
sanitat p. 6

Unanimitat davant del 
tancament de llits
Tots els grups polítics de Blanes 
i Lloret es posicionen de manera 
unànime 

turisme p. 6

Entrevista a Jaume 
Dulsat
Present i futur del turisme 
lloretenc

economia p. 7

El port de Blanes és 
el primer de la Costa 
Brava
Es fan el 25% de captures del 
litoral gironí

societat p. 23

Caminada populat Nit 
de Sant Bonòs
Es farà el dia 22 a Blanes

L’estiu 2015 a nivell de trànsit no és diferent al del 2014, al de fa cinc o fins i tot deu anys. Arribar a Blanes i posteriorment a Lloret des de l’autopista C-32 o la N-II és especialment complicat. Al llarg dels anys 
s’ha parlat de diverses solucions però fins ara cap s’ha arribat a concretar. De moment, les obres de la nova carretera a Lloret de Mar s’han ajornat tres mesos. Els problemes que hi havia temps enrera a Pala-
folls ara s’han desplaçat a la carretera de Tordera a Blanes.  més informació pàg. 11
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sumari

agost

Problemes de trànsit mentre arriben les solucions
Primer cap de setmana d‘agost al final de la C-32. Foto Yoyo

Tercera victòria consecutiva
Actuació de la pirotècnia guanyadora. Foto Quim llorens

l’estofat, un dels ingredients del 24 de juliol. Foto M.A. Comas

El 45è Concurs Internacional de Focs de Blanes ha tingut un guanyador conegut, l’empresa 
granadina Accitana María Angustias (va actuar el dissabte dia 25 de juliol). Ja havia guanyat 
els anys 2013 i 2014 i ha repetit en aquesta edició.

més informació de la Festa major a les pàgs. 12 i 13 

Actes tradicionals per la Festa 
Major de Santa Cristina
Lloretde Mar, com cada any, va sortir a la mar per celebrar la processó marítima a Santa Cris-
tina i la regata S’Amorra Amorra, categoria masculina i femenina. A la tarda del 24 de juliol 
hi va haver el Ball de Plaça.

més informació a les pàgs. 14 i 15
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Embussos a l’autopista

Quan l’any 2008 Acesa (ara Abertis) va acordar amb la Generalitat 
allargar la C-32 - l’autopista de la costa-  passant per sobre la 
Tordera, alguns van pensar que no era lògic connectar una 
autopista a una carretera comarcal.
Els problemes ja són aquí i la carretera de Tordera no pot engolir el 
trànsit que li aboca l’autopista. 
Se suposa que és una situació provisional fins que es connecti 
aquesta autopista amb la futura autovia A-2, o sigui la ampliació 
de la N-II.  El ritme de construcció d’aquesta A-2 però és una cosa 
especial. Per fer el tros des de Fornells de la Selva fins a Sils ja hi 
han estat més anys que els romans per fer la Via Augusta.
Mentrestant la GI-600 es bloqueja i per sortir de l’autopista 
en direcció a Blanes i Lloret de Mar s’ha de disposar de temps i 
paciència. 
Una expectativa de millora és la prolongació de l’autopista fins a 
Lloret que ja ha estat aprovada i que traurà una part del trànsit. Ara 
però ha nascut una plataforma que planteja que no es faci aquesta 
sortida cap a Lloret de Mar. 
Quina és l’alternativa ? Ampliar les vies existents fins a Lloret de 
Mar no sembla viable perquè la GI-600, a partir de Ca la Guidó 
(Ràdio Marina) és una via urbana no ampliable sense enderrocar 
un barri sencer. 
Ampliar la Gi-682 de Blanes a Lloret seria molt útil per millorar el 
trànsit entre les dues poblacions, però no sembla una alternativa 
que eviti que tot el trànsit que surt de l’autopista per anar a Lloret 
de Mar bloquegi la carretera de Tordera. yy

L’Editorial

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

BLanes

L’Associació Contra el Càncer 
fa a Blanes  una col·lecta per re-
collir fons econòmics destinats a 
la investigació de la malaltia.

Una vegada més, queda de-
mostrat que on no arriben les ad-
ministracions hi arriba la societat 
civil. La investigació de malalties 
com el càncer hauria de ser pri-
oritària en els pressupostos dels 
governs, però massa vegades les 
prioritats són unes altres. 

Durant el cap de setmana del 
8 i 9 d’agost hi va haver diverses 

taules distribuïdes arreu de la 
vila, així com desenes de volun-
taris i voluntàries amb la caracte-
rística guardiola de l’AECC.

Perquè les dues jornades del 
cap de setmana fossin tot un 
èxit, la junta local de Blanes de 
l’Associació Catalunya Contra el 
Càncer (AECC) va fer una crida 
perquè s’ajudés a fer la recollida 
de fons econòmics. Es demanava 
que els voluntaris i voluntàries 
esmercessin el temps que pogues-
sin oferir duent la guardiola per 
recollir les col·laboracions dels 
vianants. 

Des de l’entitat s’ha recordat 
que l’ajuda que es dóna significa 
esperança pels qui pateixen càn-

cer, i en aquest sentit remarca 
que es tracta de l’entitat privada 
espanyola que més diners destina 
a investigar la malaltia. Ho fa a 
través de 160 projectes d’investi-
gació que s’estan desenvolupant 
en 46 centres. La seva tasca con-
tribueix a augmentar el nivell de 

supervivència de diferents tipus 
de càncer. Malgrat les inclemèn-
cies del temps, els voluntaris i vo-
luntàries van treballar tot el cap 
de setmana. yy 

Recollida de diners pels carrers de Blanes.Foto Yoyo

“No t’imagines tot el que un 
euro posa en marxa”

«L’aecc promou 160 
projectes d’investigació»

«Desenes de voluntaris van 
participar en la recollida 

de diners»
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BLanes / marc romero

La Marta Anguita, víctima de 
violència de gènere a mans del seu 
exmarit l’any 2000 (atropellada 
i apunyalada), va ser present a la 
primera nit de Docus a la Fresca 
promogut per La Focal de Blanes. 
Es va projectar el documental del 
qual ella és la protagonista.

“Sóc feliç, tinc dies millors 
i pitjors, si no ho digués estaria 
mentint” afirma. No us heu d’ima-
ginar la Marta com una dona te-
morosa o ensopida. Tot el contra-
ri. La primera impressió que dóna 
és la de voler-se menjar el món. 
“Convisc amb la por, però expli-
car el meu cas davant els mitjans 
de comunicació i conscienciar la 
gent és una forma de superar el 
meu problema”.

Aquesta por que té és deguda 
al fet que el seu “assassí” –com ella 
l’anomena: “jo hem puc permetre 
el luxe de dir-li assassí, perquè hi 
ha una sentència que ho diu així”–
, després d’onze anys a la presó, ara 
està en llibertat i sense cap mena 
de control. 

Tal com queda reflectit en el 
documental, la Marta ara ha de 
conviure amb aquest fet, i com 
que la llei –amb la qual l’agressor 
va ser jutjat (anterior a la llei vi-

gent)- no permetia posar-li una 
polsera per controlar-lo; ella, la 
víctima, ha de canviar de domicili 
constantment per por a una nova 
agressió, aquest cop sí, mortal. 

“Una polsera per controlar-lo 
va en contra dels seus drets? I què 
passa amb els meus? Que la vícti-
ma sóc jo!” exclama. “A ell li han 

donat la llibertat, mentre que a mi 
m’han tancat, no puc estar a les 
xarxes socials i haig de canviar de 
ciutat cada dos per tres”.

A més, la Marta diu que es va 
sentir desemparada en el moment 
en què la justícia no la va acompa-
nyar, fins que es va posar amb con-
tacte amb Amnistia Internacional. 

“La lògica no existeix a les lleis”, i 
per això el seu exmarit encara és 
una amenaça real per a ella.

“Amb el documental he tingut 
una nova oportunitat”, per poder 
explicar el seu cas, i lluitar perquè 
això desaparegui de la nostra so-
cietat, “la societat ha de despertar, 
sinó això passarà desapercebut”.

La Marta, que segueix carre-
gant el pes de la seva maleta, no 
només psicològica sinó també fí-
sica, a causa dels seus constants 
desplaçaments, és una dona forta, 
i segurament és amb el que ens 
hem de quedar de la seva història. 
La seva capacitat per “superar”, si 
es que mai es pot acabar de deixar 
enrere, un trauma com el que ha 
viscut.

Altres propostes:
“Determinants de la Salut, el 

negoci de la vida”, el dia 14, un do-
cumental que es basa en una anà-
lisi exhaustiva de la situació de la 
sanitat pública.

“Crudo Paraiso”, el dia 21, 
tracta sobre les prospeccions que 
el Govern Espanyol i l’empresa 
Repsol estan intentant dur a terme 
a les Canàries, tot i que la població 
ha dit no i el Tribunal Suprem ha 
paralitzat el projecte.

“Els límits de la Costa Bra-
va”, el dia 28, aquest documental 
és una reflexió seriosa i contun-
dent de cap on ha d’anar el futur 
d’aquest territori.

Les projeccions es duen a ter-
me a la plaça Verge Maria a partir 
de les 22 de la nit. yy 

Trobada de Marta Anguita amb la plataforma de dones de Blanes. Foto Aj. Blanes

La maleta de Marta, la trista realitat

«La violència de gènere va 
obrir els Docus 2015»

«enguany també es parlarà 
de sanitat i medi ambient»
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cataLunya

Un estudi geofísic rastrejarà el 
subsòl del litoral entre el port de 
Barcelona i Portbou per detectar 
sorreres d’on extreure, en un fu-
tur, sorra per lluitar contra la re-
gressió de les platges en aquesta 
zona del Mediterrani nord. 

El ministeri d’Agricultura, a 
través de la direcció general de 
Sostenibilitat de la Costa i del 
Mar, ha tret a licitació l’assaig de 
camp que, amb una partida de 2,5 
MEUR, preveu rastrejar fins a una 
fondària de 100 metres una total 
de 180.316 hectàrees de subsòl 
marí, que abasta una longitud de 
197 quilòmetres de costa catalana. 
En paral·lel, el rastreig ha de bus-
car quins bancs de sorra són més 
útils per a l’extracció minimitzant 
l’impacte a l’ecosistema marí.

El termini d’execució dels tre-
balls és de 22 mesos. El període 
de presentació d’ofertes i sol·lici-
tuds de participació acaba el prò-
xim 25 d’agost.

A més de la prospecció geofí-
sica de sorres, també es farà una 
presa de mostres superficial i un 
reconeixement del subsòl de ti-
pus bionòmic utilitzant un sonar 
d’escombrat lateral, que permetrà 
seleccionar les zones explota-
bles que minimitzin els possibles 
efectes sobre l’ecosistema marí.

Els treballs es completen amb 

la realització d’un total de 60 son-
dejos marins a les zones que prè-
viament s’hagin seleccionat com 
a útils per a l’extracció de sorra, 
tenint en compte també les espe-
cificitats dels punts aprofitables 
per a l’extracció d’arena.

El ministeri exposa que es 
tracta d’un treball molt impor-

tant i d’un abast considerable 
perquè facilitarà abordar amb efi-
càcia la defensa de la costa.

Malgrat guanya 15 metres de 
platja 

La regeneració s’ha fet amb 
un sistema pioner i ara caldrà 
esperar a l’arribada de les llevan-

tades per comprovar-ne la resis-
tència.

S’hi han abocat 114.000 me-
tres cúbics de sorra procedents 
del fons marí d’Arenys de Mar i 
la inversió ha estat d’1’1 MEUR. 
La inversió ha estat finançada per 
Costes de Madrid.

La novetat han estat els es-

pigons de geotèxtil, un material 
que hauria de retardar l’erosió de 
la platja quan hi ha temporals de 
llevant.

L’alcalde de Malgrat, Jordi 
Mercader, recorda que la platja 
“havia quedat molt erosionada”.

L’aportació de sorra, malgrat 
les reclamacions del sector turís-
tic de Blanes, no ha arribat a l’al-
tra banda de la Tordera.

Queixes
Tècnics ambientals, pesca-

dors, sector turístic i organitza-
cions ciutadanes han constituït la 
plataforma Preservem el Litoral, 
integrada dins la coordinadora 
Preservem el Maresme, per de-
nunciar la situació de les platges 
de la comarca i el projecte previst 
pel Ministeri de Medi Ambient, 
que consisteix en el dragatge 
de sorra i la construcció d’espi-
gons. Segons la nova plataforma, 
aquest és un projecte excessiva-
ment agressiu amb el territori i 
reclama un nou model de gestió 
del litoral. 

La plataforma denuncia la 
“imposició” del projecte del Mi-
nisteri de Medi Ambient ja que 
“pot modificar per sempre la 
morfologia de la costa, no asse-
gura la regeneració de les platges 
i hipoteca la política d’ordenació 
del litoral”. yy 

LLoret De mar

El conte ha estat escrit per 
Cristina Cabañas, la presidenta 
de Costa Brava Hotels de Luxe i 
del Grup Guitart Hotels, i il·lus-
trat per Pilarín Bayés, reconegu-
da dibuixant i ninotaire catalana 
amb més de 800 llibres publicats.

Aquesta primera edició té 
una tirada de 5.900 exemplars en 
quatre idiomes: català, castellà, 
anglès i francès, que es lliuraran 
als 17 hotels de l’associació.

A través d’un viatge imaginari 
que fan la Gala i en Salvador Dalí, 
els personatges expliquen les se-
ves anècdotes i les del territori tot 
navegant per la Costa Brava, des 
de Portlligat fins a Lloret de Mar 
i també per l’interior quan fan el 
viatge de tornada per terra en un 
recorregut per Solius, Torrent, la 
Bisbal, Púbol, Peralada i Figue-
res.

Cristina Cabañas, autora d’al-
tres contes infantils, ha escrit la 
història d’un viatge imaginari 
convençuda que, tal i com indica 

en el pròleg, “si el pintor l’hagués 
fet aquest viatge, de segur que 
el seu esperit visionari s’hauria 
anticipat creant aquests hotels i 
restaurants motors del turisme 
de la Costa Brava”.

Durant la presentació del 
conte, l’associació ha recalcat que 
un dels seus objectius és la pro-
moció constant del destí de la 
Costa Brava. A través del conte 
es vol donar a conèixer el patri-
moni, el territori i els personatges 

propis de la Costa Brava als molts 
nens que cada estiu s’allotgen en 
aquests hotels.

Costa Brava Hotels de Luxe 
ha prioritzat, des de la seva cre-
ació a l’any 2012, la promoció 
del destí amb diverses iniciati-
ves amb l’objectiu d’agrupar una 
oferta hotelera de més qualitat i 
generar sinergies amb altres sec-
tors, com la gastronomia, el golf o 
la cultura, en l’entorn de la Costa 
Brava. yy 

Regeneració de la platja de Malgrat. Foto Yoyo

pilarín Bayés, salvador dalí i Cristina Cabañas durant la presentació del conte

Estudi per localitzar bancs de sorra

“Un viatge de somni per la 
Costa Brava”

«s’ha fet una tirada de 
5.900 exemplars en quatre 

idiomes»
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joan Ferrer

Cada quatre anys hi ha eleccions mu-
nicipals al maig i els nous ajuntaments 
es constitueixen tres setmanes després, 
enguany el 13 de juny. Quan es for-
ma el nou consistori en els municipis 
turístics com Lloret, la temporada ja 
està en marxa i poca cosa poden fer. 
En ple mes d’agost, i dos mesos després 
de prendre possessió del seu càrrec, 
l’alcalde Jaume Dulsat, ha valorat per 
La Marina la temporada 2015 i ha 
parlat dels projectes de futur.

Quines sensacions hi ha a nivell 
turístic ara que ja hem entrat a 
l’agost?
D’entrada, el bon temps i la calor 
ha estat un factor positiu. Si parlem 
de la banda negativa, s’ha constat 
la important davallada del turisme 
rus. Quan parles amb el sector tu-
rístic escoltes de tot. El mes de juny 
els indicadors han estat bons però la 
percepció no tant, especialment en el 
sector del comerç. Hi ha molta oferta 

arreu. Ara (més d’agost), hi ha plena 
ocupació. Cal esperar que el temps 
ens acompanyi per tenir un bon se-
tembre com els darrers anys. La tem-
porada ha començat fluixa però si es 
pot allargar pel darrere, va molt bé.

Com es pot cobrir la davallada del 
turisme rus?
El mes de juny, el nombre de visi-
tants va ser un 50% inferior al juny 
de 2014, que ja no va ser dels millors. 
El turisme de proximitat ens ajuda 
molt, parlo del català i del francès. 
Com que cada vegada hi ha més re-
serves de darrera hora i el temps ens 
ha ajudat, els caps de setmana han 
estat molt bons. Els dilluns, però, es 
notava un descens del nombre de 
visitants. Hi ha d’altres zones com la 
Costa Daurada que aquests darrers 
anys ho havien basat tot en el mercat 
rus, que ho passen pitjor. Això, però, 
per a mi no es cap consol.

De cara als propers anys quines 
seran les vostres línies de treball?
Màxima prioritat al Pla Operatiu. 
Cal desenvolupar les accions pro-
gramades entre l’Ajuntament, la 
Generalitat i la Mesa Empresarial. 

Per tirar endavant aquests projectes 
caldran diners i la Unió Europea pot 
ser una bona font.

