
Lloret de Mar i Blanes ho tenen 
tot a punt per celebrar les festes 
de Santa Cristina i Santa Anna. El 
24 de juliol, Lloret de Mar treu en 
processó la imatge de la seva pa-

trona -Santa Cristina-, i es despla-
ça per mar fins a Santa Cristina. El 
Ball de plaça és un altre dels ingre-
dients més tradicionals de la Fes-
ta Major.

Al Concurs Internacional de Focs 
Artificials de Blanes (24-27 de ju-
liol), hi participaran l’empresa va-
lenciana Tomàs, la pirotècnia Ma 
Angustias Pérez de Guadix, la Za-

ragozana i la Privatex-Pyroeslova-
ca. La gran novetat d’aquest 2014 
serà el canvi d’ubicació de la fira 
d’atraccions dels Pins.
Més informació p. 17-18-19

Blanes i Lloret de Mar dediquen 
cada any molts esforços per a 
mantenir al llarg de la tempora-
da d’estiu unes platges de quali-
tat. La bandera blava és un dels 
distintius que serveixen per 
identificar el bon estat de l’aigua 
i de la sorra, i els serveis que s’hi 
ofereixen.
Un altre dels aspectes que es tre-
balla cada temporada per evitar 
problemes és la vigilància, i en 
cas de necessitat, assegurar una 
intervenció immediata. L’objec-
tiu, “prevenir, abans que sigui 

massa tard”. Les banderes verda, 
groga o vermella indiquen en ca-
da moment l’estat de la mar. Bla-
nes gestiona directament el ser-
vei de vigilància i socorrisme a 
les seves platges a través de Pro-
tecció Civil. A Lloret de Mar, el 
servei el porta l’empresa Proac-
tiva. A Blanes, aquest estiu s’ha 
potenciat la presència de des-
fibril·ladors a primera línia de 
mar. A banda de la tasca direc-
ta i principal de vigilància i sal-
vament, els socorristes realitzen 
controls constants dels serveis 

que hi ha en el seu entorn de tre-
ball i estan en contacte perma-
nent amb la Policia local. A Bla-
nes hi ha socorristes a S’Abanell, 
platja central i cala Sant Fran-
cesc. A Lloret de Mar, s’ha millo-
rat el servei a les persones amb 
discapacitat. De socorristes en 
trobem a les platges del Cen-
tre, Fenals, Canyelles, Boadella i 
Santa Cristina. Aquesta tasca es 
complementa amb la que duen a 
terme els agents de protecció de 
l’entorn.
Més informació p. 4 i 6
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Ball de plaça, 2013. Foto: M. A. Comas

Servei de vigilància a la platja de S’Abanell. Foto: Yoyo
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Telèfons d’interès

BLANES LLORET DE MAR
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Ajuntament Blanes 972 379 300
Amic (At. Ciutadà) 972 379 300
Arxiu Municipal 972 355 268 
Benestar Social 972 352 740 
Biblioteca Comarcal 972 358 033
Casa de Cultura 972 331 345
Ciutat Esportiva 972 352 322
Servei de Català 972 358 555
Serveis Socials 972 336 111 
Oficina Treball-SOC 972 358 408
Oficina Turisme 972 330 348 
Servei d’aigües 972 331 203 
EDUCACIÓ
C. Carles Faust 972 336 766

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Ajuntament 972 361 800
Benestar i Família 972 372 363
Biblioteca Municipal 972 349 055
El Puntet-Joventut 972 372 268 
Nova Ràdio Lloret 972 372 393
Oficina de Català 972 361 834
OMIC 972 372 184
OIAC 972 361 800 
Servei d’Aigües 972 362 682
Servei d’Ocupació M. 972 349 715
Teatre Municipal 972 347 400 
Turisme - Central 972 365 788
EDUCACIÓ
Escola Àngels Alemany 972 377 070 

Platges
Han quedat molt enrere els temps en que la platja dels nostres po-
bles era l’espai de treball de filadors, pescadors i mestre d’aixa que 
només els temporals s’ocupaven de netejar.
Des de la popularització dels banys de mar, les platges han esde-
vingut un valor estratègic per als pobles crescuts amb el turisme 
de costa.
D’acord amb aquesta realitat els Ajuntaments fan esforços impor-
tants per al seu manteniment.
Cada any es preparen per a la temporada, redistribuint i anivellant 
la sorra. També cada vegada s’hi poden trobar més serveis com els 
de vigilància de banyistes, accés de minusvàlids, de socors de ter-
ra i marítima, de neteja de la sorra, de recollida de brossa a l’aigua 
i recentment d’ajuda in situ per a cardiopaties. 
Tot plegat ens diu que els ajuntaments es preocupen per aquest va-
lor que és la base i l’origen de tota la activitat turística que ha fet 
possible els actuals pobles de la Costa Brava.
És per això que sorprèn que a vegades, en avaluar altres compo-
nents de l’activitat econòmica local, s’oblidi aquesta realitat de la 
platja com a fonament de l’activitat econòmica i es prenguin deci-
sions de gran transcendència que poden posar-les en perill.
Els desastre de la platja de S’Abanell ens hauria de fer reflexionar 
sobre si és suficient netejar les platges o caldria protegir-les pre-
ventivament evitant decisions que poden posar-les en perill. Com 
per exemple la implantació de la dessalinitzadora de la Tordera 
sense cap estudi del seu impacte ambiental en la platja. yy
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L’Editorial

C. Cor de Maria 972 333 087
C. Joan Batlle 972 331 087 
C. Joaquim Ruyra 972 348 050
C. Napoleó Soliva 972 333 568
C. Quatre Vents 972 330 241
C. Pinya de Rosa 972 336 615
C. Sa Forcanera 972 353 629 
C. Santa Maria  972 330 091
IES S’agulla (Bl. III) 972 331 460 
IES Sa Palomera 972 350 909
IES Serrallarga 972 331 005
SANITAT
Ambulatori CAP I 972 331 350
Ambulatori CAP II 972 359 534 
Hosp.-Asil Sant Jaume 972 331 550

Escola Esteve Carles 972 365 329
Escola Nou de Fenals 972 367 573 
Escola Pere Torrent 972 366 869
Escola Pompeu Fabra 972 369 215
Institut Coll i Rodés 972 370 385
Institut Rocagrossa 972 367 489
Institut Lloret de Mar 972 361 495 
Col·legi I. Concepció 972 364 740
ESPORTS
Pavelló Municipal 972 368 252
Poliesportiu el Molí 972 371 149
Pistes d’atletisme 972 362 244 
SANITAT
Hospital Municipal 972 364 736
CAP 972 372 909 

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local  972 358 666
TRANSPORTS 
Taxis Blanes 972 352 727
Nou Ràdio Taxis Blanes 972 355 050 
ALTRES
Correus 972 331 611 
Jutjats 972 348 291 
Recollida de mobles 902 420 092
Tanatori 972 330 190

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local 092 - 972 361 736 
Policia Nacional 091 - 972 361 598
TRANSPORTS
Teletaxi 972 362 000-972 362 525
Terminal d’Autobusos 972 365 776
ALTRES
Correus i Telègrafs 972 364 678
Jutjat de Pau 972 365 641
Recollida escombraries 972 368 922
Tanatori 972 372 530
 

BLANES I LLORET DE MAREMERGÈNCIES: 112
Hospital Comarcal 972 353 264
Cat Salut Respon 061
Creu Roja oficines 972 348 130 

Centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 h del dia. Ser-
veix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incen-
dis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.

Estació Renfe 902 240 202
Gossera Comarcal 972 340 813 

Accés a les edicions 
anteriors de La Marina 
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
LaMarina/ 

Catifes de Corpus de disseny

L’Associació d’Estores de Ra-
val va demanar la col·labora-
ció de 10 pintors de la vila, que 
van adaptar les seves creacions al 
material amb què es treballa per 
confeccionar les catifes.

«Deu artistes han dissenyat 
les diferents estores que es 

van confeccionar»

Els artistes blanencs que s’han 
implicat en aquest projecte han 
estat: Antoni Cerdan, Cristina 
Espinosa, Narcís Balmanya, To-
ni Boronat, Laia Bedós, Sergi 
Ros, Jeroni Matas, Quim Serra-
no, Albert Arribas i Joan Pujol. 
La creació d’aquest darrer artista 
–que reproduïa la badia de Bla-
nes a principis del segle XX- es 
va poder admirar a l’entrada de 

l’Església Santa Maria de dijous 
a diumenge.

«Unes 400 persones van 
participar en la realització 

de les catifes»

Durant la tarda i bona part de 
la nit del dissabte  21 de juny es 
van dibuixar els dissenys a terra, 
mentre que l’endemà diumenge, 
a les set del matí, va començar 
la feina d’anar omplint-los amb 
el material preparat per a la oca-
sió. Val a dir que aquesta vega-
da les diferents catifes van estar 
enllestides més aviat que mai, ja 
que cada artista va portar un gra-
pat de voluntaris. En total, hi van 
participar unes 400 persones. La 
feina, però, ja havia començat di-
es abans anant a buscar tot el ma-
terial necessari per confeccionar 
les catifes. Per donar encara ma-

jor relleu a aquesta novetat d’en-
guany, els membres de la comis-
sió de l’Associació d’Estores de 
Corpus de Raval van imprimir 
unes banderoles que reproduïen 
els dissenys i els noms dels artis-
tes i les van penjar al carrer Am-
ple.
Els estendards es van penjar la 
nit de divendres, de manera que 
tothom qui es va passejar per 
aquesta cèntrica via va rebre in-
formació del què li esperava diu-
menge.

«La jornada es va tancar 
amb la tradicional processó 

de Corpus»

La culminació d’aquest art efí-
mer va arribar el vespre de diu-
menge, quan la processó de Cor-
pus va fer l’habitual recorregut 
per sobre de les catifes. yy

  BLANES

La processó va tancar la jornada. Foto: Yoyo
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Al final de la temporada turística 
que en aquests moments ja es viu 
amb la màxima intensitat, caldrà 
valorar quin ha estat el descens 
exacte de visitants russos a la cos-
ta catalana. Des de fa uns anys, el 
turista rus, una bona part amb un 
alt poder adquisitiu, s’havia con-
vertit en un dels principals mer-
cats emissors.

«La devaluació del ruble ha 
estat clau en el descens del 

turisme rus»

Segons el regidor de turisme de 
Lloret de Mar, Jordi Orobitg, 
“moltes persones atribueixen la 
davallada al conflicte d’Ucraïna, 
jo però, modestament, crec que 
el principal problema prové de la 
devaluació del ruble. Ara als ciu-
tadans russos ja no els surt tant a 
compte visitar Catalunya o d’al-
tres països on tenen com a mone-
da l’euro”.
De moment, el turisme de proxi-
mitat té una força notable. Quan 
es parla de turisme de proximi-
tat, es mira a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana i la Catalunya 

nord. Segons Orobitg, “aquest ti-
pus de turisme ajuda a omplir els 
caps de setmana i donen vida a 
la restauració i el comerç. Cal te-
nir en compte que les estades dels 
turistes cada cop són més curtes, 
i aquesta és una manera de com-
pensar-ho”.

«El turisme de proximitat 
català i nord català omple els 

caps de setmana»

La despesa d’aquest turista de pro-
ximitat és superior a la mitjana. El 
que es manté aquest 2014 són les 
reserves a darrera hora, “les no-
ves tecnologies permeten consul-
tar preus minut a minut. Hi ha 
una veritable guerra entre establi-
ments i destinacions. Això fa que 
la gent esperi al darrer moment al 
contractar la seva estada, amb els 
inconvenients que comporta per a 
planificar la temporada”.

«Cada cop hi ha més 
tendència a fer les reserves a 

darrera hora»

BONA OCUPACIÓ
L’ocupació a Lloret de Mar, de ge-
ner a abril de 2014, en tot cas, s’ha 

incrementat un 5%.
En total, la ciutat va rebre 189.761 
visitants, que van fer 780.854 per-
noctacions. Pel que fa a l’estada 
mitjana, es situa en unes 4- 5 nits 
per visitant, i l’ocupació del 61%.
Aquest increment està motivat 
per un augment del públic de 
proximitat, concretament del pú-
blic català. Els visitants catalans 

han incrementat un 75%  respec-
te a l’any anterior, i han passat de 
39.334 a 68.434. 
També cal destacar el notable in-
crement en visitants i pernoctaci-
ons que ha tingut la resta de pú-
blic estatal, que ha augmentat 
un 40% respecte a l’any anterior, 
i s’ha passat de 21.791 visitants 
l’any 2013 als 30.994 d’enguany 

durant el període gener-abril. Pel 
que fa als principals mercats es-
trangers, han estat, per aquest or-
dre, el francès, l’anglès, l’italià i el 
rus.
El 2013, amb prop d’1.000.000 de 
visitants i 5.000.000 de pernoc-
tacions a l’any, Lloret de Mar  es 
consolidà com una de les poblaci-
ons líders del turisme. yy

Pendents del possible descens del turisme rus
  LLORET DE MAR

Platja central de Lloret a finals de juny. Foto: M. A. Comas
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LES NOVES SEAT DE BLANES I LLORET
 AUTOMÒBILS MISSÉ - BLANES EWAUTOS - LLORET DE MAR
 Ctra. accés Costa Brava, 38  - T. 972 33 54 00 Ctra. de Blanes, 100  - T. 972 36 54 70
 Vehicle nou, Km. 0 i seminou / Servei urgent / Servei de mecànica / Servei de planxa i pintura / Recanvis i Accessoris Originals SEAT 

Els efectius del Servei de Vigilàn-
cia Salvament i Socorrisme han fet 
un curs especialitzat per utilitzar 
els 14 desfibril·ladors de què poden 
disposar.

«Es disposa de 3 llocs de 
socors fixes i 7 torres i cadires 

de vigilància»

Els 9 desfibril·ladors mòbils estan 
repartits de la següent manera: 3 
d’ells estan distribuïts als llocs de 
socors situats a la Cala Sant Fran-
cesc, Blanes Centre i S’Abanell; un 
altre aparell mòbil està a l’Oficina 
de Turisme d’Els Pins, molt a prop 
de la platja; i els altres cinc, formen 
part de l’equipament que duen els 
vehicles d’emergència de la Policia 
Local i Protecció Civil. 

«Els socorristes també 
controlen les boies de 

senyalització marítima i els 
accessos a les platges»

Pel que fa als 5 desfibril·ladors fi-
xes, estan en columnes situades 
molt a la vora de la platja on els po-
drien necessitar: al Passeig Pau Ca-

sals, Passeig de Dintre, Plaça Mare 
de Déu del Vilar d’Els Pins, Pla-
ça Catalunya i Passeig Catalunya. 
El Servei de Vigilància Salvament 
i Socorrisme es va posar en mar-
xa el dissabte 14 de juny, i s’allarga-
rà fins al 14 de setembre. Per oferir 
el SVSS es compta amb un total de 
22 socorristes aquàtics, dels quals 2 

són coordinadors que van amb bi-
cicleta patrullant a la zona de pas-
seig més propera a la platja. Tots 
ells estan repartits en funció de les 
necessitats de servei als 3 llocs de 
socors fixes, així com en 7 torres i 
cadires de vigilància. Un altre re-
curs que ofereix el SVSS és el Ser-
vei de Cadira Amfíbia per a perso-

nes amb mobilitat reduïda, situat al 
lloc de socors de la platja de S’Aba-
nell. 

