
La 44a edició del Concurs Inter-
nacional de Focs Artificials de 
Blanes ha estat marcada per la 
segona victòria consecutiva de la 
Pirotècnia Maria Angustias Pérez 
de Granada. Ha estat una victò-

ria molt clara, més de 1.000 punts 
de diferència amb el segon classi-
ficat,la Pirotècnia Privatex, d’Es-
lovàquia.
La nota negativa d’aquesta edi-
ció han estat els problemes in-

formàtics que va patir la Piro-
tècnia Zaragonza, l’empresa que 
oferia el seu espectacle el dia de 
Santa Anna, el dissabte 26 de ju-
liol amb 250.000 persones al po-
ble. L’alcalde Josep Marigó ha 

deixat la porta oberta a augmen-
tar el nombre de dies de focs l’any 
vinent. De quatre es podria pas-
sar a cinc. Anys enrere s’havia ar-
ribat a set dies.
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Lloret de Mar viu amb intensitat 
la Festa Major

Arribada de la processó a Santa Cristina. Foto: M. A. Comas

El Costa Music Run, una cur-
sa popular amb molta música i 
color, va obrir la Festa Major de 
Santa Cristina 2014. La jornada 
central, com marca la tradició, va 
ser el 24 de juliol, diada de San-
ta Cristina. De bon matí van co-
mençar els preparatius per la pro-
cessó marítima a Santa Cristina: 
passada dels obrers, concentració 
a la plaça de l’església, seguici fins 
a la platja, i processó. 

Un cop arribats al destí, regata de 
llaguts, missa i estofat. A la tar-
da, el Ball de Plaça o Dansa de Ses 
Almorratxes protagonitzat per 
les quatre obreres d’aquest any: 
Mireia Fornaguera, Sandra Pa-
lau, Marina Lloveras i Maria Ba-
bí. Aquest 2014 també hi ha ha-
gut canvi d’obrer major, i per tant, 
Arseni Frigola ha afrontat la se-
va primera diada de Santa Cristi-
na com a màxim responsable de 

l’obreria. Durant la festa major, el 
Casal de la Gent Gran ha celebrat 
el seu trentè aniversari. La música 
ha estat un altre dels plats forts de 
les festes amb el Costa Music Fes-
tival, concert de jazz, el Clon Fes-
tival, sardanes, havaneres, coun-
try... Com és habitual els pintors 
s’han unit per presentar una ex-
tensa mostra col·lectiva a la Casa 
de la Cultura.
Més informació p. 8
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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 

JORDI PUJOL
La caiguda d’un referent moral

El  dia de Sant Jaume, en plena Festa Major de Blanes i Lloret, Jor-
di Pujol deixava caure una bomba que a ningú ha deixat indiferent.
La seva declaració confessant que la seva família te uns comptes no 
declarats a Andorra, provinents de la herència del seu pare, ha sac-
sejat la societat catalana. La qualitat de referent moral que Jordi Pu-
jol ha significat per a Catalunya, converteix aquest afer en un drama 
de conseqüències impredictibles. 
Lluís Foix, el mateix dia de Sant Jaume, es preguntava al seu comp-
te del Twiter si els periodistes havien estat dormint. tot i això afegia:  
“He rebut moltes lliçons de morals de Jordi Pujol”. 
Aquests sentiments de Lluís Foix, destacat comentarista de La Van-
guardia,  potser són compartits per molta gent que ha tingut al 
ex-president com a model de comportament polític. Home de pac-
te que sempre va defugir  l’enfrontament agre per buscar l’acord útil, 
ha estat un president prolífic en l’afirmació de Catalunya com a en-
titat política.
La irregularitat d’una important quantitat de diners situats a Andor-
ra i no declarats en cap moment durant 34 anys, posa un vel espès 
sobre la seva imatge pública.
La incoherència entre la “confessió” i la trajectòria vital d’en Jordi 
Pujol fa que una ombra de incredulitat s’estigui instal·lant en la opi-
nió pública.
Els propers mesos anirem coneixent detalls i anirem completant el 
perfil exacte d’aquest afer que a uns ha deixat perplexes, altres dub-
tosos i a molts entristits. 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/ 

La importància d’oferir una 
bona imatge

Per a dos municipis turístics com 
Blanes i Lloret de Mar, oferir una 
bona imatge als seus visitants, és 
primordial. El primer que s’ha de 
cuidar és la façana marítima, por-
ta d’entrada a un municipi costa-
ner, un indret on els visitants s’hi 
passaran una bona part de la jor-
nada, ja sigui de dia o de nit. Tam-
bé cal cuidar d’altres aspectes com 
la neteja, la senyalització...

«L’art del grafit, pot ser 
interessant si es fa en un 

lloc adequat» 

El que s’hauria d’evitar, com 
mostren les imatges, és que llocs 
emblemàtics o de pas, presen-

tin un aspecte com el que recu-
llen les fotografies de Yoyo i M. 
A. Comas. L’art del grafit, pot 
ser interessant si es fa en un lloc 
adequat. Fa uns anys un espai de 

l’avinguda d’Europa de Blanes, 
feia goig. El que no es de rebut, 
és que es pinti qualsevol monu-
ment, paret o propietat, ja sigui 
pública o privada. yy

  BLANES / LLORET DE MAR

Una de les imatges més típiques de Blanes. Foto: Yoyo

 Contrucció que es troba camí de Sant Pere del Bosc. Foto: M. A. Comas

L’espectacle que va oferir el diven-
dres dia 25 de juliol  la Pirotècnia 
MaAngustias Pérez ha estat l’in-
discutible guanyador del concurs 
amb un total de 8.166’89 punts. 
L’ha seguit en segon lloc el cas-
tell de focs de la nit de diumen-
ge dia 27 que va tancar el concurs 
i que va anar a càrrec de la nove-
tat d’enguany, la Pirotècnia Priva-
tex, d’Eslovàquia, amb 6.958’11 
punts. Per la seva banda, la terce-
ra posició amb 5.850’68 punts ha 
estat per la valenciana Tomàs, que 
va participar la nit del dijous.

«La comissió tècnica proposa 
que es sancioni la pirotècnia 

Zaragozana»

La pirotècnia guanyadora rep 
6.000 € com a premi, així com la 
invitació perquè participi al 45è 
Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici de la Costa Brava de l’any 
2015. Igualment, també ha es-

tat convidada perquè s’encarregui 
de realitzar l’espectacle pirotècnic 
que es farà a Girona el proper no-
vembre, amb motiu de les Fires i 
Festes de Sant Narcís.

«El dia de Santa Anna hi 
havia al poble 250.000 

persones»

Segons el conveni que ha signat 
per tercer any consecutiu amb 
l’Ajuntament de Blanes, l’Ajunta-
ment de Girona abonarà 12.500 € 
a l’empresa granadina per la con-
fecció del castell de focs.

«L’empresa guanyadora 
s’emporta 6.000 euros i dues 

actuacions, una a Girona i 
una altre a Blanes»

Com era d’esperar, la quarta pla-
ça amb 4.256’08 punts ha estat 
per la Pirotècnia Zaragozana, que 
dissabte passat va patir una ava-
ria en el sistema de comandament 
informàtic. Això va afectar el dis-

par dels focs d’artifici, que es va 
haver de fer de manera manual. 
Les diferents seqüències de llan-
çament dels trams que composen 
l’espectacle –programats informà-
ticament- no van poder complir el 
disseny que havia preparat l’em-
presa, i per això el castell de focs 
no va ser tan lluït com s’havia pre-
vist.

Els membres de la comissió tèc-
nica han decidit per unanimitat 
proposar a la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Blanes que impo-
si a l’empresa aragonesa una san-
ció econòmica. La quantitat que 
se’ls demanarà es decidirà en ba-
se als informes tècnics que està 
previst que elaborin tres departa-
ments de l’Ajuntament: Serveis Ju-

rídics, Protecció Civil, i Cultura 
i Festes. Un dels aspectes que ha 
valorat la comissió és el prejudi-
ci que pot haver causat en la imat-
ge tant de Blanes com del mateix 
concurs internacional, l’espectacle 
del dia 26, diada de Santa Anna, 
el que més gent assisteix al con-
curs, unes 250.000 persones se-
gons fonts municipals. yy 

La Pirotècnia M. Angustias Pérez repeteix 
victòria el Concurs de Focs de Blanes 
  BLANES

La pirotècnia Ma Angustias Pérez va rebre el dia 25 el premi del 2013. Foto: Quim Llorens
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L’Oficina de Tax-Free a Lloret de 
Mar ha rebut tiquets de compres 
de comerços de Lloret per valor de 
més de 2.000.000€ durant tot l’any  
passat. 
El 2013 ha estat el tercer any que 
ha funcionat l’Oficina de Tax-Free 
de Lloret de Mar, que a través de 
l’Associació de Comerciants de la 
vila, ha fet possible que en aquests 
tres anys ja es treballi amb tres 
dels cinc operadors de sistemes de 
Tax-Free que operen a l’estat espa-
nyol (Innova Tax-Free, Premier 
Tax-Free i Travel Tax-Free). 

«Lloret treballa amb tres dels 
cinc operadors tax free»

Aquestes dades corresponen a les 
més de 6.000 compres realitzades 
per turistes que provenen de paï-
sos fora de la Comunitat Europea. 
Els usuaris d’aquest sistema són 
principalment Russos, Ucraini-
ans, Suïssos, Noruecs, Canadencs, 
Nord-Americans, Argentins, Bra-
silers; i amb un alt increment, els 
turistes provinents del Kazakhs-

tan. En aquesta oficina se li retorna 
una part de l’IVA dels productes 
comprats en els 125 establiments 
de Lloret que tenen algun d’aquest 
tres sistemes Tax-Free. 
Per poder recuperar aquesta part 

de l’IVA els clients han de fer 
unes compres iguals o superiors a 
90,15€, el que fa que les compres 
siguin molt superiors a aquesta 
quantitat. La possibilitat de recu-
perar els diners a Lloret mateix és 

un bon argument de compra, per-
què el client no ha de fer cap cua 
a l’aeroport el dia que marxa o a 
anar expressament a Barcelona a 
recuperar els diners, indrets on 
fins ara podia bescanviar aquests 

tiquets. Una part d’aquests diners 
que se li retornen a aquests turis-
tes serveix per comprar de nou en 
la població amb noves compres. 

«Abans per recuperar l’IVA 
s’havia d’anar a Barcelona 

o esperar fer el canvi a 
l’aeroport»

El setembre va ser el mes del 2013 
que el tax free va tenir un índex 
més alt de compres, mentre que el 
més fluix va ser el desembre. 
En relació a l’any passat el retorn i 
la venda a través d’aquest sistema 
ha augmentat amb més d’un 90%, 
ja que ha estat el primer any  que 
es va operar amb més d’un opera-
dor durant tot l’any. 

«Un total de 125 establiment 
ofereixen el Tax Free»

Des de l’Associació de Comerci-
ants animen a que més establi-
ments utilitzin aquest sistema, ja 
que és un reclam pels turistes, a 
més de ser un bon servei que s’ofe-
reix des de la mateixa botiga. yy

Els ciutadans extracomunitaris poden 
recuperar l’IVA a Lloret
  LLORET DE MAR

Els dos municipis són els únics de 
Catalunya que aquest estiu parti-
cipen en el “Projecte Platges”. A 
nivell català, s’han escollit Blanes 
i Lloret per dur a terme la campa-
nya a causa de l’important pes es-
pecífic que té el sector de l’hosta-
leria en aquests dos municipis. A 
nivell estatal hi participen 13 mu-
nicipis.

«Blanes i Lloret són els únics 
municipis catalans que 

participen en el “Projecte 
Platges”»

Intervenen en aquesta campanya 
el Consell Comarcal de la Selva, 
els Ajuntaments de Blanes i Lloret 
i l’entitat estatal “Ecovidrio” .
Segons Jordi Orobig, vice-presi-
dent del Consell Comarcal de la 
Selva, “tot i que sembla que cada 
vegada consumim menys enva-
sos de vidre, aquesta fracció en-
cara representa un 8% del pes de 
la bossa de residus. L’any 2012 es 
va reciclar un 42%, però la resta va 
anar a l’abocador. És aquesta dar-

rera xifra la que es vol augmentar 
a través de les accions que preveu 
la campanya”. 
A Blanes, gràcies al “Projecte Plat-
ges” s’està reforçant des de l’1 de 
juliol la recollida selectiva de vi-
dre porta a porta en diversos es-
tabliments del centre. Aquest es-
tiu s’han repartit uns contenidors 
de mida mitjana –similars als de la 
recollida d’orgànica, però identifi-
cats amb el color verd del vidre- 
a 100 establiments del centre de 
Blanes. 
També s’han reforçat les illes de 
contenidors de grans dimensi-
ons del centre de Blanes, substi-
tuint-los per un nou model que 
incorpora un dispositiu hidràulic 
que permet abocar els envasos de 
vidre amb un esforç mínim. 
D’altra banda, a la zona turística 
s’han repartit contenidors propis 
en 118 establiments i 7 càmpings, 
i s’han substituït 32 contenidors 
de grans dimensions de recolli-
da selectiva de vidre pel nou mo-
del amb el dispositiu hidràulic. 
D’aquests 32 contenidors, n’hi ha 
13 –els que estan situats a prime-
ra línia de mar- que s’han decorat 

amb un vinil extern amb imatges 
de caire estiuenc per promoure 
d’una manera distesa la utilització 
d’aquests contenidors tant a nivell 
professional com de la ciutadania 
i els visitants en general. 

A Lloret de Mar, la campanya 
“Projecte Platges” es basa en l’am-
pliació de les àrees de recollida se-
lectiva, que han passat a ser un to-
tal de 117. Això fa que, a partir 
d’ara, hi hagi una àrea de recollida 

selectiva de vidre per a cada 350 
habitants. 
Des de l’any 2008, Lloret de Mar 
es manté amb el mateix nombre 
de tones de vidre recollit, que vol-
ta el milió. yy

Blanes i Lloret incentiven la recollida de vidre
  BLANES / LLORET DE MAR

Zona comercial de Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas

Presentació de la campanya a Santa Cristina. Foto: M. A. Comas

A Blanes, aquest estiu es pot anar 
a passar una jornada amb els pes-
cadors professionals. A Lloret de 
Mar, d’altre banda, es poden llogar 
vehicles de luxe per fer una volta 
per la ciutat.
L’Ajuntament de Blanes i la Con-
fraria de Pescadors de Blanes ofe-
reixen Pescaturisme: la possibili-
tat de poder embarcar-se durant 
un dia en un vaixell i compartir 
amb els pescadors una jornada de 
treball a l’hora que es gaudeix dels 
paisatges de la Costa Brava des de 
la mar. 
L’oferta s’ofereix fins el 30 de se-
tembre, i la informació es dóna en 
cinc idiomes: català, castellà, an-
glès, rus i francès. Hi ha tres ti-
pus d’excursions on es pot partici-
par segons la pesca que es vulgui 
conèixer de més a prop: arts me-
nors, sonsera i arrossegament. Ca-
dascuna ofereix una sèrie de con-
dicionants que s’han de tenir en 
compte a l’hora de triar-la. El què 
sí és comú en tots tres casos és que 

per participar-hi cal fer una reser-
va prèvia a l’Oficina de Turisme 
de Blanes. Un cop formalitzada 
la reserva, s’acorda una cita amb 
un guia que parli l’idioma sol·li-
citat, que s’encarrega de fer l’aco-
lliment. La trobada es fa al port 
el dia abans que s’ha contractat el 
viatge per començar a familiarit-
zar-se amb l’entorn.  La Confraria 
de Pescadors de Blanes participa 
amb un total de 13 embarcacions 
dels tres tipus de pesca que s’ofe-
reixen. 
La pista de gel, ubicada al centre 
de la vila, es presentà com una ac-
tivitat divertida i diferent, molt 
apte pel públic familiar, que n’ha-
via de gaudir tots els dies de juliol 
i agost en un horari de tarda-ves-
pre. A les poques setmanes, l’em-
presari que l’havia portat, la va re-
tirar per manca de públic.
Pel que fa la proposta de conduc-
ció de vehicles d’alta gamma, com 
Ferraris i Lamborgini, ha con-
vertit Lloret de Mar en la prime-
ra destinació catalana que ofereix 
aquests recorreguts pel centre de 

la vila. La conducció  de Ferraris 
es va realitzar per primer cop en el 

marc del Lloret Formula Weekend 
i el seu èxit ha propiciat que hagin 

sol·licitat dur a terme l’activitat de 
manera fixa. yy

Blanes i Lloret amplien la seva oferta 
turística
  BLANES / LLORET DE MAR

Arribada al port després d’un dia de pesca. Foto: Yoyo
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Joaquim Illas i Illas, en Falet, ha 
estat el primer pregoner cente-
nari de la vila de Blanes. Les se-
ves paraules van aportar detalls 
de la història del poble viscuts en 
primera persona que al princi-
pi  afirmava convençut: “El passat 
que jo recordo no fou pas millor 
que aquest meu present regalat. 
Tot i els problemes i els moments 
tristos que sempre hi ha a la vi-
da, el balanç és altament positiu. 
A la vida, si vas pel bon camí: te’n 
surts!”.  

«La tempesta va obligar a fer 
l’acte al Teatre i molta gent 

va quedar al carrer»

Respecte a quin moment de la 
història creu que ha estat el mi-
llor, en Falet ho té molt clar: “Jo 
em quedo amb el Blanes d’ara, 
perquè les persones tenen un 
benestar que abans era impensa-
ble. Abans, la crisi era permanent! 
Això si, abans potser es vivia més 
tranquil: ‘pobrets i alegrets’ que 
en dèiem”.

«Em quedo amb el Blanes 
d’ara, perquè les persones 

tenen un benestar que 
abans era impensable»

En aquest sentit, va donar a conèi-
xer molts detalls de la seva vida 
personal, lligada als canvis viscuts 
a Blanes. De què va treballar, com 

es divertia quan era petit i en la 
joventut i el fet destacat que la se-
va família va ser la primera de la 
població en muntar una botiga ti-
pus autoservei l’any 1968. 
En Falet va compartir alguns dels 
seus secrets per poder arribar a 
depassar la centúria: “Jo sopo avi-
at i vaig a dormir d’hora, perquè 
m’aixeco cap a tres quarts de set, 
esmorzo i a mig matí vaig a cami-
nar (...) Caminar i menjar sa, poc 
i bo, sobretot verdures, algun ser-
rà a la brasa o peix a la planxa que 
també m’agrada i, fins i tot de tant 

en tant: una copeta de vi negre, 
això si, ha de ser bo! A quarts de 
vuit ja he sopat i a tres quarts de 
deu ja dormo”. 

«Jo sopo aviat i vaig a 
dormir d’hora, perquè 

m’aixeco cap a tres quarts 
de set, esmorzo i a mig matí 

vaig a caminar»

Abans que una llarga ovació tan-
qués el discurs d’en Falet, ha re-
galat tothom amb un darrer con-
sell: “A la vida no s’ha de tenir por 

als nous reptes, ni als canvis. Això 
si, les coses s’han de fer ben fetes, 
“sin prisa pero sin pausa”, pensant 
molt bé allò que has de fer”. 

«Finalment, el pregó no es 
repetirà»

Al final, com no podia ser d’una 
altra manera, l’alcalde va lliurar a 
Joaquim Illas una reproducció de 
la Font Gòtica, la més alta distin-
ció que concedeix l’Ajuntament 
de Blanes, reservada tan sols als 
regidors i regidores que deixen el 

seu càrrec, així com als ciutadans 
i ciutadanes que han fet un desta-
cat servei al municipi, com és en 
aquest cas fer el pregó de la Fes-
ta Major.
El pregó, previst inicialment a la 
plaça dels Dies Feiners, es va ha-
ver de fer al Teatre per la forta 
tempesta que va caure quan ha-
via de començar l’acte (23 l/m2 
en menys d’una hora). La capa-
citat del teatre és limitada, i això 
va provocar que un bon nombre 
de persones es quedés al carrer, el 
que va generar diverses queixes i 
protestes.

«Joaquim Illas ha estat el 
primer pregoner centenari 

de Blanes»

Tot i que inicialment es va anun-
ciar que el pregó es repetiria un 
altre dia, finalment, el pregoner, 
la seva família i l’ajuntament van 
descartar aquesta opció.

«Al final del pregó, en Falet, 
va rebre una reproducció de 

la Font Gòtica»

Joaquim Illas recorda que “segun-
das partes nunca fueron buenas”, 
i que un pregó “és un acte irrepe-
tible” Quim Masferrer, el Foraster 
de Tv3, va tancar un acte que ha-
via començat amb més d’una hora 
de retard. L’ajuntament ha anun-
ciat que treballarà per tornar a 
portar en un futur Masferrer a 
Blanes. yy

«A la vida no s’ha de tenir por als 
nous reptes ni als canvis»
  BLANES

Joaquim Illas comentant el pregó al Josep Marigó. Foto: Yoyo

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
AGOST
Gresca a la fresca amb 
música dels 80 a l’actualitat

1 COPACÒCTEL DEBENVINGUDA

L’altra cara dels focs artificials
Són dos quarts d’onze. Acaba de 
sonar el tercer avís. Tots els llums 
s’apaguen menys la pantalla ge-
gant de plaça Catalunya. Comen-
ça l’espectacle. Des de fa 44 anys, 
Blanes organitza un dels concur-
sos de focs artificials de més pres-
tigi de l’estat. En 20 minuts es cre-
men milers de quilos de pólvora. 
Hores d’investigació i proves, es 
presenten al cel de Blanes en for-
ma de palmera, ventall o figura. 

«Queden lluny aquells anys 
en què els cotxes circulaven 
lliurament i intentaven anar 

fins al port a les deu de la 
nit»

 
Els focs aquàtics son un altre dels 
atractius de la nit, excepte al cas-
tell del diumenge 27 en que no 
n’hi va haver. Els aplaudiments, si 
l’espectacle es bo, no es fan espe-
rar. Si hi ha massa pauses, els pri-
mers xiulets fan acte de presència. 
L’inici dels focs del dissabte dia 26 
es va emportar una xiulada de les 
que fan història. Si un dia no hi 
havia d’haver problemes informà-
tics a l’hora de disparar, aquest ha-
via de ser el dissabte de Santa An-
na amb 250.000 persones al poble 
amb ganes de gaudir d’una gran 
nit. Resultat, una gran decepció.
La majoria de blanencs ho sap, els 
colors del semàfor són els més fà-
cils de fer. Per tant, el seu valor és 
mínim. A la majoria, li agrada que 
el color vagi acompanyat d’una 
forta traca. Un ritual aquest, que 
inicialment es repetia tres cops, 
sempre al voltant dels 26 de juli-
ol, festa de Santa Anna. Posterior-
ment es va ampliar el nombre de 
dies fins arribar a set. La crisi ho 
ha deixat en quatre nits. Per al-
guns, molt poques; per d’altres, 
fins i tot massa. Cal valorar la pos-
sibilitat d’augmentar els dies de 
focs però també la dotació econò-
mica de les pirotècnies. L’IPC no 
para de créixer i el fix no es pot 
mantenir molts anys igual. Si fos 
així, la qualitat se’n ressentiria.

«Si un dia no hi havia d’haver 
problemes informàtics a 

l’hora de disparar, aquest 
havia de ser el dissabte de 
Santa Anna amb 250.000 

persones al poble»

Tot, però, comença moltes hores 
abans. Els primers que es mobilit-
zen són els treballadors de les em-
preses concursants que preparen 
els explosius i el sistema de llan-
çament al voltant de Sa Palomera. 

Perquè tot sigui una festa, cada 
dia més de 150 persones treballen 
coordinadament per eliminar els 
riscos, i en cas d’algun problema, 
poder actuar amb la màxima ce-
leritat i seguretat.

«Cal valorar augmentar els 
dies de focs però també la 
dotació econòmica de les 

pirotècnies»

A partir de les set de la tarda co-
mencen les restriccions de tràn-
sit. Ja queden lluny aquells anys 
en què els cotxes circulaven lliura-
ment i intentaven anar fins al port 
a les deu de la nit quan ja no hi ha-
via espai per a deixar ni una agu-
lla. El resultat era evident, el pas-
seig totalment col·lapsat. Quan 
arribava l’hora, la gent baixava del 
cotxe, el deixava al mig de la cal-
çada i mirava els focs. Quan s’aca-
bava l’espectacle, tornava al vehi-
cle i esperava que l’embús, molt a 
poc a poc, s’anés desfent. A vega-
des, passaven hores.

«La majoria de blanencs ho 
sap, els colors del semàfor 
són els més fàcils de fer»

Encara recordo una trucada dels 
Mossos un dissabte de focs quan 
s’acabaven de desplegar a la Selva, 
“digues per la ràdio que la gent faci 
marxa enrere, que no es pot entrar 
a Blanes. Està tot col·lapsat. Cues 
des de Lloret de Mar, Can Barto-
lí de Tordera, i vehicles sense po-
der avançar des de  Santa Susanna, 
Malgrat i Palafolls”. Tothom sap 
que per veure els focs de Blanes un 
dissabte, el millor és arribar al ma-
tí, aparcar el més a prop de la faça-

na litoral possible, anar a la platja, 
fer un bon dinar, donar un tomb 
pel centre comercial, instal•lar-se 
a la platja ben aviat; i quan acaben 
els focs, prendre alguna cosa men-

tre el poble es buida.
La seguretat, però, no s’acaba amb 
el trànsit. Hi ha molta pólvora a Sa 
Palomera, i cal extremar les pre-
caucions. Cal comprovar els cali-

bres i segons el vent, situar el pú-
blic a menor o major distància de 
la zona de llançament. Els 20 mi-
nuts que dura l’espectacle tot ha 
d’estar a punt per si hi ha alguna 
incidència.

«Un problema informàtic 
desllueix els focs el dia que 
hi havia a Blanes 250.000 

persones»

Quan acaben els focs, cal com-
provar que tots els elements ha-
gin explotat. Després, tocar anar 
a controlar el correfoc, l’Ensorra’t 
o algun altre acte amb una gran 
afluència de públic. De matinada, 
quan tot s’ha acabat, arriba l’hora 
de descansar. Demà, es tornarà a 
repetir tot el procés.
El pla de Seguretat que redacta el 
Departament de Protecció Civil 
de l’Ajuntament de Blanes ha es-
tat escollit per l’ISP (Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, 
adscrit al Departament d’Interi-
or) per ser presentat a les Jorna-
des sobre el Sistema de Seguretat 
Pública que es faran enguany. yy

  LA CRÒNICA · JOAN FERRER

Els equips d’emergències preparats per si han d’actuar. Foto: Yoyo
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El 24 de juliol, diada de Santa Cris-
tina, el mar es despertà tranquil i 
el sol intens. Ben d’hora, els llore-
tencs van sortir al carrer per di-
rigir-se i aplegar-se a la Plaça de 
l’Església. Molts anaven vestits de 
blanc, com feien els antics pesca-
dors, i amb el típic mocador de 
Festa Major que aquest any ha es-
tat de color fúcsia perquè s’ha col-
laborat en la lluita contra el càncer 
de mama. La concentració davant 
l’església de Sant Romà és cada cop 
més notable; els equips de rem es 
troben i es saluden, tot fent-se fo-
tografies amb emoció i il·lusió; les 
autoritats i els convidats ja hi són 
presents amb grans expectatives 
de la festa, com comenta l’alcalde 
de Lloret, Romà Codina “encaro el 
dia d’avui amb molta emoció, mol-
ta il·lusió i alegria, és el dia més es-
pecial de l’any”. Després de la pas-
sada dels Obrers pels carrers del 
poble, tothom ja és a la plaça inclo-
sos els protagonistes de la jornada 
com el nou Obrer Major, Arseni 
Frigola; i les quatre Obreres:  Mire-
ia Fornaguera, Maria Babí, Sandra 
Palau i Marina Lloveras amb els 
seus angelets(nenes que les acom-
panyen durant la processó).

«Les obreres 2014 han estat 
Mireia Fornaguera,

Maria Babí, Sandra Palau i 
Marina Lloveras»

Les campanes repiquen al punt ho-
rari de les vuit, l’orquestra comen-
ça a tocar i la processó s’inicia pels 
carres principals de la vila fins a la 
platja, d’on Sa Relíquia embarca-
rà direcció cap a la platja de Santa 
Cristina. Tothom s’hi dirigeix amb 
tot tipus de vehicle. A la platja, hi 
ha 5 vaixells d’empreses particu-
lars posats a la disposició de tots 
aquells qui tinguin els tiquets(els 

quals s’han pogut aconseguir amb 
anterioritat al Museu del Mar) pels 
que vulguin seguir de ben aprop 
la processó per mar. També hi ha 
nombroses embarcacions particu-
lars. Aquestes no són les úniques 
opcions, ja que les empreses d’au-
tobusos també ofereixen de ma-
nera gratuïta el transport fins a la 
Plaça de la Sardana de Santa Cris-
tina. Hi ha moltes opcions, doncs, 
perquè tothom pugui gaudir de la 
jornada central de la Festa Major. 
Un cop a mar els llaguts fan la re-
gata “s’amorra, amorra” fins a la 
vorera de la platja de Santa Cris-
tina, aquest any la primera posició 
és pel Club de Rem Pescadors (ca-
tegoria masculina). Tots ho cele-
bren efusivament i des de la sorra 
arriben els aplaudiments de tota la 
platja. Quan els llaguts ja són tots 
a la cala comencen a desembar-
car els vaixells amb les autoritats, 
l’Obreria, els capellans, l’orques-
tra i Sa Relíquia. Torna la música 
amb el cant de la Salve, i amb ella 

la processó des de la sorra fins l’er-
mita de Santa Cristina. 

«Arseni Frigola ha viscut 
amb intensitat la primera 

diada de Santa Cristina com 
Obrer Major»

A dos quarts i deu d’onze sonen 
les campanes que indiquen l’inici 
de la solemne Missa amb l’acom-
panyament del cor parroquial “Al-
ba de Prima” i amb la col·labora-
ció de les Obreres en les lectures, 
la preparació de l’altar i la venera-
ció de sa relíquia alhora que el cor 
canta el cant dels goigs. En acabar 
la Missa tothom es dirigeix cap a 
fora l’ermita, a la Plaça del Pi, on 
ja hi ha  aplegats molts lloretencs 
en les llargues taules esperant que 
l’estofat estigui a punt. Les autori-
tats surten de la capella i fan les ul-
times remenades a l’enorme paella 
que conté el guisat. Ràpidament 
es comencen a servir plats i a om-
plir gots de vi, primer a les taules 

i després a totes aquelles perso-
nes que vulguin gaudir del tradi-
cional i suculent estofat de vede-
lla amb patates. Tothom menja i 
agraeix en silenci aquell deliciós 
esmorzar.

«Els Pescadors, en nois; i 
Santa Cristina en noies, 

s’imposen a les regates de 
llaguts»

Amb les forces renovades, la comi-
tiva es torna a posar en marxa des 
de la platja de Santa Cristina cap 
a la Vila. Té lloc, aleshores, la se-
gona versió de la regata de llaguts 
“s’amorra, amorra” amb les tripu-
lacions femenines (victòria per a 
l’equip de Santa Cristina). Molts 
assistents a la festa, però, es que-
den a passar el meravellós dia a la 
platja de Santa Cristina. A la tar-
da, a partir de les set, la Plaça de 
la Vila comença a emplenar-se tot 
esperant el Ball de Plaça o, també 
anomenada, la Dansa de les Al-

morratxes. Tothom busca lloc pels 
voltants ja sigui en les cadires col-
locades per l’ajuntament, en les 
terrasses dels bars... Qualsevol lloc 
és bo si ens permet tenir una mí-
nima visió de la plaça, que encara 
resta sense ningú al mig. Les auto-
ritats s’asseuen en cadires als peus 
del passeig i l’orquestra a costat de 
mar. A dos quarts de vuit surten 
les obreres de l‘Hotel Metromol, 
molt aplaudides per tota la plaça; 
es troben amb els Obrers i segui-
dament saluden a les autoritats. La 
música comença i la primera pa-
rella inicia el ball, en els següents 
compassos les altres s’hi van afe-
gint. Els vuit Obrers fan les vol-
tes tradicionals del ball i acaben la 
dansa trencant l’almorratxa al mig 
de la plaça; la llegenda diu que si 
aquesta es trenca la noia s’acaba-
rà casant durant l’any següent. La 
música canvia totalment per inici-
ar el “toquen a córrer”, moment on 
les quatre parelles acaben agafades 
del braç corren de manera circular 
al voltant de la plaça.

«Hi ha Ball de Plaça els 
dies 24 i 26, aquest de 
concurrència popular

Però Lloret encara no en té prou 
de festa, després del Ball de Pla-
ça es duu a terme una audició de 
sardanes, en la mateixa Plaça de 
la Vila per l’Orquestra Bisbal Jove. 
Les autoritats, l’Obreria i les per-
sonalitats convidades van acabar 
la jornada amb el sopar a la plaça 
del Pi de Santa Cristina. D’aques-
ta manera es va donar fi a la llarga 
jornada d’inici de festa Major de 
Lloret. Una festa que fa goig pel fet 
de veure a tot un poble, des dels 
més petits fins a les grans, empre-
ses i autoritats, bolcat per crear 
una jornada tan maca, solidaria i 
emocionant on tothom pot parti-
cipar-hi i sentir-s’hi acollit. yy

24 de juliol, Santa Cristina
  LA CRÒNICA · MIREIA CROS

Un dels momenmts culminants del ball de Plaça. Foto: M. A. Comas

Guanyadors nois, pescadors. Foto: M. A. Comas Guanyadors noies, Santa Cristina. Foto: M. A. Comas
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L’escriptor Elvis Mallorquí de Riu-
dellots de la Selva presentà a la sala 
d’actes de l’ajuntament de Lloret 
“Pagesos i homes de mar de Llo-
ret” amb la col·laboració de l’his-
toriador lloretenc Joan Domènech 
i Moner. El llibre ha estat publicat 
en la col·lecció “Es frares” sota la 
direcció d’aquest mateix historia-
dor, amb l’edició i la coordinació 
de l’ajuntament de Lloret.

«El llibre de Mallorquí 
permet conèixer el Lloret del 

segle XIV»

Aquesta col·lecció pretén divul-
gar els estudis d’interès per la po-
blació de Lloret. “Pagesos i homes 
de mar de Lloret” n’és el catorzè 
volum, el qual estudia el capbreu 
de la pabordia de novembre de 
1317-1320. Els capbreus són tex-
tos en els quals s’anotaven de for-
ma abreujada les confessions de 
terrenys a canvi de censos i pres-
tacions de la societat agrària sota 
el règim senyorial. Els capbreus 
estudiats en llatí formen part de 
la pabordia de novembre, anome-

nada així degut a que és el mes de 
l’any on l’administració de la ca-
tedral de Girona s’encarregava de 
regir els bens i propietats de Llo-
ret. Així doncs, aquests textos ens 
informen de les rendes degudes 
al senyor per part dels vassalls de 
la vila de Lloret durant uns anys 
concrets. 

«L’estudi es base en 
documents de l’arxiu de la 

catedral de Girona»

Gràcies a l’exhaust i llarg treball 
d’Elvis Mallorquí podem conèi-
xer diverses dades per descriure 
la societat lloretenca a principis 
del segle XIV com les localitzaci-
ons dels masos i diversos indrets 
geogràfics, els costums i les tradi-
cions,  l’organització social  i l’es-
tructuració de la riquesa, els topò-
nims familiars...

«El llibre forma part de la 
col·lecció Es Frares»

Tot això ens ajuda a comprendre 
i a reflexionar sobre el nostre pas-
sat sabent qui som i d’on venim i 
és que, com diu el mateix autor 

“el passat medieval de Lloret, no 
està tant amagat, hi és, però cal 
saber desglossar-lo una mica”. En 
aquesta línia Elvis Mallorquí tam-
bé va animar als assistents de l’ac-
te a informar-se, estudiar i difon-
dre el passat medieval de la vila; ja 

que l’arxiu de la catedral de Giro-
na dóna fàcil accés a les pabordies. 
A més, aquests documents estan 
conservats en forma de pergamins 
plegats i cosits, “una delícia pels 
més nostàlgic del paper”.
Joan Domènech i Moner, va 

“agrair, com a lloretenc, la feina 
i l’aportació d’aquest estudi, a El-
vis Mallorquí, el qual ajuda a sa-
ber qui som”. Aquest acte es va 
emmarcar a les portes de la festa 
major, la qual també recorda i per-
petua antigues tradicions. yy

«Pagesos i homes de mar de Lloret de Mar»
  MIREIA CROS

Elvis Mallorquí presentant el seu treball a la sala de plens. Foto: M. A. ComasEl mes de juliol ha estat molt in-
estable meteorològicament par-
lant. En prou feines s’han en-
cadenat tres dies de sol i calor 
intensa. Les precipitacions, més 
d’una vegada en forma de tem-
pesta, han fet acte de presència i 
han afectat actes previstos a l’ai-
re lliure i han complicat la vida 

al sector turístic. Cada cop s’im-
posen més les reserves de darrera 
hora, i si les previsions meteoro-
lògiques indiquen mal temps, les 
reserves no s’arriben mai a con-
cretar. L’ocupació de juliol ha bai-
xat lleugerament. Un dia de plu-
ja, i n’hi ha hagut molts, espatlla 
el negoci de les terrasses i redu-
eix notablement la venda de ge-
lats i begudes.

En el cas concret de Blanes, va 
ploure el primer i el darrer dia 
dela Festa Major. El primer dia 
va modificar el pregó; i el darrer, 
va obligar a suspendre el tradi-
cional Aplec de l’Amor a la cala 
Sant Francesc.
Per aquell dia hi havia previs-
ta una audició de sardanes, so-
par popular i l’actuació de Deu-
DeVeu. yy

Juliol passat per aigua

  BLANES

Escenari i platja buida per la pluja. Foto: Yoyo

  FESTA MAJOR BLANES

La Fira canvia de lloc

La fira d’atraccions dels Pins s’ha ubicat enguany als dos camps 
que fins fa poques setmanes utilitzaven els equips del CD Blanes. 
Hi ha hagut atraccions de grans dimensions. yy

4 dies de concerts a la platja

L’Ensorrat ha passat dels vuit dies del 2013, als quatre d’enguany. 
L’escenari el mateix, la platja central. Entre d’altres, han actuat: 
“Poncho K”, Se Atormenta una Vecina”, “Ragatunning”, “Green 
Valley” i “Betagarri”.
Amb els beneficis obtinguts a través de la gestió de la barra de 
bar de l’Ensorra’t moltes entitats juvenils podran gaudir d’un ca-
laix econòmic que els permetrà organitzar activitats durant l’any.
El festival està gestionat en nom de l’Ajuntament de Blanes pel 
Consell Local de Joventut, que compta amb la participació de di-
verses entitats del municipi. yy

Escenari infantil

Una de les novetats d’enguany ha estat l’espai habilitat al costat del 
monument a Ruyra dedicat als més menuts. Les activitats s’han 
fet a les tardes. yy

De camp de futbol a recinte firal. Foto: Yoyo

Actuació al càmping Roca. Foto: ACN

Espai dedicat al públic familiar. Foto: Yoyo
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Obert tots els dies de l’any fins a les 10 de la nit
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  MÚSICA A LLORET DE MAR   ...

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
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· MENÚ DIARI AL MIGDIA
· SOPARS DE DIJOUS A DIUMENGE
· ESMORZARS DE FORQUILLA

ELS CAPS DE SETMANA

NOU ESPAI GASTRONOMIC

Música Dance al Costa Music 
Festival

Costa Music Festival ha portat a les pistes d’atletisme de Lloret 
de Mar la millor música dance del moment amb discjòqueis de 
prestigi internacional. Entre els protagonistes del festival, hi ha-
via Brian Cross, Inna, Sergi Domen i Sergi Moreno.. yy

Ofrena Floral

El dia 26, Diada de Sant Elm, hi va haver missa a l’Església Parro-
quial, ofrena d’una corona de llorer en memòria de les persones 
que van perdre la vida a la mar, i el 30è Trofeu Sant Elm de vela. yy

XIè Clon Festival

A la primera nit d’aquest 2014, va actuar el conegudíssim i poli-
facètic Manel Fuentes, que, acompanyat per la seva banda, THE 
SPRING’S TEAM, va fer un recorregut per tots els èxits de Bruce 
Springsteen. Els concerts, de caire gratuït, es fan al passeig Ma-
nuel Bernat.. yy

30è aniversari del Casal de la 
Gent Gran

La commemoració va començar amb un dinar el dia 23, i diver-
ses activitats el divendres 25: sardanes, lliurament de diplomes, 
actuació de la Coral Tot Cor, berenar i ball. yy

Manel Fuentes en plena actuacio. Foto: M. A. Comas

Autoritats i membres del Casal. Foto: M. A. Comas

Espectacular escenari a les pistes d’atletisme. Foto:  M. A. Comas Ofrena floral el  dia de Sant Elm. Foto: M. A. Comas

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

 La primera actuació ha anat a 
càrrec de Joan Dausà que presen-
tà “On seràs demà?”.
Segons ha explicat l’obrer major 
de Santa Cristina, Arseni Frigo-
la, “els dies de concert fem una 
petita enquesta entre el públic, i 
molts lloretencs ens havien de-
manat la presència de Joan Dau-
sà”.

«S’han programat 4 
concerts, els divendres 

d’agost a les 22:30»

També hi ha prevista la presèn-
cia de Maria del Mar Bonet (dia 
8). Bonet actuarà acompanyada 

del guitarrista i músic Borja Pe-
nalba. “Oferiran una selecció de 
les millor cançons, en un concert 
molt mediterrani des de la plaça 
del Pi”, apunta Frigola.

«Hi ha dos escenaris: la 
plaça del Pi i l’interior de 

l’ermita»

El tercer concert el protagonitza-
rà Mon Roth (dia 15), “en aquest 
cas promocionem les propostes 
lloretenques amb Mònica Orpí 
Roth i La Flor Nouvelle” 
Tancarà el cicle l’actuació d’Indi-
ra Ferrer i Antoni Mas (dia 22) 
amb el concert “D’or, corall i per-
les. Tresors a l’església de Santa 
Cristina”. Els concerts es fan en 

dos escenaris, segons explica Fri-
gola, “els tres primers a l’exterior, 
a la plaça del Pi. El darrer, a l’in-
terior de l’ermita”.

«El programa inclou Joan 
Dausà, M. del Mar Bonet, 
Mon Roth, Indina Ferrer i 

Antoni Mas»

Abans i després de cada concert 
hi haurà servei de restauració. El 
preu de les entrades és de 15 eu-
ros. L’aparcament serà gratuït.
Entre els objectius de l’obreria 
per aquests propers mesos hi 
ha seguir potenciant i difonent 
les tradicions i arreglar l’aparca-
ment, un espai que actualment 
presenta algunes deficiències. yy

Nou cicle de concerts a Santa 
Cristina 

  BLANES

Concert de Joan Dausà. Foto: M. A. Comas

El client autocarista arriba a Llo-
ret de Mar durant tot l’any pro-
vinent especialment de França i 
Nord d’Europa; durant els mesos 
de temporada baixa són especi-
alment parelles de mitjana edat i 
gent gran i durant els mesos d’es-
tius es pot trobar tot tipus de pú-
blic, des de parelles joves a gent 
gran. L’estada es situa en uns 7 
dies.
Des de l’any 1975 la fira turísti-
ca RDA de Colònia (Alemanya) 
és una referència per tot el sector 
autocarista europeu que la consi-
dera una cita obligada per realit-
zar contactes professionals i per 

a conèixer les darreres tendènci-
es de mercats i destinacions tu-
rístiques. Enguany la RDA ha ar-
ribat a la seva 40 edició amb unes 
xifres estables de més de 14.000 
visitants professionals. L’alcal-
de de Lloret de Mar, Romà Co-
dina i el regidor de turisme, Jor-
di Orobitg, conjuntament amb 
tècnics de Lloret Turisme  i el 
Patronat de Turisme Costa Bra-
va, han acompanyat a empresa-
ris lloretencs i s’han reunit amb 
diversos operadors alemanys que 
treballen amb Lloret de Mar i la 
Costa Brava. Els viatges en auto-
car són un dels primers viatges 
en grup que es varen organitzar 
cap a Lloret i la Costa Brava quan 

els viatges en avió encara tenien 
uns preus molts elevats. L’entrada 
de línies de baix cost va provo-
car una davallada d’aquest tipus 
de viatge però els darrers anys les 
tendències mostren una millora 
com explica l’Alcalde de Lloret de 
Mar, Romà Codina “aquest sec-
tor s’ha anat reiventant amb pro-
postes interessants com l’opera-
dor Ostwest Reisen que combina 
els viatges en tren i autocar a la 
nostra destinació”.
També ha remarcat la important 
inversió realitzada per aquest 
sector “amb uns autobusos que 
estan equipats amb les tecnolo-
gies més modernes i ofereixen 
gran confort i comoditat”. yy

Lloret es promociona a la Fira 
autocarista de Colònia

  LLORET DE MAR
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Són el col·lectiu de pintors de Llo-
ret, que cada any per aquestes da-
tes, organitzen una exposició con-
junta on mostren els seus treballs 
en públic.

«S’han pogut apreciar 160 
obres»

Es tracta d’una exposició oberta 
a la participació de totes aquelles 
persones de la vila que practiquen 
algun tipus d’activitat dins les dis-
ciplines de les arts visuals i plàsti-
ques.

«Han exposat obres de 
professionals, aficionats, 
estudiants de Belles Arts i 

autodidactes» 

En aquesta exposició col·lectiva 
d’artistes locals no hi ha més filtre 
que el fet de viure a Lloret i de pre-
sentar una obra d’unes dimensions 
que permetin fer un muntatge co-
herent amb les limitacions de la sa-

la. És per aquest motiu que es trac-
ta d’un esdeveniment artístic que 
acull tot tipus de propostes rea-
litzades per artistes de tota índole 
vinculats a l’art ja sigui per hobby, 
ja sigui amb una intenció forma-
tiva, ja sigui com a forma de vida, 
etc. Per tant, entre els artistes hi ha 
professionals, aficionats que han 
après a pintar en acadèmies par-
ticulars o en centres cívics de Llo-
ret, estudiants de Belles Arts i auto-
didactes. En total la sala ha acollit 
enguany 160 obres, entre les quals 
en aquesta ocasió s’hi podia trobar, 
majoritàriament pintura però tam-
bé algunes escultures i algun tre-
ball artesanal.

«És un treball conjunt de 
l’ajuntament i el col·lectiu de 

pintors de la vila»

El regidor de Cultura, Arseni Fri-
gola, ha destacat que “un dels ob-
jectius fonamentals de la Regidoria 
és fomentar i donar suport als ar-
tistes locals, augmentant la progra-
mació pictòrica amb les seves ma-

nifestacions artístiques. Per aquest 
motiu i un any més, s’ha progra-
mat aquesta exposició col·lecti-
va d’artistes de Lloret, artistes que 

són per a nosaltres Denominació 
d’Origen (“D.O.”)” Aquest és un 
projecte creat conjuntament entre 
l’Ajuntament i el col·lectiu de pin-

tors de Lloret amb l’objectiu que si-
gui un esdeveniment perdurable 
en el temps,per tal de poder col·la-
borar i crear mostres conjuntes. yy

Un centenar d’artistes de Lloret exposen a 
la Casa de la Cultura
  LLORET DE MAR

Mostra de pintors lloretencs. Foto: M. A. Comas

El guanyador del Premi Quillat al 
millor fotògraf del concurs ha estat 
Enrique López-Tapia amb un total 
de 4 fotografies: 3 d’elles premiades 
i 1 finalista. Ha rebut un diploma, 
500 € i la medalla daurada CEF. 

