍS 
KM 0. HORA I LLOC: A les 18h al Passeig del Mar 
(zona taxis).

FM  CONCERT FAMILIAR AMB POP PER XICS. 
HORA I LLOC: A les 19h a l’escenari davant de 
l’Ajuntament.

FM  III CONCURS DE MENJAR SÍNDRIA.HORA 
I LLOC: A les 19 h al passeig del Mar/rambla 
Vidal. INSCRIPCIONS PRÈVIES:  elsbenparits@ 
gmail.com o al mateix espai. MÉS INFO: face-
book/cljguíxols. ORGANITZA: Ben Parits.

FM  MISSA SOLEMNE EN HONOR A LA 
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS. 
HORA I LLOC: A les 20 h a la parròquia Mare de 
Déu dels Àngels.

FM  SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE 
GIRONA. HORA I LLOC: A les 20 h al Passeig dels 
Guíxols.

FM  NIT DE FESTA AMB TONI CAYENA I TA-
PEO SOUND SYSTEM. HORA I LLOC: A les 24 h 
a l’escenari davant de l’Ajuntament.

FES DE DETECTIU AL SALVAMENT.HORA: A 
les 18 h. Joc de pistes. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats.

PF  CONCERT BARBARA HENDRICKS. HORA I 
LLOC: A les 22.30 h al Monestir. Lamenti i espiri-
tuals negres, obres de Monteverdi, Purcell, Ravel, 
Gounod… Exclusiva a Catalunya. PREU: des de 25 
€.

DIMECRES 3 D’AGOST

CONTES MARINERS A LA CASETA DEL SAL-
VAMENT. HORA: A les 18 h. Lectura i mímica. Els 
menors de 12 anys han d’anar acompanyats.

HORA DEL CONTE: LA GIRAFA, EL PELICÀ I JO. 
100 anys del naixement de Roald Dahl. HORA I 
LLOC: A les 19 h a la Biblioteca Octavi Viader i 
Margarit.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE S’AGARÓ I SANT 
POL, LES PERLES DE LA COSTA BRAVA, DE MI-
QUEL BORRELL I SABATER. A càrrec del Dr. 
Eduard Estivill. HORA I LLOC: A les 20 h a la Biblio-
teca Pública Octavi Viader i Margarit.

FM  CERCAVILA AMB PERCUSSIÓ GANXONA 
I GRUP CONVIDAT.
HORA I LLOC: A les 21 h. Sortida passeig del Mar/ 
Rambla A. Vidal.

FM  CORREFOC AMB ELS DIABLES D’EN 
PERE BOTERO. HORA: A les 23 h. 
RECORREGUT: Sortida Nou Casino La Constància, 
Passeig del Mar, Rambla A. Vidal, Placeta Sant 
Joan, c/ Hospital, c/ Joan Goula i espectacle final 
a la Plaça del Mercat.

http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-75/LOQUILLO--IZAL--ELEFANTES
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-75/LOQUILLO--IZAL--ELEFANTES
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-76/BARBARA-HENDRICKS


guíxolsprograma

DE L’1 AL 31 D’AGOST DE 2016

Obertura de la Caseta del Salvament de Nàufrags i 
Niu de Metralladores. 
Cada dia de 17 a 20 h. Entrada gratuïta.

Mercat municipal. 
Tots els diumenges de 9 a 14 h a la Plaça del Mercat i al 
Passeig Marítim.

Parades d’artesania al passeig de Sant Pol. 
Cada dia de les 6 de la tarda a 1 de la matinada.

Club infantil. Diari d’11.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h. Preu: 
1€/hora. Platja de Sant Pol.

Biblioplatja. Diari d’11 a 13 h i de 16 a 18 h. Platja de Sant 
Feliu de Guíxols.

Biblioestiu. Amb motiu del centenari del naixement de 
l’escriptor Roald Dahl, la Biblioteca dedica a aquest autor 
de literatura infantil les activitats de lectura per a infants. 
Tots els que llegeixin durant l’estiu un dels llibres de Roald 
Dahl participaran en un sorteig amb diferents premis. A la 
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit.

FM  NIT DE FESTA AMB STROMBERS I DOC-
TOR PRATS. HORA I LLOC: A les 24 h a l’escenari 
davant l’Ajuntament.

DIJOUS 4 D’AGOST

FES DE DETECTIU AL SALVAMENT! HORA: A 
les 18 h. Joc de pistes. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats.

FM  JOCS DE CUCANYA. HORA I LLOC: A les 11 h, 
a la platja de Sant Feliu.

FM  CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. HORA I 
LLOC: A les 23.30 h a la platja de Sant Feliu.

FM  NIT DE FESTA AMB HOTEL COCHAMBRE 
I DJ. HORA I LLOC: A les 24 h a l’escenari davant 
de l’Ajuntament.

DIVENDRES 5 D’AGOST
FM  RUA DEL CARNAVAL A LA FRESCA. A les 
20.30 h. RECORREGUT: Sortida estació d’auto-
busos, C. Callao, Monestir, Avinguda Juli Garreta 
i Passeig del Mar i Passeig dels Guíxols. ORGA-
NITZA: Ajuntament de St. Feliu de Guíxols, Ass. 
de Festes Ganxones i Ass.de Colles de Carnaval 
Ganxones.

FM  AUDICIÓ DE SARDANES. Amb la Cobla Jo-
venívola de Sabadell. A les 22.30 h al Passeig dels 
Guíxols.

FM  NIT DE FESTA AMB ELS OLD STAR. A les 

24 h a l’escenari davant l’Ajuntament.

VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
TROBADES PER NEDAR. HORA I LLOC: A les 16 
h sota el cartell informatiu de Vies Braves a la Pla-
tja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZADOR: Jordi 
González.

VISITA GUIADA A LA CASETA DEL SALVA-
MENT. HORA I LLOC: A les 19 h. Els menors de 12 
anys han d’anar acompanyats.

PF  ORQUESTRA NACIONAL CLÀSSICA D’AN-
DORRA. HORA I LLOC: A les 22.30 h al Monestir. 
De Bach a Beatels. Gerard Claret i l’Onca amb un 
programa dedicat a J.S. Bach i els Beatels. PREU: 
des de 18 €.

DISSABTE 6 D’AGOST
FM  TORNEIG DE PETANCA DE FESTA MAJOR. 
Modalitat dupletes. HORA: A les 18 h. ORGANIT-
ZA: Club Petanca Vilartagues. Pistes Municipals 
de Petanca (al costat de la Deixalleria). INSCRIP-
CIONS PRÈVIES al 972 32 20 12 (tardes).

FM  SORTIDA DE LA VIII CURSA DE PASTE-
RES. HORA I LLOC: A les 18 h. Zona Palm Beach. 
CONVOCATÒRIA a partir de les 16 h. Cal inscrip-
ció prèvia. MÉS INFO: www.atzavaraclub.com/
cursa-de-pasteres i facebook/atzavara.com. 
A les 21.30 h Lliurament de premis a l’escenari 
Ajuntament. ORGANITZA: Associació Atzavara 
Club/ Consell Local de Joves. 

FM  NIT DE CONCERTS ATZAVARA. HORA I 
LLOC: A l’Escenari davant l’Ajuntament. A les 22h 
Th’ Booty Hunters, a les 23h Please Wait, 24h Cala 
Vento, a la 1h Guerrera. MÉS INFO: facebook/cl-
jguíxols.

VISITA TEATRALITZADA ‘UN DIA A LA VIDA 
DEL MONESTIR‘. HORA I LLOC: A les 19 h al Mu-
seu d’Història (Monestir). Activitat gratuïta. Places 
limitades. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA presencialment 
al Museu d’Història i Oficina de Turisme (Pl. Mo-
nestir, s/n), per telèfon al 972 82 15 75 o per a/e a 
museuhistoria@guixols.cat.

VISITA GUIADA AL CASINO DELS NOIS I A LA 
SEVA BIBLIOTECA HISTÒRICA. HORA: A les 19 
h. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ D’AQUARE-
L·LES DE JOSEP AMAT, “AMAT ÍNTIM”. HORA 
I LLOC: A l’Espai Cendrós, Rambla Vidal,1. A les 
19.30 h. 