«L’any passat es van efectuar 
1.500 assistències i 5 rescats» 

Per setè any consecutiu, el Servei 
de Vigilància, Salvament i Socor-

risme depèn directament de l’Ajun-
tament de Blanes, qui té la seva di-
recció mitjançant el departament 
de Protecció Civil. 
A banda de la seva tasca directa i 
principal de vigilància i salvament, 
els socorristes realitzen controls 
constants dels serveis que hi ha en 
el seu entorn de treball: les boies de 
senyalització marítima, els acces-
sos a les platges, etc. D’altra banda, 
des de fa anys el SVSS col·labora 
amb l’Institut de Ciències del Mar 
en el Projecte Medusa informant 
del nombre d’assistències per pica-
des així com identificant la tipolo-
gia d’aquest animal que és més fre-
qüent.
D’ençà de la posada en marxa del 
servei de socorrisme, es col·labora 
igualment amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua en la recollida de dades 
d’interès mediambiental: tempera-
tures, estat de l’aigua, abocaments, 
etc. 

«Per setè any consecutiu, el 
servei depèn directament de 

l’Ajuntament»

L’any passat el SVSS va efectuar 
1.500 assistències i 5 rescats d’ofe-
gats al mar. yy

Les platges de Blanes estan cardioprotegides
  BLANES

Socorrista i lloc de socors de la platja central de Blanes. Foto: Yoyo
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Totes les platges i cales de Lloret 
de Mar compten amb socorristes. 
N’hi ha un total de 21 en tempo-
rada alta. Fan un horari ininter-
romput, de les 10 del matí a 6 o 7 
de la tarda, depenent de l’indret. 
La seva feina és ajudar els banyis-
tes, en cas de caiguda a les roques, 
problemes mentre neden o pica-
des de medusa, entre d’altres.

«Lloret disposa de 21 
socorristes que controlen les 

cinc platges de la vila»

El servei, que ofereix l’empresa 
Proactiva, funciona a ple ren-
diment al juliol i agost, i s’allar-
garà fins a mitjans d’octubre. Va 
començar el 15 de maig. De so-
corristes en trobem a les platges 
del Centre, Fenals, Canyelles, Bo-
adella i Santa Cristina.
Aquesta tasca es complemen-
ta amb la que duen a terme els 
agents de protecció de l’entorn. 
Segons fonts municipals, “no són 

policies, però es dediquen a vet-
llar per la seguretat dels banyistes 
i evitar que pateixin furts o roba-
toris a la platja”.

En aquesta temporada del 2014, 
una de les principals novetats que 
trobem a Lloret és la millora en 
els serveis i accés per a discapaci-

tats. En aquest sentit, s’ha incor-
porat una grua a la platja per a fa-
cilitar el bany a les persones amb 
mobilitat reduïda.

El regidor responsable de platges, 
Ignasi Riera, explica que “la zona 
adaptada que hi ha a la platja del 
centre i a Fenals funciona molt bé 
i per això enguany s’ha millorat el 
servei, pensant en els turistes amb 
problemes de mobilitat”.

«El cost anual del servei és 
de 229.864 euros»

El cost anual del servei és de 
229.864 euros, IVA a part.

«Els agents de protecció 
de l’entorn vetllen per la 

seguretat dels banyistes i 
per evitar furts o robatoris»

Pel que fa a la sorra, ja fa setma-
nes que va quedar anivellada i per 
tant no hi ha cap tipus d’impedi-
ment per poder gaudir del bany a 
les platges lloretenques malgrat els 
temporals que hi va haver a prin-
cipi d’any i que va deixar diverses 
zones sense sorra.
Només era un problema de bascu-
lació. yy

Atenció especial a les persones amb 
discapacitat física
  LLORET DE MAR

Cadira de vigilància a la platja central. Foto: M. A. Comas

Aquest juliol s’han fet públiques les dades de la segona onada de 2014 de 
l’EGM (Estudio General de Medios).
L’índex que calcula l’audiència del dia anterior, és a dir, oïdors que han 
escoltat Ràdio Marina el dia abans de ser preguntats, augmenta des de 
fa tres onades. Actualment és de 14.000 oïdors. A la primera onada del 
2014 (mes de març), era d’11.000; i a la darrera onada del 2013 (novem-
bre), era de 8.000.
Aquest és l’índex més utilitzat pels mitjans de comunicació de les diver-
ses opcions que planteja l’enquesta de l’EGM.
Ràdio Marina emet des del 100.3 FM per a la comarca de la Selva, i el 
96.2, al Maresme.
La propera onada serà a la tardor. yy

Ràdio Marina segueix 
creixent
  SELVA / MARESME

Un dels estudis de Ràdio Marina. Foto: Joan Carles Baena
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  SOCIETAT A LLORET DE MAR

• Centre de curtes i llargues estades. Centre de dia
Places col·laboradores amb ICASS  (Generalitat de Catalunya)

• Situada al mig del poble. Bona comunicació
• Grans sales d’estar i terrasses. Cuina pròpia
• Habitacions individuals i dobles amb TV de plasma
• Metge, infermeria, personal gerocultor
• Treballadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,

psicòlegs, educació social, animació sociocultural
• Servei podologia i perruqueria. Pàrquing propi

pER CONCERTAR VISITES
C. Camí Ral, 109 • Tordera • Tel. 93 764 29 15

e-mail:  info@rgalbert.com • www.rgalbert.com

PREUS
DES DE
1.300 €

IV Fira dels Americanos

Lloret de Mar ha retrocedit en el temps per recordar a la gent que 
va viatjar a Cuba i Puerto Rico a fer les Amèriques. Balls, tallers, 
degustacions, concert de Lucrecia i cantada d’Havaneres han es-
tat alguns dels ingredients de que han gaudit els visitants. No hi 
va faltar el bar La Floridita on es podien degustar els tradicionals 
daiquiris. yy

Concurs de  dibuix escolar

Mariona Pané, Martina Illa i Neus Trull guanyen el X Concurs de 
Dibuix d’educació viària que suposa el final del curs que impar-
teix la Policia Local als alumnes de 4rt de primària de Lloret de 
Mar.  Hi ha participat 240 alumnes. yy

Els artistes del Casal de la Gent 
Gran

Una vegada més, els components del Casal han pujat a l’escenari 
per demostrar les seves habilitats artístiques. yy

Recreacions de la fira. Foto: M. A. Comas

Guanyadors i finalistes. Foto: M. A. Comas

Brindis de La Marina. Foto: M. A. Comas
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Veïnat Sant Daniel, 98 • Ctra. GI-600 Km 2,200 de Tordera a Blanes • TORDERA (Barcelona)
Troba’ns a Facebook i a www.canpruna.com • T. 93 764 06 70

Menú 18€
5 primers (a escollir)
5 seGoNs (a escollir)
pOSTRE I pA
BEGUDA A pART

I el show de Màgia Borrell

Sopar Ball
Dissabtes
JULIOL I AGOST
Gresca a la fresca amb 
música dels 80 a l’actualitat

1 COPACÒCTEL DEBENVINGUDA

Hi va haver activitats des de pri-
mera hora de la tarda del dia 23 
fins ben entrada la matinada de la 
diada de Sant Joan.

«Hi va haver sopar popular, 
l’arribada de la Flama 

del Canigó, l’encesa de la 
foguera, balls tradicionals, 
contes, concerts, castellers, 

danses catalanes...»

Aquest any, a diferència de l’any 
passat, la climatologia ha estat fa-
vorable i els actes es van poder fer 
amb tota normalitat al passeig de 

Mar. Han encapçalat l’organització 
de la Revetlla de Sant Joan tres en-
titats: l’Agrupament Escolta i Guia 
Pinya de Rosa, Acció Cultural Es 
Viver i la Colla de Diables Sa For-
canera. També hi ha participat la 
Colla dels Maduixots-Castellers 
de l’Alt Maresme, la Colla Gegan-
tera de Blanes, Amics de la Cultu-
ra Asiàtica, el Grup Fondistes Bla-
nes, Creu Roja, Amics Joan Petit 
Nens amb Càncer, l’Esbart Joa-
quim Ruyra, l’Assemblea Nacio-
nal Catalana de Blanes i l’Esguard. 
També hi ha col·laborat l’ajun-
tament de Blanes, DipSalut i di-
verses empreses locals. Hi va ha-
ver sopar popular, l’arribada de la 

Flama del Canigó, l’encesa de la 
foguera, balls tradicionals, con-
tes, concerts, castellers, danses ca-
talanes, una cursa fins a Sant Jo-
an pujant 666 esglaons... El menú, 
botifarra amb mongetes, pa amb 
tomàquet, aigua, vi i cava, i com 
no, la tradicional coca de sant Jo-
an.

«Aquest any la climatologia 
va ser favorable»

Tot, acompanyat de l’esclat de cen-
tenars de petards i coets, la ma-
joria llençats des de la platja que 
oferia una gran afluència de per-
sones de totes les edats. yy

L’Ajuntament i  els “Moters de Lloret” són els encarregats d’organit-
zar l’arribada de la Flama del Canigó a la vila. La Flama provinent 
del Canigó es va recollir a la veïna població de Vidreres. Des d’aquell 
punt, un grup de motos va fer el recorregut fins a Lloret traslladant el 
foc dels Països Catalans. Tot seguit l’alcalde Romà Codina i membres 
de l’associació van encendre el pebeter i Joan Pau Romaní va llegir el 
manifest. Per tancar l’acte, coca i cava per a tothom. yy

15 entitats de Blanes organitzen 
la Revetlla de Sant Joan

A Lloret, la Flama del 
Canigó arriba en moto

  BLANES

  LLORET DE MAR

  LLORET DE MAR Original manera d’encendre la foguera. Foto: Yoyo

Arribada de la Flama al passeig Verdaguer. Foto: M. A. Comas

100 Xerrades en 10 anys

Els components del Club Marina-Casinet de Lloret de Mar han fet un 
homenatge sorpresa a Joan Domènech i Moner. L’acte tenia una do-
ble celebració, els 10 anys de Domènech com a president de l’entitat, i 
les 100 xerrades que ha organitzat amb personatges populars de tots 
els àmbits. yy

Domènech talla el pastís commemoratiu. Foto: M. A. Comas
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CASAL D’ESTIU ESpORTIU, PISCINA dIàRIA,
A pARTIR DE 39€/SETmANA, pOSSIBILITAT DE DINAR

ESCOLA DE TENNIS ALBERT MONDON, CLASSES EN pISTA 
De Terra BaTUDa (ToTs els NiVells)

LLOGUER DE pISTES (pRèVIA RESERVA) I 
ABONAMENTS, pREUS INCREÏBLES

A 1 KM DE BLANES DIRECCIó TORDERA
INFORMA’T AL 674 221 749

La música dels bojos anys 20 
amb Madam Boogie i el jazz 
d’Andrea Motis i Joan Chamor-
ro ha estat la proposta estiuenca 
dels Jardins.

«Els jardins noucentistes 
reben 100.000 visitants a 

l’any»

El primer dels concerts el va pro-
tagonitzar La Madame Boogie 
Quartet. Un espectacle que pre-
tén encomanar al públic la dis-
bauxa dels anys 20 (swing, ragti-
me, boogie-boogie), en format de 
trio de jazz i veu. Recuperar la so-
noritat del Boogie Woogie i l’Stri-
de Piano és l’objectiu d’aques-
ta formació acústica, que té com 

a referent els primers enregistra-
ments de la història del jazz. El 
segon concert va anar a càrrec de 
la formació Andrea Motis & Joan 
Chamorro Group. Andrea Mo-
tis destaca com una de les prin-
cipals trompetistes i saxofonis-
tes del jazz a Catalunya. Però no 
només això; juntament amb Joan 
Chamorro, músic de contrasta-
da trajectòria, també s’ha desco-
bert com una excel·lent cantant 
que aconsegueix emocionar a ca-
da nota que neix del seu interior.

«El primer dels concerts 
el va protagonitzar La 

Madame Boogie Quartet»

Els Jardins de Santa Clotilde de 
Lloret van programar l’estiu pas-
sat un concert de jazz a la nit. El 

regidor de Cultura, Arseni Frigo-
la, ha destacat que davant la bona 
acollida que va tenir l’any passat 
la iniciativa, “enguany s’ha pre-
vist seguir apostant en aquesta lí-
nia i donar-li continuïtat”.

«Andrea Motis i Joan 
Chamorro van omplir de 

jazz Santa Clotilde»

L’objectiu és acostar la música de 
qualitat a tots els públics i bus-
car noves maneres de donar a 
conèixer aquests jardins noucen-
tistes que compten amb prop de 
100.000 visites a l’any, alhora que 
es pretén potenciar les possibili-
tats del MOLL (Museu Obert de 
Lloret) com a espais de convi-
vència i lleure també durant els 
capvespres i nits d’estiu. yy

Concerts d’estiu als jardins 
de Santa Clotilde

  LLORET DE MAR

Andrea Motis i Joan Chamorro. Foto: M. A. Comas

Vestuari laboral, calçat i complements
per a tots els sectors.

personalització i confecció a mida.

30 ANyS DISTRIBUINT LES MILLORS MARqUES

pROMOCIONS ESpECIALS EN HOSTALERIA
www.tottreball.com · lloret@tottreball.com 

Josep pla i casadevall, el rieral · lloreT De mar
Tel. 972 375 480
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  LLORET DE MAR

L’Aplec de Sant Quirze de Lloret 
d’aquest any  podria haver estat 
l’últim de la darrera etapa. El Xi-
no-Xano es plateja deixar de fer-
lo per la poca assistència de pú-
blic. L’amenaça de pluja d’aquest 
juny tampoc va ajudar a portar 
gent fins a l’ermita.

«El Xino-Xano va recuperar 
l’aplec coincidint amb les 

obres de remodelació»

El 16 de juny se celebra Sant 
Quirze. Antigament la gent de la 
vila es trobava a l’Ermita de Sant 
Quirze, la més antiga de la vila se-
gons els documents trobats, per a 
celebrar-hi un aplec. 

«Se celebra cada any el 
diumenge més proper al 16 

de juny» 

Posteriorment, amb l’arribada de 
les noves activitats turístiques, 
l’aplec va anar perdent poder de 
convocatòria fins a desaparèixer.

Des del Xino-Xano es va recu-
perar la tradició de l’aplec coin-
cidint amb les obres de restaura-
ció de l’ermita. El diumenge més 
proper al dia 16, aquest any el dia 
15, es van trobar per a participar 
a l’audició de sardanes que oferia 
la cobla Contemporània sense 
deixar de mirar el cel en cap mo-
ment. Es va interpretar la sarda-
na “La Penya Xino-Xano de Llo-
ret”. I per arrodonir la festa, una 

coca de Sant Quirze. Els propers 
mesos, per tant, seran claus per a 
definir el futur de l’aplec.

«Els organitzadors 
es plantegen la seva 

continuïtat per la poca 
assistència de públic»

L’ermita, de propietat privada, 
l’utilitza setmanalment la comu-
nitat ortodoxa. yy

Futur incert per a l’Aplec de 
Sant Quirze

Audició de sardanes del 15 de juny. Foto: M. A. Comas
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EN 30 MINUTS I DES DE NOMÉS 3€ TOTA LA ROBA DE LA SETMANA NETA
RENTAT I ASSECAT RàpID, pROFESSIONAL I ECONÒMIC

MANTES, EDREDONS, NÒRDICS, COBRELLITS, CORTINES... BUGADES DE FINS A 18KG

Obert tots els dies de l’any fins a les 10 de la nit
BLANES: C. ANSELM CLAVÉ, 62 / CALELLA: C. ESGLÉSIA, 353

Autoserv
ei 100%

  CULTURA A BLANES

12a Festa dels Contes de Sant 
Joan

L’ha organitzat, com cada any, Joan petit, nens amb càncer. Per 
primera vegada s’ha fet al Marimurtra. Enguany s’ha explicat el 
conte que va guanyar un dels premis Recvll 2014. yy

Nous talents a la Casa 
Saladrigas

L’Ajuntament de Blanes ha convocat quatre artistes emergents a 
participar a la II mostra “Nous Talents”. En aquesta ocasió hi han 
exposat la Maria López, l’Eduard Casademont, la Marina Mora-
les i l’Odie. La mostra de les seves obres s’ha pogut veure fins al 
28 de juny. yy

La Bisbal en concert

La Principal de la Bisbal ha ofert al Teatre de Blanes el concert 
“La Principal, un arbre amunt”. Ha estat un dels actes de comme-
moració dels 50 Anys dels Premis literaris Recvll, una comme-
moració que clourà el proper mes de setembre. yy

Els contes de Sant Joan al Marimurtra. Foto: Yoyo

Els quatre joves artistes a la Casa Saladrigas. Foto: Yoyo

La cantant de la Bisbal. Foto: Yoyo

PROMOCIÓ
FINS AL 31/07/2014 

RECàRREGA 
TARJETA 20€ + 10€ 

DE REGAL;
RECàRREGA 10€ + 

5€ DE REGAL

C. Gavarres, 72 (cantonada C. Arnau Gatell)  •  BLANES  •  T. 656 625 080
Segueix-nos a Facebook  •  Els dilluns descansem

· meNÚ Diari al miGDia
· sopars De DiJoUs a DiUmeNGe
· esmorZars De ForQUilla

ELS CApS DE SETMANA

NOU ESpAI GASTRONOMIC
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pRESENTA 

AqUEST ANUNCI 

I ET REGALAREM 

UN TRACTAMENT 

ANTIpLUJA

camí de sant pere del Bosc, 3 · BlaNes · T. 972 33 01 37
(Barri de Mas Borinot, al costat de peixos Ros)

CONCERT AMB TOTES LES 
ASSEGURANCES

ESpECIALISTES EN 
ENFOSqUIMENT DE VIDRES

SUBSTITUCIÓ I REpARACIÓ DELS VIDRES DE L’AUTOmÒBIL

El local està situat als baixos 
del carrer Anselm Clavé núme-
ro 59.  El nou local l’ha cedit  la 
Fundació Catalunya-La Pedrera 
a l’Ajuntament de Blanes durant 
cinc anys i l’utilitzarà principal-
ment Càritas, amb la possibilitat 
que més endavant també puguin 
compartir-lo altres entitats anà-
logues. 

«L’any passat es van repartir 
81.377 quilos d’aliments»

La nova seu representa un salt 
quantitatiu i qualitatiu. Quanti-
tatiu perquè compta amb una su-
perfície de 540 m2, quadrupli-
cant la de l’anterior, que era de 
130 m2; i qualitatiu perquè l’usu-
ari podrà guanyar en intimitat a 
l’hora de comentar els temes que 
els preocupen amb els responsa-
bles de l’entitat. 
El principal servei que ofereix 
actualment Càritas és del Banc 
d’Aliments, que l’any passat va re-
gistrar un augment del 55’47% de 
les famílies que van adreçar-s’hi 
per recollir la bossa que els aju-
da en les necessitats bàsiques. Ac-
tualment, la mitjana del nombre 
de bosses d’aliments que es distri-
bueixen setmanalment és d’unes 
200, que es reparteixen a 460 fa-
mílies, la qual cosa significa un 
total de 1.322 persones. 
Els aliments provenen de dona-
cions particulars, escoles, agru-

pacions locals, campanyes com 
la Gran Recapta, Fundació Banc 
dels Aliments, Fondo Espanyol 
garantia Agrària i Càritas. 

«El 2013 es va donar més de 
20.000 euros per a cobrir 

necessitats bàsiques: aigua, 
llum, gas...»

Durant els darrers quatre anys, 
l’augment de la demanda d’ali-
ments causat per la crisi econò-
mica, ha provocat que s’hagin 
hagut de redoblar esforços per 
poder atendre un major nom-
bre de persones. Així, si l’any 
2010 es van repartir 25.338 qui-
los d’aliments, l’any 2013 la quan-
titat es va multiplicar fins arribar 
als 81.377 quilos. Això va perme-
tre repartir durant l’any passat 
un total de 8.615 bosses, després 
que l’any 2010 se’n van distri-
buir 2.803. També es donen aju-
des econòmiques a les famílies 
per poder afrontar diverses des-
peses: aigua, compra d’aliments, 
gas, correu, farmàcia, llibres, llo-
guer, electricitat i transport. L’any 
2013 es van poder augmentar les 
ajudes dineràries en un 154’73% 
en relació a l’any 2012 gràcies a 
les aportacions dels socis, dona-
cions de particulars i al conveni 
amb l’Ajuntament de Blanes, que 
va aportar 15.000 €. 
L’augment registrat durant els 
anys més greus de la crisi econò-
mica també ha estat considerable. 
Així, si l’any 2009 es van donar 

2.394,67 €, l’any passat els ajuts 
van ser de 32.863’40 € i durant 
els primers quatre mesos d’aquest 
2014 ja s’han repartit 20.350,09 €. 

ALTRES SERVEIS
Un altre dels serveis més cone-
guts de Càritas Interparroquial 
Blanes és el de rober, que l’any 
passat va ser utilitzat per 1.785 
persones, després que al 2012 ho 
van fer 1.632 persones. De les do-
nacions que es fan a l’entitat, es 
recicla la roba de segona mà i es 
proporciona a persones amb difi-
cultats econòmiques a canvi d’un 
donatiu simbòlic per fomentar la 
cultura de la reutilització. 

La porta d’entrada a Càritas és el 
Servei d’Acollida, que significa el 
primer contacte amb les persones 
i famílies que s’hi adrecen per ex-
posar-los la seva situació, els pro-
blemes amb què es troben. Totes 
les intervencions es coordinen 
amb els Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Blanes. 

«Càritas també té els 
serveis de rober, acollida, 
acompanyament de gent 
gran o assessorament del 

deute familiar»

També s’ofereix acompanyament 
per a gent gran, tallers de costura 

i manualitats, reforç escolar, ser-
vei d’assessorament a immigrants 
i assessorament de deutes fami-
liars. Aquest darrer servei orien-
ta a les famílies que no poden fer 
front als deutes, es fa un acompa-
nyament en la negociació amb els 
bancs, renegociació dels deutes, 
dació en pagament i lloguer soci-
al del pis propi.
Càritas interparroquial de Bla-
nes disposa de 73 voluntaris re-
partits per les tres parròquies de 
la vila: Santa Maria, Sagrada Fa-
mília i Santa Teresa. Els dies 11 i 
12 d’aquest mes de juliol es farà 
el Gran Recapte d’estiu a diversos 
establiments de la població. yy

Càritas interparroquial de Blanes té una 
nova seu al carrer Anselm Clavé
  BLANES

Rober de la nova seu. Foto: Yoyo

Té filtracions
d’aigua o goteres?

Impermeabilitzacions Catalanes
li soluciona!

ImpERmEABILITzACIONS, OBRA NOVA, 
REhABILITACIÓ DE fAçANES... TREBALLEm pER 

A PARTICulARS I COMuNITATS dE VEïNS.

facilitats de pagament, materials certificats i 
garantia de 10 anys.

629.89.26.71

IMPERMEABILITzACIONS CATALANES
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MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Menú especial d’estiu
Ja podeu gaudir de la nostra piscina!

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)

www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com
RESERVES TEl. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

GRAnS SAlOnS pER CElEbRAR
CASAmEnTS, COmunIOnS...

ABIERTO DE LUNES A VIERNES
DE 09:00 A 13:00 y DE 15:00 A 20:00 HORAS

• Separaciones y divorcios
• Comunidades de propietarios
• Accidentes de tráfico
• Herencias
• Reclamaciones de cantidad
• Tramitación asuntos penales
• Asistencia al detenido
• Despidos individuales y colectivos
• modificaciones sustanciales laborales
• Cálculo de finiquitos
• Asesoramiento integral a empresas y

autónomos

C/ Abat Oliba, 7, bajo 2ª • MAlGRAT dE MAR
Tel. 93 761 25 07 - 652 66 05 21 • fax 93 765 46 79

E-mail: vlorenzo@icab.cat • www.victorialorenzoabogados.es

Si vols tenir 

més salut...

Av. Europa amb c. Ardales, 36 (davant mercadona) · BLANES · T/f 972 35 91 71 · info@farmasalut.cat

TALLER DE CUINA SANA, ECOLÒGICA, MACROBIÒTICA... 
Començament immediat, places limitades! Avantatges amb la targeta client!

ESTÈTICA  I CIRURGIA ESTÈTICA

El Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB), ha organitzat o 
ha col·laborat aquestes darreres 
setmanes en diverses accions di-
vulgatives a primera línia de mar.
Tot va començar el16 de juny 

amb “La diada d’exploració de 
l’oceà”, una acció feta conjunta-
ment amb l’Institut de Ciències 
del Mar. Una proposta que es va 
desenvolupar a diversos indrets 
coincidint amb els solstici d’estiu.
El dia 28 de juny, el CEAB van 
organitzar una sèrie de tallers 

per poder trobar resposta a di-
versos fets a través de la recer-
ca, “La ciència de fem des de Bla-
nes”. Es va tractar, entre d’altres, 
de les algues, la sorra o el mos-
quit tigre. A principis de juliol, el 
CEAB va col·laborar en el projec-
te Clipperton. yy

Divulgació científica arran de mar

  BLANES

  BLANES

Analitzant mostres en un camió desplaçat al passeig de Mar. Foto: Yoyo

Més de 10.000 persones han 
passat per la 4a edició del festi-
val Birrasana que, enguany, ha 
comptat amb la participació de 
51 cervesers catalans, estatals i 
d’arreu del món. Tota l’activi-
tat s’ha concentrat en una sola 
carpa de 1500 m2 i s’han pogut 
provar 250 tipus de cervesa. 
Els organitzadors consideren 
que el festival “està totalment 
consolidat”. Algun establiment 
del passeig, però, ha fet arribar 
les seves queixes a l’ajuntament 
pels perjudicis que li ha ocasi-
onat la fira. yy

Blanes, capital de la cervesa artesana

Carpa del Birrasana 2014. Foto: Yoyo
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Quadre mèdic amb més de 20 
especialistes, aparells d’última tecnologia 
per fer una àmplia gamma de proves 
diagnòstiques i complementàries

Av. Vila de blanes, 136 (Fenals), al costat del Caprabo · llORET DE mAR
www.policliniclloret.com · info@policliniclloret.com · T. 972 367 994 uRGÈnCIES

Quadre mèdic
· Traumatologia
· Ginecologia
· Radiodiagnòstic
· M. familiar i comunitària
· Infermeria
· Pediatria
· Cardiologia
· urologia
· Cirurgia general
· Neurologia
· Pneumologia
· Otorinolaringologia
· Medicina interna
· fisioteràpia i rehabilitació
· dermatologia
· Cirurgia vascular
· Oftalmologia
· Podologia
· Psicologia
· Al·lergologia  (Nou Servei)

Proves 
complementàries

· Radiografia digital
· mamografia digital
· Ecografia general
· Ecografia Doppler
· Ecografia obstètrica 3D/4D
· Ecografia musculesquelètica
· Anàlisis clíniques
· ECG
· Espirometria
· Audiometria
· Holter ECG dinàmic
· holter de pressió art. (mapa)

Fotorejoveniment, 
fotodepilació, remodelació 
de la pell fraccional
Фотоомоложение, 
фотоэпиляция, фракционное 
ремоделирование кожи
Rejoveniment de la pell, 
tractament de cicatrius 
d’acnè, cicatrius quirúrgiques, 
taques de l’edat, lesions 
vasculars, discromia, 
correcció d’estries i de les 
arrugues periorbitals

Омоложение кожи, 
лечение шрамов угревой 
сыпи, хирургических 
шрамов, пигментных 
пятен, сосудистых
Поражений, дисхромии,
Коррекция 
растяжек (стрий) и 
периорбитальных морщин

Angioma senzilla taca de vi
Ангиома простая винное пятно

Lesions pigmentades
Пигментные пятна

ABANS / До лечения ABANS / До леченияDESpRÉS DE 2 SESSIONS / После 
Пяти сессий лечения

DESpRÉS / После лечения



El 24 de juliol, lloret de Mar treu en 
processó la imatge de la seva patrona 
-Santa Cristina-, i Sa Relíquia, i es des-
plaça per mar fins a l’ermita de San-
ta Cristina.
Els orígens de la processó maríti-
ma es perden en els temps. En el se-
gle XVI, el rector felip i Gibert, recti-
fica aquest costum, i demana que la 
processó es faci per terra, perquè per 
mar, “es fan mil ofenses a déu”. Per 
tant, la tradició ja venia de lluny. La 
prohibició va durar pocs anys perquè 
els lloretencs van recuperar ben avi-
at la tradició de fer-la per mar. En ple 
mes de juliol, el recorregut era massa 
llarg per fer-lo a peu.
Els entrabancs, però, no van acabar 
aquí. El 1778, el bisbe lorenzana, de-
cretava que les processons no podien 

sortir dels nuclis de població. Els llo-
retencs, un cop més van actuar amb 
habilitat, i li van explicar al bisbe que 
mentre eren al mar no hi havia pro-
cessó, i que la relíquia quedava tan-
cada en un arca, segons recorda Sal-
vador Palaudelmàs en el llibre “Santa 
Cristina de Vallarnau”. Antigament 
totes les persones es desplaçaven a 
Santa Cristina amb llaguts i s’establia 
una  lluita per veure qui arribava pri-
mer. Els vogadors ho feien al crit de 
“Amorra, Amorra Sa Relíquia”. Amb 
l’arribada de les embarcacions a mo-
tor, “aquesta competència”, és va per-
dre. la regata es va intentar recuperar 
el 1951. A partir del 1987 es va poten-
ciar amb la construcció de diversos 
llaguts de fibra de vidre representant 
a diverses entitats del poble.
un altre dels actes tradicionals del 24 
de juliol a Santa Cristina és “L’estofat”. 

Inicialment pensat perquè els voga-
dors recuperessin forces, ara suposa 
un punt i a part, abans de tornar cap a 
la platja central de lloret de Mar. Ara 
hi participen els vogadors, les autori-
tats i els convidats, i es fa després de 
la missa en honor a Santa Cristina.
El Ball de plaça o Dansa de les Almor-
ratxes és un altre dels ingredients 
més tradicionals de la festa major. 
Actualment es balla els dia 24, i el dia 
26, en aquest cas de concurrència po-
pular. Antigament es ballava tres dies, 
24, 25 i 26 de juliol. les protagonis-
tes, les quatre Obreres i les seves pa-
relles. la llegenda ens diu que la tra-
dició prové de quan un jove àrab es va 
declarar a una noia cristiana. Aques-
ta, indignada per l’atreviment, va aga-
far el gerret de vidre ple d’aigua d’olor 
que portava el noi, i el va llençar a ter-
ra, on es va trencar. yy

44è Concurs de Focs

Un dels actes més tradicionals i reconeguts de la festa 
major de Blanes és el Concurs Internacional de focs Arti-
ficials. Enguany s’arriba ala 44a edició amb la participació 
de l’empresa valenciana Tomàs (24 de juliol); la pirotècnia 
ma Angustias pérez de Guadix, que l’any passat va oferir 
una impactant actuació que li va suposar guanyar el pri-
mer premi (dia 25); la zaragozana (dia 26) i privatex-pyro, 
una empresa de la localitat eslovaca Dubnica nad Vahon 
fundada l’any 1991, i que està considerada com la més 
prestigiosa del seu país (dia 27).
Cada empresa, pel sol fet de participar, cobra un màxim 
de 19.000 euros. El primer premi està dotat amb 6.000 
euros, un contracte per llençar a les fires i festes de Sant 
Narcís de Girona, i tornar a Blanes el 2015.
A l’hora de seguir un espectacle pirotècnic s’han de te-
nir en compte diversos factors. No tots els colors tenen el 
mateix valor. Segons explica Jordi Bacardi, membre de la 
comissió tècnica, “els colors dels semàfor, són els més fà-
cils d’aconseguir, per tant els més barats i senzills. El seu 
valor és mínim”. El que cal valorar segons Bacardi, “són el 
fúcsia, el verd poma o diversos tons de groc”. Els focs són 
producte de la barreja de les sals de diversos metalls, “i 
n’hi ha que costen molt d’aconseguir”.
Bacardi també recomana mirar els focs sempre des del 
mateix lloc, no podem anar un dia al port, l’altre a Sant Jo-
an i un altre a tocar de Sa palomera. Les sensacions són 
totalment diferents.”
El que valora el jurat especialment és la originalitat, “la 
gent de Blanes detecta ràpidament quan hi ha un efec-
te nou”, assegura Bacardi. També es té en compte la vari-
etat de colors i com s’aprofita l’escenari de Sa palomera. 
fa uns anys es donava importància a l’impacte sonor “els 
focs de Blanes no són una mascletà, per tant aquest im-
pacte es relatiu”.
El jurat està format per 8 membres de a Comissió Tècni-
ca i 40 de l’anomenat jurat popular. Aquest any, per pri-
mera vegada, la gent s’ha pogut presentar voluntària per 
optar a ser jurat i 12 places s’han designat per sorteig. Els 
vots de la Comissió Tècnica representen un 50% del vere-
dicte final. L’altre 50% surt de les votacions dels 40 mem-
bres del jurat popular.
Bacardi lamenta que la crisi hagi reduït el nombre de dies 
de focs, “A Bilbao en fan nou dies i a Sant Sebastià, vuit. 
Ara vivim del prestigi de quatre dècades de concurs però 
l’any vinent ja s’hauria d’augmentar el nombre de dies a 
cinc. Cada dia de focs dóna molta vida a la població”. yy
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Focs artificials de Blanes. Foto: Francesc Carrión



Dimecres, 16 de juliol
xxxII TORNEIG DE SANTA CRISTINA DE 
FUTBOL SALA
Pavelló del Molí
Fins al 23 de juliol
COSTA MUSIC RUN
8 del vespre
Sortida a l’avinguda Just Marlés  

Dijous, 17 de juliol
COSTA MUSIC FESTIVAL
6 de la tarda 
Pistes d’atletisme 

Divendres, 18 de juliol
ASSAIG BALL DE pLAçA DE CONCURRÈNCIA 
pOpULAR
2/4 de 8 del vespre 
Pati de l’Erol
pASSADA DELS GEGANTS
2/4 de 7 de la tarda
Pels carrers del centre
coNcerT De JaZZ 
10 de la nit
Passeig Verdaguer 
CONCERT
1/4 d’11 de la nit
passeig manel Bernat 
Dins dels actes del XI Clon Festival, a càrrec de 
Manel Fuentes & The Spring’s Team banda tribut 
a Bruce Springsteen

Dissabte, 19 de juliol
TORNEIG DE pETANCA DE SANTA CRISTINA
2/4 de 9 del matí
Pistes de Petanca del Club Petanca Lloret
ExHIBICIó DE LES pUNTAIRES DE LLORET
De 5 a 2/4 de 9 del vespre
Ses Escoues
IV TROBADA GEGANTERA DE LLORET DE 
MAR
6 de la tarda
Plaça Doctor Adler
A les 19 h cercavila de gegants
AUDICIó DE SARDANES
2/4 d’11 de la nit
Plaça de la Vila
ACTUACIó DE TONI MOOG
1/4 d’11 de la nit
Auditori del Gran Casino Costa Brava 

Diumenge, 20 de juliol
pINTAGEGANTS
7 de la tarda
Plaça de l’Església

Dilluns, 21 de juliol
CORREFOC
2/4 d’11 de la nit. Concentració a las 10 de la nit 
a la plaça de la Vila

Dimarts, 22 de juliol
NIT CUBANA
10 de la nit
Passeig Manel Bernat 
Actuació de la cantant cubana Lucrecia. 
Havaneres i cançons cubanes amb l’actuació del 
grup Els Cremats

Dimecres, 23 de juliol
DINAR DE GERMANOR DEL CASAL 
MUNICIpAL DE LA GENT GRAN
Informació oficines del Casal Municipal 
ExpOSICIó DELS LLAGUTS DELS NOU CLUBS 
DE REM qUE pARTICIpARAN A LA REGATA 
S’AMORRA AMORRA
Durant tot el dia
Passeig Verdaguer
GRAELLADA
D’11 del matí a 2 de la tarda
Mercat Municipal
ACTIVITAT BIBLIOINFANTIL
7 de la tarda
Pati de la sala infantil de la Biblioteca Municipal
pASSADA DELS OBRERS DE SANTA CRISTINA
10 de la nit
Pels principals carrers de la vila
ELS BUCS D’EL pUNTET EN CONCERT
passeig manel Bernat 

Dijous, 24 de juliol
Santa Cristina
pASSADA DELS OBRERS DE SANTA CRISTINA
2/4 de 8 del matí
Pels principals carrers de la vila
SORTIDA DE LA pROCESSó
8 del matí
Del temple parroquial fins a la platja
pUJADA EN pROCESSó FINS A L’ERMITA
missa Solemne. Veneració de Sa Relíquia i cant 
dels goigs
ESTOFAT TRADICIONAL
A la sortida de la Missa
Plaça del Pi
TORNADA DE LA pROCESSó
12 del migdia
Fins a la platja de Lloret 
Arribada de la processó al temple parroquial de 
Sant Romà. 
40È CREUER S’AMORRA AMORRA OpEN
12 del migdia
Davant de la platja de Santa Cristina
JORNADES DE pORTES OBERTES ALS 
SEGüENTS ELEMENTS DEL MOLL
Can Saragossa, Jardins de Santa Clotilde, Museu 
del Mar, Castell de Sant Joan
BALL DE pLAçA O DANSA DE LES 
ALMORRATxES
2/4 de 8 del vespre
Plaça de la Vila
AUDICIó DE SARDANES
8 del vespre
Plaça de la Vila

Divendres, 25 de juliol
Sant Jaume
pASSADA DELS OBRERS DE SANT ELM
10 de la nit
Pels principals carrers de la vila
AUDICIó DE SARDANES
2/4 d’11 de la nit
Plaça de la Vila
TRADICIONAL CANTADA D’HAVANERES
2/4 d’11 de la nit
Sa Caleta

Dissabte, 26 de juliol
Sant Elm
MISSA DE LA CONFRARIA DE SANT ELM
12 del migdia
Església parroquial
SORTIDA AMB CREUER pER FER L’OFRENA 
D’UNA CORONA DE LLORER
1 del migdia
Platja de Lloret, davant de l’Ajuntament 
En memòria de les persones que van perdre la 
vida a la mar
BALL DE pLAçA O DANSA DE LES 
ALMORRATxES
2/4 de 8 del vespre
Plaça de la Vila

SARDANES
8 del vespre
Plaça de la Vila
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
2/4 d’11 de la nit
Badia de Lloret 
CONCERT DE FESTA MAJOR
11 de la nit
Sa Caleta

Diumenge, 27 de juliol
MULLA’T pEL MAR
D’11 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 7 de la tarda
Platja de Lloret (davant del Mini Club)
Festa aquàtica amb inflables i tallers vinculats 
amb el mar.
A les 4 de la tarda entrada al mar dels 
submarinistes per fer recollida del fons marí



Diumenge, 20 de juliol
ESCENARI fESTA mAJOR
Pl. dels Dies Feiners
19.30 h pREGó A CàRREC DE JOAqUIM ILLAS 
ILLAS “FALET”

20.30 h ESpECTACLE pOST pREGó
22.15 h NiT De DaNsa i mÚsica amB 
L’ESBART JOAqUIM RUyRA I LA COBLA 
SABADELL
AlTRES ESPAIS
CLUB BILLAR BLANES
Pl. d’Espanya, 5
10.00 h xII TROFEU FESTA MAJOR DE BILLAR
Pg. de Dintre
18.00 h TROBADA DE pUNTAIRES

Dilluns, 21 de juliol
ESCENARI fESTA mAJOR 
Pl. dels Dies Feiners
22.00 h NIT DE BIG BAND AMB LA VBELLA 
BANDA

Dimarts, 22 de juliol
ESCENARI fESTA mAJOR 
Pl. dels Dies Feiners
22.00 h NiT De JaZZ amB lUcas marTíNeZ 
qUINTET

Dimecres, 23 de juliol
ESCENARI fESTA mAJOR 
pL. DELS DIES fEINERS
22.00 h NiT De mÚsica i HUmor
ESCENARI ENSORRA’T
Pg. de Mar /davant la formiga
Concert amb els grups:
22.15 h KOMpLOT
23.00 h LA REVUELTA
24.00 h pONCHO K
ESCENARI INfANTIL
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h ESpECTACLE DE TITELLES AMB “LA 
FAMILIA GUIRIGALL”

Dijous, 24 de juliol
44è CONCURS INTERNACIONAL DE fOCS 
D’ARTIfICI DE LA COSTA BRAVA
22.30 h piroTècNia Tomàs (casTelló)
ESCENARI fESTA mAJOR 
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h NIT DE BALL: ORqUESTRA LA 
pRIVADA
ESCENARI ENSORRA’T
Pg. de Mar /davant la formiga
Concert amb els grups:
23.15 h LOS RAGGATUNNING
1.30 h SE ATORMENTA UNA VECINA
 ESCENARI INfANTIL
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h FESTA DE L’ESCUMA: “BESTIESES 
AMB ESCUMA” AMB LA CIA pEp 
pUIGDEMONT
AlTRES ESPAIS
23.15 h CORREAIGUA
Sortida del moll de Blanes, passant pel passeig 
fins a Pl. Catalunya

Divendres, 25 de juliol
44è CONCURS INTERNACIONAL DE fOCS 
D’ARTIfICI DE LA COSTA BRAVA
22.30 h piroTècNia mª aNGÚsTias péreZ 
(GraNaDa)

ESCENARI fESTA mAJOR
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h NIT DE BALL: LA SALSETA DEL pOBLE 
SEC
ESCENARI ENSORRA’T
Pg. de Mar /davant la formiga
Concert amb els grups:
23.15 h TRAST
00.30 h DON VITO y LOS CORLEOLE
01.45 h GREEN VALLEy
ESCENARI INfANTIL
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h ESpECTACLE DE MàGIA  AMB EL 
MàGIC RAüL
AlTRES ESPAIS
11.00 h missa a l’HospiTal-asil De saNT 
JAUME
12.00 h SARDANES I BALL DE CApGROSSOS  
a l’HospiTal-asil De saNT JaUme
23.15 h TEATRE: “pAROLE, pAROLE” AMB LA 
CIA. EL MIRALL AL TEATRE DE BLANES

Dissabte, 26 de juliol Santa Anna
44è CONCURS INTERNACIONAL DE fOCS 
D’ARTIfICI DE LA COSTA BRAVA
22.30 h piroTècNia ZaraGoZaNa
fESTIVITAT STA. ANNA, pATRONA DE BLANES
11.45 h SORTIDA DE LA COMITIVA OFICIAL 
-aJUNTameNT De BlaNes
12.00 h oFici solemNe -parròQUia De 
STA. MARIA
Pg. de Dintre 
13.30 h BALL DE MORRATxES I SARDANES
ESCENARI fESTA mAJOR
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h NIT DE BALL: RàDIO BLANES 
pRESENTA “CLUB 70 RàDIO”
ESCENARI ENSORRA’T
Pg. de Mar /davant la formiga
Concert amb els grups:
23.15 h THE HOLy SINNERS
00.30 h LA SRA. TOMASA
01.45 h BETAGARRI
ESCENARI INfANTIL
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.00 h CERCAVILA
19.30 h ANIMACIó INFANTIL
AlTRES ESPAIS
Pg. de dintre 
18.00 h SARDANES AMB LA COBLA SABADELL 
Teatre de Blanes
23.15 h TEATRE: “pAROLE, pAROLE” AMB LA 
CIA. “EL MIRALL”

Diumenge, 27 de juliol
44è CONCURS INTERNACIONAL DE fOCS 
D’ARTIfICI DE LA COSTA BRAVA
22.30 h pIROTÈCNIA pRIVATEx pyRO 
(DUBNica NaD VáHom - esloVàQUia)
ESCENARI fESTA mAJOR
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h NIT DE BALL: ORqUESTRA LA 
GRAMOLA
ESCENARI INfANTIL 
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.00 h CONCURS DE DIBUIx
18.30 h ANIMACIó INFANTIL
AlTRES ESPAIS
23.30 h GRAN CORREFOC A CàRREC DE LA 
COLLA DE DIABLES SA FORCANERA

Dilluns, 28 de juliol
L’ApLEC DE L’AmOR A CALA BONA
18.00 h sarDaNes amB la BaNDa-coBla 
Del col·leGi sTa. maria
21.00 h SOpAR pOpULAR
22.00 h CONCERT AMB “DEUDEVEU” 
GUANyADORS DEL CONCURS “OH HAppy 
DAy”
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La Confraria de Sant Elm dels ma-
riners es va constituir a l’Església 
parroquial de Lloret el dia 9 de se-
tembre  de 1554. 
L’objecte de la Confraria era, “prin-
cipalment el culte del Sant Patró, 
l’ajuda mútua i l’exercici de la cari-
tat”. Caritat, que en els seus orígens 
consistia en recollir almoines per 
redimir captius i ajudar vidues i or-
fes de mariners.

«Des de l’any 2008, la seu 
de la confraria és la capella 

dels Sants Metges»

Des de la caiguda de la marina 
mercant de vela i la desaparició 
dels darrers pilots i mariners a co-
mençaments del segle XX. La seva 
funció quedà reduïda a continuar 
la Processó de Sta. Cristina, la pas-
sada per la vila el 25 de juliol al ves-
pre per anunciar la vigília de la fes-
ta, l’ofici de la diada de sant Elm i a 
presidir el ball de Plaça la tarda del 
26 de Juliol.  L’altar barroc de Sant 
Elm de la parròquia, va ser salvat 
de la destrucció del 1936 i traslla-
dat al Museu Marítim de Barcelona 
però no va tenir sort i es va perdre 

tot i el seu volum, segons expli-
ca Agustí Blanch. Altres objectes 
nàutics procedents de Santa Cristi-
na, les Alegries i d’algun particular, 

com el mascaró de la Blanca Auro-
ra, van tenir més sort i es van sal-
var. El Museu Marítim va retornar 
a Santa Cristina unes reproducci-

ons i els originals,  han retornat  al 
Museu del Mar de Lloret, encara 
que només de forma temporal. La 
imatge del Sant que cada any surt 

a la processó de Santa Cristina es 
posterior a la guerra. La Confraria 
de Sant Elm no consta que tingues 
cap seu pròpia, però des del 26 de 
juliol de l’any 2008, desprès de la 
Processó per mar, la imatge de Sant 
Elm entrà per primera vegada a la 
Capella dels Sants Metges (1445) 
cedida per la Parròquia com a Seu 
de la Confraria amb el compromís 
del seu manteniment i conserva-
ció.  Entre els actes més importants 
realitzats últimament per la Con-
fraria hi ha: la recuperació i rees-
trena de la sarsuela “La Bella Do-
lores”, sopars de la Nit de Sant Elm, 
regates de vela de la Classe infan-
til Optimist, ofrena d’una corona 
de flors en memòria dels que han 
perdut la vida a la mar i col·labo-
racions amb altres entitats. Des de 
fa dos anys la Parròquia els encar-
rega l’organització de la Processó 
del Divendres Sant.  Com a neces-
sitats més urgents hi ha la repara-
ció de la teulada de la capella dels 
Sants Metges. Les darreres obres 
laterals, posen en perill les voltes 
modernistes del l’any 1912 fetes pel 
mateix arquitecte que va fer la part 
modernista de la parròquia i part 
del cementiri, en Bonaventura Co-
nill i Montóvio. yy

La confraria de Sant Elm de Lloret de Mar 
celebra el 460è aniversari

Pastís del 460a aniversari. Foto: M. A. Comas

El Museu del Mar convida a 
conèixer aquest estiu la figura de 
Just Marlés. La nova visita teatra-
litzada es va presentar coincidint 
amb la IV Fira dels Americanos.

«“Records d’un capità 
il·lustrat” és el títol de la 

nova visita teatralitzada del 
Museu del Mar» 

“Records d’un capità il·lustrat” és 
el títol de la nova visita teatralit-
zada que ofereix aquest estiu El 
Museu del Mar de Lloret, un mu-
seu que ofereix cada estiu una te-
atralització d’una etapa important 
de la vila, l’època del comerç amb 
Amèrica, amb la voluntat de do-
nar-la a conèixer i difondre-la.
En aquesta ocasió, a través de la fi-
gura de Just Marlés i Vilarrodona, 
s’explica al públic la vida d’aquest 
prohom lloretenc, exemple d’allò 

que va significar el canvi del se-
gle XIX al XX a casa nostra: l’es-
perit de la Reinaxença, la passió i 
promoció dels costums catalans, 
l’exili i l’esbós del model d’allò que 
Lloret es convertiria en generaci-
ons posteriors.

«Just Marlés va ser l’últim 
capità mercant de la vila i un 
dels visionaris del potencial 

turístic del municipi»

Just Marlés i Vilarrodona (1881-
1960), va ser l’últim capità mer-
cant de la vila i un dels visionaris 
del potencial turístic del munici-
pi, encarant-lo principalment al 
públic estranger, mercat no tingut 
en compte fins aleshores. El 1932 
va fundar, juntament amb d’al-
tres persones, el Sindicat de Turis-
me de Lloret, participant en diver-
ses fires de l’època, uns vint anys 
abans que Lloret arribés a la pleni-
tud de l’era turística. Mitjançant el 

Sindicat de Turisme de Lloret, va 
fer editar el primer prospecte de la 
Costa Brava, per fer publicitat de 
Lloret de Mar.
Va ser obrer major de l’Obreria de 
Santa Cristina els anys 1932, 1935 
i 1939. Com a tal, va impulsar que 
el Ball de Plaça deixés de ser mo-
nopolitzat per les famílies riques 
de l’època, així com també va re-
activar l’aplec dels Perdons i l’or-
dre antic de la processó. També 
va lluitar perquè no és malmenés 
l’entorn de l’ermita.

«Les visites es fan els 
divendres d’estiu a les 21:00» 

Les visites per conèixer més a fons 
la figura d’aquest lloretenc, Just 
Marlés, que dóna nom a una de les 
avingudes més conegudes de Llo-
ret, la Riera, s’han programat per 
als divendres dels mesos de juny, 
juliol i agost al Museu del Mar a 
les 21.00 h. Per participar-hi, cal 

inscriure-s’hi prèviament trucant 
al mateix museu.
L’estiu passat el protagonista de les 
visites teatralitzades va ser Cons-

tantí Ribalaigua i els seus daiqui-
ris. Una reproducció del Floridita 
de l’Havana es pot visitar cada any  
a la Fira dels Americanos. yy

Just Marlés, l’últim gran pilot de la marina 
mercant lloretenca
  LLORET DE MAR

Personatge de Just Marlés. Foto: M. A. Comas
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Esteve Fàbregas i Barri ja té un es-
pai públic que porta el seu nom. 
Es tracta d’una plaça, fins ara sen-
se nom, situada al barri de Fenals, 
a la cruïlla dels carrers de Narcís 
Macià i Domènech i de les Anti-
lles. Un espai que s’ha convertit, 
en els darrers anys, en el centre 
neuràlgic d’aquesta zona de la vila. 
La denominació d’Esteve Fàbregas 
per a aquesta plaça es va aprovar 
en el ple celebrat el mes de juny de 
l’any passat. Durant aquella ses-
sió plenària es va acordar atorgar 
el nom de dues places a dos llo-
retencs de renom: la de Germinal 
Ros, que es va inaugurar el passat 
10 de maig davant del Teatre, i la 
d’Esteve Fàbregas, que s’ha inau-
gurat aquest passat mes de juny. 
Esteve Fàbregas i Barri (Lloret de 
Mar, 9 de setembre de 1910 – 16 
d’agost de 1999) fou escriptor i 
historiador. Als 13 anys va ser pre-
miat en un concurs d’història de 
Catalunya, a Arenys de Mar i, més 
tard, van seguir d’altres premis de 
prosa en els Jocs Florals i concur-
sos literaris. Va ser l’època en què 
va tenir els seus primers contactes 
literaris personals amb Joaquim 

Ruyra, Josep Roig i Raventós i al-
tres escriptors i poetes catalans. 
Va col·laborar en diverses publi-
cacions d’àmbit provincial com 

ara el diari El Matí de Barcelona, 
La Vanguardia, El Noticiero Uni-
versal o Los Sitios. Així com tam-
bé en diverses publicacions d’àm-

bit local, com el quinzenari Aires 
Lloretencs, que va dirigir, i també 
en el Tramuntana, Costa Exprés o 
Lloret Gaceta.

Al llarg de la seva vida va publicar 
més de quinze llibres, a més de di-
versos opuscles i moltíssims arti-
cles en publicacions locals i fora-
nes. La seva producció ha tractat 
temàtiques ben diverses. Sobre la 
història local destaca la publicació 
Lloret de Mar (1959).
Segons l’historiador lloretenc Jo-
an Domènech i Moner, “aquest 
llibre va ser el primer manual on 
vam descobrir fets, noms i trets 
singulars que ens van ajudar a en-
tendre i a reforçar la nostra iden-
titat local”. També és autor dels 
llibres Dos segles de marina cata-
lana (1961) sobre el comerç amb 
Amèrica o Vint anys de turisme a 
la Costa Brava (1970), reeditat el 
2010. També va practicar el gènere 
biogràfic a través de l’estudi realit-
zat sobre la vida i l’obra del pintor 
Josep de Togores: l’obra, l’home, 
l’època (1970). Va fer estudis so-
bre la cultura tradicional i el par-
lar de Lloret, i sobre el llenguatge 
mariner.
En aquest àmbit va escriure Dic-
cionari de veus populars i marine-
res (1985) i La cultura tradicional 
i el parlar de Lloret (1989), escrit 
en col·laboració amb la seva espo-
sa. yy

Homenatge a Esteve Fàbregas i Barri 

Autoritats i familiars inaugurant la plaça. Foto: M. A. Comas

Per cinquè any consecutiu la policia local de Lloret de Mar ha preparat 
la temporada d’estiu amb un curs de 20 hores i quatre jornades de dura-
da. El curs s’ha desenvolupat en diversos escenaris i d’una manera molt 
pràctica. En aquesta ocasió, també hi han participat efectius de les po-
licies locals de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tossa de Mar. L’objec-
tiu, protegir a les persones i reduir els efectes negatius d’un incident a la 
via pública. Durant les jornades es comparteixen experiències, positives 
i negatives, i es treballa per actuar de manera coordinada. També es pre-
paren per actuar de manera preventiva. La majoria dels assistents són 
policies que fan el torn de nit, moment més delicat al llarg de la tempo-
rada d’estiu. yy

Curs de formació per a 
Policies locals

Un dels exercicis pràctics del curs. Foto: M. A. Comas

  LLORET DE MAR

‘Sa Fera Ferotge’ és el nom que 
han escollit per designar aquest 
nou local que acollirà les assem-
blees i reunions de les diverses 
associacions. El local està situat 
davant del Mercat de Blanes, al 
carrer Mas Enlaire número 3.
Les entitats que han portat a ter-
me l’ocupació son la Plataforma 
d’Afectades per l’Habitatge i el 
Capitalisme (PAHC) de Blanes, 
Arran, Partisans Bohemis i l’as-
sociació en defensa dels animals 

Ginkgo Biloba. Els mateixos 
membres de les associacions i ve-
ïns de la vila han pogut escollir el 
nom del nou local mitjançant les 
xarxes socials. Algunes persones 
apostaven per noms com Gui-
llem Agulló, Ovidi Monlló o Bo-
hèmia però finalment, el més vo-
tat ha estat Sa Fera Ferotge. 
L’espai havia estat ara fa anys una 
seu de l’entitat bancària La Cai-
xa però des de fa temps estava en 
desús i ningú l’utilitzava. 
Un dels membres de la Platafor-
ma d’Afectades per l’Habitatge i 

el Capitalisme (PAHC) de Bla-
nes, Marcos Martin, comenta 
que, “no ha tingut més remei que 
ocupar un espai perquè el con-
sistori i les administracions no 
els deixaven cap local”.
En principi, el nou centre soci-
al servirà per acollir tota mena 
d’activitats, reunions i assembles. 
Funcionarà com un ateneu po-
pular i, de moment, ja s’ha acor-
dat que s’hi realitzarà un men-
jador popular, s’hi ubicarà una 
biblioteca i també es faran clas-
ses de dansa. yy

Ocupen una seu bancària en 
desús a Blanes

  BLANES

Imatge d’una de les assemblees fetes en el local. Foto: Yoyo
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Blanes ha acollit la presentació 
oficial del treball que va guanyar 
la convocatòria de la VII Beca de 
Recerca de la Selva, corresponent 
a l’any 2013. El premi es va con-
cedir a Anna Teixidor i Colomer 
pel treball “Història de la premsa 
de la Selva (1868-1975). Catàleg 
dels periòdics, editors, redactors 
i impressors”,  que ha dut a ter-
me conjuntament amb el seu pa-

re, Josep Teixidor Planas. La be-
ca està dotada amb 4.000 € i l’any 
vinent es publicarà el treball. 
La primera capçalera de prem-
sa de la comarca, que es remun-
ta a l’any 1868, és la que duia per 
nom “La Legalidad, periódico 
semanal literario, científico, in-
dustrial y de noticias”, editada a 
Blanes pel mestre republicà Joan 
Benejam Vives. 
Anna Teixidor i Josep Teixidor 
han localitzat fins a un total de 

115 capçaleres en el període que 
compren el treball: 1868-1979. 
Del total de 26 municipis que hi 
ha a la comarca, han localitzat 
capçaleres en 16 poblacions. 
Blanes ocupa el primer lloc amb 
un total de 31 publicacions; Llo-
ret de Mar el segon amb 23 peri-
òdics; el tercer, Santa Coloma de 
Farners amb 16, Sant Hilari Sa-
calm en té 9, Arbúcies i Caldes 
de Malavella 6 cadascuna i La 
Cellera de Ter 5. yy

La tradicional Shopping Night va 
omplir el centre de Blanes amb 
milers de persones que van par-
ticipar activament en el primer 
dels tres dies de l’acció promoci-
onal que reivindica Blanes com a 
ciutat comercial, turística i cultu-
ral. Era la tercera edició del Bla-
nes 12. A partir de les 8 del ves-
pre, l’afluència de gent es va anar 
fent cada vegada més nombrosa 
per gaudir de tots els atractius de 
la primera nit de Blanes 12.

«L’ABBC va sortejar un 
premi de 6.000 euros i tres 

de 2.000» 

Els comerços tenien ofertes i 
promocions especials, amb des-
comptes que anaven des dels sim-
bòlics 12% o el 2 x 1, passant pel 
25% i el 30%, o inclús el 70% en 
algunes botigues.
Blanencs i visitants van poder 
gaudir d’aquestes promocions a 
l’hora que diversos establiments 
envaïen els carrers tallats al tràn-
sit per amenitzar la vetllada amb 
música, jocs per a la canalla, balls 
i altres entreteniments. 

La Nit de Compres va culmi-
nar amb el sorteig organitzat per 
l’ABBC, que va repartit 12.000 
euros en vals de compra. Un pre-
mi de 6.000 euros i tres de 2.000, 
que s’havien de gastar l’endemà 
mateix amb un límit de despesa 
de 150 o 100 euros, segons el pre-
mi, per botiga.

«El Blanes 12 programa 50 
activitats gratuïtes» 

En primer lloc es van sortejar 
els tres vals de compra valorats 
en 2.000 €, que van anar a pa-
rar a mans de Pere Pérez Aznar, 
Roberto Seettina Haro  i Carme 
Sánchez Llobet. Per últim, el val 
de compra de 6.000 € va ser per 
a la butlleta de Cristina Gallego 
Ramos. Els botiguers havien re-
partit 15.000 butlletes.
Al llarg del cap de setmana es va 
poder participar en una cinquan-
tena d’activitats gratuïtes. Hi ha-
via visites 2 x 1 al Jardí Botànic 
Marimurtra; viatges en creuer; 
contes en anglès; iniciació al tast 
de cava; i visites a les instal·laci-
ons de Cervesa Marina i Cervesa 
Popaire. També hi va haver di-
verses master-class així com du-

es activitats lúdiques per a tots els 
públics. Es tractava de l’especta-
cle itinerant Els Somnis d’Alícia 
al centre de la vila, i del taller i 
exhibició castellera que va oferir 
la Colla dels Maduixots  a l’espla-

nada del Port. També es va poder 
seguir l’espectacle musical gratu-
ït 40 Principales Tour i el concert 
d’Ol Green al Teatre.
Blanes 12 està organitzat per 
l’Ajuntament de Blanes amb la col-

laboració de l’Associació de Boti-
guers de Blanes Centre i el suport 
de diverses entitats, comerços, 
serveis, comerços i empreses, al-
gunes de les quals són patrocina-
dors. yy

Vols gastar 6.000 euros en un sol dia?

Guanyadors dels premis de l’ABBC. Foto: Yoyo

  BLANES

  LA SELVA

La Premsa a la Selva 1868-1975

Taula sobre el passat, present i futur de la premsa a la Selva. Foto: Yoyo
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Veniu a gaudir de l’autèntica cuina mediterrània amb tocs de les nostres 
contrades i l’essència de la cuina tradicional.

DIVENDRES I DISSABTES NIT EL MILLOR SUSHI BAR DE LA COSTA BRAVA.

c. can pansa, 2 (el rieral) · lloreT De mar · Tel. 972 375 987 · www.calendumar.com

  SOCIETAT I CULTURA A BLANES

134 anys de servei

Homenatge multitudinari a les Missioneres del Cor de Maria 
pels anys que han passat a Blanes. Missa, parlaments, inaugura-
ció d’una placa commemorativa i refrigeri en un acte que va re-
unir diverses generacions de blanencs i blanenques. L’acte va co-
mençar al patí, però la pluja va obligar a acabar-lo al gimnàs del 
centre. yy

Agermanament Togo-Blanes

Un any més, s’ha organitzat al veïnat dels Pins un sopar solidari 
per aconseguir diners per tirar endavant projectes a Sant Pau de 
Daopaong. L’acte va comptar amb la presència de Mn. Joan So-
ler, arribat de Togo, que va explicar la situació actual i els projec-
tes de futur. yy

Tornen «Els Quatre Corders de 
Blanes»

El grup de teatre Xiroia ha representat l’obra de Vicenç Coma i 
Soley al Teatre municipal, un text situat entre Blanes i Santa Co-
loma de Farners, que han portat a l’escenari diverses generacions 
d’artistes locals. Ha estat un dels actes de les festes dels veïnats de 
Raval i Sa Carbonera. yy

Les monges davant la placa commemorativa. Foto: Yoyo

Sopar solidari. Foto: Yoyo

El grup Xiroia torna a pujar a l’escenari. Foto: Yoyo
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  PUBLINOTÍCIA

Protegeix els teus ulls de la radiació solar

Rebaixes aÒptica MurallaUlleres de marcades de 39€

A LLORET,
ENS HEM TRASLLADAT 
AL CARRER SANT PERE

Les ulleres de sol permeten una 
bona comoditat visual, minimit-
zant la intensitat de llum ambien-
tal, evitant enlluernaments, més 
seguretat en la conducció i una 
adaptació més ràpida als canvis 
de llum. També ofereixen una cer-
ta protecció davant els impactes 
en alguns esports i sobretot, avui 
en dia, utilitzar ulleres de sol s’ha 
convertit en un complement de 
moda.
El fet de que una ullera de sol si-
gui més cara no ens dóna la garan-
tia de una millor protecció solar.
No totes les ulleres de sol donen 
el mateix nivell de protecció, unes 
ulleres de sol de qualitat amb una 
bona protecció absorbeixen tant 
els rajos UVA com els rajos UVB. 
Totes les ulleres de sol que dispo-
sen de una certificació de protec-

ció UVA/UVB, que es venen en 
un establiment d’òptica, bloque-
gen les radiacions UVB i també 
UVA en un 99-100%.
S’ha de diferenciar entre la foscor 
del vidre (categoria 0-4) de l’ab-
sorció dels rajos UVA/UVB.
Els rajos UVA són els més nocius 
per la retina i el cristal·lí. Una ulle-
ra de sol no homologada pot cau-
sar lesions degut a que els vidres 
foscos fan que es dilatin les pupil-
les i per tant entri més quantitat 
de rajos solars nocius sense tenir 
la protecció adequada.
Els vidres de sol polaritzats ens 
aporten endemés de la protecció 
contra els rajos UVA/UVB l’elimi-
nació del 99% dels reflexes de sol 

sobre les superfícies planes horit-
zontals com en el cas de la carre-
tera, la neu o el mar aportant una 
millor nitidesa, definició i con-
trast dels colors.
Fer servir una bona ullera de sol 
ens pot ajudar a prevenir o re-
tardar certes patologies que po-
den afectar a la nostra salut visual, 
com serien les cataractes (pèr-
dua de transparència del cristal-
lí), l’aparició de pingüècula (pro-
tuberància de la conjuntiva a prop 
de la còrnia), fotoqueratitis (in-
flamació de la còrnia per expo-
sició solar) o per la maculopatia 
solar (lesió de la retina provoca-
da per una observació directa del 
sol, com per exemple, observar un 
eclipsa solar).
Tot això, per una exposició per-
llongada al sol sense protecció, 
durant anys, excepte en el cas de 
l’eclipsa solar, que és per una ex-
posició aguda. yy

Els rajos ultraviolats són formes 
invisibles de l’energia solar que 
poden arribar a causar, en els ca-
sos més extrems, cremades a la 
pell, càncer de pell i malalties als 
ulls. Les cèl·lules del cristal·lí i la 
retina, al contrari que les cèl·lules 
de la pell, no tenen el potencial de 
regenerar-se, per això és tant im-
portant protegir-los degudament.
Hi ha tres tipus de rajos ultravio-
leta:
• Els rajos UV-A: són en gran part 

absorbits per el cristal·lí de l’ull. 
Investigacions senyalen una rela-
ció entre l’exposició a aquests ra-
jos i la presencia a llarg termini de 
cataractes i lesions a la retina, in-
cloent la degeneració macular as-
sociada a l’edat. Encara que l’ex-
posició d’aquests rajos ens dóna 
un bon bronzejat, a la vegada ens 
provoquen l’envelliment de la pell 
i l’aparició d’arrugues. Els rajos 
UVA que arriben als nostres ulls 
són filtrats en gran part per la còr-

nia i el cristal·lí i una petita part 
arriba a la retina.
• Els rajos UV-B: són responsa-
bles de cremades i càncer a la pell, 
també causen fotoqueratitis. La 
gran majoria d’aquests rajos són 
absorbits per l’atmosfera i els que 
arriben als nostres ulls són filtrats 
en la seva totalitat per la còrnia i 
el cristal·lí.
• Els rajos UV-C: és la radiació 
més perjudicial, però és bloque-
jada per l’atmosfera de la terra. yy

Beneficis de fer servir una bona ullera de sol per a la nostra salut visual

La foscor del vidre i la seva tonalitat (verd, gris o marró), filtren la transmissió de la llum vi-
sible, però no ens protegeixen dels rajos UVA/UVB, elimina l’enlluernament. Un vidre de ca-
tegoria 4 no és apte per la conducció però si està indicat en els casos més extrems d’exposició 
solar com per exemple esports de muntanya.

La percepció de comoditat amb un color o amb un altre de vidre, és personal de cada indi-
vidu.

Què són els rajos ultraviolats?

  D.O.O. MARGA RODRÍGUEz,
  COL. 15414
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COMARQUES

Ho fa amb tres rutes que són el fru-
ït de mesos de treball per a redes-
cobrir antics camins de Malgrat 
de Mar i que permetran descobrir 
indrets del municipi, fins ara poc 
coneguts pels visitants i turistes de 
la població i fins i tot per a força 
habitants del municipi, segons ex-
plica Ester Gil, responsable de Mal-
grat Turisme.
Les tres rutes senyalitzades són:
El Camí del Delta de la Tordera, El 
Camí de Santa Rita i El Camí de les 
Mines de Can Palomeres. 

La ruta de la Punta de la Torde-
ra (que es pot iniciar al poble o al 
costat dels càmpings) és completa-
ment plana. Permet visitar el del-
ta de la Tordera. Pel camí, ran de 
platja, hi ha la zona protegida de les 
dunes amb vegetació psammòfila.
La ruta de Sta. Rita és una passeja-
da interior al poble, a l’entorn del 
turó del mateix nom al peu del qual 
hi ha un petit parc forestal. El re-
corregut va per camins còmodes 
amb cert desnivell en alguns mo-
ments. Acaba molt a prop del Parc 
Francesc Macià. 
La ruta del Turó d’en Serra, camí 

de les Mines de Can Palomeres és 
més complicada i s’enfila fins als 
primers turons del Montnegre i re-
corre corriols de pas més compli-
cat, que requereixen una mínima 
preparació física.
Segons Gil, “les rutes són aptes per 
a tota la família, no hi ha grans difi-
cultats”. La xarxa de camins, acon-
seguida amb aquestes tres rutes, ha 
permès que Malgrat de Mar estigui 
actualment connectat amb el Camí 
de la Costa del Maresme, Camí de 
La Tordera i amb petits i grans re-
correguts com el PR-C 146 i el GR 
92. yy

Malgrat promou el seu 
patrimoni natural

  MALGRAT DE MAR

  CANET DE MAR

Camins i indrets senyalitzats. Foto: Yoyo Primeres actuacions del festival. Foto: Yoyo

Al Canet Rock 2014 han tornat a convergir quasi 40 anys més tard, la 
música, la festa i també les reivindicacions de llibertat. El públic ha 
fet reviure l’esperit del mític festival dels anys 70. Un dels ingredients 
que ha fet recordar aquelles  edicions ha estat l’actuació de l’Elèctrica 
Dharma i Jaume Sisa, presents en aquells moments inicials, i que ara 
han aconseguit fer ballar al públic i corejar les seves cançons com si el 
temps no hagués passat. El festival ha esgotat les 25.000 entrades que 
s’havien posat a la venda. La directora del Canet Rock, Gemma Re-
coder, assegura que “és un somni que tot hagi sortit bé”. Dalt l’escena-
ri del Canet Rock van desfilar els noms més importants del panora-
ma musical català: Els Amics de les Arts, Blaumut, Caïm Riba, Delafé 
y las flores azules, Gerard Quintana & Xarim Aresté, Gossos, Joan 
Dausà, Love of Lesbian, Manel, Mishima, Els Pets, The Pinker Tones 
o Txarango van ser alguns dels protagonistes de la nit. A l’era de les 
noves tecnologies, però, hi va haver molts problemes per establir con-
nexions amb els mòbils. yy

Canet Rock es reinventa 
36 anys després
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ESPORTS   CICLISME I ATLETISME

Èxits de Francesc Zurita com a 
Sub 23

Aquest mes de juny ha quedat campió de Catalunya de ciclisme 
en ruta i novè a l’estatal.
Zurita també va guanyar el prestigiós “Memorial Sagasti” a Mun-
gia, (País Basc), una de les mes importants curses del calenda-
ri Sub 23 que va aplegar participació internacional així com les 
principals formacions de l’estat Espanyol. yy

Català d’atletisme a Lloret

Hi han participat més de 1.000 atletes de les categories juvenil, jú-
nior i promesa. Entre els dissabte 21 i el diumenge 22 de juny es 
van celebrar un total de 105 proves. yy

La cursa dels 666 esglaons

Es va disputar el dia de la Revetlla de Sant Joan a Blanes. El recor-
regut és de només 1.300 metres. El principal problema són els es-
graons que s’han de superar. Els participants es van dividir en tres 
categories. Es sortia de la platja, i s’acabava a Sant Joan. yy

Francesc Zurita s’imposa al Pais Basc

El CF Tordera viu aquest 2014 
els cent anys de la seva fundació. 
Han editat un DVD amb la histò-
ria del club; aquesta temporada, 
tots els equips han portat una sa-
marreta commemorativa de l’ani-
versari, i el 22 de juny es va fer 
un dinar de germanor amb l’as-
sistència de 700 persones. Tam-

bé s’han organitzat diversos tor-
nejos; primer entre els més petits 
del club, i el mateix 22, entre els 
veterans del CF Tordera i la Se-
lecció Catalana.
A nivell esportiu, el primer equip 
ha aconseguit l’ascens a Segona 
Catalana. Va jugar la promoció 
contra el Sant Gregori. Empat a 
zero a Tordera i victòria per 0 a1 
a Sant Gregori. Més de cent segui-

dors van acompanyar l’equip. L’en-
demà, els jugadors van protago-
nitzar una rua pel poble. També 
hi va haver una recepció al Clavé  
per part de les autoritats locals. 
Per aquest mes d’agost, s’espe-
ra portar al municipal de Torde-
ra al Llagostera i al Barça B, tots 
dos, equips de Segona A. A l’octu-
bre s’estrenarà una obra de teatre 
sobre la història del club. yy

Centenari i ascens del CF Tordera

  TORDERA

Campionat català a les pistes d’atletisme. Foto: M. A. Comas

Pujada a Sant Joan amb la imatge de la parròquia de fons. Foto: Yoyo

Jugadors i aficionats celebren l’ascens. Foto: Joan Ferrer
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L’AGENDA

LLORET DE MAR. JULIOLBLANES. JULIOL

DIA 10
CONCERT: KETTHLETHORpE 
HIGH SCHOOL
19.00 h, Pl. de la Vila

DIA 11
FIRA ALIMENTàRIA 
pRODUCTES ARTESANS
16.00-22.00 h, Plaça de la Vila
FESTIVAL pEREpLyAS
Danses i cors
20.30 h, Pl. de la Vila

DIA 12
CONCERT: TRURO SCHOOL
18.00 h, Pl. de la Vila
SARDANES pRINCIpAL DEL 
LLOBREGAT
22.30 h, Pl. de la Vila
ExHIBICIó DE pUNTAIRES
17.00-20.30 h, Pati de Ses 
Escoues i Església

DIA 13
TRAVESSADA NEDANT LA 
BADIA DE LLORET
9.00 h, Platja de Lloret
FESTIVAL SONATA
Del sUD-seNYals Del DesTí
Danses i cors 
11.00 h, Plaça de la Vila
CONCERT: BANDA THE 
KINGSWAy SCHOOL
19.00-23.30 h, Pl. Pere Torrent
MERCAT DE BROCANTERS I
col·leccioNisTes 
ExpOSICIó DE VEHICLES 
CLàSSICS
9.00-14.00 h, Pl. Pere Torrent

DIA 14
CONCERT: ST. MARy’S 
COLLEGE CROSBy
19.00 h, Roca d´En Maig

DIA 15
CONCERT: CWMTAWE 
SCHOOL
18.00 h, Pl. Pere Torrent

DIA 16
COSTA MUSIC RUN
20.00 h, Pistes Atletisme

DIA 17
COSTA MUSIC FESTIVAL
18.00 h, Pistes Atletisme

DIA 18
FIRA ALIMENTàRIA
DE pRODUCTES ARTESANS
16.00-22.00 h, Pl. de la Vila
FESTIVAL SONATA
Del sUD-seNYals Del DesTí
20.30 h, Pl. Pere Torrent
VisiTa TeaTraliTZaDa JUsT 
MARLÉS: RECORDS D’UN 
capiTà il·lUsTraT

21.00 h, Museu del Mar
CONCERT: BIG BAND 
BLANES
22.00 h, Pg. Jacint Verdaguer
CLON FESTIVAL
22.30 h, Roca d’En Maig

DIA 19
FIRA ANTIGUITATS
10.00-17.00 h, Pg. J. Verdaguer
CONCERT: HILLINGDON 
MUSIC SERVICE
19.00 h, Pl. de la Vila
SARDANES COBLA 
pRINCIpAL DEL LLOBREGAT
22.30 h, Pl. de la Vila

DIA 20
FESTIVAL MóN 
DE MERAVELLES, 
CALEIDOSCOpI, BROLLADOR
11.00 h, Pl. de la Vila
FIRA ANTIGUITATS
10.00-22.00 h, Pg. J. Verdaguer

DIA 21
CORREFOC
21.00 h, Museu de Mar-Roca 
d’En Maig

DIA 22
CONCERT BANDA THE 
BOSWELLS ACADEMy 
TRUST
20.00 h, Pl. Pere Torrent
NIT CUBANA
“Lucrecia i els cremats ”
20.00 a 00.00 h, Roca d´En 
Maig
DIA 23
DE TOTS COLORS
Tallers infantils
19.00 h, Biblioteca Municipal
pASSADA DELS OBRERS 
SANTA CRISTINA
22.30 h, Centre Vila
TOqUEN A CORRER 
pOpULAR SARDANES
Cobla Bisbal Jove
22.30 h, Pl. Ajuntament

DIA 24
JORNADA DE pORTES 
OBERTES
Castell de Sant Joan
10.00-13.00 h / 17.00-19.00 h
Can Saragossa
10.00-13.30 h
Jardins de Santa Clotilde
10-19 h (20.00)
Museu del Mar
10.00-12.15h (13.00) /16.00-
18.15h (19.00)
pASSADA DELS OBRERS 
SANTA CRISTINA
7.30 h
processó maríTima
8.00 h, Platja de Lloret

REGATA DE LLAGUTS 
S’AMORRA AMORRA
MISSA SOLEMNE COR “ALBA 
DE pRIMA”
Ermita de Santa Cristina
TORNADA DE LA pROCESSó 
maríTima
12.00 h, Platja de Santa Cristina
BALL DE pLAçA
19.30 h, Pl. de la Vila
SARDANES COBLA BISBAL 
JOVE
20.00 h, Pl. Ajuntament
FESTIVAL FOLKLÒRIC
20.30 h, Pl. Pere Torrent

DIA 25
VisiTa TeaTraliTZaDa JUsT 
MARLÉS
21.00 h, Museu del Mar
CANTADA D’HAVANERES
22.30 h, Sa Caleta
pASSADA DELS OBRERS DE 
SANT ELM
22.00 h, Centre Vila

DIES 25-27
FIRA MARINERA
11.00-22.00 h, C. Puerto Rico

DIA 26
MISSA SOLEMNE
OFRENA MARINERA
13.30 h, Platja de Lloret
BALL DE pLAçA
19.30 h, Pl. de la Vila
SARDANES COBLA LA 
pRINCIpAL DE LA BISBAL
20.00 h, Pl. Ajuntament
ESpECTACLE pIROTÈCNIC
22.30 h, Platja de Lloret
CONCERT DE COBLA I 
mÚsica caTalaNa la 
pRINCIpAL DE LA BISBAL
23.00 h, Sa Caleta
CONCURS DE pESCA 
INFANTIL
17.00-18.30 h, Port de 
Canyelles

DIA 27
FESTIVAL MELODIES ESTIU,
SONA, CORDA, SONA
20.30 h, Plaça de la Vila

DIA 28
FESTIVAL MELODIES ESTIU
20.30 h, Plaça de la Vila

DIA 29
20è CONCERT SANTA 
MARTA
20.00 h, Ermita de Sta. Cristina

DIA 30
CONCERT: BANDA 
CAMBERLEy
19.00 h, Plaça de la Vila

AGENDA fACILITADA pER L’AJUNTAmENT DE BLANES AGENDA fACILITADA pER L’AJUNTAmENT DE LLORET DE mAR

FINS AL 2 D’AGOST
42A EDICIó CONCURS 
FOTOGRàFIC: qUILLAT 
2014
Casa Saladrigas

DIES 12, 13, 19, 20, 24, 25, 
26 I 27
FIRA D’ARTESANIA
12.00 a 23.00 h, Passeigs de la 
Mestrança i Pau Casals

DIA 6
AUDICIó DE SARDANES. 
COBLA SANTA MARIA DE 
BLANES
20.00 h, Passeig de Mar 
(Monument al Sardanista)

DE L’11 FINS AL 10 DE 
SETEMBRE 
FONS D’ART DE 
col·lecció permaNeNT
Galeria L’Arcada 

DIES 11, 12 I 13 
FESTES DEL BARRI DE 
VALLDOLIG
Barri de Valldolig
FESTES DEL BARRI DE 
MAS MOIxA
Barri de Mas Moixa

DIA 12
MASTERCLASS DE 
ZUmBa, FiTNess
10.00 a 13.00 h, Plaça Onze 
de Setembre

DIA 13
AUDICIó DE SARDANES. 
COBLA SANTA MARIA
21.00 h, Passeig de Mar 
(Monument sardanista o 
Frare)
TROFEU DEL BON 
ROTLLO
17.00 a 21.00 h, Ciutat 
Esportiva Blanes

DEL 18 AL 14 DE SET.
ApASSIONADES pER 
LA FOTOGRAFIA: 
ESpERANçA ROS I ANNA 
M. BARNÉS. BLANES 
1955-1992
18.00 a 21.00 h, Sala García 
- Tornel

DEL 18 AL 28
FIRA D’ATRACCIONS
Passeig de Mar i Camps de 
Futbol dels Pins

DIA 19
BALLADES COUNTRy
19.00 a 00.00 h, Passeig de 
la Mestrança (monument al 
“Frare”)

DIES 19 I 20
TORNEIG DE FUTBOL 
pLATJA BLANES 2014
9.00 a 21.30 h, Platja Centre 
(Alçada monument de la 
Sardana)

DEL 20 AL 28
FESTA MAJOR DE 
BLANES

DIA 20
AUDICIó DE SARDANES. 
COBLA SANTA MARIA DE 
BLANES
20.00 h, Passeig de Mar 
(Monument al “Frare”)

DEL 24 AL 27
44È CONCURS DE FOCS 
D’ARTIFICI DE LA COSTA 
BRAVA I TROFEU VILA DE 
BLANES
Sa Palomera

DIES 27 I 28 
FESTIVAL FOLKLÒRIK: 
MEDITERRàNIA 
FOLK ASSOCIATION 
CONJUNTAMENT AMB 
L’ESBART JOAqUIM 
RUyRA
20.30 a 23.00 h, Plaça dels 
dies Feiners

DIA 30
TALLER INFANTIL 
CREATIU: FEM FIGURES 
AMB pERLES
17.30 a 20.00 h, Carrer 
Fornaca
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L’AGENDA

COMARCAL. JULIOL

DIES 11, 18 I 25
TORdERA
SARDANES
22.00 h, Plaça de l’Església

DIA 11
CAlEllA
NITS D’ESTIU
Dansa
22.00 h, Museu Arxiu
ACTIVITAT INFANTIL
A càrrec de Jaume Barri
17.00 h, Passeig Manuel 
Puigvert
PINEdA dE MAR
LABORATORI DE LECTURA
Activitats per a nois i noies de 
3 a 8 anys
18.00 h, Biblioteca Serra i 
Moret
PINEdA dE MAR
ARTS D’ESTIU COSTA DE 
BARCELONA
Deu de veu
Espai Sant Jordi
VIlASSAR dE MAR
pRESENTACIó DEL LLIBRE 
“1.001 CURIOSITATS DEL 
MARESME”
19.30 h, Espai Cultural Can Bisa

DIA 12
pALAfOLLS
INUND’ART
L’art contemporani: dansa, 
música, teatre...
Carrers de la població

DIES 12 I 13
MAlGRAT dE MAR
FIRA D’ESTIU
Tot el dia, avinguda Bon Pastor

DIES 12, 19 I 26
MAlGRAT dE MAR
TALLER DE pORTADORS 
DE GEGANTS
11.00 h, Centre Cívic

DIA 13
TORdERA
BALLS FOLK 
TRADICIONALS “LA 
SONSONI FA BALLAR”
22.00 h, Plaça Miquel Martí i 
Pol
CAlEllA
pROCESSó MARINERA DE 
LA VERGE DEL CARME
10.00 h
SANTA SuSANNA
SARDANES AMB EL 
FomeNT moNTGrí
19.30 h, Plaça Catalunya 

DIES 13, 20 I 27
PINEdA dE MAR
SARDANES
19.30 h, plaça de les Mèlies
CAlEllA
SARDANES
19.30 h, Passeig Manuel 
Puigvert
MAlGRAT dE MAR
SARDANES
20.30 h, Plaça Josep Anselm 
Clavé

DEL 15 AL 19
El MASNOu
xVIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TEATRE CÒMIC
Ple de Riure

DIES 15, 22 I 29
TORdERA
CINEMA A LA FRESCA
22.00h, Plaça Miquel Martí i 
Pol

DIA 18
PINEdA dE MAR
ARTS D’ESTIU COSTA DE 
BARCELONA
Sergio Dalma
Espai Sant Jordi
CAlEllA
TemporaDa lírica-NiTs 
D’ESTIU
Presentació de l’Orquestra 
Simfònica Harmonia
22,00 h, Far
CAlEllA
CINEMA
“Els Croods” 
22.00 h, platja Gran

DIA 19
PINEdA dE MAR
FESTA DEL MAR 
orGaNiTZaDa per 
MARpI
Sardinada, músiques del món, i 
regata de llaguts
A partir de les 11:00 h, platja 
dels Pescadors

CANET dE MAR
FesTiVal De mÚsica 
CLàSSICA 
CASTELL DE SANTA 
FLORENTINA
Gala de duos (Concert 
inaugural)
22.00 h
CAlEllA
REVETLLA DE SANT 
JAUME
Sopar, concurs de fanalets i 
sardanes
21.00 h,Passeig Manuel 
Puigvert

DIES 20 I 27
PINEdA dE MAR
TEATRE AMB “DINER 
NEGRE”
19.00 h, Centre Cultural i 
Recreatiu

DEL 22 AL 27
SANT POl dE MAR
FESTA MAJOR DE SANT 
JAUME
Sopar popular i ball (22); 
cinema a la fresca (23); 
Cercavila, festa de l’escuma, 
pregó i concert (24); missa, 
vermut popular, concert, focs 
artificials i ball (25); escacs, 
espectacle infantil, cercavila de 
gegants, sardanes i ball (26); 
i fira d’art i pintura, regates, 
danses catalanes, elecció de la 
pubilla i l’hereu i concert (27). 

DIA 25
PINEdA dE MAR
ARTS D’ESTIU COSTA DE 
BARCELONA
MISHIMA
Espai Sant Jordi
CAlEllA
CANTADA D’HAVANERES
21.30 h, Plaça d’Espanya
CAlEllA
NITS D’ESTIU
Recital poètic a càrrec d’Arrels
22.00 h, Pati del Museu-Arxiu

ARENYS dE MAR
pRESENTACIó DEL LLIBRE 
“SOBIRANIA.CAT” DE 
SAüL GORDILLO
20.00 h, Biblioteca

DIA 26
CANET dE MAR
FesTiVal De mÚsica 
CLàSSICA
CASTELL DE SANTA 
FLORENTINA
RECITAL DE pIANO DE 
TOMOAKI yOSHIDA
22.00 h
CAlEllA
xx NIT MARINERA A 
BENEFICI DE LA CREU 
ROJA
21.00 h, Passeig Manuel 
Puigvert 

DIA 27
MAlGRAT dE MAR
TRIATLó
8.00 h, Plaça Xesco Boix

DIA 1 D’AGOST
PINEdA dE MAR
ARTS D’ESTIU COSTA DE 
BARCELONA
Carlos Latre
Espai Sant Jordi
TORdERA
SARDANES
22.00 h, Plaça de l’església amb 
la Cobla Palafolls
CAlEllA 
NITS D’ESTIU
Brasil.cat amb Àngels 
Gonyalons i Toni Xuclà
22.00 h, Far

DIA 2 D’AGOST
CANET dE MAR
FESTIVAL DEL CASTELL DE 
SANTA FLORENTINA
22.00 h, Presentació de 
l’orquestra dels Germans Pla

AGENDA fACILITADA pER RàDIO mARINA
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  EL FOGÓ DE LA MARINA

INGREDIENTS:
BROU DE pEIX
• 600 gr d’escamarlans
• 400 gr de calamars
• 600 gr de rap a rodelles
• 600 gr de patates

pER AL SOfREGIT
• 6 grans d’all
• 3 o 4 llesques de pa
• 50 gr d’ametlles i avellanes
• Julivert
• 1 cullerada de polpa de nyora
• 1 cullerada de concentrat de tomàquet
• 1 culleradeta de pebre vermell dolç
• 1/2 got de vi blanc

PREPARACIÓ:
Posarem un cassola amb unes cullerades d’oli al 
foc. Afegirem els escamarlans amb una mica de 
sal. Un parell de voltes i reservar.
Al mateix oli enrossim els alls, filetejats i reserva-
rem. Tot seguir fregirem les llesques de pa.
Dins del morter posarem l’all filetejat, el pa fre-
git, les ametlles, les avellanes i el julivert. Ho pi-
carem tot molt be i el resultat directament a la 
cassola junt amb el concentrat de tomàquet, la 
car de nyora i el pebre vermell dolç, li donem 
voltes a tot plegar i afegirem el vi blanc.
Ara es el moment d’afegir els calamars, un got 
de brou de peix i ho deixarem coure a foc suau 
durant 10 minuts aprox.
Un cop passat aquest temps hi afegirem les pata-
tes tallades a trossos. Ho deixarem coure tot fins 
que les patates estiguin mig cuites. Si es necessari 
hi afegirem més brou.
Després incorporarem el rap i ho deixarem coure 
5 minuts més fins que les patates estiguin ben cui-
tes.

Per últim, hi afegirem els escamarlans que teníem 
reservats, rectificarem de sal i ho deixem coure tot 
junt 3 o 4 minuts.
Bon Profit i molt bona Festa Major.

Manoli Bustamante Bustamante

SUqUET DE CALAMARS, ESCAMARLANS I RAp
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  PUBLINOTÍCIA

Tot just a tocar l’estiu, al Club de 
Vela Blanes, les obres i actuacions 
a realitzar a la dàrsena esportiva 
en el marc de la nova concessió, 
estan essent executades sobre el 
termini previst. Aquest estiu 2014 
la imatge del Club tant pels socis 
com per la resta de la població de 
Blanes serà ben diferent de la que 
es recorda. Amb l’arribada de la 
primavera les obres es van acce-
lerar fins a tal punt que les actua-
cions a la dàrsena esportiva ja fe-
ien visibles canvis substancials. Si 
fins llavors la majoria de treballs 
s’havien centrat en l’edifici princi-
pal de la zona esportiva i lúdica, 
sota el passeig, l’arribada del bon 
temps va permetre l’empresa CO-
PISA centrar els seus treballs de 
forma intensa en d’altres fronts: 

- al moll de ponent es van re-
alitzar els conductes de canalit-
zació submergida per la reno-
vació de circulació de les aigües 
de la dàrsena. Els camions ja 
han retirat quasi la totalitat 
d’aquestes runes que permetran 
en breu iniciar la construcció 
de la passera exterior després 
d’executar la llossa de formigó 
del mur de contradic de l’interi-
or de la dàrsena. Aquesta actua-
ció s’iniciarà una vegada finalit-
zada la construcció de l’espatller 
(mur que separarà la zona del 
port de la platja).
- al moll de ribera el paviment 

adjacent del pàrquing es va ai-
xecar juntament amb els antics 
pantalans. En l’actualitat es tre-
balla en les tasques d’execució 
de les instal·lacions d’electrici-
tat, enllumenat, aigua, saneja-
ment i contra incendis d’aquest 
espai. Les màquines estant mi-
rant de rebaixar el terra per sal-
var la pendent (es reduiran les 
barreres arquitectòniques, es 
facilitarà i es donarà prioritat 
al moviment dels vianants per 
aquesta zona) que anirà dels 
edificis actuals ocupats per ofi-
cina, aula polivalent, vestidors 
i terrassa del restaurant fins a 
canto de moll. Aquest ja ha col-
locat tot el nou perfil d’on surten 
ja els nous pantalans una vega-
da els antics ja han estat retirats.
- al moll central en l’actuali-
tat està aixecant-se l’anome-
nat Edifici 2 (columnes i pilars 
de l’estructura, coberta i porxo 
adjacent ja son visibles) quan 
ja han estat col·locats els nous 
pantalans d’alumini perquè la 
corrosió marina no els afecti i 
tinguin una vida útil molt més 
llarga, i el nou dipòsit (soterrat 
i amb capacitat de 50.000 litres) 
de la nova benzinera (que ja 
compta amb la nova instal·lació 
una vegada feta la canalització 
i col·locada l’àrea de descàrre-
ga de sortidors) que reemplaça-
rà la antiga que es trobava a l’es-

planada de vela lleugera. 
En aquesta esplanada, el mes 
d’abril, després de ser buidada 
de les embarcacions que l’ocupa-
ven es va poder començar a far-
cir l’antic pou d’escar amb l’aboca-
ment de pedres i sorra provinents 
de les runes del moll de ponent.
L’Edifici 2 comptarà amb tota la 
zona destinada a la marineria, 

serveis i vestidors. Des d’aquest 
lloc la marineria controlarà els 
nous pantalans de la zona exte-
rior que ja han completat la se-
va imatge amb la col·locació de 
les plaques d’alumini, els fingers i 
els morts, que han permès el tras-
llat d’embarcacions de l’interior 
de la dàrsena als nous pantalans 
exteriors. Respecte a l’espai sota 

el passeig marítim s’està avançant 
de forma molt ràpida per enlles-
tit la urbanització de la coberta. El 
passeig que es veurà ampliat en-
tre 700 i 800 metres quadrats res-
pectarà els element característics 
de l’antic passeig  i es restituiran 
seguint el mateix esperit i estil. El 
nou espai es convertirà en un es-
plèndid mirador al port. yy