«El Premi Quillat al millor fo-
tògraf ha estat per Enrique 

López-Tapia»

Per la seva banda, el Premi Quillat 
Social al millor fotògraf del con-
curs i soci de l’AFIC l’ha guanyat 
Carles Carreras Parera amb un to-
tal de 8 fotografies seleccionades al 
veredicte exclusiu de socis. Ha re-
but un diploma, 300 € i la medalla 
platejada CEF.

«El Premi Quillat
Social al millor fotògraf del
concurs i soci de l’AFIC l’ha 

guanyat Carles Carreras 
Parera»

El jurat d’aquesta edició ha estat 
format per Roderic Pla, Marcelo 
Caballero, Nati Martínez, Tato Ro-
ses, Jep Flaqué i Jaume Vila.
Des de l’AFIC s’ha fet un balanç 

molt positiu de l’actual edició, ja 
que s’ha superat el nombre de par-
ticipants i un cop més la quali-
tat dels treballs presentats ha estat 
excel·lent; destacant també els re-
sultats aconseguits per alguns dels 
socis de l’entitat, com Jonathan 

Gascó, que ha fet un primer premi 
en la secció d’esports o Albert Fon-
tàs, Xavier Xaubet, Maria Comas i 
Carles Carreras, tots ells amb una 
fotografia finalista. 
El lliurament de premis el van en-
capçalar la regidora de Cultura 

i Festes de l’Ajuntament de Bla-
nes, Lara Torres, acompanyada 
de la presidenta de l’AFIC, Glòria 
Sánchez, així com d’altres mem-
bres del consistori. Tots els amants 
del món de la fotografia en espe-
cial i de l’art en general han trobat 

en aquesta exposició la diversi-
tat de temes i estils que cada fotò-
graf ha imprès en els seus treballs 
presentats. Les seccions de què es 
composa el concurs són: Natura, 
Retrat, Macro, Paisatge, Art Ex-
perimental, Arquitectura, Esporti-
va, Bodegó, Estil Street, Mar i Col-
lecció. Fent un recorregut per les 
sales de l’exposició és fàcil d’enten-
dre la dificultat que ha tingut el ju-
rat qualificador, ja que la contem-
plació de cada treball submergeix 
l’espectador en un univers paral-
lel, una finestra oberta a la creati-
vitat on es poden descobrir milers 
de matisos. Com cada any per la 
Festa Major, l’Ajuntament de Bla-
nes amb la col·laboració d’AFIC 
Blanes,  ha organitzat la 20a edició 
del concurs Fotogràfic Focs i Fes-
tes 2014. El concurs compta amb 
dues seccions: Focs d’artifici i acti-
vitats de festa major.

«El concurs es divideix en 11 
categories»

Els participants, tothom que ho 
desitgi, opten als següents premis: 
Un primer premi de 150€ a la mi-
llor fotografia de cada secció i dos 
finalistes de 75€ a cada secció. yy

42è Trofeu Quillat de fotografia
  BLANES

Segons la informació de què dis-
posa l’Arxiu Municipal, són les 
primeres dones de Blanes que es 
van endinsar en el món de la fo-
tografia tant amateur com profes-
sional. Primer ho va fer Esperan-
ça Ros, durant els anys quaranta 
del segle XX, i posteriorment An-
na Maria Barnés, a mitjan de la 
dècada dels cinquanta. 

«Ros i Barnés van ser 
primeres dones de Blanes 
que es van endinsar en el 

món de la fotografía»

El fons que ha aconseguir conser-
var Anna Maria Barnés és ingent, 
ja que hi ha més de 31.000 imat-
ges de les quals és impossible des-
triar qui és la seva autora.
Totes dues treballaven en grup i 
així ho certifica l’enorme volum 
de fotografies recollides i desa-
des. Es tracta d’imatges que, bà-
sicament, realitzaven al marge de 
la botiga que regentava Esperan-

ça Ros al carrer Raval, Foto Ros.
De cara a la preparació de l’ex-
posició, l’Arxiu Municipal de 
Blanes ha fet una primera tria 
d’unes 4.000 imatges del total del 
fons que s’han digitalitzat i estan 
en procés de catalogació. D’en-
tre aquestes, se n’han seleccio-
nat unes 250, que han quedat in-
closes al catàleg. Filant més prim, 
val a dir que d’aquestes se n’han 
positivat unes 175 que formen el 
gruix del material gràfic exposat 
als dos espais de la Sala Munici-
pal García-Tornel.

«L’exposició es pot visitar 
fins al 14 de setembre»

Pel que fa a la cronologia de les 
imatges, els primers documents 
es poden datar a la meitat dels 
anys cinquanta, mentre que el 
gruix del fons se situa entre la dè-
cada dels anys 60 i dels 70. Els 
darrers documents en imatge 
corresponen a la dècada dels 90 
i són dos rodets de negatius en 
color de les pedregades del 26 de 

març i del 19 de juny de 1992.
L’exposició es pot visitar fins al 
14 de setembre i les dues sales on 
s’allotja (totes dues ambentrada 
pel Carrer Ample) estan obertes 
cada dia, de dilluns a diumenge, 
de 18 a 21 h.
L’Arxiu Municipal ha confeccio-
nat un catàleg que inclou una se-
lecció del fons d’imatges de les 
dues fotògrafes i que es pot ad-
quirir al preu de 10 euros. 
Aquesta exposició està en la línia 
d’anteriors mostres que ja ha or-
ganitzat durant els darrers anys 
l’Arxiu Municipal de l’Ajunta-
ment de Blanes amb les col·lecci-
ons que els han estat lliurades.

«Tenen un fons de 31.000 
imatges»

D’aquesta manera, fins ara ja hi ha 
hagut l’oportunitat de poder gau-
dir dels fons en imatge generats 
per fotògrafs com Joaquim Ro-
bert, els germans Padern, Fran-
cesc Salt, Rafael Bataller, els Ser-
rat, i l’any passat Juli Barber. yy

Anna M. Barnés i Esperança Ros: 
Apassionades per la fotografia

  BLANES

Anna M. Barnés visitant la mostra. Foto: Yoyo

...



16   LA MARINA LA MARINA   17AGOST DE 2014 AGOST DE 2014

  POLÍTICA   ...

Junqueras presenta a Àngel 
Canosa

El líder republicà presenta Àngel Canosa com a cap de llista 
d’ERC a Blanes. Àngel Canosa Fernàndez, de 44 anys, va néixer a 
Barcelona i està vinculat a Blanes des de fa molts anys. És advocat 
i ha exercit de jutge a la població blanenca. Actualment treballa 
en el seu propi despatx d’advocat. Per Canosa, “és un honor ser el 
candidat d’ERC, i poder treballar per Blanes”. yy

Nit Cubana amb Lucrecia

El líder republicà presenta Àngel Canosa com a cap de llista 
d’ERC a Blanes. Àngel Canosa Fernàndez, de 44 anys, va néixer 

La música ha tingut un paper destacat a la Festa Major de San-
ta Cristina. Lucrecia i Els Cremqats van actuar al passeig Manel 
Bernat. Pel mateix escenari també hi van passar la Big band de 
Blanes que va oferir una nit de jazz; i un concert organitzat dels 
Bucs d’assaig del Puntet. yy

Concert a benefici de Kuwonku

S’ha fet al Teatre de Blanes per ajudar a l’Associació per al Desan-
volupament Agrícola de Kuwonku (Gàmbia).
Hi van participar Els Crac d’Andi, joves amb síndrome de Down; 
Cor Jatakendaya i Falsterbo Marí. yy

El País que volem

A la 1a Jornada de reflexió organitzada per ANC, CiU, CUP, ERC, 
ICV-EUIA i Procés Constituent, L’historiador Agustí Barrera va 
parlar de “La República Catalana: els valors republicans i el marc 
nacional”.  Les jornades de reflexió es plantegen, segons els or-
ganitzadors, “per construir un país, on tot pot ser replantejat”. yy

Súma+e es presenta a Blanes

Súmate es una associació que agrupa persones de parla castellana 
que defensen el dret a decidir, i majoritàriament el Sí-Sí a la con-
sulta del proper 9-N, segons explica Ana Hinojosa, portaveu a la 
comarca de la Selva.
Súmate es va crear el maig del 2013. Els seus objectius van més 
enllà del 9-N. yy

Canosa, Junqueras i Pla al carrer Ample. Foto: Yoyo Ritmes caribenys amb Lucrecia. Foto: M. A. Comas

Actuació del Cracs d’Andi. Foto: YoyoXerrada d’Agustí Barrera a la sala de plens. Foto: Yoyo

Presentació a Blanes. Foto: Yoyo

L’obra porta per títol “Oh, 
l’amor!”. Aquest concurs és una 
eina educativa que va néixer l’any 
1998 i que pretén estimular la 
creació entre els compositors i 
sobretot introduir als escolars al 
món de l’òpera. 

«Es vol introduir l’òpera als 
escolars»

La composició de Mario Ros se-
rà interpretada per nois i noies 
en edats similars d’aprenentatge.
La part coral anirà a càrrec de 
tres-cents alumnes de primer i 
segon de secundària, al seu cos-
tat hi actuaran un grup de joves 
cantants i un Cor que s’anomena 
d’escena per reforçar el gran cor 
i, tot, acompanyat per joves mú-
sics. En aquest cas a més, l’òpera 
demana dos solistes professionals 
i quatre joves solistes. Per entrar 
en la convocatòria calia presentar 
una part de l’òpera composada, a 
més de la seva descripció, un re-
sum de l’argument, una fitxa tèc-

nica sobre els cantants i l’orques-
tra, així com el material per a 
assaig de la part ja composada. El 
compositor ha d’entregar l’obra 
acabada el mes de setembre i lla-
vors serà el propi Liceu qui s’en-
carregà de formar al professorat 
de secundària implicat per a pre-
parar el cor dels tres-cents estu-
diants. “Oh, l’amor!” I tindrà una 

durada aproximada de 45 mi-
nuts.