Altres vies d’actuació?
En el turisme esportiu hi ha camí 
per recórrer. També cal potenciar al 
màxim el turisme de congressos i es-
deveniments. La seva despesa és su-
perior a la mitjana i ens visiten fora 
de la temporada alta. Tenim moltes 
infraestructures públiques i priva-
des que poden cobrir qualsevol ne-
cessitat. El MOLL també ofereix uns 
espais molt singulars.

I la promoció, cap a on la dirigi-
reu?
Als mercats més propers, català 
i francès, però també als mercats 
tradicionals de centre Europa i An-
glaterra. Caldrà decidir en cada mo-
ment a on es dediquen els diners de 
la promoció. yy 

«el mes de juny el turisme 
rus a baixat un 50% en 

relació al 2014»

«el pla operatiu serà de 
màxima prioritat. també 
cal potenciar al màxim el 
turisme esportiu i el de 

congressos»

entreVista a jaume DuLsat (AlcAlde de lloret de mAr)

“El turisme de proximitat ajuda a cobrir el 
descens del turisme rus”

Jaume dulsat en el ple d’agost. Foto M.A. Comas

BLanes

Tots els partits polítics de 
Blanes i Lloret, 16 en total, s’han 
posat d’acord ràpidament per re-
clamar que no es tanquin llits du-
rant l’agost a l’Hospital Comarcal 
de la Selva.

Tot va començar a finals de 
juliol quan el comitè d’empresa 
de l’Hospital Comarcal de Blanes 
i de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
de Lloret i Tossa de Mar denun-
ciava que “el tancament de dotze 
llits d’hospitalització de la planta 
de traumatologia aquest agost 
contribuirà a col·lapsar més el 
servei d’urgències”. 

CCOO recordava que “actu-
alment ja hi ha carència de llits 
i que això provoca que pacients 
hagin de compartir boxs del 
servei d’urgències i que, a vega-
des, no rebin l’assistència amb la 
qualitat que es mereixen. No se 
li pot dedicar el temps necessari 
i queda malmesa la intimitat del 
pacient”. 

El comitè demanava a la di-
recció que es replantegés la deci-
sió i recordava que, en els mesos 

d’estiu, augmenta el nombre de 
pacients en aquesta zona.

Corporació de Salut 
Poc després de la denúncia 

del comitè d’empresa, arribava 
una nota de la direcció de la Cor-
poració de Salut del Maresme i la 
Selva. 

La direcció assegurava que “el 
tancament de llits respon al des-
cens de l’activitat quirúrgica pro-
gramada durant els mesos d’estiu, 

tant per vacances de professio-
nals com perquè els pacients pre-
fereixen ajornar intervencions”. 
Al mateix temps recordava que el 
tancament de llits és una pràctica 
habitual a Catalunya i afegien que 
els tornaran a obrir quan tornin a 
estar a ple rendiment. La direcció 
nega que la decisió afecti el servei 
d’urgències. Tot i això, exposen 
que, “si cal per demanda, adequa-
rem el nombre de places”.

Ajuntament de Lloret de Mar
Unanimitat de les forces amb 

representació a l’ajuntament de 
Lloret de Mar, vuit.

En un escrit conjunt, els par-
tits assenyalen que des del 2011 
la Corporació de Salut Selva-Ma-
resme ha anat reduint l’oferta de 
serveis sanitaris del centre com 
els de ginecologia o cirurgia que 
s’han traslladat a l’hospital de Ca-
lella. Al mateix temps critiquen la 
saturació del servei d’urgències 

de l’hospital de Blanes i, per tot 
això les formacions exigeixen a 
la Corporació de Salut Selva-Ma-
resme que no tanqui els dotze 
llits de la planta de traumatologia 
durant el mes d’agost, que dei-
xi sense efecte el tancament dels 
nou llits d’hospitalització a domi-
cili i millori el servei d’urgències 
reforçant-lo amb més personal.

Ajuntament de Blanes
En el ple ordinari de juliol 

(dia 30), es va entrar una moció 
d’urgència per tractar d’aquest 
tema.

La proposta presentada per 
EUiA-ICV, amb les mateixes de-
mandes que Lloret, es va apro-
var amb la unanimitat de tots els 
partits i va incloure una esmena 
de CiU per demanar una reunió 
amb la Direcció de la Corpora-
ció, així com un representant de 
cada grup polític municipal i del 
Comitè d’Empresa, per tractar el 
tema cara a cara. yy 

Entrada al servei d’urgències. Foto Yoyo

Unanimitat per evitar que es tanquin llits a 
l’Hospital Comarcal el mes d’agost

«els llits de l’Hospital 
comarcal uneixen tots els 
partits de Blanes i Lloret»

«Des de la corporació 
asseguren que hi ha menys 

operacions, però que 
adequaran els llits a la 

demanda»
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BLanes

El 2014 els ports de Llançà, 
Port de la Selva, Roses, l’Escala, 
Palamós, Sant Feliu de Guíxols 
i Blanes han desembarcat a les 
llotges un volum de 10.802.177 
quilos de peix, amb un valor de 
venda en llotja de 43,8 milions 
d’euros.

En aquest context, l’any passat 
el port de Blanes, amb un volum 
pesquer de 2.716.514 quilos i un 
valor de venda en llotja d’11,5 
milions d’euros, es va situar com 
a primer port pesquer de la Costa 
Brava. Així, Blanes va assolir el 

25% del volum de peix de la de-
marcació gironina i un valor de 
venda en llotja del 26% sobre el 
conjunt dels ports gironins.

Obres
Inverteixen 235.000 euros a 

l’entorn de la llotja del port de 
Blanes.

Ports de la Generalitat ha fi-
nalitzat les obres d’urbanització i 
adequació de la zona exterior de 
la llotja de peix al port de Blanes 
per tal de potenciar l’activitat 
pesquera del municipi.

Les obres executades han es-
tat la pavimentació del moll de la 
llotja per facilitar la descàrrega i 
accés a la llotja del peix desem-
barcat. A la coberta s’han refet els 

tancaments de vidre per incre-
mentar l’aïllament a la humitat i 
la temperatura.

També s’han adequat els siste-
mes d’evacuació dels canals de re-
collida de pluja. A més, la coberta 
s’ha dotat d’un sistema per prote-
gir-la de les gavines. Per tal d’in-
crementar la vida útil de l’edifici 
s’ha adequat l’estructura metàl·li-
ca i la fusta de la façana. També 
s’ha renovat la imatge de la llotja 
amb la impermeabilització de la 
part exterior de l’edifici, que s’ha 
fet amb una pintura especial de 
protecció de l’ambient marí.

La renovació feta actualment 

per Ports de la Generalitat a la 
llotja de Blanes, completa la re-
forma feta l’any 2009 a l’interior. 
Amb tot, la llotja s’ha adaptat a 
la normativa vigent i a les noves 
necessitats dels pescadors.

Antecedents: obres a l’interior
El 2009, Ports de la Generali-

tat adaptava l’interior de la llotja 
de peix blanenca a la normativa 
vigent en matèria de qualitat, 
sanitat i medi ambient, amb una 
inversió de 728.000 euros. La re-
novació duta a terme aleshores 
va permetre el condicionament 
de paviments, revestiments i tan-
caments de la sala de subhasta, 
la zona de manipulació i l’àrea 
d’expedició del peix. També es 
va habilitar una zona per a usos 
veterinaris, es va redistribuir la 
zona de congelació i refrigeració 
del peix, es va construir un nou 
tren de rentat per a les caixes del 
peix i es van renovar les xarxes de 
serveis. L’actuació formava part 
del Pla de millora de llotges de 
peix de Catalunya. yy 

BLanes

La diada de Santa Anna del 26 
de juliol, patrona de la vila, va cau-
re en diumenge i per tant, enguany 
no s’ha tingut en compte com una 
de les dues festes locals. En aquest 
cas, serà jornada festiva el diven-
dres dia 21 d’agost, festa dels copa-
trons sants Bonòs i Maximià. Seran 
tres dies carregats d’activitats que 
podran seguir veïns i visitants.

De cara a l’any vinent es recu-
perarà la normalitat. Les dues fes-
tes locals seran el Dimarts de Pas-
qua (Aplec del Vilar) i el 26 de juliol 
(Santa Anna), segons es va aprovar 
en el ple ordinari del mes passat, el 
primer del mandat 2015-19.

L’any 2016 hi haurà canvis a 

Lloret de Mar. Segons es va apro-
var en el ple ordinari de principis 
d’agost, el dia 24 de juliol (San-
ta Cristina) caurà en diumenge i 
l’Ajuntament ha decidit que la festa 

local es traslladi al dilluns dia 25 de 
juliol. La segona festa local serà el 
18 de novembre, Sant Romà, festes 
d’hivern. yy 

peix a punt de ser subhastat. Foto Yoyo

Blanes, primer port pesquer 
de la Costa Brava

El 21 d’agost, festiu a Blanes

«Blanes fa una quarta part 
de la pesca gironina»

«ports de la Generalitat 
inverteix 235.000 euros a 

l’entorn de la llotja»

Fornícula dels copatrons al carrer Ample. Foto Yoyo
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LLoret De mar

Desarticulat un grup crimi-
nal dedicat a fabricar i distribuir 
droga.

La Guàrdia Civil, en coor-
dinació amb la Policia Local de 
Lloret de Mar, ha desmantellat 
dos nous laboratoris de fabrica-
ció de drogues com cocaïna o 
cristall en el marc de l’anomena-
da ‘Operació Escamarlà’, que va 
començar el mes de maig passat 
quan van detenir quatre persones 
i van descobrir els dos primers 

laboratoris. Amb la finalització 
d’aquesta operació, la Guàrdia 
Civil dóna per desarticulat el 
grup criminal amb més capaci-
tat de distribució de substàncies 
estupefaents de la zona. En les 
diverses fases de l’operació, els 
agents han decomissat un total 
de 2,3 quilos de cocaïna, 4,4 qui-
los de metamfetamina, 13 quilos 
de pol·len d’haixix i 4,5 quilos 
de marihuana i han fet sis de-
tencions. El grup tenia diversos 
locals a Lloret on manipulaven i 

preparaven la droga. Les policies 
també van detenir dos homes de 
nacionalitat espanyola.

Amb aquestes últimes actu-
acions, donen per desarticulat 
el grup criminal que distribuïa 
la droga per les zones d’oci de 
Lloret i a altres poblacions de les 
comarques gironines.

La investigació policial, els 
detinguts i la droga van quedar a 
disposició del Jutjat d’instrucció 
número 1 de Blanes, que instru-
eix el cas. yy 

BLanes

La col·laboració ciutadana 
ha permès a la Policia Local de 
Blanes detenir dues persones 
acusades d’un delicte contra la 
salut pública per tràfic de dro-
gues. Es tracta d’una dona de 40 
anys de nacionalitat espanyola i 
d’un home de 38 anys de nacio-
nalitat magrebina, tots dos veïns 
de Blanes.

Els fets van tenir lloc quan 
una dotació amb dos agents de 
la Policia Local de Blanes estava 
fent una patrulla en cotxe per la 
zona de la carretera de Malgrat. 
Va ser llavors quan un ciuta-
dà els va alertar de l’existència 
d’una plantació de marihuana 
en un lloc molt proper, explicant 
que estava situat en una zona 
aïllada, sense pas de vehicles i 
pràcticament tampoc de via-
nants, on únicament hi ha una 
casa abandonada i ocupada. 

La patrulla de la Policia Lo-
cal es va acostar al lloc indicat i 
ja va poder observar des de fora 
que tot el voltant de la casa es 
trobava ple de plantes de ma-
rihuana, totes elles ja madures i 

de grans dimensions, que feien 
entre un metre i mig i dos me-
tres d’alçada. Els policies també 
van apreciar que no es tractava 
d’una plantació espontània, sinó 

que hi havien construïts una 
mena d’hivernacles, separats en 
dues parcel·les i un espai desti-
nat a galliner. 

Durant l’operatiu, el cos po-
licial municipal va poder cons-

tar com els presumptes autors 
de la plantació ja havien estat 
intervinguts recentment per un 
altre delicte relacionat amb la 
salut pública. Quan els agents 
van comunicar per l’emissora al 
sergent de la Policia Local la tro-
balla i la filiació de les persones 
que es trobaven a la casa, l’oficial 
els va informar que a mitjan del 
passat mes de juliol ja se’ls va in-
tervenir per tinença de drogues, 
més concretament de marihua-
na. yy 

comarques De Girona

Un total de 300 agents fan 21 
entrades i escorcolls simultanis a 
pisos i locals de Girona, Sils, Lla-
gostera, Quart, Maçanet de la Sel-
va, Cassà de la Selva, Blanes i el 
Prat de Llobregat. S’han detingut 
26 persones.

L’origen de la investigació se 
centra al barri de la Font de la 
Pólvora de Girona. Els Mossos 
sospiten que és l’epicentre d’una 
xarxa de distribució de droga 
amb ramificacions arreu de la de-
marcació. 

A banda de detenir els sospi-
tosos, els agents també han deco-

missat droga i s’han endut dels 
pisos estris que els traficants usen 
per manipular la substància.

Durant l’operatiu a Girona hi 
va haver moments de tensió. Fa-
miliars dels detinguts van incre-
par els Mossos d’Esquadra i tam-
bé els periodistes que cobrien el 
desplegament. Quan els agents es 
van endur els últims detinguts de 
la Font de la Pólvora, una parella 
al carrer Hortènsia, agents de la 
Brigada Mòbil van haver de fer 
un cordó de seguretat entre els 
familiars i el cotxe logotipat que 
s’enduia els detinguts. yy 

Material intervingut. Foto ACN

plantes comissades. Foto Aj. Blanes

desplegament policial. Foto ACN

Operació escamarlà contra la 
distribució de droga

Plantació de marihuana

Macrooperació contra 
el tràfic de drogues

«La col·laboració ciutadana 
permet descobrir les 

plantes»

«els acusats ja havien estat 
detinguts dies abans»
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BLanes

Blanes organitzarà una consul-
ta popular per decidir si s’adhereix 
a l’AMI, l’Associació de Municipis 
per a la Independència.

Abans de les eleccions mu-
nicipals, CiU, ERC i CUP es van 
comprometre amb l’ANC a portar 
el tema a Ple. Aquest juliol hi va 
arribar de mans d’ERC.

Mireia Maeso, en nom de 
l’ANC, va obrir el tema defensant 
l’AMI i la independència de Ca-
talunya, “hi ha raons històriques, 
polítiques, jurídiques...”

Inicialment, l’objectiu de la 
moció era que el plenari votés la 
incorporació a l’Associació com 
han fet 720 municipis catalans 
aquests darrers mesos. Cal la ma-
joria absoluta de vots per poder-hi 
entrar. Com que aquesta possibili-
tat, no era viable, es va pactar en-
tre la majoria de grups, convocar 
una consulta popular abans d’aca-
bar l’any perquè els ciutadans es 
defineixin.

Segons Àngel Canosa d’ERC, 
“aquesta és l’única manera de tirar 
el tema endavant”.

El PP es va oposar obertament 
a la moció. Salvador Tordera va 
recordar que la seva formació “és 
unionista i també hi ha d’altres ra-
ons que no puc dir”.

Sergio Atalaya de Ciutadans, 
va exposar tres raons per no ac-
ceptar la proposta, “jurídiques, 
econòmiques i polítiques”.

Jordi Urgell de Batega va des-
tacar que “serà el poble el que de-
cidirà”. 

Clara Castrillo de la CUP tam-
bé va defensar les consultes als 
ciutadans, “ens hi hauríem d’acos-
tumar”.

El PSC va donar llibertat de 
vot als seus regidors. Pepa Celaya 
recordava que el PSC és federalis-
ta, però com a demòcrates, “res-
pectem les diferents sensibilitats 
de militants i simpatitzants”. Els 
quatre regidors socialistes es van 
mostrar favorables a la consulta 
popular.

Per Joel Comas, de CiU, “la 
nostra formació es va comprome-
tre amb l’ANC. L’AMI, d’altra ban-
da, és l’eix vertebrador del procés 
que iniciem aquests dies”.

Finalment la proposta modi-
ficada amb la consulta popular va 
rebre els vots del PSC, EUiA-ICV, 
CiU, Batega per Blanes i CUP. 17 
dels 20 regidors presents al plena-
ri. Hi va haver 3 vots contraris, el 
del PP i els dos de Ciutadans.

Els sous i compensacions al ter-
cer intent

L’Ajuntament de Blanes ha ne-

cessitat tres sessions plenàries per 
poder aprovar els sous i compen-
sacions del mandat 2015-2019.

Finalment, l’alcalde tindrà de-
dicació exclusiva amb un sou brut 
anual de 52.500 euros, el que su-
posa una rebaixa del 5% respecte 
al màxim fixat per la llei. A aques-
ta quantitat cal afegir-hi la quota 
empresarial a la Seguretat Social, 
que assumeix directament l’Ajun-
tament.

La 1a tinent d’alcalde tindrà 
dedicació exclusiva amb un sou 
brut anual de 42.500 euros. La 
proposta inicial era de 45.000 eu-
ros.

Per assistència i preparació 
dels plens, 575 euros (600 inicial-
ment); 270 euros per a cada Jun-
ta de Govern amb un límit anual 
(285); 500 euros mensuals per 
a cada grup, els mateixos diners 
plantejats el primer dia; i 34,40 
euros mensuals per a cada regi-

dor. La proposta inicial era de 35 
euros.

La proposta es va aprovar amb 
els vots del PSC, CiU, C’s i PP, 11 
vots en total.

Margarita Santo, de C’s, expli-
cava que havien arribat a un acord 
perquè “volem treballar i deixar 
treballar”.

ERC i Esquerra Unida van 
lamentar que ells havien fet una 
proposta de rebaixar un 10% tots 
els conceptes, i el govern no els va 
convocar per poder-ne parlar.

Joan Salmerón, d’EUiA-ICV, 
va recordar unes paraules del por-
taveu de Ciutadans, Sergio Ata-
laya, el primer dia que es va parlar 
dels sous, “quan estava entre el 

públic i es parlava de diners, em 
posava vermell. Ara m’indigno”. 
Salmerón va lamentar que poques 
setmanes després, C’s acceptés 
una rebaixa del 5%.

Pepa Celaya, portaveu del 
PSC, va recordar que la dedica-
ció exclusiva de la primera tinent 
d’alcalde comporta prescindir del 
càrrec de confiança que hi havia a 
Turisme, “amb l’estalvi de diners 
que això suposa”.

Joaquim Torrecillas de CiU, 
va agrair la predisposició de Ciu-
tadans per desbloquejar el tema i 
poder dedicar tots els esforços a 
governar.

La proposta va rebre 9 vots en 
contra d’EUiA-ICV, ERC, Batega i 
CUP. La CUP ha lamentat en tots 
els plens que ningú escoltés la seva 
proposta de rebaixa del 30%. El 
mes d’agost no hi haurà ple ordi-
nari. Si hi ha temes urgents el ple 
serà extraordinari. yy 

l’ANC va poder intervenir abans de debatre sobre l’AMI. Foto Yoyo

L’AMI i els sous centren l’atenció del primer ple 
ordinari del mandat 2015-19

«els veïns de Blanes 
decidiran si l’ajuntament 

s’integra o no a l’ami»

«psc, ciu, c’s i pp aproven 
en el tercer intent els sous i 
compensacions a regidors 

i grups»
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BLanes

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (CSMS) ha ce-
lebrat un any més la festa de Sant 
Jaume, patró de l’Hospital de Ca-
lella i de l’Hospital Asil de Blanes. 

Com cada any, hi va haver 
una missa a la capella de l’Hos-
pital Asil de Blanes el dissabte 25.

Un cop acabada la missa, es 

va descobrir una placa reconei-
xent la tasca que, durant més 
de 100 anys, ha portat a terme 
la congregació de Religioses de 
l’Institut de Sant Josep de Girona 
a l’Hospital Asil de Blanes.

L’alcalde, Miquel Lupiáñez 
va encapçalar l’acte, acompanyat 
del president, la directora gerent 
i la directora d’infermeria de la 

Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva, Albert Fernández, 
Núria Constans i Lourdes Muné 
respectivament; així com l’admi-

nistrador del centre, Jaume Bar-
cons. També va comptar amb la 
presència de les quatre religioses 
que van estar donant servei fins 
l’any passat a l’Hospital Asil Sant 
Jaume: Carmen Garcia, Martina 
Miguel, Josefina Palacín i Encar-
nación Fuente.

Les monges de l’Institut Reli-
giós de Sant Josep van arribar a 
Blanes el 4 de novembre de 1884. 
Va ser llavors quan van començar 
la seva tasca quatre germanes, 

precisament el mateix nombre 
que hi va haver fins l’any passat. 

El 4 de novembre del 2014, 
coincidint amb els 130 anys de la 
seva arribada a Blanes, l’Ajunta-
ment i el Patronat de la Fundació 
Privada de l’Hospital Asil Sant 

Jaume van organitzar un acte de 
comiat i agraïment a les religioses 
de l’Institut Sant Josep de Girona 
amb motiu que van deixar l’equi-
pament, ja que la congregació va 
decidir agrupar les seves comu-
nitats i tancar la casa que tenien 

fins llavors a Blanes.
A partir d’ara, per tant, la sala 

polivalent del centre de dia de 
l’Hospital Asil de Blanes porta el 
nom de “Religioses de Sant Josep 
de Girona”. yy 

BLanes

Ho ha fet amb dues activitats 
coorganitzades amb la Biblioteca 
Comarcal, una per a adults i l’al-
tra per a joves.

El taller sobre estratègies de 
motivació amb Pep Marí, dirigit 
a adults i que formava part de la 
proposta de les IV Jornades Pe-
dagògiques d’estiu, va servir per 
confirmar que la divulgació pràc-
tica és una opció molt bona per 
anar més enllà del saber com a 
contingut.

La primera experiència de di-
vulgació pràctica en format Taller 
STEM de 4 dies i dirigit a joves 

estudiants d’edat ESO va superar 
les expectatives d’inscripcions, 
arribant a tenir llista d’espera. 
També va servir per visualitzar la 
bona salut de l’interès per la cièn-
cia dels joves. Han estat tallers de 
matemàtiques, robòtica i física, 
amb la intenció de compartir co-
neixements des de l’acció.

Aula Blanes ha tancat d’aques-
ta manera, la temporada i es pre-
para per dissenyar la propera 
que començarà l’octubre d’aquest 
2015 amb un nou calendari de 
xerrades divulgatives que any 
rere any cobreixen un ampli ven-
tall de temàtiques.  yy 

LLoret De mar

Les zones blaves de Lloret es 
poden pagar sense monedes ni 
targetes, gràcies a la nova apli-
cació per a smartphones que ha 
posat en marxa l’Ajuntament. 
L’aplicació, que es diu AparcarE 
(també es pot fer servir la pla-
na web pklloret.com), ja es pot 
descarregar gratuïtament per a 
Android i per a iPhone. 

En paraules del regidor de 

Mobilitat, Albert Robert, “per-
met pagar de forma còmoda i 
ràpida i ofereix avantatges im-

portants com, per exemple, que 
l’usuari paga exactament els mi-
nuts aparcats”.

Com funciona? Primer cal 

descarregar l’aplicació AparcarE 
al Play Store del mòbil i regis-
trar-se introduint unes mínimes 
dades personals (població, DNI, 
matrícula, targeta de crèdit). 
Un cop registrat, l’usuari ja pot 
entrar a l’apartat “tiquet” i rea-
litzar els passos següents: selec-
cionar la zona d’estacionament 
(A,B,C,D), que es pot trobar 
identificada als rètols informa-
tius dels parquímetres; selec-
cionar la matrícula del vehicle; 
marcar el temps d’estaciona-
ment i seleccionar la targeta de 
crèdit o dèbit amb què es vol fer 
el pagament. 

En cas de no haver esgotat 
el temps d’estacionament es pot 
entrar a l’apartat “devolució” i 
demanar el retorn de diners, ja 
que l’aplicació compta els mi-
nuts i fa efectiu el pagament en 
funció de la tarifa. Es paguen 
per tant els minuts de perma-
nència exactes. 

A més l’aplicació avisa 5 
minuts abans del límit màxim 
permès d’estacionament i per-
met ampliar el temps màxim, de 
dues hores, amb el mateix mò-
bil.

Pel que fa el control d’aquests 
pagaments s’ha dotat als vigi-
lants de zona blava unes PDA 
que els indica, en temps real, 
quants vehicles hi ha aparcats a 
la seva zona que paguen via mò-
bil.  yy 

Autoritats, membres de la CsMs i monges. Foto Yoyo

les noves tecnologies  a la zona blava. Foto M.A. Comas

Estudiants d’EsO participants al taller. Foto Aula Blanes

Homenatge a les Religioses de Sant Josep 

Aula Blanes tanca la 
temporada

Zona Blava a través del mòbil

«a partir d’ara, per tant, la 
sala polivalent del centre 

de dia porta el nom de 
“religioses de sant josep 

de Girona”»
«Les monges de sant josep 
van arribar a Blanes el 4 de 

novembre de 1884»

«L’aplicació avisa 5 minuts 
abans del límit màxim 

permès»

«en cas de no haver 
esgotat el temps 

d’estacionament es 
pot entrar a l’apartat 

“devolució”»
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BLanes - LLoret De mar

L’estiu 2015 a nivell de trànsit 
no és diferent al del 2014, al de fa 
cinc o fins i tot deu anys. Arribar 
a Blanes i posteriorment a Lloret 
des de l’autopista C-32 o la N-II 
és especialment complicat. En 
tot cas, el problema que hi havia 
abans a la zona de Palafolls ara 
s’ha desplaçat a la carretera de 
Blanes a Tordera. 

S’ha parlat i s’ha debatut molt 
sobre el perllongament de l’auto-
pista C-32, però també s’ha parlat 
del desdoblament de la N-II, el 
carril bus entre Blanes i Lloret o 
fins hi tot de la possibilitat d’ins-
tal·lar un metro lleuger que faci-
lités les connexions entre Blanes 
i Lloret o Lloret i Blanes. Cap de 
les propostes s’ha concretat i cada 
dia hi ha més cotxes a la carretera 
que uneix Tordera amb Blanes, fi-
nal de l’autopista; i la tradicional i 
única via que uneix Blanes i Llo-
ret, la carretera d’accés a la Costa 
Brava o GI-682.

Ara per ara, el tema més de-
senvolupat és el d’allargar la C-32 
amb una via segregada, és a dir 
un carril per banda i un d’addici-
onal per superar els desnivells, un 

projecte que ha generat un ampli 
debat, que continua obert. Fa uns 
mesos la Generalitat va anunci-
ar que les obres començarien el 
setembre. Ara, la proposta s’ha 
ajornat tres mesos. El govern ha 
comunicat que ajorna les obres 
de prolongació de la C-32 fins al 
gener. La Generalitat argumenta 

que vol estudiar el flux de vehi-
cles en temporada alta a la GI-
682, que uneix Lloret i Blanes, i 
la GI-600, des de la N-II a Torde-
ra fins a Blanes. El motiu és que 
les dades que té el govern són del 
març i els responsables de les ad-
ministracions coincideixen que 
no reflecteixen amb exactitud 

l’increment de població a l’estiu. 
Lloret, el municipi que més creix 
i que hauria de ser el destí final 
d’aquest projecte, així ho va de-
manar.

Mentre continuen els tràmits 
administratius, els membres de la 
Plataforma contrària al projecte 
munten parades setmanalment a 

la plaça de l’Església de Lloret i la 
plaça d’Espanya de Blanes. Tam-
bé han posat una campanya per 
aconseguir 3.000 euros, que s’han 
superat ampliament,  a través de les 
aportacions populars amb l’objec-
tiu de poder informar més bé dels 
seus arguments als veïns: s’afecta 
greument el paisatge i es poden 
adoptar solucions alternatives.

Lloret abans d’acabar el man-
dat ja va aprovar demanar una 
moratòria i una consulta popular. 
A Blanes, aquest tema està pen-
dent de tractar-se en ple després 
de la constitució del nou consis-
tori.

El Gremi d’Hotelers de Lloret 
de Mar demanava en el seu dia 
que s’acceleressin els tràmits per 
tenir les obres fetes en dos estius i 
no tres com es preveia. 

Una prova del debat entre 
favorables i contraris al projec-
te, s’ha pogut constatar al final 
de l’autopista amb pintades com 
ara: “Blanes i Lloret necessiten la 
C-32, ja”, “No a la C-32 pel mig 
de Blanes”, “Prou cues, C-32, ja” 
o “No a la C-32”. De moment, 
l’únic segur és que les cues es 
mantenen. yy 

Cues a la sortida de la C-32. Foto Yoyo

Col·lapse a l’espera de solucions

«La Generalitat atura el 
projecte per tenir dades 
sobre el trànsit del mes 

d’agost»

«apareixen pintades tant 
favorables com contràries 

a l’obra al final de 
l’autopista »
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Nombroses entitats locals han pro-
tagonitzat els actes de la Festa Ma-
jor. L’Esbart Joaquim Ruyra i la 
Casa de Andalucía amb escenari 
propi. La llista de propostes ha estat 

molt llarga: Banda i Cobla del Col-
legi Santa Maria, Colla Gegantera, 
Diables Sa Forcanera, X-Tramp... 
Tots, amb la màxima dedicació, 
han fet les delicies del públic. yy

La gent jove ha tingut un punt de 
trobada de referència durant 5 nits 
de Festa Major –de dimarts a dis-
sabte–, la platja central. L’Ensorra’t 
està gestionat en nom de l’Ajun-
tament de Blanes pel Consell Lo-

cal de Joventut, que compta amb 
la participació de diverses enti-
tats del municipi. En total, hauran 
tocat a l’Ensorra’t 13 grups i cinc 
DJs, comptant amb un pressupost 
de 19.000 €. yy

imatGes De Festa major 

El protagonisme dels grups locals

Ensorra’t 2015

De dijous a diumenge hi va haver 
propostes familiars a l’escenari si-

tuat just al costat del monument a 
Joaquim Ruyra.  yy

Escenari infantil

x-Tramp en concert. Foto Yoyo

primera nit de l’Ensorra’t. Foto Yoyo

Espectacle de màgia. Foto Yoyo

BLanes

El corredor d’ultrafons, Xavi 
Marina, va ser l’encarregat d’obrir 
la Festa Major de Santa Anna 2015 
amb el tradicional pregó fet a la 
plaça dels Dies Feiners.

Només començar, el pregoner 
va fer tota una declaració d’inten-
cions, explicant que porta Blanes 
ben arrelat al cor, així com la seva 
gent i les seves tradicions, “presu-
meixo de blanenc allà on vaig, i ja 
són uns quants els països visitats 
al llarg dels meus 36 anys!”. Abans 
de passar a relatar els guanys es-
portius que l’han fet més popular 
i conegut, va compartir amb el 
públic els seus records d’infante-
sa, especialment l’origen dels seus 
respectius avis. 

Quan era adolescent, va co-
mençar a treballar al negoci fa-
miliar, combinant la feina amb els 
estudis al Gremi de Pastissers de 
Barcelona, “sempre he tingut clar 
que volia ser pastisser, m’agradava 
treballar i l’ofici és molt variat, poc 
rutinari. Això sí, matinem molt, 
però després tenim una mica de 
temps de lleure per poder fer mol-
tes coses”. A partir d’aquí, el pre-
goner va recordar els seus inicis 
en el món de l’esport practicant di-
verses disciplines, però en especial 
els més de 10 anys que va formar 
part del Club Deportiu Blanes de 
futbol. Al començar a treballar els 
caps de setmana a la pastisseria ja 

no podia jugar els partits i final-
ment ho va haver de deixar, mo-
ment en que es va decantar per 
l’atletisme. 

Va ser llavors quan va comen-
çar a fer bons resultats a la Ca-
minada Popular de la Nit de Sant 
Bonòs, fins que finalment la va 
guanyar i va seguir fent-ho durant 
sis edicions consecutives. 

La seva primera cursa de resis-
tència més significativa va ser 
l’Ironman de Lanzarote, que va 
ajudar-lo a descobrir tot un nou 
món, “mirat ara, des de la distàn-
cia, veig que em va obrir una por-
ta al paradís. Curses, nous països, 
moltes amistats, molt sacrifici, 
constància, emocions, paisatges 
inimaginables i moments que no-
més pots sentir quan portes el teu 
cos al límit”. 

Amb el seu esperit de supera-
ció innat, i aprofitant les vacances 
de la feina, ha buscat la manera 
de viatjar i descobrir paisatges i 
cultures, que ha recordat amb tot 
el públic, parlant entre d’altres de 
la Marathon des Sables al desert 
del Sàhara, a l’Himàlaia, a la Sel-
va Tropical, l’Ultra Trail del Mont 
Blanc, el desert de Namib, la tra-
vessia nedant a l’estret de Gibral-
tar, la Jungle Marathon de Brasil, 
el desert d’Atacama a Xile, la cur-
sa de Jerusalem a Tel Aviv, l’Ultra 
Jungle a Perú, l’Ice Ultra a l’Àrtic i 
la darrera, la Rovaniemi a la Lapò-
nia Finesa. 

Per preparar-se per a tots 
aquests reptes s’entrena aquí, “a 
Blanes sempre he trobat el clima 
i el terreny adient per entrenar 
qualsevol cursa que he fet. Quan 
entrenes, el paisatge és importan-

tíssim i Blanes et motiva a cada 
passa que fas. En aquestes curses 
el 50% és el “coco”. Has de moti-
var-te moltíssim, dia a dia, a cada 
entrenament”. 

El darrer tram del pregó va 
ferun repàs a tota una sèrie de re-
flexions de Xavi Marina al voltant 
del món de l’esport, una mena de 
declaració d’intencions pròpies, 
“s’ha de donar suport a la pràctica 
esportiva, no com a una competi-
ció per saber qui és el millor, sinó 
com un hàbit saludable. L’esport és 
la millor manera de potenciar la 
integració”.

Marina també va defensar el 
paisatge per on transcorren mol-
tes de les proves que s’organitzen, 
unes paraules molt ben rebudes 
pels membres de la plataforma 
contrària a l’allargament de la 
C-32.