Les obres al Club Vela de Blanes s’acceleren i 
presenten nova imatge de cara a l’estiu

Publinotícia elaborada pel Club de Vela Blanes
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TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  g BARCELONA
FEINERS: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.47 - 14.13 - 14.46 - 15.47 - 
16.16 - 16.47 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.44 - 21.55

 BLANES  g GIRONA
FeiNers (TraNsBorD: maÇaNeT-massaNes): 7.16  - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 
FeiNers (DirecTes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

FesTiUs (TraNsBorD: maÇaNeT-massaNes): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 22.13

 LLORET  g ESTACIó DE RENFE (BLANES)
TOTS ELS DIES: 6.40, 6.50 - 20.50 (cada 30 minuts)

 LLORET  g BLANES CENTRE  g ESTACIó DE RENFE (BLANES)
FEINERS: 7.15 - 21.15 (cada 15 minuts) / FESTIUS: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts)
 ESTACIó DE RENFE (BLANES)  g BLANES CENTRE  g LLORET
FEINERS: 7.00 - 21.45 (cada 15 minuts) / FESTIUS: 7.00 a 21.40 (cada 20 minuts)

 ESTACIó DE RENFE (BLANES)  g LLORET
TOTS ELS DIES: 6.55, 7.15 - 22.45 (cada 30 minuts)

BLANES (ESTACIÓ DE BUS)  g BARCELONA
FEINERS: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / FESTIUS: 9.30
 BARCELONA  g BLANES (ESTACIÓ DE BUS)
FEINERS: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / FESTIUS: 11.00 - 17.30 - 19.00

 BLANES (ESTACIÓ DE BUS)  g GIRONA
FEINERS: 6.30 -7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.40 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45
 GIRONA (ESTACIÓ DE BUS)  g BLANES
FEINERS: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 18.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTES: 13.15 - 18.30 - 19.00

 lloreT (esTació De BUs) g GIRONA
FEINERS: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
DISSABTES FEINERS: 7.30 - 8.30 - 9.30 - 12.00 - 15.30 - 19.30 / DIUMENGES I FESTIUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GiroNa (esTació De BUs) g LLORET
FEINERS: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DISSABTES FEINERS: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / DIUMENGES I FESTIUS: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

FESTIUS: 6.03 - 6.33 - 6.53 - 7.03 - 7.33 - 8.03 - 8.33 - 9.03 - 9.33 - 10.03 - 10.33 - 11.04 - 11.36 - 12.07 - 12.36 - 13.07 - 13.36 - 14.00 - 14.33 - 15.03 
- 15.33 - 16.03 - 16.34 - 17.07 - 17.36 - 18.07 - 18.32 - 19.03 - 19.33 - 20.03 - 20.33 - 21.03 - 21.44

 LLORET (ESTACIÓ DE BUS)  g BARCELONA
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 BARCELONA  g LLORET (ESTACIÓ DE BUS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES LLORET DE MAR
Juliol Juliol Adreces i telèfons

FARMÀCIA BASTÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEz
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAzÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEz
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

• Dimecres, 9 OMS
• Dijous, 10 BARTRINA
• Divendres, 11 SUREDA
• Dissabte, 12 RAMON
• Diumenge, 13 PUJOL
• Dilluns, 14 MORELL
• Dimarts, 15 GUILLEM
• Dimecres, 16 GRIMA
• Dijous, 17 ALTIMIR
• Divendres, 18 ADELL
• Dissabte, 19 ADELL
• Diumenge, 20 PUJOL
• Dilluns, 21 OMS
• Dimarts, 22 BARTRINA
• Dimecres, 23 CASAMOR
• Dijous, 24 RAMON
• Divendres, 25 TURON
• Dissabte, 26 MORELL
• Diumenge, 27 GUILLEM / PUJOL
• Dilluns, 28 GRIMA
• Dimarts, 29 ALTIMIR
• Dimecres, 30 ADELL
• Dijous, 31 ADELL
• Divendres, 1 PUJOL
• Dissabte, 2 OMS
• Diumenge, 3 BARTRINA / PUJOL
• Dilluns, 4 CASAMOR
• Dimarts, 5 RAMON
• Dimecres, 6 TURON
• Dijous, 7 MORELL
• Divendres, 8 GUILLEM

• Dimecres, 9 BORRÀS
• Dijous, 10 LLADÓ
• Divendres, 11 I. ESPINET
• Dissabte, 12 MASETE
• Diumenge, 13 A I M. MARTÍNEz
• Dilluns, 14 PERPINYÀ
• Dimarts, 15 C. CABAÑAS
• Dimecres, 16 MAzÓ
• Dijous, 17 M. CABAÑAS
• Divendres, 18 J. MARTÍNEz
• Dissabte, 19 FÀBREGAS
• Diumenge, 20 E. TALLADA
• Dilluns, 21 BASTÉ
• Dimarts, 22 CÀNOVES
• Dimecres, 23 M. TALLADA
• Dijous, 24 BORRÁS / MASETE
• Divendres, 25 LLADÓ
• Dissabte, 26 I. ESPINET
• Diumenge, 27 MASETE / CÀNOVES
• Dilluns, 28 A I M. MARTÍNEz
• Dimarts, 29 PERPINYÀ
• Dimecres, 30 C. CABAÑAS
• Dijous, 31 MAzÓ
• Divendres, 1 M. CABAÑAS
• Dissabte, 2 J. MARTÍNEz
• Diumenge, 3 FÀBREGAS / M. CABAÑAS
• Dilluns, 4 E. TALLADA

Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

A PARTIR DE LES 12 DE LA nIT, S’hA DE 
TRUCAR ABAnS A LA POLICIA LOCAL
(T. 972 358 666) I S’hA DE PORTAR LA RECEPTA. DE 8.30 A 22.00 h
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TAROTISTA ROSA
Tira les cartes. Visita a domicili 
i/o atén a casa seva. Preus 
econòmics. T. 633 040 649
(Hores convingudes)

REpAREM MÒBILS i tablets. 
lCd, pantalles trencades, 
connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730

ANUNCIS PER PARAULES

El teu anunci
a partir de

3,60€
Contracta’l a printcopi

pl. dels Dies Feiners · blAnES
(darrere l’Ajuntament)

INFORMàTIC TITULAT amb més 
de 8 anys d’experiència en el 
sector s’ofereix per: reparacions a 
domicili, taller i empresa propis, 
preus anticrisi facturats per minut 
des de 4€/10 min. També venda 
d’equips nous, portàtils i servei a 
empreses. T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

CURS DE BORSA
Sempre has tingut curiositat 
per la borsa? Ara pot ser 
l’oportunitat que esperaves. 
Interpretació de gràfics, 
senyals de compra i de venda. 
Sistema propi. 21 h totalment 
pràctiques. Informa’t: 972 33 
21 39. Aquesta trucada pot 
ser la millor inversió de la teva 
vida.

BLANES ES LLOGA pIS, 1 hab., 
moblat i equipat, terrassa. 
pàrquing. 350€/mes.
T. 695 151 011

ATENCIó!!
professor de matemàtiques i 
física, nivell ESO i batxillerat, 
fa classes individualitzades 
amb un màxim de 2 alumnes 
alhora. preu: les nostres classes 
personalitzades costen el mateix 
que les normals, massificades.
Blanes. T. 663 019 238

pARTICULAR LLOGA CASA 
amb Jardí. Tot l’any. urb. Cala 
St. francesc. magnífiques vistes 
del mar, Convent, Botànic i 
Sant Joan. 4 hab., 2 Banys, 2 
Terrasses, Ampli Saló-menjador, 
porxo amb barbacoa. Calefacció 
a gas ciutat. 1200€/mes. T. 
609.742.308.

qUIROMASSATGISTA 
DIpLOMADA. Per a dolor 
lumbar, cervical, cefalees, mala 
circulació... Benestar físic-
emocional. Econòmic.
T. 674 914 533

· Liquidació de productes nous 
i de segona mà en constant 
renovació!

· Estocs d’articles de 
bricolatge, mobiliari, cadires 
d’oficina... I molt més!

· Articles de decoració per 
fer de la seva llar un lloc 
molt especial a preus 
d’escàndol! 

GRANSTOCK

Crta. malgrat, 20, local 10 · BLANES
DARRERE DEL BOWLING

BOWLING

DIRECCIó C-32

pROFESSOR DE 
MATEMàTIqUES I 
esTaDísTica,dóna classes 
personalitzades, tots els nivells. 
T. 604 227 850

MESTRE EN ACTIU, fa classes a 
domicili amb gran experiència: 
primària, ESO, secundària i 
anglès. T. 666 203 545, Toni.

QUiromassaTGisTa NÚria 
lópeZ. Massatge circulatori 
amb crioteràpia, d’esquena, de 
cames, reductor, reafirmant, 
neurosedant... reflexologia 
podal. T. 653 849 317. Hores 
convingudes. Av. Els Pavos, 35 
baixos, Blanes.

Aquest espai
està disponible

per a la seva 
empresa

T. 660 08 90 90 30 UNITATS
D’ORDINADOR pORTàTIL
DELL CORE 2 DUO U9400
1.6 120 GB I 2GB DE RAM,
pER NOMÉS
140€/UNITAT



ENTREVISTA

Un partit d’hoquei com espec-
tadora li va permetre conèi-
xer el món de la ràdio. Va debu-
tar a antena Blava, i va triomfar 
fent un programa infantil. Des-
prés va fer el salt a tV3 on ha 
desenvolupat diverses funcions. 
aquesta és la Fina Brunet, una 
blanenca del veïnat dels Pins de 
Blanes. 

saps quin primer record tinc jo 
de la Fina Brunet? Quan presen-
taves el Racó de la Baldufa, un 
programa infantil a Ràdio Bla-
nes-antena Blava. en aquells 
anys, líder d’audiència, n’estic 
segur.
Va ser una època molt especi-
al, cada dia apreníem coses no-
ves i crec que el secret de la bo-
na acceptació del programa era 
que els que el fèiem ens ho passà-
vem tant o més bé que els nens i 
nenes a qui anava adreçat. Van ser 
temps d’aprenentatge, de rodatge i 
de treball amb companys que eren 
més que col·legues, eren amics.

Passen els anys i d’aquella “jo-
veneta” locutora de programa 
infantil, arribes a la gran tV3, 
presentant un dels primers in-
formatius en diferents idiomes. 
el canvi de Blanes a Barcelona 
va ser dur? Com recordes aquells 
primers informatius i les prime-
res experiències televisives?
El salt a la televisió va ser tot un 
impacte, un repte difícil i no te-
nia gens clar que superés els pri-
mers tres mesos. Però es tractava 
d’arriscar i aprendre. Por, nervis, 
dubtes, inseguretat.. La llista po-

dria ser molt llarga però la il·lusió 
va poder més que cap dels entre-
bancs. Els primers passos vaig te-
nir la sort de donar-los de la mà 
de molt bons professionals, com 
en Lluís Diumaró, la Imma Pede-
monte... 

Un cop a tV3, has tocat pràcti-
cament totes les tecles del pia-
no de la tele, presentant infor-
matius, presentant programes, 
reportera a peu de carrer... Per 
cert,  tinc molt bons records 
d’un programa que en aquells 
moments va marcar tendències; 
tres senyores i un senyor. Què 
me’n pots explicar d’aquella èpo-
ca i d’aquells senyors?
Va ser tot un encert per part de 
la direcció de programes i la Car-

me Basté que va crear el format, 
l ‘equip i l’ambient per conver-
tir una entrevista en un xou amb 
classe, gràcia i ironia. Divertit i 
atractiu perquè mostrava aspectes 
desconeguts de persones més que 
conegudes.
Nosaltres investigàvem, desco-
bríem “cosetes” i els convidats es-
taven intrigats i neguitosos per 
saber que teníem amagat per sor-
prendre’ls.

les també periodistes susanna 
griso i gemma Nierga eren les 
altres dues senyores. encara hi 
tens relació amb elles?
Si, som amigues,  ens coneixíem 
abans del programa però mai ha-
víem treballat juntes. Ens varem 
entendre tan bé que encara man-

tenim, a distancia perquè vivim 
lluny, la relació i la complicitat.

I darrerament als Matins de 
tV3, fent de nou de reportera. 
Com es viu?
Amb son, molta son perquè t’has 
de despertar de matinada , és fosc, 
a l’hivern fa fred i has d’estar al 
cent per cent en condicions, a ve-
gades complicades. Però m’encan-
ta fer de “reportera mòbil”, conei-
xes molta gent interessant...

Veient la teva trajectòria com a 
periodista, recordo que el 2007 
vas deixar la televisió una tem-
porada per anar a fer de cap de 
premsa del síndic de greuges. 
Com és això de treballar a l’altre 
costat de la notícia?

Aquest era un aspecte que volia 
conèixer i el síndic em va donar 
una oportunitat fantàstica de sa-
ber que passa a l’altre banda dels 
mitjans, quan ets tu qui crees la 
notícia i necessites que els mit-
jans et facin cas i donin el ressó 
que mereix a la teva actualitat. No 
es fàcil cridar l’atenció de la prem-
sa.. Va ser molt interessant treba-
llar per ajudar a les persones a re-
soldre problemes.

Projectes de futur?
Continuar tenint feina que ara 
passem èpoques molt complica-
des i en un obrir i tancar d’ulls 
tot canvia. Espero continuar apre-
nent coses que és el millor de la vi-
da, et sents viu i que encara et falta 
molt per recórrer.

Què en penses d’aquestes cade-
nes que anomenen de la caverna, 
13 tV, Intereconomia, ...
Prefereixo no entrar en el tema. És 
una oferta més que pots escollir o 
no. L’espectador ha de ser consci-
ent del poder que té a la mà quan 
utilitza el comandament a distàn-
cia per triar el canal vol veure. 
Quanta més gent la mira i en par-
la, més forta i gran es fa. L’audièn-
cia, ara ho es tot!

I per acabar Fina, com veus el 
procés sobiranista a Catalunya?
Mai havia pensat que veuria i viu-
ria aquest moment transcendental 
per tots nosaltres. Hem de saber 
mantenir el cap fred i tenir clar el 
que volem per aconseguir l’objec-
tiu. Ara el primer pas ja l’hem do-
nat, fa respecte i il·lusió i la il·lusió 
es una energia magnífica i inesgo-
table Gràcies, Fina ! yy

«El salt a la televisió va ser tot un 
impacte, no tenia gens clar que 
superés els primers tres mesos»
  JORDI CAUPENA

Fina Brunet

T’agradaria fer ràdio?
Et busquem a tu!
A TU pERqUè ETS JOVE I T’AGRADA 
lA MÚSICA...
A TU pERqUè T’INTERESSA LA 
CREATIVITAT...
A TU pERqUè T’ENCANTEN LES 
NOVES TECNOlOGIES...

Encara que no tinguis experiència, et 
donarem l’oportunitat i els mitjans. Contacta 
amb nosaltres, explica’ns com ets i t’obrirem 
els estudis de la ràdio! Apunta’t al càsting 
de locució de Ràdio marina i descobreix les 
teves capacitats!
Envia un correu a castings@radiomarina.com i 
no oblidis de posar el teu nom, cognoms, edat i 
telèfon. Nosaltres et trucarem per participar de 
forma gratuïta en un càsting als estudis de Ràdio 
Marina.