«Oh, l’amor!, s’estrenarà el 
maig del 2015»

L’estrena està programada pel 
mes de maig de 2015 dins de l’ac-
tivitat del Liceu: Òpera a secun-
dària. yy

Santiago Vidal, magistrat de l’Au-
diència de Barcelona, ha estat un 
dels convidats a “Les xerrades del 
Procés” que organitza periòdica-
ment el Procés constituent de Bla-

nes. Vidal va parlar dels treballs 
que s’estan fent per poder dispo-
sar d’una constitució catalana i 
de la seva visita al Consell Gene-
ral del Poder Judicial, per explicar 
i defensar la seva implicació en 
aquest procés. També es van trac-

tar temes com ara la reforma de la 
justícia o el dret a la justícia gra-
tuïta. Teresa Forcades i Vila, met-
gessa, teòloga i monja benedictina 
i l’economista Arcadi Oliveras són 
els impulsors del Procés Constitu-
ent a Catalunya. yy

Mario Ros guanya el concurs 
«Òpera secundària» al Liceu

Un dels redactors de la 
constitució catalana visita Blanes

  BLANES

  BLANES

Mario Ros en una xerrada a Aula Blanes

Santiago Vidal a l’Esbarjo. Foto: Yoyo

Els Docus a la fresca de Blanes 
arriben a la cinquena edició.
Es preveuen cinc documentals, 
cada divendres d’agost al vespre, 
per reflexionar i debatre sobre te-
mes socials, segons explica Toyo 
Hinarejos, portaveu de La FO-
CAL, entitat organitzadora.
Per començar, el divendres 1 
d’agost, es parlà de l’homosexu-
alitat a Uganda amb la projecció 
del documental “Call Me Kuchu”.
El dia 8, “Stop, rodando el cam-
bio” sobre la crisi social; el 15, 
“Las Flores del Muro” sobre el 
Sàhara; el 22, “Oligopoly 2” so-
bre la crisi energètica; i per tan-
car el cicle, el dia 29 d’agost, una 
projecció local, “Davant del Mar” 
sobre la història de la Casa del 
Poble i la Cooperativa La Blan-
dense. Les projeccions, sempre a 
les deu del vespre, es fan a la pla-
ça Verge Maria. Després de visi-
onar el documental s’obre un de-
bat entre els assistents. Les Nits al 
Marimurtra, són una de les pro-
postes estiuenques que forma des 
de fa anys part del calendari lúdic 
i cultural de la població blanen-
ca. L’any passat es van programar 
10 concert amb un total de 1.865 
espectadors, i una ocupació del 
85%. Per aquest 2014, també 
s’han previst deu actuacions, les 
primeres els dies 1 i 2 d’agost. El 
divendres dia 8 d’agost s’ha pro-
gramat una nit local amb Nu + 
Soulbug. L’endemà actuarà Joan 

Rovira. El cap de setmana de 15 
i el 16, hi haurà l’actuació de The 
Free Fall Band (divendres) i Hall-
dor Mar (dissabte). La Iaia serà al 
Marimurtra el 22; i el 23, Bruno 
oro presentarà “Viatge de l’home 
que esturnuda”. Pel que fa al dar-
rer cap de setmana del mes: Cris 

Juanico amb “Dues pedres” (dia 
29) i Joan Dausà i el seu “On se-
ràs demà?” (dia 30). El Convent 
acull aquest mes una de les nove-
tats musicals de l’estiu, “Els direc-
tes”. Concerts de tribut a Queen 
(9 d’agost), Abba (dia 16) i Meca-
no (22). yy

Els documentals i les propostes 
musicals omplen les nits d’agost a 
Blanes
  BLANES

X-tramp al Marimurtra 2013. Foto: La Selva comunica

Docus a la fresca 2013. Foto: Quim Llorens
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COMARQUES

El món casteller passa per un 
dels millors moments de la seva 
historia. Una activitat que anys 
enrere pràcticament estava re-
servada a les comarques de Tar-
ragona, cada cop té més adeptes 
arreu del país. 

«Se’ls coneix com “Els ma-
duixots” pel color de la se-

va camisa»

La idea de crear la colla de Cas-
tellers de l’Alt Maresme “Els ma-
duixots” es va començar a gestar 
el 25 d’octubre de 2013, en una 
trobada informativa per tal de 
començar a donar vida a la cri-
atura. L’objectiu principal de la 
colla és el de representar sis po-
blacions veïnes que formen part 
de l’Alt Maresme (Calella, Pine-
da, Santa Susanna, Malgrat, Pa-
lafolls i Tordera), amb la inten-
ció d’aglutinar el màxim de gent 
possible per tal d’arribar a esde-

venir una colla gran amb el pas 
dels anys. Fins aquell moment, 
les colles més properes eren les 
de Salt i Mataró. Un mes després, 
concretament el 30 de novembre 
de 2013, van celebrar l’assemblea 
constituent de la colla, aprovant 
els estatuts, establint la junta di-
rectiva i l’equip tècnic, i votant el 
color de la camisa, inclinant-se 
finalment pel vermell madui-
xa. Actualment duen a terme els 
assajos a la població de Pineda 
de Mar, concretament al Col·le-
gi Sant Jordi, emplaçat al Carrer 

Verdaguer número 15. Els dies 
d’assaig són els dimarts i els di-
vendres, de 19h a 20h per la ca-
nalla exclusivament, i de 20h a 
22h per a adults i canalla.

«La seva creació es va co-
mençar a gestar l’octubre 

de 2013»

Aquest mes d’agost faran cas-
tells, entre d’altres indrets, a San-
ta Susanna (10), Malgrat de Mar 
(16), Tordera (24) i Pineda de 
Mar (31). yy

La febre castellera arriba a 
l’Alt Maresme
  ...

  ...

Inundart

Inund’Art Palafolls ha celebrat la 
seva primera edició dedicant un 
dia plenament a l’art en moltes de 
les seves expressions.

«Inund’art surt per primera 
vegada de Girona»

Així el dia 12 de juliol hi va ha-
ver fins a quatre espectacles de 
disciplines tan dispars com són la 
dansa vertical o el teatre de tite-
lles familiar; al mateix temps que 
l’edifici MiD acollia dues instal·la-
cions artístiques i el carrer Major 
estava inundat de pregoners tem-
porals que presentaven les obres 

de fins a vuit artistes. Durant to-
ta la setmana es va poder visitar al 
Casal de la Dona - Masia Can Flo-
renci, l’exposició Perímetres d’An-
na Fando. 
L’exposició Perímetres mostrava 
l’angoixa en l’espai quotidià. 

«Hi va haver exposicions 
al carrer i 4 espectacles 

multidisciplinars»

Fins ara, Inund’art mai no havia 
sortit de la ciutat de Girona on 
any rera any, l’art emergent pren 
els carrers de la ciutat. Aquest 
2014, un bocí de la mostra, ha ar-
ribat al Maresme, més concreta-
ment a Palafolls. yy

Diversos artistes van exposar al carrer

Foto de família duant una actuació a Blanes. Foto: Yoyo

OBERT PERÍODE D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 
DE L’ESCOLA DE TENNIS COM A ACTIVITAT 

EXTRAESCOLAR PER AL CURS 14/15
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

  ...

Hombres G amb La Casa dels 
Xuklis 

La formació ha participat en una divertida sessió fotografica pel 
projecte Nen Gran que lidera el fotògraf Òscar Rodbag.
L’objectiu és recaptar fons per poder finançar La Casa dels Xuk-
lis on s’allotjen les famílies que han de desplaçar-se fins als hospi-
tals de referència de Barcelona mentre l’infant rep el tractament.
La col·laboració s’ha realitzat a l’Hotel Guitart Monterrey (Llo-
ret de Mar), Hotel Oficial del Festival de Cap Roig, que convida 
a tots els artistes que s’allotgen durant el certamen a col·laborar 
amb aquest projecte solidari per tercer any consecutiu. Fins ara 
ja  han col·laborat artistes com George Benson, James Morrison 
o Vicente Amigo, entre molts altres. yy

Hombres G. fent Xuklis. Foto: Òscar Rodbag

Fa dos anys, el PSC i CIU van 
aprovar un acord amb SABA 
per deu anys per implantar zo-
nes blaves a bona part del mu-
nicipi, especialment, als sectors 
més properes a primera línia de 
mar i zona comercial. Resultat, 
l’aparcament que hi ha darerra 
els antic pavellons, pràcticament 
buit i la gent que va a la platja a 
municipis veïns provocant un 
greu perjudici al sector comerci-
al i turístic.
En el ple del darrer dia de juli-
ol, CiU, va presentar una mo-
ció on proposava dedicar l’antic 
camp de futbol –on aquests dies 
hi ha hagut la fira- a aparcament 
gratuït. Segons Joaquim Torreci-

llas, portaveu de CiU, les zones 
blaves són un desert i cal buscar 
solucions. EUiA-ICV va presen-
tar una esmena a la totalitat amb 
tres punts:
Garantir als ciutadans els antics 
camps de futbol com a espai de 
lleure, veïnal i juvenil. Negociar 
amb SABA la recuperació d’al-
gunes zones blaves de cara el 
proper any i estudiar la possibi-
litat d’arribar a un acord amb els 
propietaris de solars en desús de 
la Plantera per habilitar-los com 
a zona d’aparcament.
Per Víctor Catalán, “Saba podria 
presentar una demanda patri-
monial si es col·loca un aparca-
ment gratuït al costat mateix de 
la zona blava”.
L’alcalde Josep Marigó, ha reco-

negut que es va signar l’acord 
perquè l’ajuntament necessita-
va diners per a cobrir serveis. 
Al mateix temps ha recordat 
que l’aparcament del pavelló, Sa-
ba hi ha invertit 250.000 euros i 
en tres anys, l’espai tornarà a ser 
municipal.
Al final, la majoria de regidors 
(els 16 del PSC, EUiA, PPC i 
Lourdes Fàbrega) van optar per              
l’esmena a la totalitat. A l’apro-
var-se aquesta esmena, ja no es 
va votar la proposta de CiU.
En el mateix ple també es va 
aprovar a proposta d’EUiA-ICV 
treballar per redactar un Pla de 
Mobilitat de Blanes que definei-
xi i prioritzi les actuacions en te-
mes de circulació, aparcaments...
al conjunt de la vila. yy 

El Ple de Blanes torna a 
debatre sobre les zones blaves

  BLANES

En el primer aniversari de la 
seva defunció, s’ha fet un acte de 
reconeixement i s’ha inaugurat, 
a la Casa Saladrigas, l’exposició 
fotogràfica “En Quim a l’objec-
tiu” organitzada per l’AFIC, de 
la qual n’era soci fundador.
La mostra recull diverses instan-
tànies del fotoperiodista, “prota-
gonista per fi després d’ajudar a 
ser-ho a milers de persones al 
llarg de la seva vida a través de 
la seva càmera”, segons expli-
ca Glòria Sánchez, presidenta 
de l’AFIC. Antoni Reyes, direc-
tor de l’Arxiu Municipal, recor-
da que “fa 10 ja es va fer una 
gran exposició amb obres de 
Robert”. Altres col·lectius com el 

Club Rotary o el Servei de Ca-
talà de l’ajuntament de Blanes 
també van participar en l’home-
natge. El cartell que encapçalava 
l’exposició era un collage foto-

gràfic amb centenars d’instantà-
nies que ajudaven a configurar 
un elaborat fotomosaic que for-
mava la imatge de Joaquim Ro-
bert. yy

Blanes recorda Joaquim Robert
  BLANES

La vídua i la filla de Robert durant l’homenatge. Foto: Yoyo

Zona blava dels Pins el dia 1 d’agost a les 1200. Foto: Yoyo

Aquest espai
està disponible per
a la seva empresa

T. 660 08 90 90
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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

  SUCCESSOS BLANES

Núvol tòxic

Un centenar de desallotjats de 3 càmpings de Blanes per un nú-
vol tòxic. Els fets es van produir al càmping Roca. Un socorrista 
va barrejat malament 35 litres de clor i 15 litres d’àcid clorhídric.
L’incident va obligat el SEM a atendre un total de 7 persones per 
símptomes d’irritació a les vies altes i picor als ulls, quatre dels 
afectats van ser traslladat a l’hospital, cap de greu. yy

Controls a l’estació de RENFE

El dispositiu ‘Via’, anomenat així per la seva relació amb els trens, 
té per objectiu garantir la seguretat a la zona d’oci dels Pins de 
Blanes. Es treballa perquè els joves no arribin a la zona d’oci amb 
drogues o armes. Des del maig s’ha fet en quatre ocasions. yy

Agressió a un mosso d’esquadra

Un agent dels Mossos d’Esquadra resultaa ferit a Blanes després 
de rebre diverses ganivetades al cap mentre participava en un in-
grés no voluntari d’un malalt mental, Juan García Baena. El mos-
so va ser operat d’urgència i va rebre trenta punts de sutura. 
Baena ja va matar un home l’any 2006 al veïnat de la Plantera. El 
cas va arribar a judici a l’Audiència de Girona dos anys més tard. 
Aleshores el tribunal li va imposar sis anys d’internament psi-
quiàtric per un delicte d’homicidi amb abús de superioritat apli-
cant-li un eximent incomplet d’alienació mental. yy

Actuació al càmping Roca. Foto: ACN

Controls a l’estació. Foto: ACN

Baena el dia del  judici per homicidi. Foto: Yoyo

COMARQUES

Es tracta d’un treball d’Alexis 
Serrano que permet aprofundir 
en el coneixement de la comarca 
maresmenca. Segons Serrano, “el 
Maresme és una comarca desco-
neguda i poc valorada”.