PF  EL PETIT PRÍNCEP. HORA I LLOC: A les 21.30 
h a l’Espai Port. El musical amb més èxit de la tem-
porada amb la seva única funció d’aquest estiu a 
Catalunya. PREU: des de 25 €.

CANÇÓ DE TAVERNA: SANT FELIU ARRAN DE 
MAR. Espectacle audiovisual amb el cantautor Sé. 
HORA I LLOC: A les 22 h a la plaça del monestir.

http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-77/ORQUESTRA-NACIONAL-CLASSICA-DANDORRA-ONCA
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-77/ORQUESTRA-NACIONAL-CLASSICA-DANDORRA-ONCA
http://www.atzavaraclub.com/cursa-de-pasteres%20i%20facebook/atzavara.com
http://www.atzavaraclub.com/cursa-de-pasteres%20i%20facebook/atzavara.com
mailto:museuhistoria@guixols.cat
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-78/EL-PETIT-PRINCEP
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DIUMENGE 7 D’AGOST

VISITA GUIADA A LA CASETA DEL SALVA-
MENT. HORA: A les 19 h. Els menors de 12 anys 
han d’anar acompanyats.

PF  CONCERT MACEDÒNIA. HORA I LLOC: A 
les 20 h a l’Espai Port. Presentació del seu darrer 
disc El món és per als valents. PREU: des de 10 €. 

DILLUNS 8 D’AGOST
PF  CONCERT THE YOUTH TURKISH ORCHES-
TRA. HORA I LLOC: A les 21.30 h a l’Espai Port. 
Sota la batuta de C. Mansur interpreten la sim-
fonia Inacabada de Schubert i el Concert per Or-
questra de Bela Bartok. PREU: des de 10 €.

DIMARTS 9 D’AGOST
PF  CONCERT DE ESTOPA. HORA I LLOC: A les 

22.30 h a l’Espai Port. Gira de presentació del seu 
darrer disc Rumba a lo desconocido en exclusiva 
a l’estiu a Catalunya. PREU: des de 35 €.

DIJOUS 11 D’AGOST

VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
SESSIÓ SNORKELLING (Immersió lleugera). 
HORA I LLOC: A les 10 h sota el cartell informatiu 
de la Platja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZA-
DOR: Toni Herrera (Dive Different).

PF  CONCERT ARA MALIKIAN. HORA I LLOC: 
A les 22.30 h a l‘Espai Port. Presentació del seu 
darrer espectacle Quinze. L’espectacular violinista 
celebra quinze anys de presencia als nostres esce-
naris. PREU: des de 28€.

DIVENDRES 12 D’AGOST

VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
TROBADES PER NEDAR. HORA I LLOC: A les 
16 h sota el cartell informatiu de Vies Braves a la 
Platja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZADOR: 
Jordi González.

AUDICIÓ DE SARDANES. AMB LA COBLA 
VILA JONQUERA. HORA I LLOC: A les 22.15 h 
als Jardins Juli Garreta.

DISSABTE 13 D’AGOST

MILLA POPULAR DE SANT FELIU DE GUÍ-
XOLS. HORA I LLOC: A les 19 h. Al Passeig del 
Mar, davant Ajuntament. INSCRIPCIONS 1 hora 
abans.

FESTA DEL BARRI MOLÍ DE VENT. HORA I 
LLOC: A partir de les 17 h a la plaça de la Coma. 
A les 17 h Inflable aquàtic. A les 18 h Festa de 
l’escuma. A les 19 h Inflables gegants. A les 21 
h Sopar popular (cadascú se’l porta). A les 22.30 
h Ball amb discomòbil NOUSO i fí de festa amb 
festa de l’escuma.

CANÇÓ DE TAVERNA: CANÇONS DE MAR AL 
FAR DE L’ESCULLERA. HORA I LLOC: A les 22 
h al Far del Moll. Amb els Grups Sé i La Taverna.

VISITA TEATRALITZADA ‘UN DIA A LA VIDA 
DEL MONESTIR‘.  HORA I LLOC: A les 19 h al 
Museu d’Història (Monestir). Activitat gratuïta. 
Places limitades. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA presen-
cialment al Museu d’Història i Oficina de Turisme 
(Pl. Monestir, s/n), per telèfon al 972 82 15 75 o 
per a/e a museuhistoria@guixols.cat.

