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Denis

En Denis i la seva família estan passant deu dies de
relax en un apartament que han llogat a Lloret de
Mar. Aquesta és la segona visita del noi a la locali-
tat gironina, i li ha agradat tant que per això ha re-
petit. Tot i això, admet que anar amb la família no
és el mateix que fer-ho amb els amics. Disfruta d’a-
quests dies de vacances anant de compres, a la plat-
ja i menjant (està entusiasmat amb la paella). De fet,
el trobem tot mirant si comprar-se la samarreta del
Barça. 

És el primer cop que visita Lloret de Mar? 
no, el segon. Vaig venir fa un temps amb l’equip de

futbol en què jugo. Em va agradar molt, i aquesta ve-
gada hi he tornat amb la meva família. Estem aquí amb
els meus pares i la meva germana. 

Què és el que més l’atrau de Lloret? 
En general, tot el seu ambient: les botigues, el mar,

la platja...  

Què fa durant aquests dies de vacances?  
anar a la platja, comprar i menjar. això és tot. 

Creu que hi ha massa turistes? 
no, està bé. no em sembla que hi hagi masssa gent.  

Es queden només a Lloret, o aprofiten també per
visitar altres zones de la Costa Brava? 

Tot i que ens allotgem a Lloret, també hem voltat for-
ça. Per exemple, fa un parell de dies va fer mal temps
aquí i vam anar a Roses i el Cap de Creus. a més, tam-
bé vam anar a Barcelona un dia... em va semblar una
ciutat preciosa. i fins i tot hi ha més botigues que a Llo-
ret! 

Ja han tastat la gastronomia local? 
Sí. Hem tastat la paella, i em va semblar un plat bo-

níssim. 

Aprofita també per sortir de nit?  
no... tinc un petit problema, i és que venint amb fa-

mília, no dóna gaire peu a sortir de festa. o sigui que
em quedo a l’apartment amb ells. 

Creu que tornarà en el futur?   
no ho sé... potser. Però si ho faig, espero que sigui

un altre cop amb els amics. 
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DESPRÉS
D’HAVER
VINGUT FA UN
TEMPS AMB
ELS SEUS
COMPANYS DE
L’EQUIP DE
FUTBOL, EN
DENIS HA
TORNAT A
LLORET DE
MAR, AQUEST
COP AMB LA
FAMÍLIA. 

«Anar a la platja,
comprar i menjar.
Això és tot el que faig
aquests dies»  

Origen: 
Ucraïna 

Estiueja 
a: 

Lloret 
de Mar
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Andrea Motis i Joan Chamorro s’ajunten en
una actuació que repassarà alguns dels èxits del
jazz de totes les èpoques, amb un format de big
band. Aquesta «espectacular jazz woman», tal
com la defineix el mateix Chamorro, ja va actuar
l’any passat als escenaris de Peralada, deixant
meravellat el públic amb la seva particular veu i
demostrant també un gran domini de la trom-
peta i el saxo al costat de La Locomotora Negra.
L’actuació d’aquesta nit serà una nova ocasió per
veure junts a mestre i deixeble, Chamorro i Mo-
tis, que conjuntament amb la Big Band, formada
per tretze músics, faran del jazz protagonista en

aquesta nova vetllada del Festival de Peralada.
La relació de Motis i Chamorro ja ve de l’època en
què la jove cantant tenia 12 anys, quan va co-
mençar a col·laborar amb l’orquestra Sant Andreu
Jazz Band, dirigida per Chamorro.



Peralada Motis i Chamorro
ACTiviTATs

 LLOC: Peralada
� HORARI:  A les 22h. 
 PREU: Entre 25 i 65€ (taquilla)
 ADREÇA: Auditori del parc del Castell de Peralada
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Motis i Chamorro, avui a Peralada.
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L’escenari del Mar d’en Manassa va acollir divendres a la nit l’actuació del violinista libanès Ara Malikian i l’Orquesta
en el Tejado, una actuació en la qual el mateix artista va avançar que hi hauria des de peces clàssiques fins a
ètniques, folklòriques o de pop-rock. El concert va comptar amb una grada gairebé plena, que va poder guadir d’una
actuació amb molta interactuació amb el públic, amb Malikian pujant dues vegades a la graderia mentre interpretava.



Ara Malikian sedueix el públic de l’Escala 

DIARI DE GIRONA

Banchetto Musicale va oferir divendres a la nit un
recorregut per la música sacra del barroc feta a Cen-
treeuropa i a l’abadia de Montserrat, en un concert
que va acollir l’Església de Sant Genís en el marc del
Festival de Torroella. TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

Música barroca europea i
catalana a Torroella de Montgrí
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Un centenar de persones van assistir dijous a la nit
al ball de sardanes ofert per la Cobla Baix Empordà
a la plaça Major de Calonge. El ball de sardanes és una
de les activitats habituals del municipi durant l’estiu
amb cobles d’arreu de Catalunya. CALONGE | DdG

La Cobla Baix Empordà omple
la plaça Major de Calonge
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1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI


