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Arriba a Sitges la Fase Final de Futbol
Platja Copa Catalunya 2009

Garraf celebra la seva festa
gran

• La Fase Final Copa Catalunya 2009 es celebrarà els propers dies 28, 29 i
30 d’agost a la Platja de La Fragata de Sitges.
• L’esdeveniment és organitzat per Beach Soccer Catalunya amb el suport
de la Federació Catalana i Espanyola de Futbol, de l’Ajuntament de Sitges
i de la Unió Esportiva Sitges.

Més de 400 persones assisteixen al sopar popular
de divendres passat amb motiu de la Festa Major
El poble de Garraf ha celebrat la seva festa gran. Més de 400
persones es van congregar per celebrar el tradicional sopar de
germanor el passat divendres, en el que ha estat uns dels actes
més concorreguts del cap de setmana. També la Nit de Jazz de
dissabte, amb el grup de Lluís Coloma Septet, va congregar
més de 200 persones.
La Festa de Garraf ha viscut, de dijous a diumenge passat,
espectacles d’animació infantil, torneigs esportius, les actuacions d’Angelitos Negros i Markatú Batucada, una sortida a
Can Lluçà o l’exhibició de balls populars asturians.

Des dels meus ulls,
retrospectiva fotogràfica
de Lambert Gràcia
Del 29 d’agost al 27 de setembre, l’edifici Miramar
acollirà 120 fotografies relacionades amb festivats
i indrets locals, però també amb viatges arreu del
món.

Un total de 33 equips masculins format pels
guanyadors de les 26 seus de circuits locals
més 7 equips convidats i 9 equips femenins
garantiran un cap de setmana amb un veritable
espectacle de futbol platja.
En les competicions hi haurà equips representants de Sitges, com són la Unió Esportiva
Sitges i el C.F.Suburense.
El sorteig del calendari de competició es
celebrarà diumenge 24 d’agost, a les 10 h al
Prat de Llobregat. Els partits seran dirigits per
col•legiats de la Federació Catalana de Futbol
i es regiran sota el Reglament de Futbol Platja
FIFA.
L’inici del torneig serà divendres 28 a les 18
hores, i les finals femenina i masculina seran
diumenge 30 d’agost a les 18 i 19 hores
respectivament.
En acabar es procedirà al lliurement de trofeus i obsequis pels participants.

També es disputaran partits d’exhibició tant
masculins com femenins dedicats a la
Fundació de l’Esport Solidari Internacional
que organitzarà la Penya Barcelonista de
Comarruga.
Paral·lelament al torneig es duran a terme
activitats complementàries per a nens i nenes
amb inflables infantils, de futbol 3x3, futbolins o porteries d’habilitats.
Els 3 equips classificats masculins del
torneig aniran a la Final del Campionat
d’Espanya que es celebrarà de l’11 al 13 de
setembre a Los Alcazares (Múrcia).
Els millors jugadors de la Copa Catalunya
han format la Selecció Catalana de Futbol
Platja que juga aquesta setmana a Melilla el
Campionat d’Espanya de Futbol Platja. El
seleccionador és Tito Bonano i el segon Lluís
Carreras, tots dos ex-jugadors del
F.C.Barcelona.

The Lobster Band a la Cala Balmins

La càmera fotogràfica s’ha convertit des del 2003 en companya
inseparable del sitgetà Lambert
Gràcia. La passió per plasmar en
imatges la seva mirada personal
sobre el que l’envolta, el va portar
a apuntar-se a cursos de fotografia
per perfeccionar la seva tècnica.
Les seves instàntanies han format
part d’exposicions col·lectives i
individuals a diferents poblacions
catalanes i han guanyat diversos
guardons, entre els quals destaca
el primer premi de Carnaval amb
una fotografia escollida després
per ser la imatge del Carnaval 2007.
Ara, més d’un centenar d’aquestes fotografies realitzades
entre el 2003 i el 2008 per Lambert Gràcia, s’exhibiran en una
exposició a l’edifici Miramar. A través de l’objectiu, el sitgetà
ofereix la seva mirada personal sobre la Festa Major, el
Carnaval, diferents indrets emblemàtics de Sitges com el Palau
Maricel, el Racó dela Calma o La Punta i de la resta del món
(Marroc, Tuníssia, Egipte o Turquia). La mostra també ofereix
un tast de retrats de diferents ètnies, nus i actes esportius.
L’Ajuntament de Sitges amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i Can
Ràfols dels Caus, organitza l’exposició que es podrà visitar a
l’edifici Miramar des del 29 d’agost al 27 de setembre.
L’acte d’inauguració de l’exposició tindrà lloc el proper dissabte 29 d’agost, a les 20 h, a l’edifici Miramar de Sitges.
Coincidint amb la mostra es presentarà el llibre, que recull
totes les fotografies de l’exposició. Un obsequi per a un sitgetà que documenta a través de documents gràfics la història del
seu poble natal.

Els Show Time i les Brownies
guanyen el 3x3 Bàsquet
En el torneig, celebrat a La Fragata aquest cap
de setmana hi participen 90 equips.

El grup format per Gloria Freixas, Carlos
Batalla, Marc Llorià, i Carlos Lupprian, van
oferir dissabte a la nit un concert de jazz a
Cala Balmins en el marc de la programació
d’activitats Balmins’09.
The Lobster Band és una banda de rhythm and
blues, influenciat pel blues clàssic de Chicago

d’Etta James o Elmore James, pel blues
anglès de Shemekia Coppeland, o Robben
Ford, entre altres.
El concert de The Lobster Band forma part del
programa d’actes que s’està celebrant aquest
estiu a la Cala Balmins. La propera cita serà el
12 de setembre amb la Festa de del barri.

La Fragata de Sitges s’ha convertit durant dos dies en un
gran espai de bàsquet al carrer amb diverses pistes que han
acollit el 3X3 Bàsquet de Sitges en el que ha estat l’edició amb
més participació de totes amb 90 equips inscrits.
L’equip guanyador de sèniors masculins ha estat els Show
Time i el guanyador sènior femení ha estat el Brownies. Els
guanyadors del Concurs de Triples són; en categoria petits,
Xan Uria; i en categoria grans, Ramon Marimón. En el
Concurs de Tirs Lliures, els guanyadors han estat; en categoria petits; Patricia Pérez; i en categoria grans, Nídia Jiménez.