Si Xavi Marina va ser l’encarre-
gat d’obrir la Festa Major de Santa 
Anna 2015, el tradicional Aplec de 
l’Amor de Cala Bona, va tancar les 
festes. La celebració es va encetar 
a la tarda, amb una audició de sar-
danes a càrrec de la Banda-Cobla 
del Col·legi Santa Maria, mentre 
que a 2/4 de 8 es va fer una missa a 
l’ermita de Sant Francesc, que co-
rona la pujada des de la cala.

El concert del grup de folk-
pop Blaumut, música clàssica i 
cançó d’autor, va ser el plat fort del 
sopar que inclou la celebració cen-
tenària. Ara fa un any, l’aplec no es 
va poder fer per les inclemències 
del temps. yy 

xavi Marina després de rebre el màxim guardó de la vila. Foto Yoyo

Apassionat per l’esport i 
enamorat de Blanes 

«Fer esport és saludable i 
fomenta la integració»

«Xavi marina porta el nom 
de Blanes a qualsevol 

racó del món on vagi a 
competir»
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La crònica · joan Ferrer

La relació de Blanes amb els 
focs artificials prové de molt lluny. 
Fa més de cent anys ja hi havia 
castells de focs en dates assenya-
lades. Aquesta tradició es va con-
vertir en concurs i gran espectacle 
ara fa 45 anys amb motiu de la 
Festa Major de Santa Anna.

Com passa en el món del fut-
bol, on tots els aficionats porten 
a dins un entrenador; en el món 
dels focs, tots els blanencs són uns 
experts en la matèria. I molts es-
tiuejants que porten anys passant 
llargues temporades a Blanes, 
també.

Per això no és d’estranyar que 
quan es porten pocs minuts d’un 
espectacle pirotècnic, comencin 
els comentaris amb el veí de plat-
ja, passeig o balcó. Aquest any, 
durant l’actuació del primer dia, 
ràpidament es van poder escoltar 
sentències com aquestes: “avui 
no anem bé”, “això és molt avor-
rit”, “no tenen ritme”. Tornant al 
símil futbolístic, el dijous dia 23 
de juliol, els blanencs aficionats 
als focs, van tornar a casa com un 
afeccionat al futbol que va a veu-
re un dels partits més esperats de 
l’any i el seu equip acaba perdent. 
Sort, que l’endemà hi va haver un 
nou espectacle i ja es va poder re-
cuperar la il·lusió. Dissabte, com 
marca la tradició, ple absolut i un 
gran castell. Per sort, el dia avorrit 
va ser dijous i no dissabte. Hi ha 
gent que fa molts quilòmetres per 
veure els focs i com a mínim es 
mereixen que els pirotècnics facin 
els deures i els recompensin amb 
un bon espectacle. El darrer dia, 
diumenge, va llançar una empresa 
valenciana, i, com no podia ser 
d’una altra manera, el soroll de les 

traques no hi va faltar.
El veredicte del jurat va ser 

clar, victòria  per a Accitana Ma-
ría Angustias de Granada (dissab-
te), guanyadora de les tres darre-
res edicions. El segon lloc, molt 
ajustat, per a Global Fox Caballer 

(diumenge), davant l’empresa ita-
liana Lieto (divendres). A la cua, i 
amb molta diferència, Valacea del 
País Basc (dijous).

Des de l’organització cada dia 
es facilita l’assistència de públic, 
un paràmetre molt difícil de cal-

cular tenint en compte que hi ha 
gent a la platja, al passeig, als ha-
bitatges de primera línia de mar, a 
Sant Joan, les embarcacions i uns 
quants racons més. En tot cas, les 
xifres oficials van ser, per exemple, 
100.000 persones dijous, 140.000 

divendres i 250.000 dissabte.
A partir d’aquí, podem fer un 

simple càlcul matemàtic:  si veuen 
els focs 500.000 persones, per po-
sar una xifra, i es gasten de mitja-
na 5 euros (pujar dos cops a la fira 
ja costa més, comprar un entrapà 
i una beguda, més o menys costa 
això...), l’impacte econòmic seria 
de 2’5 MEUR. Hi ha gent que no 
gasta res, però n’hi ha molts altres 
que berenen o sopen, fan un gelat 
o prenen una copa en una terras-
sa, i cinc euros aviat són gastats.

 Els focs costen poc més de 
100.000 euros, per tant, tot i que 
generen alguns perjudicis a l’ho-
ra de moure’t pel poble, crec que 
ningú pot dubtar dels seus benefi-
cis. Tant de bo a Blanes hi hagués 
al llarg de l’any moltes més activi-
tats que portessin gent al poble, 
encara que fossin una tercera o 
una quarta part dels visitants de la 
Festa Major. 

Els deures que s’ha posat 
l’Ajuntament pel 2016 són: va-
lorar la possibilitat d’augmentar 
el nombre de dies i analitzar si 
les empreses han de cobrar més 
diners pel fet de participar. Co-
bren 19.000 euros per actuació, 
una quantitat que està “congelada” 
des de fa anys. El primer premi 
6.000 euros en metàl·lic, actuar a 
les fires i festes de sant Narcís de 
Girona per valor de 12.000 euros 
i tornar al concurs de Blanes l’any 
vinent.

Com cada any, Protecció Civil 
va coordinar un ampli dispositiu 
de seguretat per evitar problemes 
i actuar amb celeritat en cas de 
necessitat. Les incidències aquest 
2015 han estat mínimes. yy 

Material explosiu abans d’esclatar. Foto Yoyo

Un any més, hi ha hagut 4 nits de focs. Foto Yoyo

Els focs artificials i els blanencs

«accitana maría angustias 
de Granada guanya 
per tercera vegada 

consecutiva»

«L’ajuntament analitzarà 
la possibilitat d’augmentar 
els dies de focs o els diners 

que es paguen a cada 
empresa»
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La crònica · marc romero

La diada de Santa Cristina és 
un dia especial per als lloretencs, 
lloretenques i per a qualsevol “es-
tranger” que visiti la vila en un 
dia com aquest –com un servidor 
que hi arriba des de Barcelona–. 
Un dia on una gran multitud 
s’ajunta en una petita cala per ce-
lebrar una festa tradicional i de la 
terra. 

Més enllà del caràcter religi-
ós de la processó, que ho podem 
viure amb més o menys intensi-
tat; o més enllà de qui guanya el 
S’Amorra Amorra, tots els que hi 

van anar van poder gaudir de la 
festa de Lloret, una festa que es 
manté fidel a la tradició.

El dia va començar ben d’ho-
ra. La processó sortia de Lloret, 
però a Santa Cristina a les 8 ja hi 
havia gent. Fins hi tot hi va ha-
ver qui va arribar nedant de bon 
matí.

Els llaguts van fer-se espe-

rar, però quan es van començar 
a entreveure a l’horitzó, tots els 
que intentaven amagar-se del sol 
i la calor com podien van córrer 
a rebre’ls. A l’arribar, polèmica. 
Semblava mentida, i a la gent li 
costava molt d’entendre que per 
una cursa de llaguts, en un dia 
suposadament de “festa”, hi ha-
gués ball de bastons.

Després d’arribar a terra, la 
processó va seguir fins l’ermita de 
Santa Cristina. I mentre es duia a 
terme la missa, l’estofat estava a 
punt de ser servit a taula. Ja no-
més faltaven les autoritats. I quan 

van arribar: la festa va embogir, 
encara més! 

Allò era un anar i venir, la 
gent que podia seure a taula, no 
feia més que cantar, cridar i men-
jar. Els que no podien seure, es-
peraven impacients, i si podien, 
demanaven almenys un plat d’es-
tofat.

I després de pair l’esmorzar, 
tothom va tornar cap a Lloret. 
Aquí la cosa ja va canviar. A San-
ta Cristina teníem el mar, i a les 
nostres esquenes una petita cala, 
on semblava que encara quedes-
sin racons per descobrir, una cala 

intacta –com la tradicional festa 
major–. Però a Lloret teníem el 
mar i, a les nostres esquenes, la 
versió d’una gran ciutat cosmo-
polita. No va ser el mateix. Varem 
perdre aquell caliu, aquell esperit 
de tradició catalana, on t’ima-
gines pescadors remant i pobles 
sencers caminant en processó.

I per això hem de fer una cri-
da a mantenir aquest esperit, que 
tant es respira a la cala de Santa 
Cristina, per no perdre’l, perquè 
aquesta diada és una joia que 
hem de conservar. Puc assegurar, 
jo que no havia viscut mai aques-
ta festa, que la diada de Santa 
Cristina és una de les festes més 
ben conservades i on vaig gaudir 
com mai vivint aquesta tradició, 
però sobretot recordant que això 
ha de seguir sent una tradició 
com les d’abans. 

I a la tarda, la cirereta del pas-
tís: el Ball de Plaça o Dansa de ses 
Almorratxes, un altre acte carre-
gat d’història i simbolismes, un 
ball que es repeteix dos dies des-
prés a nivell popular. yy 

LLoret De mar

Lloret de Mar ha viscut amb 
intensitat els deu dies de festa. 
Les entitats s’impliquen en la 
confecció del programa i vilatans 
i visitants poden trobar actes per 
a tots els gustos i edats.

Enguany hi ha hagut un nou 
concurs de guarnir balcons, com-
peticions esportives (petanca, 
futbol sala, bàsquet 3x3, nata-
ció, regates de llaguts i creuers), 
la trobada de gegants, concerts, 
balls, correfoc, humor...

El Casal de la Gent Gran va 
celebrar el 31è aniversari amb 
sardanes, concert de la coral Tot 
Cor (imatge) i berenar.

Per acabar les festes, focs arti-
ficials i concert de La Principal de 
la Bisbal a Sa Caleta.

Com a activitats complemen-
tàries de les festes, però també 
per d’altres dies d’estiu, la visita 
a l’exposició de Joan Llaverias, 
la visita guiada al castell de Sant 
Joan o la visita teatralitzada “El 
Fantasma de Can Garriga”. yy 

Foto de família a l’ermita. Foto M.A. Comas detall de ses Almorratxes. Foto M.A. Comas

Concert de la coral Tot Cor. Foto M.A. Comas

Santa Cristina, tradició de les d’abans

Activitats per a tots 
els gustos i edats

«24 de juliol: processó 
marítima, missa, regata 

de llaguts, estofat, ball de 
plaça...»

«un curt viatge ens 
trasllada de l’acollidor 

paratge de santa cristina 
a la ciutat cosmopolita de 

Lloret de mar»
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LLoret De mar

L’Associació de Comerciants 
de Lloret, conjuntament amb la 
regidoria de Comerç de l’Ajunta-
ment de Lloret i amb el suport del 
departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya, 
ha ofert a través dels comerços 
associats 5.000 MOCADORS DE 
SANTA CRISTINA.

Enguany ja fa 11 anys que es 
presenten els mocadors de la festa 
i, seguint la línea de l’any passat, els 

5.000 mocadors també han estat 
solidaris ja que per aconseguir-los 
s’havia d’aportar 1 €. 

Els diners recaptats aniran des-
tinats a la investigació de la malal-
tia que provoca una Atròfia Mus-
cular Espinal (AME), una malaltia 
degenerativa que afecta la medul-
la espinal i els nervis i que té com 
a resultat l’atròfia i debilitat mus-
cular. Aquesta malaltia la va patir 
el lloretenc Aran Molina, que ens 
va deixar amb tant sols 8 mesos de 

vida el passat mes de gener.
La Festa Major s’ha tenyit de 

color verd, el color del mocador i 
de solidaritat.

També ha tingut finalitats so-
lidàries l’euro que es cobra en re-
collir els tiquets per seguir la pro-
cessó marítima per mar. En aquest 
cas, els diners és dediquen a la 
lluita contra el càncer. La recollida 
de tiquets garanteix el nombre de 
persones que puja a cada embar-
cació. yy 

El mocador i els seus objectius solidaris. Foto AC 

Mocadors solidaris per Santa 
Cristina

LLoret De mar

Els dos equips del Club Rem 
Pescadors van guanyar tant en 
categoria masculina, per segona 
vegada en la seva història, com 
en femenina.

Una regata que ja venia carre-
gada de tensió de l’any passat, on 
els Pescadors van trencar l’hege-
monia del Club Rem Santa Cris-
tina per primera vegada, i en-
guany estaven disposats a repetir.

La regata va ser molt intensa i 

durant el trajecte hi van haver di-
versos xocs i cops de rems, anant 
frec a frec tot el recorregut. I, evi-
dentment, l’arribada no podia ser 
menys intensa, amb una manio-
bra de totes dues embarcacions, 
que va generar debat –i que enca-
ra ningú és capaç de decidir qui 
tenia raó– els Pescadors van ser 
els primers en tocar la platja de 
Santa Cristina.

Després d’una estona de ten-
sió, les polèmiques es van aparcar 

i els Pescadors es van endur la 
seva segona victòria.

Pel que fa a les noies, la situ-
ació va ser molt diferent. Victò-
ria clara. Tot i el mar picat que 
hi havia, la secció femenina del 
mateix club van arribar amb tota 
la tranquil·litat del món a la platja 
de Lloret, i van aconsseguir així 
un doblet històric del Club Rem 
Pescadors. yy 

Màxima tensió a l’arribada. Foto M.A. Comas

Doblet històric del Rem 
Pescadors al S’Amorra Amorra
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Fins el 17 de setembre, cada dijous 
hi ha actuacions als carrers de Llo-
ret.
Es tracta d’un cicle de concerts d’es-
tiu que ha posat en marxa l’Associ-
ació Amics de la Música de Lloret 
i l’Associació de Comerciants amb 

un doble objectiu: d’una banda re-
collir diners per poder finançar la 
restauració de l’orgue de la parrò-
quia de Sant Romà i, de l’altra, di-
namitzar els carrers més comerci-
als de la vila. Cada dimecres també 
hi ha concerts a la parròquia. yy

Un tribut a Madonna va donar el 
tret de sortida a una nova edició del 
Clon Festival. La segona nit es va 
dedicar a The Police. Uns concerts 

que any rere any atreuen l’atenció 
de lloretencs i visitants a primera lí-
nia de mar. El acte finalitzarà el dia 
14 amb un tribut a U2. yy

cuLtura LLoret

Música per un tub! al carrer

Clon Festival 2015

Un dels plats forts a nivell musical 
de la Festa Major de Santa Cris-
tina va ser l’actuació del grup de 

Constantí. Van actuar la vigília del 
dia central de les festes al passeig 
Manel Bernat.  yy

Els Pets de Festa Major

primera actuació al carrer. Foto M.A. Comas

El clon de Madonna a lloret. Foto M.A. Comas

lluís Galvadà saludant el públic. Foto M.A. Comas

LLoret De mar

Al cicle de Santa Cristina, 
estan programats quatre con-
certs, un cada divendres del mes 
d’agost.

Aquest festival tan tradicional 
ha arribat enguany amb la matei-
xa força de sempre, amb els dos 
escenaris habituals.

Tal com ha explicat Àlex De-
mingo, secretari de l’Obreria, 
“aquests dos escenaris són la Pla-
ça del Pi, on es faran tres actuaci-

ons, i l’altre és l’interior de l’ermi-
ta on hi ha programat el Recital 
Líric”.

Demingo també ha assegu-
rat que es troben còmodes amb 
el format que tenen i que són un 
festival consolidat amb el seu pú-
blic fidel, per això no volen po-
sar-se a competir amb festivals 
més grans.

L’encarregat d’aixecar el teló, 
el passat divendres dia 7, va ser 
Toni Xuclà. Segons Demingo, va 

ser una gran forma de començar 
el festival, ja que considera que el 
cantautor català té un gran nivell.

El dia 14 el concert anirà a 
càrrec de Jazzcastells amb La Ve-
lla Dixieland i Els Vernets, una 
sorprenent mescla entre Jazz i 
grallers que intentarà agradar al 
públic.

El tercer divendres del mes, 
arribarà el plat fort, amb el con-
cert de la Companyia Elèctri-
ca Dharma. Un dels grans de la 
música catalana, actius des del 
1974, el grup, procedent del barri 
de Sants de Barcelona, farà pujar 
les revolucions als lloretencs i a 
les lloretenques que assisteixin al 
concert.

Ja per últim, el dia 28, tancarà 
el cicle de música el concert més 
clàssic, un Recital Líric, que serà 
l’únic que es farà dins de l’ermi-
ta. Hi haurà una soprano, Sara 
Blanch; el tenor, Marc sala i el pi-
anista, Josep Buforn.

Tots els concerts començaran 
a 2/4 d’11 de la nit, i les entrades, 
a 15 euros, ja estan disponibles al 
Museu del Mar. yy 

LLoret De mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar 
ha presentat les dades de visites 
del primer semestre del 2015 als 
equipaments culturals  aglutinats 
sota el projecte Museu Obert de 
Lloret. Amb 42.508 visites els Jar-
dins de Santa Clotilde, són l’atrac-
tiu cultural més visitat.  Pel que fa 
als ingressos obtinguts, se situen en 
107.406 €. El nombre de visitants 
és lleugerament menor que els que 
hi va haver el primer semestre del 
2014 (61.000).

Dels més de 56.000 persones 
que ha rebut el MOLL en els pri-

mers sis mesos de l’any, els mesos 
de més afluència han estat l’abril, 
amb 18.342 visitants, i el mes de 
maig amb 12.397 visitants. 

El Museu Obert de Lloret és 
una xarxa imaginària que permet 
la descoberta de diversos llocs d’in-
terès històric, cultural i natural del 
municipi. És un espai obert, sense 
murs, que recorre diferents empla-
çaments per tot el territori i permet 

apropar-se al coneixement del pa-
trimoni de la vila.

