Platja d'Aro celebra del 14 al 18 d'agost la Festa Major
2019, amb un ampli conjunt d'activitats
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Festa Major de Platja d'Aro

Platja d'Aro celebra del 14 al 18 d'agost la Festa Major 2019, amb un ampli conjunt d'activitats
amb la voluntat de fer-la atractiva per a tots els públics i per a totes les edats. La gratuïtat i l'aire
lliure com a escenari de gairebé totes les propostes són els trets característics d'una celebració
variada, dinàmica i engrescadora amb concordança amb el cosmopolitisme de la vila tot l'any. La
regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro amb la col·laboració amb diverses
entitats locals proposa un programa on la música, l'esport i les activitats familiars són les grans
protagonistes. La primera novetat és la imatge gràfica de celebració, titulada Hola, obra de Joel
Feliu Pagès de Fontcoberta, guanyador del 7è Concurs de cartells convocat pel consistori entre els
alumnes de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, el centre de referència d'estudis superiors de
la matèria a les comarques de Girona. També es podrà gaudir de l'experiència Girona FC Tour
Costa Brava a la Plaça d'Europa (davant del Palau d'Esports i Congressos) amb concurs de tocs, 1
contra 1, photocall, etc: 14 i 15 d'agost (16-21 h) i 16, 17 i 18 d'agost (12-21 h).
La majoria dels concerts es concentren a la Plaça del Mil·lenari i comencen dimecres 14 d'agost
amb Gospel d'Aro (21h) formació de la Vall d'Aro que ofereix versions gospel; Maruja Limón
(22.30 h) amb la seva combinació de pop, rumba i buleria; i Gertrudis (0.30 h) grup capdavanter
de la rumba-rock en català. L'endemà, dijous 15 d'agost és el torn de Abba The New Experience
(22.30 h) grup de tribut de la famosa formació sueca Abba; i les sessions de Miqui Puig com a
disc-joquei amb hits de tots els temps (mitjanit). Divendres 16 d'agost actuació de l'Orquestra
Maribel (23 h) i les seves divertides versions musicals. Dissabte 17 d'agost, concert amb The Otis
Redding Show (22.30 h) una formació amb sis músics i sis vocalistes en un espectacle amb el soul
com a gran protagonista; i tot seguit William Taylor & Co. (0.30 h), una banda de versions amb un
repertori eclèctic des de l'essència del folk i el rock. Darrerament, diumenge 18 d'agost hi ha el
tradicional doble programa amb concert i ball de l'Orquestra Montgrins (20 h i 23.30 h).
Altres espais amb actuacions musicals són la Plaça Major, on dijous 15 d'agost hi haurà sardanes
amb la Cobla La Flama de Farners (19 h) i havaneres amb Els Cremats (22.30 h). La zona nord de
la Platja Gran a Cavall Bernat acull, divendres 16 d'agost (23 h) un nou concert del Festival Nits
de Jazz amb The Django Orchestra (23 h), un projecte únic en el panorama del gipsy jazz al país
amb 26 músics sota la direcció de Sergi Vergés. Darrerament l'Església de Santa Maria esdevé
escenari del tercer concert d'enguany del Festival de Guitarra Girona Costa Brava a Platja d'Aro,
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dissabte 17 d'agost amb l'actuació de Federico d'Atellis & artista convidat (21.30 h), en un concert
de tango i folklore argentí.
Les actuacions musicals de la Festa Major formen part d'Estereofònics 2019
(www.estereofonics.com), l'anomenat Festival de festivals que aplega totes les propostes musicals
d'estiu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i que enguany proposa 82 concerts en 113 dies -de
l'1 de juny al 21 de setembre- de múltiples gèneres, majoritàriament gratuïts i a l'aire lliure
(www.estereofonics.com). També en formen part Concerts Inaugurals (dissabte 1 de juny), 2n
Festival Propers (diumenges 2, 9, 16 i 30 de juny), 6è Xalaro · Mostra d'Espectacles Familiars (21,
22 i 23 de juny), 22è Festival Nits de Jazz a Platja d'Aro (divendres del 28 juny al 30 d'agost), 7è
Desemboca Rock'n'Roll Festival (6 i 7 de juliol), Cicle de sardanes i havaneres (del 6 de juliol al 6
de setembre), Festa Major de S'Agaró (15 i 16 de juliol), 22è Festival Internacional de Música de
S'Agaró (del 20 de juliol al 21 de setembre), 16è Festival de Guitarra Girona Costa Brava (27 de
juliol, 10 i 17d'agost), Festa Major de Castell d'Aro (del 6 al 10 de setembre) i 8è FestiSurf Costa
Brava (dissabte 21 de setembre).
La Festa Major també ha programat diverses activitats de caràcter familiar. Dimecres 14 d'agost,
concurs de captura de síndries a la Platja Gran-Cavall Bernat (10-13 h), tallers de maquillatge i de
pintura amb sorra de colors al Passeig Marítim-C/ Verdaguer (18-20 h) i la instal·lació i espectacle
El secret de la Nanna de la Cia. Anna Roca a la Plaça Major (18-21 h). Dijous 15 d'agost batucada
i espectacle itinerant amb la mascota de turisme familiar del municipi, en Xalarí, al Passeig
Marítim (20 h) i cinema a la fresca amb Los Increíbles 2 als jardins del Centre Cívic Vicenç Bou
(22 h). Divendres 16 d'agost animació infantil amb Balambambú de la Cia. El Gat Pentina a la
Plaça Major (19 h). Dissabte 17 d'agost, animació infantil amb La Xarranca i els seus jocs gegants,
poblet d'oficis i tallers de cuina a la Plaça Major (18-21 h). L'endemà diumenge 18 d'agost,
animació infantil amb Soy La Fiesta a la Plaça Major (19 h) i observació astronòmica amb
telescopis a càrrec Astroempordà al Passeig Marítim-C/ Verdaguer (22 h).
Les activitats esportives d'enguany són dijous 15 d'agost amb una sessió de natació guiada a la Via
Brava de Cavall Bernat (9 h) i la Caminada Nocturna Solidària de la Vall d'Aro a favor de
l'Associació Oncolliga (inscripció 2 euros) amb sortida i arribada des de la Sala Polivalent de
Castell d'Aro (22 h · Inscripcions: 21-21.30 h). Dissabte 17 d'agost hi haurà el tradicional torneig
de Vòlei Costa Brava a la Platja Gran-Riuet (8-20 h); i l'endemà diumenge 18 d'agost Torneig
Llampec d'Escacs a la Plaça Major (10-13 h). Altres propostes de caire popular i participatiu són:
dimecres 14 i divendres 16 d'agost Fira de Brocanters a la Plaça dels Estanys (9-20 h). Dimecres
14 d'agost presentació literària de Cuentos para pasar el rato de Virna Esteva Pijoan a la Biblioteca
Mercè Rodoreda (18.30 h). Dijous 15 d'agost missa solemne a l'església parroquial (12 h) i aperitiu
popular als jardins de l'església (13 h). També hi haurà tres visites guiades: dijous 15 d'agost
escultòrica al Parc dels Estanys (19 h); divendres 16 d'agost al Camí de Ronda de Platja d'Aro i
Vil·la Romana de Pla de Palol -en castellà i francès- (19 h); i dissabte 17 d'agost naturalista al Parc
dels Estanys amb el Grup Natura Sterna (19 h). I tots els dies (feiners 18-21 h i 15 d'agost i cap de
setmana 11-13 h i 18-21 h) es pot gaudir a la Masia Bas de l'exposició Mira'm · Retrats a la
Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani.
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