VISITA GUIADA AL CASINO DELS NOIS I A LA 
SEVA BIBLIOTECA HISTÒRICA. HORA: A les 19 
h. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats. No cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 14 D’AGOST

TRAVESSIA SANT FELIU DE GUÍXOLS 2016. 
De 8 a 9.30 h recollida de dorsals. 10.30 h Sorti-
da a Port Salvi (1.100 m) i 11.30 h Sortida Espigó 
Palm Beach (400 m). Inscripcions obertes a to-
thom, federats i populars, majors de 12 anys, i es 
poden realitzar fins el divendres 12 d’agost a les 

24 h a la següent web: http://goo.gl/fA2Sz4 IM-
PORT INSCRIPCIONS fins el 8 d’agost 6 € (400 m) i 
12 € (1.100 m). A partir del 9 d’agost 8 € (400 m) 
i 15 € (1.100 m). ORGANITZA: Club Aquàtic Xaloc.

PF  CONCERT COMPAÑÍA ANTONIO GADES. 
HORA I LLOC: A les 22.30 h al Espai Port. Estrena 
a Catalunya de la mítica coreografia Fuego del 
tàndem Gades-Saura inspirada en l’Amor Brujo. 
PREU: des de 28 €.

DILLUNS 15 D’AGOST
PF  CONCERT DE CARAVAN PALACE + CAR-
LOS SADNESS + BULLIT. HORA I LLOC: A les 
21.30 h a l’Espai Port. L’electro swing de Caravan 
Palace en un doble concert amb Carlos Sadness, 
autor de En un lugar llamado mundo. PREU: des 
de 25 €.

DIMARTS 16 D’AGOST
PF  CONCERT DE HOMBRES G+DUNCAN 
DHU. HORA I LLOC: A les 21.30h a l’Espai Port. 
Dues de les bandes de més èxit de la història del 
Pop espanyol. La banda sonora de milers de vides 
en exclusiva. PREU: des de 35€.

DIMARTS 17 D’AGOST
PF  CONCERT DE THE EARTH, WIND&FIRE 
EXPERIENCE FEATURING AL MCKAY ALLS-
TARS. 
HORA I LLOC: A les 22.30 h a l’Espai Port. Qui no 
ha ballat a ritme de September o Boogie Won-
derland? Viu una festa dels 70. PREU: des de 38 
€.

DIJOUS 18 D’AGOST

VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
SESSIÓ SNORKELLING (Immersió lleugera). 
HORA I LLOC: A les 10 h sota el cartell informatiu 
de la Platja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZA-
DOR: Toni Herrera (Dive Different).

http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-79/MACEDONIA
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-80/THE-YOUTH-TURKISH-ORCHESTRA
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-80/THE-YOUTH-TURKISH-ORCHESTRA
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-69/ESTOPA
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-82/ARA-MALIKIAN
mailto:museuhistoria@guixols.cat
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-84/COMPANIA-ANTONIO-GADES
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-85/CARAVAN-PALACE--CARLOS-SADNESS--BULLITT
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-85/CARAVAN-PALACE--CARLOS-SADNESS--BULLITT
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-86/HOMBRES-G--DUNCAN-DHU
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-86/HOMBRES-G--DUNCAN-DHU
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-87/THE-EARTH-WIND--FIRE-EXPERIENCE-FEAT-THE--AL-McKAY-ALL-STARS
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-87/THE-EARTH-WIND--FIRE-EXPERIENCE-FEAT-THE--AL-McKAY-ALL-STARS
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-87/THE-EARTH-WIND--FIRE-EXPERIENCE-FEAT-THE--AL-McKAY-ALL-STARS
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PF  RECITAL BEGOÑA ALBERDI I GINA REY-
NER. HORA I LLOC: A les 22.30 h al Monestir. 
Concert líric. PREU: des de 18 €.

CANÇÓ DE TAVERNA: GRAN CANTADA. 
HORA I LLOC: A les 22 h a l’Espai Port. Amb els 
Grups Sé, La Taverna i Llops de mar.