El MOLL està format actual-
ment pel Museu del Mar, Es Tint, 
el centre històric, el jaciment de 
Puig de Castellet, el castell de Sant 
Joan, l’església parroquial de Sant 
Romà, el Cementiri Modernista, 
els Jardins de Santa Clotilde, Can 
Saragossa, la capella dels Sants 
Metges, l’ermita de Santa Cristina, 
l’ermita de les Alegries, Sant Pere 
del Bosc i l’ermita de Sant Quirze. 
Els elements del MOLL continua-
ran oberts els propers mesos i a fi-
nal d’any arribarà un nou balanç. yy 

Toni xuclà a la plaça del pi. Foto M.A. Comas

santa Clotilde. Foto M.A.Comas

El paratge de Santa Cristina 
s’omple de música

Més de 56.000 visites al MOLL

«La companyia elèctrica 
Dharma serà a santa 

cristina el dia 21»

«els jardins de santa 
clotilde són l’equipament 

cultural més visitat»
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El turisme esportiu represen-
ta ja un dels principals productes 
de Lloret de Mar per a les tempo-
rades baixa i mitjana. De gener 
a juny han passat per Lloret de 
Mar 21.493 esportistes i 11.868 
acompanyants, la qual cosa con-
solida les xifres de 2014, en què 
es van rebre 33.293 persones.

En total, han tingut lloc a Llo-
ret 174 esdeveniments esportius 
entre estades, competicions ofi-
cials, esdeveniments locals, tor-
nejos privats i altres. 

Hi destaquen les estades es-
portives, que representen més 
d’un 70% del total.

Pel que fa a la temporalitat 
dels esdeveniments esportius, 
març i abril en concentren més 
del 60% del total. Les condicions 
climatològiques d’aquests mesos, 

sumades a la varietat d’instal·la-
cions esportives existents, resul-
ten atractives per a moltes nacio-
nalitats europees.

El futbol i l’atletisme seguei-
xen essent les modalitats que 
porten més esportistes, amb un 
total de 131 esdeveniments i 
11.796 esportistes. Entre les na-
cionalitats, destaquen els països 
nòrdics (20%), França (14%), pa-
ïsos de l’Est (14,4%) i Catalunya 
(12,1%).

Lloret de Mar s’ha convertit 
ja en un referent en la recepció 
d’esdeveniments esportius de re-
nom com el MIC (Mediterrane-
an International Cup), amb més 

de 1.000 esportistes i un gran 
desplegament mediàtic associat; 
el XXXVII Trofeu San Jaime de 
futbol, amb 1.380 inscrits i 820 
acompanyants; el Campionat de 
Catalunya juvenil, junior i pro-
mesa atletisme, que va portar 
a Lloret més de 3.800 persones; 
el Torneig Europeu d’Handbol 
Platja, amb gairebé 800 partici-
pants i 1.000 acompanyants i el 
torneig Eurobasket 2015, que són 
alguns dels esdeveniments que 
han tingut lloc a Lloret durant el 
primer semestre de l’any.

Lloret de Mar està certificat 
com a Destinació de Turisme 
Esportiu (DTE) en la categoria 
multiesport per a les modalitats 
esportives de futbol, atletisme, 
natació i ciclisme i actualment 
compta amb 15 hotels certificats 
per rebre esportistes. yy 

LLoret De mar

“Nits d’estiu a Can Saragossa” 
és el títol de la nova visita guiada 
que ofereix aquest estiu Lloret de 

Mar a la masia de Can Saragossa.
La visita guiada, que es por-

ta a terme els dijous i diumenges 
fins el 13 de setembre, se centra 

en l’exposició commemorativa 
“Llaverias i el mar” realitzada 
conjuntament entre l’Ajuntament 
de Lloret, la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer de Vilanova i 
la Geltrú i el Museu Marítim de 
Barcelona amb motiu cent-cin-
quanta aniversari del naixement 
de Joan Llaverias. 

Un cop finalitzada la visi-
ta guiada, s’ofereix una copa de 
cava a l’exterior de Can Saragossa 
i s’explica la història de la masia. 
Per a inscripcions cal fer reserva 
prèvia al Museu del Mar (972 36 
44 54), ja que les places són limi-
tades. El preu de la visita és de 3 
€ normal, 1,50 € reduït i gratuïta 
per als menors de 12 anys. yy 

Waterpolo femení a la piscina olímpica. Foto M.A. Comas

Acte inaugural de la mostra sobre llaverias. Foto M.A. Comas

La importància del turisme 
esportiu

Visites guiades nocturnes

«De gener a juny hi ha 
hagut 174 esdeveniments 

esportius»
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En aquesta edició s’han pro-
gramat quatre concerts coinci-
dint amb els quatre primers dis-
sabtes del mes d’agost.

Boxets i Enric Verdaguer 
van obrir el programa amb una 
actuació solidària destinada a la 
Barcelona PID Foundation, enti-
tat que dedica la seva activitat a  
generar recursos per a la investi-
gació de les inmunodeficiències 
primàries, un conjunt de més de 
200 malalties congènites amb al-
teració quantitativa i/o funcional 
dels diferents mecanismes impli-
cats en la resposta immunitària 

i que afecten a 1 de cada 2.000 
nounats. Hi van assistir 170 es-
pectadors.

Un dels plats fort del progra-
ma ha estat l’actuació de Gerard 
Quintana (8 d’agost). Quintana 
té, al marge de la seva carrera 
com a líder de la formació Sopa 
de Cabra, una sòlida trajectòria 
musical en solitari. El seu darrer 
treball porta per títol ‘Tothom 
ho sap’ i en aquesta ocasió el pre-
sentà en un format de duet, molt 
intimista i en perfecta sintonia 
amb l’espai del templet de Linné, 
escenari habitual dels concerts.

Els propers concerts seran els 

de Susanna del Saz (dia 15) i Eva 
Fernández Group (dia 22).

La Fundació Carl Faust és 
una fundació privada que el 2009 
va ser mereixedora de la Creu de 
Sant Jordi i el Jardí Botànic Mar- 
imurtra està classificat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional per 
la Generalitat de Catalunya. El 
seus objectius, segons marquen 
els estats de l’entitat, “la protecció 
i el foment dels estudis de biolo-
gia mediterrània, especialment 
en botànica. Cerca la cooperació 
i les relacions internacionals en 
benefici, tot plegat, de la recerca 
i de la divulgació científiques.” yy 

BLanes

Aquest mes d’agost es pot vi-
sitar a la Sala García-Tornel de 
Blanes una exposició que brilla 
amb llum pròpia, i que es presen-
ta amb una positiva imposició: 
Viu. L’artista local Sònia Isern 
Ros és l’autora de la mostra que 
romandrà oberta a la cèntrica 
sala municipal del Carrer Ample 
fins al 23 d’agost. 

A l’exposició s’hi recullen 
principalment 30 aquarel·les so-
bre paper, però també altres al·li-
cients que fan que el seu contin-
gut surti del què és habitual tro-
bar-hi. Així, hi ha una animació 
basada en les aquarel·les editada 
amb la tècnica stop-motion que 
es projecta en un dels murs de la 
sala d’exposicions, una escultura 
del propi cap de l’artista treballa-
da amb fang dins d’una vitrina, i 
dos muntatges fets amb aquarel-
les de petit format. 

Un dels dos muntatges ser-
veix per formar el nom amb 
què es presenta l’exposició, Viu, 
“l’origen de l’obra són les aqua-
rel·les abstractes. Per a mi són 
l’expressió del què tinc a dins, el 

meu món interior que està viu. 
D’aquí em va sorgir la idea de fer 
l’animació, volia que aquest món 
interior agafés vida i interactués 
amb el món real”. Arran d’aques-
ta inquietud, Sònia Isern va tenir 
clar que només podia titular la 
seva mostra d’una manera, “vaig 
triar la paraula ‘viu” per dos mo-
tius: si l’agafes com a adjectiu fa 
referència a que l’obra reflecteix 
un món viu, i si ho fas com a verb 
imperatiu, animes a la gent a que 
visqui”. 

Nascuda a Blanes fa 37 anys, 
Sònia Isern Ros hi resideix habi-

tualment i col·labora de manera 
activa amb diverses entitats del 
municipi. La seva formació ar-
tística és prou pluridisciplinar, 
ja que ha estudiat Arquitectura 
Tècnica, Comunicació Audio-
visual i Arts Aplicades al Mur a 
l’Escola Massana. També s’ha es-
pecialitzat en la tècnica de l’stop 
motion a l’Escola 9zeros de Bar-
celona. 

L’horari per visitar l’exposició 
és de dilluns a diumenge de 18 a 
20’30 h, i els dissabtes i diumen-
ges de 12 a 14 h. yy 

sònia Isern al costat de la seva obra. Foto Aj. Blanes

Gerard Quintana al Temple de linné. Foto Yoyo

Les Nits del Marimurtra 2015

Sònia Isern Ros “Viu” 

Familiars, amics i representants 
de l’Ajuntament de Blanes es van 
aplegar en una festa d’aniversari 
per celebrar la longevitat de Joa-
quim Illas i Illas, que l’any passat 
va ser el pregoner de la Festa Ma-
jor. 

El 26 de juliol, coincidint amb el 
dia central de la Festa Major de 
Santa Anna, en Falet celebra el seu 
sant i el seu aniversari, uns aniver-
saris que són molt i molt especi-
als des que va superar el centenar 
d’anys. yy

Adaxka de Kemen d’Irun per un 
costat, i l’Esbart Joaquim Ruyra i 
la Cobla del Col·legi Santa Maria 
de Blanes per l’altre, han participat 
en un intercanvi cultural aquest 
mes de juliol, principis d’agost.
Els 28 dansaires i 3 músics 
d’Euskal Herria van arribar a Bla-

nes el passat 16 de juliol. Per la se-
va banda, les dues formacions bla-
nenques van viatjar fins a Irun del 
29 de juliol al 3 d’agost. Les esta-
des s’han fet en cases particulars.
Durant la trobada a Catalunya van 
actuar tant a Blanes com a Lloret 
de Mar. yy

societat i cuLtura

En Falet fa 106 anys

Intercanvi Catalunya-Euskal Herria

La Biblioteca es va omplir de gom 
a gom per seguir l’“Òpera al car-
rer”,  una proposta engrescadora 
per a tots els públics. Amb vestu-
aris d’època i una posada en es-
cena espectacular els cantants in-

terpreten en directe els passatges 
més famosos del gènere líric. Pe-
tits i grans van gaudir de l’espec-
tacle i fins i tot hi van participar 
cantant el cor dels esclaus de Giu-
seppe Verdi.  yy

Òpera al carrer

En Falet i la seva família. Foto Yoyo

Actuació  a lloret de Mar. Foto M.A. Comas

ple absolut a la Casa de la Cultura. Foto M.A. Comas

«La formació i les obres 
de sònia isern ros, són 

pluridisciplinars»
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L’Àrea de Patrimoni Cultural 
de l’Ajuntament de Lloret orga-
nitza, un estiu més, visites teatra-
litzades que serveixen per a donar 
a conèixer, d’una forma amena i 
divertida, el patrimoni cultural i 
històric de Lloret. Sota la direc-
ció d’Anna Fuentes, directora de 
Patrimoni Cultural de Lloret, la 
guia, Ana Peña, documenta amb 
dades contrastades el relat de 
les visites, i dos actors de la vila, 
Joan Romà Ortiz i Albert Mun-

tané, s’encarreguen de teatralitzar 
el discurs perquè arribi a tots els 
visitants que hi participen.

Cada divendres dels mesos 
d’estiu els assistents poden conèi-
xer la història del Castell de Sant 
Joan amb un discurs amè i diver-
tit, apte per a tota la família. 

En aquest cas, el públic es tro-
ba una guia que, d’una manera 
molt ortodoxa, mira de realitzar 
una visita guiada per a un grup, 
però una sèrie de curiosos perso-
natges relacionats amb el passat 

del poble i del castell (els actors),-
no la deixaran treballar en pau.

Aquesta visita es fa cada di-
vendres fins el 28 d’agost a les 
21.00 h. Per assistir-hi cal fer una 
reserva prèvia trucant al 972 36 
44 54.

El fantasma de Can Garriga
Es tracta d’una visita dife-

rent per conèixer o redescobrir 
el Museu del Mar. Aquesta visita 
es presenta sota aquesta premis-
sa: diu la llegenda que, les nits 
d’estiu, apareix un fantasma pel 
Museu del Mar... Afirmen els or-
ganitzadors que es tracta d’una 
visita nocturna per a persones i 
famílies atrevides, disposades a 
desafiar la por.

La visita es fa cada dissabte 
fins el 29 d’agost a les 21.00 h i per 
participar-hi també cal fer una 
reserva prèvia. En acabar el re-
corregut, s’ofereix als participants 
un daikiri a la terrassa del museu, 
tot recordant els lloretencs que 
marxaven a fer les amèriques.

La directora de Patrimoni 
Cultural de Lloret, Anna Fuentes, 
ha destacat de les visites teatralit-
zades que, “barrejant ficció i re-
alitat volem parlar del passat de 
Lloret amb l’objectiu d’oferir una 
visió completa del llegat històric 
i patrimonial de la vila a tots els 
que hi participen”. yy 

Interior del Castell de sant Joan. Foto M.A. Comas

Visites teatralitzades a Lloret

maresme

L’empresa creada per 17 socis 
a la comarca del Maresme com a 
societat cooperativa el 1975 amb 
el nom de Serveis Mancomu-
nats d’Hosteleria, compta actu-
alment amb 2.800 treballadors, 
100 MEUR de capital social, 500 
MEUR de vendes anuals, 50 soci-
etats i 1.450 socis. Des de fa uns 
anys és el primer grup turístic de 
Catalunya.

En la tradicional Nit de la 
Serhs celebrada al castell de Jalpí 
d’Arenys de Munt, el fundador i 
president del grup, Ramon Bagó, 
recordava els objectius inicials, 
uns objectius que es mantenen 
en aquests moments, “treball en 
equip, valoració de les persones, 
sense oblidar mai que es tracta 
d’una empresa catalana”.

Bagó, que s’estava recuperant 
d’una malaltia, va fer un gran es-
forç per poder assistir a l’acte. El 
president del grup va recordar els 
inicis: “el primer empleat, el pri-
mer vehicle o el primer magat-
zem. La panificadora, l’empresa 
de distribució, els Vilars rurals...”. 

Posteriorment hi va haver les ex-
portacions, l’agència de viatges, 
els primers contactes amb el mer-
cat rus, l’hotel de cinc estrelles al 
Brasil o l’aterratge a Barcelona 
ciutat on actualment gestionen 
tres hotels.

La responsabilitat del dia a 
dia del grup Serhs ja ha estat de-

legada a l’equip directiu que en-
capçala el conseller delegat, Jordi 
Bagó.

Ramon Bagó, també va fer 
una clara referència al moment 
polític de Catalunya, “ens posem 
a disposició de la Generalitat i el 
país per poder fer de Catalunya 
un país normal”. En parlar de 

la temporada turística 2015 va 
assegurar que, “malgrat la dava-
llada del turisme rus, si el juliol 
i l’agost són bons, millorarem els 
resultats”.

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, va destacar la 
tasca de la Serhs, sempre molt 
implicada amb el país, “Catalu-

nya és un país singular gràcies a 
persones com en Ramon i empre-
ses com la Serhs”.

El Grup Serhs atorga cada 
any una sèrie de premis als seus 
treballadors i empreses col·labo-
radores.

El Premi a la trajectòria i 
compromís amb Serhs ha estat 
per La Caixa. El Directiu de l’any, 
Albert Vives (7 anys al grup) i El 
Treballador distingit, Maribel La-
cruz (23 anys a l’empresa). Tam-
bé hi va haver un reconeixement 
especial a Manel Vila i Castells, 
advocat relacionat amb Serhs des 
dels seus inicis. 

Per celebrar el 40è aniversari 
s’ha creat un logo commemoratiu 
i es prepara un creuer pel medi-
terrani per celebrar l’any vinent la 
40a Nit de la Serhs. Pels dies 16 i 
17 de setembre s’han programat 
al Castell de Jalpí dos concert 
amb la participació dels grups 
guanyadors de les dues darreres 
edicions de l’Oh happy day! de 
TV3, Deudeveu i In Crescendo.

La 39a Nit de la Serhs, va aca-
bar com és tradicional, amb la in-
terpretació del seu himne. yy 

la Caixa va ser l’empresa reconeguda. Foto Yoyo

Tret de sortida als 40 anys del grup SERHS

«serhs té 2.800 
treballadors, 50 societats i 

1.450 socis»

«La filosofia, treball en 
equip, valoració de les 

persones, tot, com a 
empresa catalana»
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Durant l’any 2014, Joaquim 
Teixidor va fer 79 intervencions, 
un 68% més que l’any 2013, el 
primer de la seva actuació com a 
Síndic. Aquest 2015, ja en porta 
62, el que fa preveure que se su-
peraran clarament les xifres de 
l‘any passat. El Síndic de Lloret va 
assegurar davant dels 21 regidors 
del consistori lloretenc que el mes 
d’agost no era la millor data de 
presentar l’informe, “hauria estat 
millor fer-ho al març o abril per-
què parlo de la gestió del 2014, 
quan hi havia un altre govern i 
un altre plenari”.