«El llibre es divideix en 
quatre apartats: la Terra i 
el Mar, Els Fets, La Gent, i 

Festes i Gastronomia»

El pròleg és de Jordi Pujol i So-
ley, “un gran coneixedor del Ma-
resme i del país”, segons apunta 
Serrano. Segons Pujol, “no es pot 
entendre el Maresme sense par-
lar del tren”. De la comarca tam-
bé destaca “la seva sensibilitat 
cultural i artística”.

«El pròleg és de Jordi Pujol 
i Soley»

El llibre s’ha dividit en quatre 
parts: La Terra i el Mar, Els Fets, 
La Gent, i Festes i Gastronomia.

Entre les “anècdotes” en podem 
trobar sobre la història i les lle-
gendes del Castell de Palafolls, 
Horsavinyà i Sant Pere de Riu, 
el castell de Santa Florentina, els 
molins de Tordera, la bibliote-
ca de Pineda el Far de Calella o 
l’ajuntament de Malgrat de Mar.

També es parla de diversos per-
sonatges relacionats amb la co-
marca com ara Josep Puig i Ca-
dafalch, Salvador Espriu o Josep 
Maria Pons i Guri.
A nivell de festes, s’analitza i s’ex-
plica entre d’altres, l’Aplec de 
l’Erola, la coca de Llavaneres, la 
missa de les Santes de Mataró o 
la Nit dels Naps d’Arenys de Mar. 
En el capítol dedicats als fets hi 
podem trobar informació so-
bre el Canet Rock, la primera 
consulta sobiranista d’Arenys de 
Munt, la Guerra Civil, el tèxtil... 
Un terç del llibre es basa en la re-
cerca de l’autor. La resta, en l’ex-
tensa bibliografia que hi ha sobre 
la comarca.
1001 curiositats del Maresme 
forma part de la mateixa col·lec-
ció d’Edicions Robinbook on hi 
podem trobar el llibre “1.001 cu-
riositats de Catalunya” o “1.001 
curiositats de Vic –Osona-. yy

Presenten 1001 curiositats del 
Maresme
  ...

La Generalitat concedeix 500.000 euros al 
Museu del Turisme de Calella
Aquesta subvenció se suma a la ja 
concedida pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FE-
DER) i a la de la Diputació de Bar-
celona. Després d’aquestes aporta-
cions, de moment, el cost total del 
projecte bàsic del Museu del Tu-
risme està subvencionat prop d’un 
70%. Serà el primer museu dedi-
cat al turisme del món.

«Estarà situat en una nau 
de 1.300 m2 de la Fàbrica 

Llobet-Guri»

El nou equipament cultural esta-
rà ubicat a la nau oest de la Fàbri-
ca Llobet-Guri i comptarà amb un 
espai de 1.300 m², dividit en tres 
espais diferenciats i amb una part 
central on s’explicarà tot allò que 
envolta el món del turisme. 
El projecte bàsic preveu que l’accés 
a l’exposició, es faci a través d’una 
zona de promoció turística tant de 

la ciutat, com comarcal i de la res-
ta de Catalunya, que podrà funci-
onar independentment de l’horari 
del museu. La part central es di-
vidirà en set àmbits que acolliran 
tots aquells aspectes vinculats al 
turisme. Així, hi haurà un primer 
apartat dedicat a la seva història, 
un segon al fet d’anar de vacances, 
un altre a la manera de preparar el 
viatge, un quart a com triar la des-
tinació, un cinquè destinat a l’hos-
taleria i la restauració, un sisè als 
souvenirs i altres records i un setè 
a l’evolució de Calella com a desti-
nació de turisme de masses. 

«Serà el primer museu 
d’aquestes característiques 

del món» 

Cadascun dels àmbits tindrà un 
element central al voltant del qual 
pivotarà tot el contingut de la sa-
la. D’altra banda, també està pre-
vist un espai dedicat a l’Organitza-
ció Mundial del Turisme. yy La Fàbrica Llobet serà la seu del Museu del Turisme. Foto: Joan Ferrer

Portada de 1001 curiositats del 
Maresme

   CALELLA

  SUCCESSOS LLORET DE MAR

Evacuació preventiva

Un incendi en una rostisseria de l’avinguda d’Amèrica de Lloret 
de Mar va obligar a desallotjar de manera preventiva els clients 
d’un supermercat i els veïns d’uns apartaments turístics. Les eva-
cuacions es van fer perquè hi havia una gran quantitat de fum.
El foc es va declarar al migdia del dimecres 31 de juliol. No s’han 
de lamentar danys personals.  Els bombers van donar per extin-
git l’incendi en menys d’una hora. Un cop apagades les flames i 
desaparegut el fum, tothom va poder tornar al seu apartament, i 
el supermercat reobrir les portes.
Hi van intervenir Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esqua-
dra i Policia local. Els fets van passar el dimecres trenta de juli-
ol al migdia. yy

Actuació al veïnat de Fenals. Foto: Bombers
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ESPORTS

De curses populars n’hi ha de 
moltes classes, de curses com 
Costa Music Run, no tantes, mi-
llor dit, pràcticament cap.

«La pràctica esportiva es 
barrejava amb la música i la 

pluja de colors»

Els organitzadors del Costa Mu-
sic Festival amb la implicació de 
l’atleta lloretenc Àngel Mullera, 
van preparar pel dimecres 16 de 
juliol un esdeveniment esportiu 
carregat de color i música. L’ac-
tivitat física, quedava en un se-

gon pla, i la competició per arri-
bar primer no va existir.

«El Costa Music Run va obrir 
la Festa Major»

Es tractava d’una cursa de 5 kilò-
metres que donava el tret de sor-
tida als actes de Festa Major de 
Santa Cristina 2014.
La carrera, un estil de HoliRu-
no Carrera dels Colors, comen-
çà a les vuit del vespre i va re-
córrer l’avinguda Just Marlès per 
acabar al Passeig de Cúllar on hi 
va haver la festa final amb mú-
sica a càrrec de diferents discjò-
queis locals. 

Fins aquí, tot més o menys nor-
mal. Durant el trajecte, però, 
els participants, als quals es de-
manava anar vestits de blanc; es 
van veure envoltats de pintura en 
pols que anava canviant de color 
durant els diferents trams.Aques-
ta situació,provocava que molts 
atletes, en comptes d’anar enda-
vant, tornessin enrera per gaudir 
de nou, de la pluja de colors. L’or-
ganització facilitava unes ulleres 
de sol per evitar problemes en els 
ulls. També, repartits pel recorre-
gut, hi havia diversos disjòqueis.
En definitiva, una gran festa de 
l’esport, els colors i la música per 
a petits i grans. yy

  ...

29a Travessia a la Badia de 
Lloret

Un total de 260 nedadors van prendre part a la 29a edició de la 
prova que organitza el CN Lloret.
Oriol Moreno i Anna Carrión van ser els més ràpids a la prova 
de 1.200 metre. A la 450, Joan de la Vega va dominar en categoria 
masculina, i Xania Aymerich, en la femenina. yy

El futbol platja torna a Blanes

Ho ha fet els dies 19 i 20 de juliol de la mà de l’Atlètic Blanes.
Hi va haver la competició entre equips i concurs de xilenes i fal-
tes. El guanyador es va emportar un premi de 600 euros. yy

Campus Barça

En aquesta tercera edició hi ha hagut 102 participants de 6 a 14 
anys provinents de diversos països. Així, hi havia nois i noies de 
Rússia, Bielorússia, Corea, Ucraïna, Estats Units, Japó, Itàlia i fins 
i tot un equip sencer de jugadors de Mèxic DF. La resta de Cata-
lunya i l’estat espanyol. yy

Sortida de la travessia. Foto: M. A. Comas

El futbol platja ha tornat a Blanes. Foto: Yoyo

Cloenda Campus FC Barcelona. Foto: Ajuntament de Blanes

Molt més que una cursa 
popular

  LLORET DE MAR

Sergio Castilla formava part de 
l’equip 38Team que va realit-
zar un total de 714 voltes al Cir-
cuit de Catalunya. Van ocupar 
la quarta posició de la general i 
la segona de la seva categoria, 
l’SBK. 
Portaven una Kawasaki ZX10R 
i només els van superar tres 
equips mundialistes. Els com-
panys d’equip de Castilla van ser 
Dulcet, Riutort i Ribelles. yy

Un blanenc triomfa a les 24 hores
  BLANES

L’equip 38Team després de rebre el trofeu per la seva bona actuació.

Tram de la cursa protagonitzat pel color groc. Foto: M. A. Comas

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



24   LA MARINA LA MARINA   25AGOST DE 2014 AGOST DE 2014

L’AGENDA

LLORET DE MAR. AGOSTBLANES. AGOST

DIA 6
VIES BRAVES / SEA 
SWIMMING LANES
16.00 h, Casa del Mar. Platja de 
Fenals

DIA 7
PETITS RECITALS D’ESTIU. 
DUET FLABIOLS per Bàrbara 
Ardanuy i Cristina Mir
19.30-20.00 h, Església 
Parroquial Sant Romà

Dia 8
VISITA TEATRALITZADA JUST 
MARLÉS
21.00 h, Museu del Mar
CONCERT MARIA DEL MAR 
BONET
Música a Santa Cristina
22.30 h, Plaça del Pi- Santa 
Cristina

DIES 8 -10
FIRA MARINERA
11.00-22.00 h, Fenals. Carrer 
Puerto Rico
FESTES DE MONT LLORET
Programes a part

DIA 9
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
17.00-20.30 h, Pati de Ses 
Escoues i església
SARDANES COBLA SANT 
JORDI
22.30, h Pl. de la Vila

DIES 9-10
FESTES DE MAS ROMEU 
Programes a part

DIA 10
MERCAT DE 
COL·LECCIONISTES I 
BROCANTERS.
EXPOSICIÓ DE VEHICLES 
CLÀSSICS
9.00-14.00 h, Pl. Pere Torrent

DIA 12
CONTES AL SO DEL PIANO
19.00 h, Pati de la Sala Infantil 
Biblioteca

DIA 13
PETITS RECITALS D’ESTIU
LOS SONIDOS DE LA MADRE 
TIERRA
Musica del Altiplà, instruments 
autòctons i poesia
19.30- 20.00 h, Esglesia de Sant 
Romà

DIES 15-17
FESTES DEL MOLI, MAS 
VILÀ, CAN RIBALAIGUA
Programes a part

DIA 15
VISITA TEATRALITZADA JUST 
MARLÉS
21.00 h, Museu del Mar
FIRA DE PRODUCTES 
ARTESANS
16.00-22.00 h, Plaça de la Vila
CONCERT DE MON ROTH
Música a Santa Cristina
22.30 h, Ermita de Santa 
Cristina
CLON FESTIVAL 
MOONWALKERS
TRIBUT A MICHAEL 
JACKSON
22.15 h, Roca d’en Maig

DIA 16
VIES BRAVES / SEA 
SWIMMING LANES
10.00 h, Casa del Mar. Platja de 
Fenals
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
17.00-20.30 h, Pati de Ses 
Escoues i església
SARDANES COBLA FLAMA 
DE FARNES
22.30 h, Pl. de la Vila

DIA 18
DIA BANDERA RUSA
20.30 h, Casa Rusa

DIA 19
HAPPY JÚNIOR D’HONGRIA
Concert. 70 músics amb 
acordions
16.30 h, Plaça Pere Torrent

DIA 20
VIES BRAVES / SEA 
SWIMMING LANES
16.00 h, Casa del Mar. Platja de 
Fenals

DIA 21
PETITS RECITALS D’ESTIU
per David Iglesias i Momoko 
Furukawa
19.30-20.00 h, Església 
Parroquial Sant Romà
HAPPY JÚNIOR D’HONGRIA
Concert. 70 músics amb 
acordions
16.30 h, Plaça Pere Torrent