DIVENDRES 19 D’AGOST
VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
TROBADES PER NEDAR. HORA I LLOC: A les 
10 h sota el cartell informatiu de Vies Braves a la 
Platja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZADOR: 
Jordi González.

CINEMA A LA FRESCA: SIN PERDÓN DE 
CLINT EASTWOOD. HORA I LLOC: A les 22 h, 
a l’Espai Port del Festival Porta Ferrada. No reco-
manada a menors de 18 anys. Versió en castellà. 
Activitat gratuïta.

AUDICIÓ DE SARDANES. AMB LA COBLA 
BISBAL JOVE. HORA I LLOC: A les 22.15 h als 
Jardins Juli Garreta.

DISSABTE 20 D’AGOST
MERCAT DELS ENCANTS. De 8 a 14 h a la 
Plaça del Mercat.

XI PAPER ANTIC. HORA I LLOC: De 10 a 20 h 
a la Rambla A. Vidal. ORGANITZA: Associació de 
Professionals i Amics del Col·leccionisme i Ajun-
tament de Sant Feliu de Guíxols. Accés lliure.

PF  CONCERT DE MANEL. HORA I LLOC: A A les 
22.30 h a l’Espai Port. Gira de presentació del seu 
quart disc Jo competeixo. PREU: des de 26 €.

VISITA FAMILIAR ‘EL MAPA DE LA VIDA‘. 
HORA I LLOC: A les 18 h. Activitat gratuïta, 
adreçada a un públic familiar amb nens a partir 
de 5 anys. Places limitades. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA, presencialment al Mu-

seu d’Història i Oficina de Turisme (pl. Monestir), 
per telèfon al 972 82 15 75 o per a/e a museuhis-
toria@guixols.cat.

VISITA GUIADA AL CASINO DELS NOIS I A 
LA SEVA BIBLIOTECA HISTÒRICA. HORA I 
LLOC: A les 19 h. Activitat gratuïta. Els menors 
de 12 anys han d’anar acompanyats. No cal ins-
cripció prèvia.

DIUMENGE 21 D’AGOST
XVII FIRA IECSALIS. Fira-mercat d’antiquaris i 
brocanters. HORA I LLOC: De 10 a 20 h als jar-
dins Juli Garreta. Organitza: Gremi d’Antiquaris i 
Brocanters de les Comarques Gironines i Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols. Accés lliure.

VISITA MUSICADA ‘MEDIEVALIA. SECRETS, 
MÚSICA I ESPIRITUALITAT AL MONESTIR DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS‘. HORA I LLOC: A les 
18.30 h al vestíbul del Monestir. PREU: 5 €. Places 
limitades. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Oficina 
de Turisme Tel. 972 82 00 51.

DIMECRES 24 D’AGOST
CANTADES A LA PLATJA DE SANT POL. AMB 
EN SÉ. HORA I LLOC: A les 22 h al Passeig de 
Sant Pol.

HORA DEL CONTE: ‘PETIT CONTE MUSICAT‘, 
A CÀRREC DE LA CIA. LA SAL; I ENTREGA DE 
PREMIS DEL BIBLIOESTIU. HORA I LLOC: A les 
18 h a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit.

DIVENDRES 26 D’AGOST
VIA BRAVA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS: 
TROBADES PER NEDAR. HORA I LLOC: A les 
10 h sota el cartell informatiu de Vies Braves a la 
Platja de Sant Feliu de Guíxols. DINAMITZADOR: 
Jordi González.

FESTA DEL BARRI DEL PUIG: A LA PLAÇA 

DEL PUIG. HORA: 17.30 h Festa musical amb es-
cuma. Cia. Els atrapasomnis. 19 h Audició de Sar-
danes amb la Cobla Baix Empordà. 21.30 h Sopar 
a la fresca (cadascú porta el seu sopar). Després 
de sopar sorteig d’una panera. 22.30 h Concert 
amb la cia. NANY&CARLA.

DISSABTE 27 D’AGOST
VI SCRAPMANIÀTICS. FIRA-MERCAT 
D’SCRAPBOOK I TALLERS. De 10 a 20 h als 
jardins Juli Garreta. ORGANITZA: Scrapmanià-
tics Associació i Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols. Accés lliure.