Segons Teixidor, quan un 
ciutadà demana ajuda és perquè 
“va molt perdut o té una gran 
necessitat”. També va destacar 
que calen respostes més senzilles, 
“l’administració és molt comple-
xa i moltes vegades les respostes 
no són a l’abast de tots els veïns. 
En la mesura que ho permeti la 
normativa, siguin més clars i en-
tenedors”, va apuntar Teixidor.

Joaquim Teixidor va recordar 
que el Síndic fa de pont entre els 
administrats i l’administració, 
“també ofereix nous camins”. 

Teixidor va demanar al nou con-
sistori que cregui en la figura del 
Síndic i doti dels mitjans necessa-
ris per fer la seva tasca.

Teixidor va assegurar que 
“moltes vegades actues més per 
sentiment que seguint el regla-
ment. Cal donar una solució o 

orientació, que la visita no li re-
sulti inútil al ciutadà”.

Bona part de la intervenció 
davant del plenari la va dedicar 
a les sancions de trànsit. Va de-
manar proves i no només “la per-
cepció de veracitat de l’agent que 
davant la justícia té més valor que 

la veu del ciutadà. També va de-
manar una major interpretació 
de la situació que es viu en cada 
moment com ja es fa amb les en-
trades i sortides de les escoles.

En aquest sentit va anunciar 
que diversos síndics han dema-
nat un informe a la UAB “sobre 

la presumpció de veracitat dels 
agents”. Aquesta tardor hi haurà 
els primers resultats.

De les actuacions del Síndic 
de Lloret, un 53% van ser queixes 
i un 17%, consultes. També hi va 
haver 5 actuacions d’ofici.

Un 51% dels casos es pre-
senten de manera presencial, un 
21% via mail i un 7% a través de 

la seva pàgina web. També n’hi ha 
de telefòniques.

El Síndic de Lloret es pot tro-
bar a l’Antic Sindicat. El primer 
any va treballar en un despatx de 
Can Saragossa, un indret que Tei-
xidor considerava “massa allu-
nyat de les dependències munici-
pals i del ciutadà”.

El Síndic de Lloret atén al pú-
blic els dilluns de 10 a 13 h, els di-
jous de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h 
i els divendres de 10 a 13 h al 
carrer Sant Pere, 36, 1a planta. El 
seu correu electrònic és: sindic@
lloret.cat

A Catalunya hi ha 40 Síndics 
que cobreixen un 52% de la po-
blació. yy 

LLoret De mar

Lloret de Mar modifica l’orde-
nança de civisme per adaptar-la 
a una sentència del TSJC arran 
d’un contenciós presentat pel 
Gremi d’Hotelers.

Inicialment es proposaven 
una sèrie d’accions a càrrec dels 
hotelers per intentar reduir els 
problemes que, segons el tribu-
nal, no es concretaven. 

Ara s’especifica que cada cop 
que es registri un turista a l’es-
tabliment se li donarà un tríptic 
amb informació sobre l’ordenan-
ça de convivència i civisme.

També es demana que els ser-
veis de vigilància de l’establiment, 
si no poden evitar els aldarulls o 
problemes, avisaran la policia.

Albert Robert, portaveu de 
Convergència, explicava al plena-
ri que, “cal la col·laboració i im-
plicació del sector públic i privat”.

Jordi Orobitg, membre de 
l’equip de govern i anterior regi-
dor de turisme, defensa que són 
serrells de l’ordenança després 

que el TSJC ha deixat clar que 
l’Ajuntament té capacitat per 
regular, “es busca una conduc-
ta proactiva, que informin els 
clients i ens avisin si no poden 
controlar la situació. Sempre és 
millor prevenir”, apunta el regi-
dor d’ERC-Avancem.

Per Antonio Lorente del PSC, 
“és primordial assegurar la con-
vivència”. Pel portaveu socialista, 
“també és fonamental la col·labo-
ració entre el sector públic i pri-
vat”. 

Francisco Rodríguez Pacios, 
regidor d’ICV, recorda que fa uns 

mesos el seu grup va presentar 
una moció amb relació a aquest 
tema. Es proposava que cada ho-
tel tingués un vigilant per cada 
200 clients, “es va votar i la nos-
tra iniciativa va sortir derrotada, 
com passa habitualment”.

Enric Martínez del PP,  desta-
ca que aquest és un problema dels 
hotels, “però també de les cases 
que es lloguen a les urbanitzaci-
ons on en molts casos, la gresca 
dura tota la nit”.

Des del Millor es va demanar 
que el punt es retirés per arribar a 
un acord amb totes les parts im-

plicades i evitar nous recursos als 
jutjats. El Millor critica que, “pel 
comportament d’una minoria, 
s’hagi d’informar gent de la ter-
cera edat o famílies amb criatures 
del que poden fer o el que no es 
permet”. El Millor també critica 
que es derivin responsabilitats als 
empresaris.

L’aprovació definitiva de la 
modificació de diversos articles 
de l’ordenança de civisme i con-
vivència ha tirat endavant amb 
14 vots favorables de CiU, ERC, 
PSC, C’s i PP.

En Lloret sí se puede i ICV es 

van abstenir mentre el Millor hi 
va votar en contra.

Comunicat conjunt
Després de la modificació 

de l’ordenança, l’Ajuntament de 
Lloret i el Gremi d’Hotelers van 
fer públic un comunicat de tres 
punts:
• Seguim treballant conjunta-

ment, com hem fet els darrers 
anys, per la millora i l’optimit-
zació de Lloret com a destina-
ció turística de primer ordre. 

• Que l’Ajuntament reconeix la 
implicació del sector hoteler 
per una millora de la convivèn-
cia i l’experiència turística. 

• Que ambdues parts manifesten 
com a prioritat el desenvolupa-
ment del Pla Operatiu de Re-
conversió de la Destinació Tu-
rística de Lloret juntament amb 
la resta de representants de la 
Mesa del Turisme de Lloret i la 
Generalitat de Catalunya a tra-
vés de la Direcció General de 
Turisme. yy 

Teixidor presentant la seva memòria. Foto M.A. Comas

plenari del 3 d’agost. Foto M.A. Comas

EL Síndic del Ciutadà presenta la gestió del 2014

Ordenança de civisme i convivència

«el 2014 va fer 79 
actuacions, un 68% més 

que l’any 2013»

«els hotelers hauran 
d’informar els clients 

de la normativa i 
hauran d’avisar si hi ha 

problemes»

«Les modificacions han 
tirat endavant amb 14 vots 

favorables de ciu, erc, 
psc, c’s i pp»

«quan un ciutadà demana 
ajuda és perquè “va molt 

perdut o té una gran 
necessitat”»
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aLt maresme

A l’Alt Maresme els mesos 
d’estiu són sempre sinònim de fes-
tes majors. Els més precoços, els 
susannencs, que des del 6 d’agost 
estan celebrant la seva festa amb 
una trentena d’actes d’allò més va-
riats: tradicionals, per a nens, jo-
ves, adults, culturals, esportius… 
Aquests, però, ja encaren la recta 
final, amb la tradicional revetlla 
d’agost que porta de nou el con-
junt musical Apache a l’escenari 
susannenc. 

També són a ple rendiment 
les celebracions a Malgrat de Mar, 
que fa honors al seu patró, Sant 
Roc. Precisament per saber per-
què n’és el patró, ja és tot pràcti-
cament a punt per la Festa dels 
Empestats, que té prevista la par-
ticipació de 550 persones –les que 
en una hora i escaig van exhaurir 
les entrades– en una ruta teatra-
litzada on hi participen diverses 
entitats i col·lectius malgratencs.

Les activitats s’allargaran en-
cara fins el proper dilluns 17 
d’agost. A Tordera, els actes donen 
el tret de sortida el 14 d’agost, per 
la revetlla de Santa Maria, amb un 

concert amb els grups Dosenburg 
i Blaumut, i segueixen fins el 27 
d’agost. Tot i això els actes no co-
mençaran, oficialment, fins el dia 
23, amb el pregó de Festa Major, 
i la bateria d’actes tradicionals, 
com ara el concurs de castells de 
sorra, la carrera del cós, els con-
certs de Festa Major i el sopar po-

pular que ofereix la Comissió de 
Festes i que aquest 2015 arriba a 
la seva vintena edició. 

Quan l’ambient festiu torde-
renc ja cuegi, començarà la Festa 
Major de Pineda, que tancarà, el 
dia 30, el mes d’agost, un dels més 
saturats d’activitat festiva i cultu-
ral. 

En aquest municipi dedi-
quen un dia sencer a la maina-
da, amb la celebració del Festa-
XIC, que començarà a les 10.30 
h a la plaça de la Pubilla amb 
una xeringada i animació, i 
s’allargarà fins les 21.30 h, amb 
l’espectacle musical Beatles for 
kids, que es farà a la plaça Es-

panya. També hi haurà tallers i 
activitats que es duran a terme 
en diversos indrets de la pobla-
ció.

Al setembre serà el torn de 
Palafolls, que té previst donar 
el tret de sortida el dia 7, amb 
el tradicional pregó de festes 
que enguany estarà dedicat a la 
Movida Madrilenya. Inspirat en 
el musical ‘Hoy No Me Puedo 
Levantar’, del conegut grup Me-
cano, una cinquantena d’actors, 
actrius i cantants treballen des 
de fa setmanes en la preparació 
d’aquesta representació.

Com podeu veure, aquest 
mes hi ha, a l’Alt Maresme, ac-
tivitats per triar i remenar. Des-
prés d’un juliol de calor molt i 
molt alta, les inclemències del 
temps poden ser el principal 
enemic de totes aquestes festes 
majors. El cap de setmana del 8 i 
el 9 ja ha estat marcat per la ines-
tabilitat. Els dies 15 i 16 tampoc 
es presenten massa favorables 
a nivell meteorològic. Per tant, 
caldrà estar atents als mapes del 
temps abans de desplaçar-nos a 
viure la festa en directe. yy 

la festa de l’escuma a santa susanna, una de les primeres activitats de la Festa Major. Foto Yoyo

L’Alt Maresme està de Festa Major

«a cada poble hi ha 
activitats per a totes les 

edats»

«el mes d’agost es tanca 
amb les festes de tordera i 

pineda»

Santa Susanna, Malgrat de Mar, Tordera, Pineda i Palafolls estan de festa.
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LLoret De mar

La travessia amb 30 edicions, 
és una activitat ja plenament 
consolidada de la Festa Major. 

Organitzada pel Club Nata-
ció Lloret, enguany va comptar 
amb una participació de 232 
persones inscrites. 

L’organització oferia la pos-
sibilitat de realitzar el trajecte 
llarg, recorrent els 1.200 metres 
que separen el Mirador dels 
Campions fins al passeig de sa 
Caleta; o bé de nedar els 450 
metres que hi ha entre el Club 
Nàutic i el mateix punt d’arriba-
da.

A la prova llarga, Marc Cal-
veras (CN Calella) es va em-

portar la victòria absoluta i el 
primer lloc de la categoria mas-
culina, de 19 a 29 anys. Daniel 
Gómez i Héctor Omar Arriaga 
van ocupar la segona i la tercera 
posició d’aquesta categoria.

En categoria absoluta feme-
nina, Anna Ros Bosch (CN Vi-
lafranca) es va emportar la vic-
tòria, seguida de Laia Conesa i 
Elisenda Calonge.

En la categoria popular (450 
metres), victòria d’Emanuel 
Fleitas seguit d’Oriol Carreras, 
tots dos del CN Lloret. Estel 
Xuan Galo va guanyar en cate-
goria femenina. Com demostra 
la imatge el moment més espec-
tacular va ser la sortida. yy 

LLoret De mar

Dino Donati, de 29 anys, va 
néixer a Lloret de Mar, de mare 
anglesa i pare italià.

Des de fa 4 anys competeix en 
proves d’apnea ja sigui a la pis-
cina o a mar obert. En cada cas, 
hi ha diverses modalitats, segons 
explica ell mateix, “hi ha l’apnea 
estàtica, on es tracta d’aguan-
tar el major temps possible sota 
l’aigua”. Donati aguanta pràcti-
cament 6 minuts. El millor del 
món arriba a 10 minuts. Donati 
explica que, “també hi ha l’apnea 
dinàmica amb aletes o sense. En 
aquest cas es tracta de nedar el 
major nombre de metres possi-

ble. A la mar, també es valora la 
profunditat que s’assoleix”.

Aquestes darreres setmanes 
ha aconseguit diverses medalles 
als campionats de Catalunya i 
Espanya. Concretament el sots-
campionat de Catalunya, cate-
goria general, i el campionat en 
dinàmica sense aletes. Al cam-
pionat estatal també va assolir el 
sotscampionat en dinàmica sense 
aletes i el campionat per equips, 
en aquest cas amb la selecció ca-
talana.

Dino Donati, que té la nacio-
nalitat anglesa, preveu disputar el 
campionat britànic l’any vinent. yy 

BLanes

Organitzat pel Club Atlètic 
Blanes amb la col·laboració de 
la Federació Catalana de Futbol 
i l’Ajuntament de Blanes, aques-
ta segona edició ha superat en 
nombre d’inscrits la de l’any pas-
sat, i han competit un total de 19 
equips. 

Els equips provenien majorità-
riament de Blanes, però també de 
Tordera, Malgrat de Mar, Palafo-
lls, Vidreres, Hostalric i Barcelo-
na, entre d’altres localitats. Segons 
els organitzadors, al llarg de tot el 
cap de setmana s’han aplegat a la 
platja del centre de la vila més de 
3.000 espectadors, principalment 
per presenciar el desenllaç del tor-
neig, amb la final que va enfrontar 
els equips del Nou Montecarlo (5) 
i el Crowley’s Irish Pub (4), repeti-
ció de la final de l’any passat. 

A banda dels trofeus que van 
rebre els vuit primers classificats, 
l’equip guanyador –el Nou Monte-
carlo– també va aconseguir 650€ 
i diversos obsequis, mentre que 

el sotscampió –el Crowley’s Irish 
Pub– va rebre 220 € i diversos 
obsequis. El tercer classificat va 
ser l’Hostal Miranda i el quart, el 
Royal Tennis. 

Les quatre següents posicions 
a la classificació del II Torneig de 
Futbol Platja van ser pels següents 
equips: Blanes, que va obtenir la 
cinquena plaça, Bar Open la sise-

na, Etern Cadet la setena i el Càm-
ping Bellaterra la vuitena. Tots ells 
van rebre un trofeu que acreditava 
la seva destacada posició.

D’altra banda, també es van 
lliurar plaques i trofeus al millor 

i màxim golejador del torneig, el 
blanenc Òscar Serrano, que havia 
estat jugador de diversos equips 
de primera divisió, entre ells l’Es-
panyol i el Racing de Santander; 
Llorenç Gelpí va ser guardonat 
com a millor porter; Eduard 
Ibáñez va guanyar la competi-
ció de faltes i Pau Martínez –que 
actualment juga amb l’equip de 
cadets del FC Barcelona– la de xi-
lenes. Per últim, el veterà jugador 
de 54 anys, Ramon Gelpí, va ser 
distingit pel seu fair play. La forta 
calor del mes de juliol va acompa-
nyar tots els partits jugats, el que 
va posar a prova les resistència fí-
sica dels participants. yy 

sortida de la prova llarga. Foto M.A. Comas

dino donati amb una de les medalles aconseguides

Equip campió, el Nou Montecarlo. Foto Aj. Blanes 

Travessia a la badia de Lloret

Campionats català i estatal d’apnea

II Torneig de Futbol Platja 

«els equips eren de Blanes, 
però també de tordera, 

malgrat de mar, palafolls, 
Vidreres, Hostalric i 

Barcelona»

«nou montecarlo (5) i el 
crowley’s irish pub (4), 

van repetir la final de l’any 
passat»
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BLanes

Enguany arriba la 33a edició 
de la Caminada Popular de la Nit 
de Sant Bonòs, organitzada per 
l’Ajuntament amb la col·laboració 
del Grup Fondista Blanes.

Es tracta d’una caminada 
popular oberta a tothom, que 
enguany es realitzarà el dia 22 
d’agost a la nit. El nombre mà-
xim de participants és de 5.000. 
Les inscripcions es podran fer els 
dies 21 i 22, sempre que no s’arribi 
abans al màxim d’atletes previst. 

Aquestes es podran dur a ter-
me a dos llocs:
-El dia 21, tant a l’Ajuntament de 
Blanes (de 16 h a 20 h) com a la 
Ciutat Esportiva (de 10 h a 21 h).

-El dia 22, a l’Ajuntament de Bla-
nes (de 10 h a 22 h).

La caminada, que començarà 
al passeig Cortils i Vieta, té un re-
corregut de 8 km, sortint direcció 
la Plantera, passant per Quatre 
Vents, Sa Massaneda, Raval, se-
guint direcció Santa Bàrbara fins a 
la Cala de Sant Francesc i el jardí 
botànic per tornar al passeig Ma-
rítim. La caminada no té classifi-
cació com a mostra del seu esperit 
no competitiu. 

