
marina altaC A N F A L I

Director: J.V. Bolta Sábado, 6 de junio de 2020 Nº 2.474 2,10 €

Páginas 14 y 15

Página 8

Carrer La Mar, 38. Tel.: 965 781 026. DENIA
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PERO ESO SÍ, QUIERO»

Costas trabaja contrarreloj para 
reparar los daños de la borrasca 
Gloria en las playas de Dénia

La Residencia Santa Lucía se abre camino en la carrera 
por adaptarse a las nuevas rutinas y necesidades

Las personas asistidas han sido las primeras en recibir visitas 
mientras el centro se prepara para dar otro gran paso: volver a 
permitir las salidas

D’ací quinze dies ja estarem a l’estiu. Si 
res hagués passat,  alguns ja estarien de 
vacances, molts somniant en elles i altres 
contant els dies que falten per mamprendre 
eixe viatge tan desitjat i meticulosament 
preparat; potser per tornar a eixe lloc on 
van any rere any i que per a ells és sinònim 
de desconnexió i, possiblement també, de 
felicitat; o simplement, per tornar al poble 
o a la caseta. Enguany però, molts plans 
es veuran truncats. Vols cancelats, una 
economia familiar aguantada en pinces, un 
futur incert, l’ombra de la pandèmia... En 
CANFALI MARINA ALTA hem pensat 
apropar els nostres lectors a llocs on 
siga més fàcil desplaçar-se. Encetem una 

sèrie de relats estiuencs on són ells, els 
lectors, els que ens conviden a conéixer 
pobles, rutes i indrets als quals podem 
viatjar en cotxe, en moto, en bici o amb la 
imaginació. Durant les pròximes setmanes, 
tots els dissabtes oferirem dos alternatives 
per moure’s per dins i per fora de la nostra 
comarca. Sempre a llocs no massa llunyans. 
Algunes, seran eixides d’un dia. Altres, 
propostes per allargar l’estada i quedar-se 
a dormir. De la seua mà, farem parada en 
paratges que tenim ben a prop i que ens són 
desconeguts o als quals no haguérem pensat 
mai anar. Agafem l’estiu per les banyes, 
Escodrinyem la Marina i posem-nos En 
Ruta!

En ruta Escodrinyem 
la Marina

Primera actuació musical de la 
comarca després del confinament 

La vocalista deniera Eva Olivencia 
i el grup Túmbate Jazz va oferir 
ahir a Pedreguer la primera ac-
tuació musical a l’aire lliure que 
es fa a la comarca des que es va 
declarar l’estat d’alarma, a mitjans 

de març. El concert s’emmarca en 
el Festival Jazç, que continua hui 
dissabte a la plaça de l’Amistat. 
L’última actuació serà demà diu-
menge amb Pete Lala. L’entrada 
al recinte és gratuïta. 