VISITA TEATRALITZADA ‘UN DIA A LA VIDA 
DEL MONESTIR‘. HORA I LLOC: A les 19 h al 
Museu d’Història (Monestir). Activitat gratuïta. 
Places limitades. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA presen-
cialment al Museu d’Història i Oficina de Turisme 
(Pl. Monestir, s/n), per telèfon al 972 82 15 75 o 
per a/e a museuhistoria@guixols.cat.

VISITA GUIADA AL CASINO DELS NOIS I A 
LA SEVA BIBLIOTECA HISTÒRICA. A les 19 
h. Activitat gratuïta. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats. No cal inscripció prèvia.

III NIT EN BLANC. Una festa nocturna dels 
establiments comercials i turístics de 18 a 2 h. 
Ampli programa i variada oferta de premis dels 
establiments adherits. Per grans com per petits 
amb una temàtica comú: T’atreveixes a somiar? 
MÉS INFO: facebook de la Nit en Blanc.

DIUMENGE 28 D’AGOST
*XI VOLTA DEL SERRÀ. A la Platja de Sant Feliu 
de Guíxols (just al davant de l’Ajuntament). Tra-
vessia per parelles, un nedant i l’altre acompan-
yant amb el caiac. DISTÀNCIA: 7 km. CONCEN-
TRACIÓ D’EQUIPS: 8 h. SORTIDA: 9 h. 
INSCRIPCIONS: www.clubaquaticxaloc.com

http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-89/BEGONA-ALBERDI--GINA-REYNER
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-89/BEGONA-ALBERDI--GINA-REYNER
http://www.festivalportaferrada.cat/es/e-90/MANEL
mailto:museuhistoria@guixols.cat
mailto:museuhistoria@guixols.cat
mailto:museuhistoria@guixols.cat
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Des de CiU hem impulsat diverses iniciatives els darrers mesos, treballant en positiu per 
la ciutat:

· Hem sol·licitat un procés de participació ciutadana per definir l’emplaçament del nou 
aparcament després que l’equip de govern ha descartat la seva construcció al Passeig.

· La creació d’un ens format per Ajuntament i empreses del comerç, restauració, hostale-
ria i turisme, per impulsar la marca de ciutat i definir estratègies de promoció econòmica.

· La proposta de pacificació del trànsit a l’entorn de l’Escola Gaziel, Cor de Maria, St. Josep 
i Escola de Música per millorar els accessos i la seguretat vial i ampliar la zona d’aparca-
ment.

· Hem instat al Govern a fer la 2a fase del c/ Sta. Magdalena, la façana del c/ Hospital 
i altres carrers amb els estalvis acumulats durant l’anterior legislatura, fruit de la bona 
gestió econòmica, com ha reconegut l’actual regidor d’Hisenda. Fins ara no estava per-
mès per la limitació del Govern Central al sostre de despesa dels Ajuntaments.

Grup Municipal de 
Convergència i Unió

Participació ciutadana, tu inverteixes tu decideixes  
La participació ciutadana és una eina transversal que serveix per superar les limitacions 
de l’actual sistema de democràcia representativa. En el terreny municipal, donat que els 
Ajuntaments tenen marge de maniobra, és possible exigir la seva articulació. Per això, des 
de la CUP Guíxols elaborarem un manual de participació perquè la ciutadania conegui 
les eines i les opcions que té de participar en l’activitat política. Aquest manual formarà 
part d’un Pla de Participació Ciutadana que portarem a l’Ajuntament. En aquesta línia 
estem treballant també una proposta de pressupostos participatius perquè la ciutadania 
esdevingui la veritable protagonista en les decisions importants. La consulta popular 
sobre temes d’interès general, sigui el pressupost municipal o altres actuacions de trans-
cendència com el Museu Thyssen, ha d’esdevenir una eina habitual per prendre les grans 
decisions que ens afecten com a poble. La nostra assemblea és un espai obert de debat i 
de treball. Ens trobareu en el C/ Almeria 17.  