Malgrat aquesta característica, 
els que se situen en primera línia 
aprofiten per entrenar-se i la fan 
corrent. És el cas dels que, uns 25 
minuts més tard de la sortida, ja 
són els primers en creuar la línia 
d’arribada, com l’actual campió i 
guanyador de les tres últimes edi-
cions, José Luis Blanco, que en la 
32a caminada, va aconseguir el 

rècord de la prova: 25,40 minuts. 
El preu de la inscripció és de 

3,50 euros. Una part d’aquesta (50 
cèntims) va destinada a diferents 
organitzacions benèfiques. La res-
ta és per poder cobrir les despeses 
que implica l’organització de la 
cursa. L’aportació dels 50 cèntims 
és voluntària.

A més a més, cal destacar que 
hi haurà punts d’avituallament on 
s’oferirà aigua i síndria als parti-
cipants i al final de la prova, com 
a novetat, rebran un obsequi tal i 
com s’havia fet anys enrere. 

L’any passat el nombre d’ins-
cripcions va ser de 4.800, una xifra 
que enguany s’intentarà superar. yy 

sortida multitudinària 2014. Foto Yoyo

Caminada Popular “Nit de 
Sant Bonòs”

«Les inscripcions es 
tancaran quan s’arribi a les 

5.000 persones»

«La caminada es farà el dia 
22 a la nit»

El campionat començarà el 20 de 
setembre amb el partit Vilafran-
ca-Lloret.
A la segona jornada, hi haurà el 
derby selvatà de la màxima ca-
tegoria estatal entre el Lloret i el 

Shum. A la primera volta es juga-
rà a Lloret, i a la segona, a Maça-
net de la Selva.
El Shum i el Lloret van aconse-
guir l’ascens la temporada passa-
da. Tots dos jugaven a Primera. yy

Amb una distància d’uns 900 
metres aproximats, la prova con-
sisteix a sortir nedant des de la 
platja de Sa Palomera i arribar 
fins a la platgeta del port.
Un total de 336 persones -66 

més que al 2014- han participat 
a la prova on els primers en ar-
ribar han estat Guillem Pujol i 
Belmonte i Aida Bertran. El ne-
dador més petit tenia 6 anys i el 
més gran 81. yy

esports

OK lliga 2015-16

73a Travessia Popular del Port

La nedadora blanenca del Club 
Natació Lloret, Marta Augé ha 
guanyat la medalla de bronze al 
Campionat de Catalunya Junior 

d’Estiu, a la prova de 50 metres es-
quena. El Campionat s’ha celebrat 
al Centre Natació Mataró.  yy

Català de Natació

Celebració després de l’ascens. Foto Yoyo

primers nedadors amb l’alcalde i el regidor d’Esports. Foto Aj.Blanes

Augé amb la seva entrenadora. Foto CN lloret
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BLanes

El corredor de resistència bla-
nenc Xavi Marina va dissenyar fa 
uns anys una competició que, du-
rant cinc edicions consecutives, 
va atraure participants d’arreu 
del planeta moguts pels atractius 
que reunia una sola prova. Es 
tractava de la Costa Brava Xtrem 
Running, que es va fer del 2009 al 
2013 i que plantejava un recorre-
gut des de Blanes fins a Portbou, 
amb diversos graus de dificultat.

Ara, a partir de la positiva 
experiència d’aquella cursa, afe-
gida a la il·lusió d’exparticipants 
en la seva organització, s’ha posat 
en marxa una nova proposta. Es 
tracta de la Costa Brava Radical 
Trail, que arrencarà el proper dis-
sabte 12 de setembre i conclourà 
a Blanes l’endemà diumenge, 13 
de setembre. Els organitzadors 
compten amb el suport del Patro-
nat de Turisme Costa Brava Giro-
na, així com de diverses empreses 
i institucions, entre elles l’Ajunta-
ment de Blanes.

Tres distàncies, sis modalitats 
Pel que fa a les distàncies: Ra-

dical (160 km) des de Cadaqués; 

Endurance (80 km) des de Tama-
riu i Rush (25 km) des de Tossa. 
El final, sempre a Blanes.

Paral·lelament, s’ofereixen sis 
modalitats segons les distàncies: 

Individual, Twins (per parelles) o 
en Equips de 6 amb 4 corredors 
en actiu durant la carrera en la 
distància Radical. També hi ha 
l’Endurance amb les modalitats 

d’Individual o Twins; i finalment 
la sisena opció és la Rush, de 25 
km, amb sortida de Tossa de Mar, 
per a corredors i corredores indi-
viduals. 

Tenint en compte el recor-
regut total que abasta la Costa 
Brava Radical Trail, resulta in-
dispensable la col·laboració dels 
20 ajuntaments gironins per on 
transcorre. A banda dels princi-
pals punts de sortida i arribada: 
Blanes, Tossa de Mar, Tamariu i 
Cadaqués, hi ha avituallaments 
a Roses, Sant Martí d’Empúries, 
l’Estartit, Begur, Palamós, Sant 
Feliu de Guíxols i Lloret de Mar. 
També es compta amb el suport 

dels municipis de pas obligatori: 
Empuriabrava, l’Escala, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Montgrí, 
Pals, Llafranc, Calella de Pala-
frugell, Sant Antoni de Calonge i 
Platja d’Aro.

Per la seva banda, les empre-
ses que donen suport a la Costa 
Brava Radical Trail són Mediaset 
Esports RRSS, Motorpress Ibèri-
ca (Runners, Oxigen, Sportlife, 
Trail Run), Hoko, Etixx, Barra-
bes, Moritz, Inov8, Rudy Project, 
Mebaline, Calcasport, Travel Tri-
athlon i Fisioactive. També col-
labora l’Escola Universitària de 
Salut i Esport, centre adscrit a la 
Universitat de Girona. yy 

Àlex Ramon, promotor de la prova amb la platja i sant Joan de fons. Foto Aj. Blanes

Blanes rebrà la Costa Brava Radical Trail

«Les sortides seran de 
cadaqués, tamariu i tossa 

i totes les arribades a 
Blanes»

«La prova s’inspira en 
la costa Brava Xtrem 

running»

entreteniments Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat
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La mort del nen d’Olot per diftè-
ria obliga a tota la comunitat a 
una serena reflexió: això no pot 

tornar a passar. Però, qui és el res-
ponsable que uns pares decideixin no 
vacunar el seu fill? Els pares d’en Pau 
han donat les gràcies públicament a 
tot l’estament mèdic per l’excel·lent 
tracte rebut tant pels serveis mèdics 
d’Olot com per l’atenció mèdica a la 
UCI de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona. Els pares se senten res-
ponsables, estan desesperats. Ja van 
manifestar poc després del diagnòstic 
d’en Pau que se sentien enganyats i 
mal informats pels antivacunes.

La proliferació, per raons molt 
diverses, de grups opositors a la vacu-
nació, però també la major participa-
ció de les persones i els seus familiars 
en la presa de decisions amb relació a 
aspectes vinculats a la seva salut, com-
porta que amb més freqüència se’ns 
plantegi per part dels pares propos-
tes reticents a la vacunació dels seus 
fills: rebutjant alguna de les vacunes, 
sol·licitant retardar-ne algunes i més 

excepcionalment en el nostre medi un 
rebuig total. Els ara avis recorden la 
gravetat de malalties que ara no veiem 
com la poliomielitis, diftèria, xaram-
pió... i no s’ho van pensar dues vegades 
per vacunar-nos a nosaltres (ara pa-
res), que som els que ens qüestionem 
les vacunes dels nostres fills. Moltes de 
les persones que avui rebutgen la vacu-
nació ignoren la gravetat de les malal-
ties que s’han reduït dràsticament 
gràcies a la vacunació, i desconeixen 
que deixar de vacunar està comportant 
una reemergència de moltes d’elles. La 
vacunació ofereix una protecció a la 
persona que es vacuna, però a més és 
un acte solidari, ja que si tots ens va-
cunem, augmentem la protecció per a 
tota la comunitat, fins i tot per a aque-
lles persones que per alguna raó d’edat 
o malaltia no poden vacunar-se. Les 
vacunes tenen efectes adversos, ge-
neralment lleus i tolerables, però en 
tot cas sempre el seu benefici és indis-
cutiblement superior al risc d’aquests 
efectes, i per descomptat, davant les 
greus conseqüències de les malalties 
que prevenen, com malauradament 
acabem de viure. La comunitat cien-
tífica mundial no en té cap dubte: so-
bren les evidències.

L’èxit de la vacunació requereix 
una acció sinèrgica i sense contradic-
cions entre tots els portaveus vàlids 
per a la població sobre temes de sa-
lut: autoritats reguladores, autoritats 
sanitàries, professionals sanitaris, 
mitjans de comunicació, acadèmics i 
indústria farmacèutica. Les persones 
som molt sensibles als missatges i ac-
tituds contradictòries entre els nostres 
referents, responsables i portaveus en 
temes de salut. Indiscutiblement els 
líders dels grups antivacunes son els 
principals responsables que algunes 
persones prenguin una decisió equi-
vocada i posin els seus fills en verita-
ble situació de risc. Però els mitjans 
de comunicació, que amb l’argument 
de la llibertat d’informació han donat 
veu a persones o a grups antivacunes, 
tampoc poden eludir la seva respon-
sabilitat: el dret a la informació no 
pot portar a la desinformació. TVE 
recentment ha demanat disculpes per 
l’excés de protagonisme dels antiva-
cunes en alguns dels seus programes. 
També ho hauria de fer TV3, La Van-
guardia i molts altres mitjans. Alguns 
ajuntaments i altres estaments públics 
han organitzat en les seves dependèn-
cies conferències i jornades donant 

veu a grups antivacunes: tampoc po-
den al·ludir la seva responsabilitat. Els 
professionals sanitaris que manifesten 
obertament que no es vacunen són un 
mal exemple per la comunitat, i si a 
més alguns fan recomanacions con-
tràries a la vacunació, això ja és mala 
praxi professional, i per tant són tam-
bé responsables i el col·legi professio-
nal hauria de sancionar-los. 

El malaurat desenllaç d’en Pau 
només tindrà algun sentit si serveix 
perquè tots en fem un aprenentatge: 
perdona’ns per desinformar els teus 
pares. 

La recent iniciativa del Col·le-
gi Oficial de Metges de Barcelona 
d’engegar una campanya que aplega 
professionals sanitaris i periodistes 
líders dels mitjans de comunicació 
catalans, defenent contundentment 
la vacunació amb el lema Vacunar 
es protegir (http://www.comb.cat/
cat/altres/vacunes/home.htm) és la 
millor manera de protegir a la po-
blació dels moviments antivacunes. 
Però també és necessari que tots els 
que fins ara els han facilitat la difusió 
es disculpin, també en són responsa-
bles: Mea culpa... yy 

Qui és responsable de la mort d’en Pau per diftèria? 
Mea culpa...

Dr. josep marès BermúDez
pediatre
@maresjosep

saLut
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Dies 14, 15, 16, 23, 29 i 30 
FiRA D’ARTesANiA 
Passeig Pau Casals

Del 12 D’AgosT
Al 12 De seTembRe 

eXPosiCiÓ FoCs i FesTes 2015 
Casa Saladrigas 

Dies 14 i 15 
FesTes Del bARRi. mAs 
CRemAT

DiA 15 
a les 22.00 h
les NiTs Del mARimURTRA
Susanna del Saz 

DiA 16
a les 9.30 h 
Vii AQUATlÓ VilA De blANes 
Sortida Sa Palomera 

DiA 21 
a les 20.00 h  
FesTA esgUARD 
Sa Palomera 

Dies 21 i 22 
de 17.00 a 21.00 h 
i de 9.30 a 21.00 h
lA boTigA Al CARReR - AbbC 
Carrers del Centre 

DiA 22 
a les 22.00 h 
les NiTs Del mARimURTRA
Eva Fernández

Del 20 Al 23 
FesTA Dels CoPATRoNs 

DiA 22 
a les 16.30 h
esCACs Al CARReR
Passeig de Dintre 

DiA 22 
a les 22.30 h 
XXXiii CAmiNADA PoPUlAR 
NiT De sANT boNÓs 
Sortida passeig de Mar 

DiA 23 
a les 09.00 h  
CRoNoesCAlADA Al CAsTell 
De sANT JoAN 
Sortida passeig de Mar 

DiA 28 
a les 18.00 i 21.00 h
FiNAl sUPeRCoPA FemeNiNA 
i mAsCUliNA D’HANDbol 
Ciutat Esportiva Blanes 

Dies 28, 29 i 30 
FesTes Del bARRi. CAN 
boRell 

DiA 29 
XVii TRobADA gegANTeRA 

Dies 29 i 30 
FesTes Del bARRi. lA 
PlANTeRA 

biblioTeCA ComARCAl 
Fins al 5 de setembre 
Biblioplatja a la Platja de 
s’Abanell de 10.00 a 13.30 h
De l’1 al 31 - Bibliovacances: 
Top secret: En busca i lectura 
Fins l’1 de setembre: 
Exposició: El llegat dels contes 
de fades
miNiClUb: a la platja de 
S’Abanell 
Fins al 6 de setembre, cada 
dia, Miniclub: de 10.00 
a 13.30 h
Aeròbic: els dimarts de 17.00 
a 18.30 h
 Zumba: els dijous de 17.00 
18.30h 
Festa de l’escuma: els 
dissabtes de 17.00 a 18.30 h  
TAlleRs iNFANTils de 18.00 a 
21.00 h 
Dia 16: Vaixell pirata 
Dia 23: Taller de gelats 
Dia 30: Vaixell pirata 

seTembRe
Dia 6: Taller de gelats. Passeig 
de Mar (Davant monument a la 
sardana) 

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

BLanes. AgostLLoret. Agost

DiA 13
Plaça de la Vila 20 h
FesTiVAl De bAll ToDes
Música i dansa

DiA 14
Plaça de la Vila 16-22 h
FiRA AlimeNTÀRiA De PRoDUCTes 
ARTesANs

Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CoNCeRT: JAZZ CAsTells
Amb lA VellA DiXielAND i els 
VeRNeTs Preu: 15 €

Pati de la Biblioteca 18.30 h
bibliÒFils
A partir de 3 anys.

Castell de Sant Joan 21h
VisiTA TeATRAliTZADA
Al CAsTell De sANT JoAN
En català

Roca d’En Maig 22.30 h
CloN FesTiVAl : TRibUT U2 
“PLEASE”

DIES 14-16
FesTes Del molÍ

DiA 15
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA PoPUlAR D’HAVANeRes 
TAlleRs

Museu del Mar 21h
VisiTA TeATRAliTZADA:
“el FANTAsmA De CAN gARRigA”
En català

Plaça de la Vila 22.30 h
sARDANes CoblA FlAmA De 
FARNeRs

DiA 20
Aula Taller de la Sala Infantil de la
Biblioteca 18 h
TAlleR A PARTiR De 3 ANYs
“Hola, em dic llibre i aquesta és la 
meva història”

DiA 21
Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CoNCeRT: ComPANYiA elÈCTRiCA 
DHARmA
Preu: 15 €

Plaça de la Vila 16-22 h
FiRA AlimeNTÀRiA De PRoDUCTes 
ARTesANs

Castell de Sant Joan 21h
VisiTA TeATRAliTZADA Al CAsTell 
De sANT JoAN
En català

Plaça Pere Torrent 10 - 21 h
meRCAT Del Vi i FoRmATge

DiA 22
Pati de Ses Escoues 17 - 20.30 h
eXHibiCiÓ De PUNTAiRes

Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA PoPUlAR D’HAVANeRes 
TAlleRs

Museu del Mar 21h
VisiTA TeATRAliTZADA:
“el FANTAsmA De CAN gARRigA”
En català

Plaça de la Vila 22.30 h
sARDANes CoblA JoVeNÍVolA De
sAbADell

DiA 23
Centre Vila 10-21h
boTigA Al CARReR

DiA 28
Ermita de Santa Cristina 22.30 h
CoNCeRT lÍRiC
Preu: 15 euros

Roca d’En Maig 18 h
CoNCeRT: bANDA FARNHAm 
sCHool ANglesA

Castell de Sant Joan 21h
VisiTA TeATRAliTZADA
Al CAsTell De sANT JoAN
En català

Teatre Lloret 21h
FesTiVAl iNTeRNACioNAl TeATRe
AmATeUR De giRoNA

Plaça de la Vila 16-22 h
FiRA AlimeNTÀRiA De PRoDUCTes 
ARTesANs

DIES 28-29
FesTes De FeNAls
sANTA CloTilDe

DiA 29
Pati de Ses Escoues 17 - 20.30 h
eXHibiCiÓ De PUNTAiRes

Piscina Municipal. 9-20 h
ToRNeig WATeRPolo iNFANTil 
miXT

Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA PoPUlAR D’HAVANeRes 
TAlleRs

DiA 29
Castell de Sant Joan 21h
VisiTA TeATRAliTZADA Al CAsTell 
De sANT JoAN
En català

Plaça de la Vila 22.30 h
sARDANes CoblA
Mediterrània

FiNs el 17 D’AgosT

mAlgRAT De mAR
FESTA MAJOR
Fins el 21 d’agost

PiNeDA De mAR
Exposició: Còmics per a adults
Biblioteca de Poblenou

ToT el mes

PiNeDA De mAR
Biblioestiu. Gaudeix del bon temps 
a la biblioteca
17.00h a 20.00h