DIES 22-24
FESTA DE FENALS SANTA 
CLOTILDE
Programes a part
FIRA MARINERA
11.00-22.00 h, Fenals. Carrer 
Puerto Rico

DIA 22
FIRA DE PRODUCTES 
ARTESANS
16.00-22.00 h, Plaça de la Vila

VISITA TEATRALITZADA JUST 
MARLÉS
21.00 h, Museu del Mar
ANTONI MAS I INDIRA 
FERRER-MORATÓ
Música a Santa Cristina
19.30-20.00 h, Ermita de Santa 
Cristina
FESTIVAL PAMBOLI
Actuacions Musicals. Sant Pere 
del Bosch

DIA 23
SARDANES JOVENÍVOLA DE 
SABADELL
22.30 h, Pl. de la Vila
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
17.00-20.30 h, Pati de Ses 
Escoues i església

DIES 23-24
FIRA ANTIQUARIS
10.00-22.00 h, Passeig Jacint 
Verdaguer

DIA 28
PETITS RECITALS D’ESTIU
RECITAL DE GUITARRA I 
SOPRANO per Josep Soto i 
Tamara Alexeeva
19.30-20.00 h, Església 
Parroquial Sant Romà

DIA 29
FIRA DE PRODUCTES 
ARTESANS
16.00-22.00 h, Plaça de la Vila
VISITA TEATRALITZADA JUST 
MARLÉS
21.00 h, Museu del Mar

DIA 30
VIES BRAVES / SEA 
SWIMMING LANES
10.00 h, Casa del Mar. Platja de 
Fenals
CONCERT LÍRIC GRUP 
SUSANNA DEL SAZ
22.00 h, Ermita Sta Cristina
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
22.30 h, Pl. de la Vila
SARDANES JOVENÍVOLA DE 
SABADELL
17.00-20.30 h, Pati de Ses 
Escoues i església

DIA 31
BOTIGA AL CARRER
10-21 h Centre Vila

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

L’AGENDA

COMARCAL. AGOST

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

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

FINS AL 2 D’AGOST
42A EDICIÓ CONCURS 
FOTOGRÀFIC: QUILLAT 
2014
Casa Saladrigas
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  EL FOGÓ DE LA MARINA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 4 patates mitjanes
• 2 llaunetes de tonyina
• 3 bastonets de cranc
• 2 ous durs
• 8 puntes d’espàrrecs
• 1 llauna d’olives farcides
• Maionesa (si és feta a casa millor)
• Una cebeta molt trinxadeta
• 1 llauna de pebrot vermell
• Oli d’oliva i sal

ELABORACIÓ:
Netejar i posar a coure les patates senceres amb 
pell amb aigua i sal durant uns 20 minuts. 
Amb un escuradents s’han de punxar les pa-
tates per saber si estan cuites. Reservar i dei-
xar-les refredar totalment.
Pelar les patates i tallar-les per la meitat. Tot se-
guit buidar-les amb un buidador. Cal tenir mol-
ta cura perquè és molt fàcil que es trenquin.
La patata de l’interior posar-la en un bol on afe-
girem sal, una mica d’oli d’oliva, la tonyina, de 
la qual prèviament haurem escorregut  l’oli, els 
bastonets de cranc ben trinxadets, la ceba, la 
maionesa i ho barregem tot.
Salar una mica l’interior de les patates i farcir 
amb la barreja. Decorar amb olives a rodanxes, 
ou dur a rodanxes, les puntes d’espàrrecs i el  
pebrot a tires. Coronarem amb una oliva sence-
ra i per aguantar-ho tot les punxarem amb un 
escuradents. Imprescindible consumir-ho fred.  
Com veureu no cal passar calor per gaudir de la 
bona cuina.
Bon profit i molt bon estiu.

Manoli Bustamante Bustamante

VAIXELL DE PATATA FARCIT DE TERRA 
I MAR

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

ENTRETENIMENTS

MOTS ENCREUATS. SIMÈTRIC 15X15
Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat

SUDOKU SOLUCIONS
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Farmàcies de guàrdia
BLANES LLORET DE MAR
Agost Agost 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-CASAMOR
• 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 SUREDA-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 SUREDA-CASAMOR
• Dimarts, 5 RAMON
• Dimecres, 6 TURON
• Dijous, 7 MORELL
• Divendres, 8 GUILLEM

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 SUREDA-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

RO
D

A
LI

ES
AU

TO
BU

SO
S

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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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 

TAROTISTA ROSA
Tira les cartes. Atén a casa seva. 
Preus econòmics. T. 633 040 649
(Hores convingudes)

REPAREM MÒBILS i tablets. 
LCD, pantalles trencades, 
connectors... T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

ANUNCIS PER PARAULES

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

PROFESSOR DE 
MATEMÀTIQUES I FÍSICA, fa 
classes personalitzades d’ESO 
i Batxillerat. Proves d’accés 
a la Universitat i FP. Atenció 
individualitzada, màxim dos 
alumnes alhora.
T. 663 019 238 - Blanes

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

PROFESSOR DE 
MATEMÀTIQUES I 
ESTADÍSTICA, dóna classes 
personalitzades, tots els nivells. 
T. 604 227 850

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.

PODÒLOGA. Tractament 
general d’ungles, peu diabètic 
i berrugues amb reflexologia. 
Servei a domicili.
Marga, t. 664 070 961

ES VEN POLSÒMETRE POLAR
RS300X, mod. professional per a
running, banda tèxtil de pit 
codificada, no fa interferències 
amb altres aparells; compatible 
amb gairebé totes les 
màquines del gimnàs; inclou 
sensor per mesurar velocitat, 
distància, calories consumides i 
entrenador personal. 95€.
T. 660 08 90 90

COMPRO LLIBRES DE 
TEXT de batxillerat: dibuix 
tècnic, tecnologia industrial, 
electrotècnia, economia de 
l’empresa, ec. i organització 
d’empreses.
Només m’interessen si estan 
en molt bon estat i a preu 
econòmic. Gràcies.
T. 663 019 238



ENTREVISTA

Joaquim Teixidor és el Síndic del 
Ciutadà de Lloret de Mar des del 
febrer de 2013. Aquest juliol ha 
presentat al plenari, l’informe del 
seu primer any de gestió. Al llarg 
del 2013 es van obrir 47 expedi-
ents. Dels 47 expedients oberts, 
16 han arribat amb instànci-
es presencials, 4 a través del web 
municipal, 12 per correu electrò-
nic, 10 al despatx del Síndic, 1 per 
telèfon i 4 teixidor ha actuat d’ofi-
ci. De les queixes admeses, un 
65% han estat estimades, un 11% 
desestimades, un 17% arxivades 
per desistiment de l’interessat i 
un 3% estaven el tràmit a finals 
del 2013. Pel que fa a les recoma-
nacions, un 30% han estat accep-
tades, un 10% acceptades parcial-
ment, un 27% no acceptades i un 
33% pendents de resposta.

Joaquim, què suposa ser el pri-
mer Síndic del Ciutadà de Llo-
ret de Mar?
En primer lloc, un orgull i un ho-
nor. També suposa una responsa-
bilitat. És una manera de treba-
llar per Lloret, i això sempre s’ha 
de valorar positivament. Hi havia 
tres candidats a Síndic del Ciuta-
dà. Vaig aconseguir una àmplia 
majoria del plenari, tot i que no 
hi va haver unanimitat.

En el seu primer informe deia 
que el ciutadà no coneix les ad-
ministracions. Per què són dues 
realitats tant allunyades?
La culpa és de les dues parts. L’ad-
ministració no informa prou, 
però el ciutadà no s’interessa per 
les administracions si té els ser-
veis bàsics coberts. Les escoles ja 
haurien d’explicar què són i com 

funcionen les administracions i 
els drets i els deures dels ciuta-
dans; que també n’hi han.

També va dir, l’administració 
local, però també les altres, tri-
guen massa a contestar al ciuta-
dà. Això és un mal endèmic que 
algun dia es podrà solucionar?
Tant de bo es pogués solucionar! 
Les administracions tenen fama 
de lentes i realment ho són. En 
una època com l’actual dels mit-
jans electrònics i les comunicaci-
ons immediates, aquesta lentitud 
no hauria d’existir.

Vostè, fa uns anys era polític lo-
cal i comarcal. Com veu ara la 
política com a Síndic?
Ho veig totalment diferent. Es-
tic a l’altre costat de la tanca, 
molt més pròxim al ciutadà. Jo, 
com a Síndic, no vull fer de po-
lític, he d’estar al costat del ciuta-
dà i apropar-li l’administració lo-
cal. A l’haver estat regidor, m’’ha 
ajudat molt perquè conec la casa 
i el personal.

La majoria de crítiques es diri-
geixen al govern, normal perquè 
és el que gestiona. Com porta les 
relacions amb CiU i ERC?
La relació és bona. És normal que 
les crítiques vagin al govern. En 
aquests moments hi ha uns par-
tits, i en un futur n’hi poden ha-
ver d’altres. Les crítiques s’han 
d’entendre perquè el que tots bus-
quem és el millor per Lloret i els 
lloretencs. Quan hi ha un proble-
ma, amb els primers que contacto 
són els tècnics. També parlo amb 
els regidors i tinc contacte per-
manent amb l’alcalde. Quan hi ha 
un tema que crec que ha de saber, 
li comento i en parlem. 

Del 2013, destaca que una nena 
de 3 anys no es va poder escola-
ritzar. Un fet que l’ha afectat es-
pecialment.
M’ha marcat molt. Es inconce-
bible que una nena quedés sen-
se escola. Tot va començar per un 
error a la pàgina web de l’ajunta-
ment. Arran d’aquest error els pa-
res van presentar la inscripció fo-
ra de termini. Malgrat les gestions 
fetes amb l’ajuntament i Ensenya-
ment –administració que té les 
competències-, la nena es va que-
dar sense anar a l’escola. Encara 
espero la resposta d’Ensenyament 
a Girona.

Expliqui algun cas resol de ma-
nera favorable, que també n’hi ha 
hagut.
El que em fa més il·lusió és el d’una 

senyora de 94 anys. Havia perdut 
els seus estalvis amb les preferents. 
No era competència meva, però, 
vaig fer diverses gestions amb l’en-
titat bancària a nivell de Lloret i de 
la central. Sigui per aquestes gesti-
ons o per qualsevol altre iniciati-
va, la senyora va recuperar els seus 
diners.

Va començar a Can Saragos-
sa i properament s’instal·larà a 
l’Antic Sindicat. Si el ciutadà no 
va al Síndic, almenys aquest, se li 
acosta?
Exactament. Can Saragossa que-
da una mica allunyat. El Síndic 
ha d’estar més cèntric, ens hem 
d’acostar als ciutadà i a les seves 
problemàtiques.

Aquests propers mesos hi haurà 

una campanya per promoure la 
seva tasca. En què consistirà?
Es farà a nivell del Fòrum de Sín-
dics. S’està preparant una cam-
panya als instituts. Espero, con-
juntament amb l’OMIC, poder-la 
presentar als alumnes de batxi-
llerat de la nostra vila al llarg del 
curs. També explicarem al servei a 
les associacions de veïns.

Què suposa ser l’únic Síndic de la 
Selva?
A Catalunya hi ha 38 Síndics. A 
comarques de Girona, 11; i a la 
Selva, només un, el de Lloret de 
Mar. M’agradaria que Blanes tam-
bé en tingués. Som pobles amb 
moltes problemàtiques similars. 
Segur que compartiríem experi-
ències i podríem treballar de ma-
nera coordinada. yy

«L’administració triga massa a 
contestar als ciutadans»
  JOAN FERRER I BERNAT

Joaquim Teixidor el dia de Santa Cristina. Foto: M. A. Comas

Vols treballar a La Marina? T’apassiona el món de la publicitat?
Fes-nos arribar el teu currículum* a: publicitat@radiomarina.com

Et busquem a tu!

*Es valorarà experiència comercial