Grup Municipal CUP
-Poble Actiu

Moviment d’Esquerres (MES) cedeix aquest espai a la 
ciutadania
El govern de la ciutat té previst treure un butlletí com el que ara tenen a les mans cada 
mes. Des de MES hem denunciat que aquesta despesa és totalment innecessària (prop 
de 50.000 euros) i que valdria més  que aquests diners es destinessin a partides socials, 
d’educació i atenció a les persones. Som del parer que cada partit és lliure de practicar el 
“pamfletisme” si ho considera oportú, però que ho ha de fer amb els seus diners i no amb 
els diners de tots.

Per això, MES no utilitzarà aquest espai i el posa a la disposició dels ciutadans. És la ciu-
tadania la que paga la publicació així que és just que la pugui utilitzar. Només cal que ens 
enviïn els seus escrits a santfeliumes@gmail.com. Els anirem incloent per ordre d’arriba-
da. L’espai està limitat a 1.000 caràcters. No és cosa nostra sinó la mesura en la qual el 
govern valora el pluralisme polític de la nostra ciutat.

Les teves escombraries, la teva responsabilitat
Estendre la recollida selectiva per arribar a l’objectiu del 50% (el nostre municipi fa anys 
que està estancat en el 40%) ha de ser una prioritat. Ho ha de ser per reduir costos (cada 
any els ajuntaments han de pagar més per les deixalles que no es recullen selectivament 
i van a l’abocador); i ho ha de ser també per consciència col·lectiva, simplement perquè 
sense fer res ens estem carregant el planeta. 
Avui l’únic sistema que garanteix arribar als mínims exigibles en recollida selectiva és el 
Porta a Porta. Aquest sistema se sustenta en una filosofia molt concreta: apropar al ciu-
tadà el problema dels residus per fer-ho partícip d’aquest. Segurament que avui encara 
no estem preparats per afrontar un repte com aquest, però hem de tenir clar que en un 
futur, més proper que llunyà, no ens quedarà altre remei que encarar-ho amb la valentia 
i determinació que l’assumpte requereix. 
Si voleu informació rigorosa sobre aquest sistema de recollida estarem encantats d’aten-
dre-us. Ens trobareu en el nostre local (C/Sant Ramon 32) els dimarts a la tarda i també 
a hores convingudes: guixolsdesdelcarrer@gmail.com.

mailto:santfeliumes@gmail.com
mailto:guixolsdesdelcarrer@gmail.com
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Al Grup Municipal de Tots per Sant Feliu, ens fa especial il·lusió poder-vos dirigir aquestes 
línies, i és que avui teniu a les vostres mans, el 1r número del butlletí municipal de l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Guíxols. Cada mes puntualment hi trobareu tota la informació 
de la ciutat, d’allò que s’ha fet, i del que es farà pròximament, espais d’entrevista i d’ac-
tualitat, hi tindrà una rellevància especial l’agenda amb tots els actes culturals i esportius 
que es portaran a terme.

Aquesta revista neix de la il·lusió de l’Alcalde i dels 11 regidors que conformem l’Equip de 
Govern per tal de posar a l’abast una eina que arribi a tots i cadascun dels ciutadans, i 
que expliqui el present i el futur de Sant Feliu, des d’un vessant informatiu, amb diferents 
veus i opinions. Aquest era un repte, que ens havíem proposat i que l’agost del 2016 veu 
la llum per primera vegada.

Ja per acabar, des d’aquí us animem a què ens traslladeu totes les vostres propostes a la 
nostra adreça electrònica totspersantfeliu@gmail.com.

Tots per Sant Feliu (TSF)

Informar a la ciutadania és una obligació de qualsevol govern democràtic i per això amb 
la posada en marxa d’aquest nou mitjà podem dir que es dóna resposta contundent al 
dret de ser informats. La ciutat ha tingut en altres etapes butlletins d’informació que 
han acostat la feina feta, les propostes existents i les preocupacions de veïns i veïnes per 
poder compartir els neguits i les il·lusions. Tenim una nova eina per fer créixer el nivell 
democràtic de la nostra societat.

Des del Grup Socialista volem manifestar que tenim un projecte des del Govern de la 
Ciutat que serà àmpliament exposat i debatut en aquesta publicació. La comunicació 
evoluciona i és cada cop més important per evitar que la fressa comunicativa que es 
genera en moltes ocasions sigui la comunicació real i no una cridòria.

Arribar a totes les ciutadanes i ciutadans és un objectiu lloable i democràtic perquè això 
ens permetrà omplir el buit que està generant la fractura digital entre qui està a la xarxa 
i qui no hi està.

Grup Socialista de Sant Feliu 
de Guíxols

Bona Festa Major!
Tots vam gaudir del Carnaval, de la 1a Fira del Conte Explica’m, del gran èxit del Nomad 
i ara toca la renovada Festa Major. El nou model passa per la confluència de barraques i 
escenari principal en el mateix Passeig. Un nou format per als nous temps. A més a més 
s’ha pensat a renovar-lo per a una millor convivència de les entitats i de la gent. La set-
mana està plena de noves activitats, atraccions, diversió, espectacles i concerts.
És moment també de fer un parèntesi i, com a partit, mirar d’on venim, on som i cap a 
on anem. ERC Guíxols és el partit que lidera els tres eixos nacionals a la nostra ciutat: la 
lluita del nostre dret a decidir com a poble sobirà, la recuperació de símbols històrics i la 
construcció dels mecanismes que facilitin la transició nacional. A les últimes eleccions 
hem estat el partit que més vots ha sumat respecte als darrers comicis. I això no s’atura!
Tanmateix, tenim el compromís explícit respecte la justícia social. Estem treballant i llui-
tant per la bona gestió dels serveis municipals amb criteris de solidaritat social i eficièn-
cia, perquè creiem en els drets i el benestar de les persones. 
Gaudiu de la Festa Major!

ERC Guíxols

Si no l’has rebut a casa, 
en pots trobar a l’Oficina 
de Turisme de la plaça del 
Monestir s/n

Nou butlletí 
d’informació 
munic ipa l 
#Guíxols 10
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de 18 h a 1.30 de la matinada

27 d’agost a Sant Feliu de Guíxols

Oci · comerç · gastronomia · tallers · moda

xolsSANT FELIU DE

Sant Feliu de Guíxols celebrarà el proper 27 d'agost la 3a Nit en Blanc, una iniciativa impulsada des del consistori que 
pretén ser una festa de nit dels establiments comercials i turístics de Sant Feliu de Guíxols.

S'acompanya la iniciativa amb un ambiciós programa de descomptes i promocions dels establiments adherits (aquest 
any amb una proposta on els comerços aporten diversos regals que se sortejaran en viu aquella mateixa nit als clients 
que hagin comprat als establiments adherits).

Activitats Infantils
Inici amb el petit Lilo, un cadell gegant.
Kapla a la Placeta Sant Joan, bombolles de sabó ge-
gants a la Rambla, diversos tallers infantils al carrer 
Major i a la placeta Maragall i un concurs de dibuix al 
carrer Rutlla.
 
Nit de paraules
Durant tota la tarda/nit: Núvols de somnis
Capella de l'antic Hospital.
De quin material estan fets els somnis? 
Vine i deixa’ns escrit un somni.
Per a totes les edats.

Cels de somnis
A les 22.30 h a la Placeta Sant Joan.
Quan el cel declina, qui no espera la nit? 
Enlaira globus amb els teus somnis.
Per a totes les edats.
 
Gastronomia
Tastos de vermuts, fonts de xocolata, cupcakes i maca-
rons al gust, cucurutxos de pernil tallat a mà, mini fuets 
i formatges, sopar íntim dins una caravana pop up sto-
re, degustació de vins naturals amb concert a veu, tast 
de guixolencs, tapes vegetarianes, carpa Moritz...
 
Desfilada de moda 
Dos torns: a les 19.45 i a les 21.30 h a la Rambla.

Dispositiu de Joc: T’atreveixes a jugar?
A la plaça del Mercat de les 20 a 21.30 h i de 23 a 00.30 h.

Aparadors vivents i aparadors ballats

Música i espectacles
Concerts diversos. 13th Magic Skulls, Ask the Dust...
Actuacions de ball i foc. Música en viu en diversos punts i 
espais.

I espectacle final de Xarivari Blues
Combinació de blues amb malabars, monocicles i llit elàs-
tic amb equilibris impossibles i vertiginoses acrobàcies amb 
elegància i molt d’humor.