FiNs el 30 De seTembRe

mAlgRAT De mAR
Exposició: 25 anys de gegants
Arxiu Municipal

DiA 13

CAlellA
Taller de dibuix
Centre d’Acció Jove
16.30h

Del 14 Al 26

ToRDeRA
FESTA MAJOR

DiA 14

CAlellA
Actuació per a la mainada: 
Divertimentum
Passeig Manuel Puigvert
17.00h

NEC 15: Black Roses, amb Leila
Pati del Museu Arxiu
22.00h

NEC 15: Cinema a la platja “Epic: 
El Món Secret”
Platja Gran (entre Batlle i Creus)
22.00h

Revetlla d’Agost: Ball amb D’Altra 
Banda
Plaça de Catalunya
22.00h

PiNeDA De mAR
Arts d’Estiu: The Gospel Viu Choir
Espai Sant Jordi
22.00h

DiA 15

CAlellA
Havaneres: Grup Arjau
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

PiNeDA De mAR
Torneig triplets de petanca
Pistes Pinemar
9.00h

Botifarrada popular
Plaça de les Mèlies
19.00j

Revetlla Avv. Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i 
c/Calella)
19.00h

L’aGenDa



La marina   27agost DE 2015

comarques. Agost

Revetlla Avv. Can Carrera ‘El 
Mirador’
Recinte Can Carreras
20.00h

Festa Holi Colors
Platja dels Pins
21.00h

PAlAFolls
Festes de Santa Maria
Parc de les Esplanes
12.00h

DiA 16

CAlellA
Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

PiNeDA De mAR
Missa del Rocío
Parròquia de les Creus
10.00h

Festa popular Avv Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i 
c/Calella)
10.00h

Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h

Del 17 Al 31 D’AgosT

PiNeDA De mAR
Jocs gegants: Jugant a definir la 
ciència
Biblioteca Serra i Moret
18.00h a 20.00h

Exposició Sorra de colors
Biblioteca Sorra i Moret

DiA 17

PiNeDA De mAR
Taller infantil: Crea el teu propi 
punt de llibre
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Dies 17 i 20

PAlAFolls
Taller de contrapàs, patatuf i 
espolsada
Antiga escola de Sant Genís
21.00h

DiA 19

CAlellA
Trobades per nedar a les Vies 
Braves
Platja de Garbí
15.30h

DiA 21

CAlellA
Hora del conte amb titelles
Pati de la Biblioteca
19.00h

NEC 15: Tot el que he vist, amb 
Judit Neddermann Quintet
Far
22.00h

PiNeDA De mAR
Taller infantil: Molinets de vent
Biblioteca de Poblenou
18.00h

Arts d’Estiu: David Bustamante
Espai Sant Jordi
22.00h

DiA 22

CAlellA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Al Club Nàutic
10.00h

Revetlla de Sant Llop
Passeig de Manuel Puigvert
17.00h a 02.30h

PiNeDA De mAR
Fira del disc
Plaça de les Mèlies
9.00h a 21.00h

mAlgRAT De mAR
Caminada nocturna
Can Campassol
22.00h

PAlAFolls
Festa del contrapàs
Antiga escola de Sant Genís
21.00h

DiA 23

CAlellA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Club Nàutic Calella
10.00h

Trobada per nedar a les Vies 
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

PiNeDA De mAR
Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h

mAlgRAT De mAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h

DiA 24

PiNeDA De mAR
Taller infantil: Fes la teva xapa
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

DiA 25

PiNeDA De mAR
Modela contes: És Festa Major
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Del 26 Al 30 D’AgosT

PiNeDA De mAR
FESTA MAJOR

DiA 26

PiNeDA De mAR
Espectacle: El cargol Mossi i el cuc
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Sessió de dinamització de les Vies 
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

Recital de dos violins: Samuel 
Cubarsi i Matilde Cubarsi
Pati de la Biblioteca
21.00h

DiA 28

CAlellA
Torneig Internacional d’Handbol 
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h

Hora del conte infantil: Els Sons 
de l’Univers
Pati de la Biblioteca
19.00h

NEC 
15: Gerard Quintana
Far
22.00h
PiNeDA De mAR
Arts d’Estiu: Goyo Jiménez
Espai Sant Jordi
22.00h
DiA 29

CAlellA
Torneig Internacional d’Handbol 
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h

Prova del Circuit Maresme 5K
Passeig Manuel Puigvert
20.00h

Revetlla popular
Carrer de Balmes
21.00h

PAlAFolls
Festa Major Sant Genís: Màgia, 
xocolatada, sopar popular, ball
Sant Genís
Tarda-vespre

DiA 30

CAlellA
Torneig Internacional d’Handbol 
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h

Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

mAlgRAT De mAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h

PAlAFolls
Festa Major de Sant Genís: Ofici, 
sardanes i havaneres
Sant Genís
Tot el dia

5 De seTembRe

PAlAFolls
Trobada gegantera: Cercavila
Glorieta Doctor Torner
18.30h

6 De seTembRe

PAlAFolls
XXIV Trobada de puntaires
Plaça Joaquim Ruyra
10.00h a 13.00h

Jornada de portes obertes
Piscina Municipal
Tot el dia

Del 7 Al 13 De seTembRe

PAlAFolls
FesTA mAJoR

L’aGenDa
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transports púBLics
R

o
D

A
li

es

 blANes  g bARCeloNA
FeiNeRs: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.17 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.17 - 13.47 
- 14.13 - 14.46 - 15.16 - 15.47 - 16.16 - 16.47 - 17.16 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.13 - 20.44 - 21.15 - 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 - 23.21 
FEInErS (DIrEcTES): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

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 - 21.44 - 22.13 - 23.06

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

A
U

To
b

U
so

s  lloReT  g esTACiÓ De ReNFe (Blanes)
ToTs els Dies: 6.40 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44

 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: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)

blANes (estació de Bus)  g bARCeloNA (estació del nord)
FeiNeRs: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / FesTiUs: 9.30
 bARCeloNA (estació del nord)  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: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DissAbTes: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DiUmeNges: 18.15
 giRoNA (estació de Bus)  g blANes
FeiNeRs: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DissAbTes: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DiUmeNges: 18.30

 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 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 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 - 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

 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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BrAÇ DE GITAnO DE PATATA I TOnYInA

  eL FoGÓ De La marina

inGreDients
• 1 Kg de patates
• 3 llaunes de tonyina
• 2 ous durs
• 1 llauna de pebrot
• 1 llauna d’ olives sense pinyol
• maionesa casolana
• enciam
• oli d’oliva
• sal i pebre
• Unes cullerades de quètxup
• ceba

preparaciÓ
cal que bullim les patates amb sal, escórrer-les bé i posteriorment les 
aixafarem amb una forquilla. Ara hi afegim un bon raig d’oli d’oliva, 
ho barregem bé i ho reservem.
Per al farcit cal que posem en un bol la tonyina escorreguda, la ceba 
(només una part), l’ou, les olives i el pebrot, tot molt esmicolat. Ales-
hores afegim unes cullerades més de maionesa casolana, una culle-
radeta de quètxup i pebre.
Passem a barrejar-ho tot molt bé fins a aconseguir que el farcit ens 
quedi espès i compacte.
Procedim a tallar un rectangle de paper per a posar al forn i així es-
tendre al damunt el puré de patata.
Posem damunt el puré una petita capa de maionesa i al damunt, el 
farcit de tonyina i ho estenem molt bé.
Amb l’ajut del paper que hem tallat, ho anirem enrotllant donant-li la 
desitjada forma d’un braç de gitano. Ho deixarem refredar unes ho-
res a la nevera i així la patata agafarà consistència.
A l’hora de servir ho cobrirem amb la maionesa i com a guarniment 
afegim les olives, tires de pebrot i enciam molt esmicolat .
Aquest és un plat súper refrescant que ve molt bé per a aquests dies 
de calor.

Bon profit!

 Manoli Bustamante Bustamante
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Farmàcies de guàrdia
BLanes

LLoret

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

agost

agost

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

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

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 21.00 A 09.30 h.

ramon
turon
moreLL
GuiLLem / pujoL / ramon
Grima / pujoL / ramon
aLtimir
aDeLL
aDeLL
pujoL
oms / ramon
Bartrina
pujoL / ramon / sureDa
ramon
turon
moreLL
GuiLLem
Grima
aLtimir
aDeLL / pujoL / ramon
aDeLL
pujoL
oms
Bartrina
sureDa
ramon
turon / pujoL / ramon
moreLL
GuiLLem
Grima
aLtimir

j. martÍnez
FÀBreGas
e. taLLaDa
Bastè
cÀnoVes
m. taLLaDa
BorrÀs
LLaDÓ
i. espinet
masete
a. martÍnez
perpinyÀ
c. caBaÑas
mazÓ
m.caBaÑas
j. martÍnez
FÀBreGas
e. taLLaDa
Bastè
cÀnoVes
m. taLLaDa
BorrÀs
LLaDÓ
i. espinet
masete
a. martÍnez
perpinyÀ
c. caBaÑas
mazÓ
m.caBaÑas
j.martÍnez
FÀBreGas
e. taLLaDa
Bastè
cÀnoVes

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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economia LocaL

BLanes

Ses Vernes de Blanes ha co-
mençat a comercialitzar el cava 
Brut Nature Reserva blanc, de la 
collita del 2013, un producte de 
gran qualitat que ha estat 15 me-
sos en ampolla abans de sortir al 
mercat.

Ses Vernes fa cava artesà amb 
raïm de Blanes. Es pot trobar en 
botigues especialitzades. La vi-
nya, de dues hectàrees, està situ-
ada a la zona dels Tres Turons, a 
prop del torrent Ses Vernes. Des 
de la posada en marxa del projec-
te, el principal objectiu ha estat 
oferir cava blanc o rosat de gran 
qualitat. yy 

LLoret De mar

Medisal Lloret ofereix des del 
seu local de l’avinguda Vila de 
Blanes, 139, una proposta pione-
ra a Catalunya. Una cova de sal 
que ens permet seguir teràpies 
complementàries als tractaments 
de malalties relacionades amb 
l’aparell respiratori o problemes 
dermatològics al mateix temps 
que enforteix el sistema immu-
nològic. Els tractaments es com-
binen amb cromoteràpia i ionit-
zacions de sal.

La cova està feta amb 5 tones 
de sal de les mines de Cardona. 
També s’ha utilitzat sal de l’Hi-
màlaia. yy 

BLanes

L’empresa blanenca Voltant 
pel Mar, ofereix una manera di-
ferent de conèixer la Costa Brava, 
el caiac, un mitjà que no reque-
reix grans esforços i que ens per-
met arribar a tots els racons. 

Disposa del millor material 
del mercat, que el posen a dispo-
sició dels clients, juntament amb 
guies especialitzats que garan-
teixen la seguretat de la sortida, 
i el que és més important, “fer 
viure una experiència inoblidable 
de contacte amb la natura i més 
concretament, amb el mar més 
proper que ens envolta”.

El seu programa d’activitats 
presenta propostes de dues hores 
a sis dies. yy 

Vinya de ses Vernes. Foto Marc Reixach

Cova de sal

Voltant pel mar amb el Marimurtra de fons

Nou producte Ses Vernes

Voltant pel mar en caiac 

Una cova de sal a Lloret de Mar
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 1 VerDures monteLLs
Plaça Verdures

 2 ajuntament De BLanes
Passeig de Dintre

 3 eVentia press
Carrer Esperança

 4 punt D‘inFormaciÓ
Plaça Catalunya

 5 caFeteria BaccHio
Plaça Theolongo Bacchio

 6 XaLoc perFumeries
Carrer Ample

 7 Ferreteria mestraL
Carrer Raval

 8 FamiLy Dent
Carrer de la Fe

 9 e.s. santa anna
Carrer Anselm Clavé

 10 capraBo
Carrer Lleida

 11 FarmÀcia narcÍs pujoL
Plaça Verge del Pilar

 12 BiBLioteca comarcaL
Avinguda de Catalunya

 13 pastisseria marina
Avinguda de Catalunya

 14 Farma saLut
Avinguda Europa

 15 totcarn
Avinguda Europa

 16 escoLa saFa
Carretera de l‘Estació

 17 rÀDio marina
Ca la Guidó

 18 FarmÀcia turon
Ca la Guidó

 19 ciutat esportiVa BLanes
Mas Cuní

 20 capraBo
Carrer Ses Falques

 21 e.s. saras
Avinguda Europa

 22 pastisseria GutiÉrrez
Guilleries / Cantonada Ter

 23 pastisseria GutiÉrrez
Gavarres

 24 pastisseria GutiÉrrez
Vila de Lloret

 25 GaLp HospitaL
Accès Costa Brava

 26 GaLp poLÍGon
Carretera l‘estació

 27 pastisseria GutiÉrrez
Cristòfol Colom

 28 capraBo
Cristòfol Colom

 1 ajuntament De LLoret
Plaça de la Vila

 2 FarmÀcia jorDi martÍnez
Carrer Emili Martínez Passapera

 3 porcus
Carrer Cervantes

 4 perFumeria XaLoc
Carrer Sant Pere

 5 peiXateria pujoL
Carrer Vicenç Bou

 6 Ferreteria eL cLip
Carrer Carme

 7 cerVeseria eL tren
Carrer Verge de Loreto

 8 FoLDer
Carrer Sant Pere

 9 coFFee ‘n cruncH
Avinguda Vidreres

 10 eL puntet
Avinguda Vidreres

 11 LLiBreria FenaLs
Carrer de l‘Actor Pere Codina

 12 eL puntet
Plaça Esteve Fàbregas i Barri

 13 capraBo
Avinguda Vila de Blanes

 14 FarmÀcia marta BastÉ
Camí de l‘Àngel

 15 capraBo
Avinguda Vila de Tossa

 16 e.s. FLuiD
Avinguda de les Alegries

 17 ecomat
Avinguda de les Alegries

 18 Ferreteria L‘escaire
Avinguda Vidreres

 19 pastisseria GutiÉrrez
Carretera de Blanes a Tossa

 20 capraBo
Avinguda Vidreres

 21 paris DeL rieraL
Josep Pla i Casadevall

 22 pdepa
Josep Pla i Casadevall
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Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90

Si vols treballar

amb l’equip comercial

de Ràdio Marina,

contacta amb nosaltres

publicitat@radiomarina.com

soLucions



entreVista a La nina (cANtANt, ActrIU I ProFessorA)

PRÒXIMA EDICIÓ: 16 setemBre

“Ser de poble és un fet important, el tarannà de 
la gent és diferent”

Laura GáLLeGo

Anna Maria Agustí i Flores, coneguda 
amb el nom artístic de Nina, és cantant, 
actriu i professora. Ha dedicat la seva 
vida a la cura i l’ús de l’instrument més 
característic de l’home: la veu. Nascuda 
a Barcelona però criada entre Pineda 
de Mar i Lloret de Mar, Nina se sent 
totalment arrelada al Maresme i la 
Selva. Primers discos: Una mujer como 
yo (1989), Rompe el tiempo (1990) i 
Començar de zero (1995) –primer en 
català-. Altres discos: Espai pel somni 
(2000), 20 anys i una nit (2005), A prop 
del mar - Nina amb el grup d’havaneres 
Port Bo (2011) o Llegendes del cinema 
- amb La Simfònica de Cobla i Corda 
de Catalunya, la veu de Cris Juanico i el 
saxofonista Pep Poblet. (2013). Coinci-
dint amb els 30 anys de carrera musical 
va escriure un llibre, “Amb veu pròpia” 
i va fer una gira, “Nina 30 anys”. La seva 
presència a la televisió i al món dels mu-
sicals també ha deixat empremta.

Per què va voler dedicar-se al teatre i 
a la música?
No hi ha una raó que m’hi aboqués. 
Senzillament sempre he sabut que 
era cantant, que tenia un do o talent 
especial i he tingut la sort de tenir uns 
pares que me’l van potenciar. Després, 
és clar, he hagut de cultivar-lo i for-
mar-lo. Tots naixem amb un talent 
ocult en algun gir del nostre cervell i 
el nostre deure és cultivar-lo per poder 
fer a la vida allò que ens apassiona.

Actriu, cantant, logopeda, profes-
sora de veu... amb què es queda? Per 
què va decidir dedicar-se, també, a 
ensenyar? 
Sóc tot això. No hi ha tria possible. 
Més que ser actriu i cantant, m’hi sen-
to, com també em sento terapeuta. És 
clar que tinc una formació acadèmica 
que em permet i em capacita per ser 
logopeda però per damunt del títol 
preval un sentiment i una necessitat de 
tractar, de rehabilitar i d’orientar tant 
com pugui i sàpiga a aquelles persones 
que com jo fan un ús exigent de la veu.

Fins i tot va presentar-se en les llistes 
de CiU a les municipals de Lloret de 
Mar, què la va atraure de la política? 

Com tots els d’aquella llista, sentia 
molta il·lusió davant la possibilitat que 
el nostre poble visqués una sacsejada 
positiva amb un canvi de govern, de 
cares i de sensibilitats. Finalment no 
vaig entrar i me n’alegro perquè crec 
que hauria pogut perjudicar seriosa-
ment la meva carrera artística i això 
per a mi és sagrat.

Quan s’autodefineix (per exemple, 
en el seu llibre), de les primeres coses 
que menciona és la seva procedèn-
cia. Què significa per a vostè la per-
tinença a un poble? I què signifiquen 
per a vostè Pineda de Mar i Lloret de 
Mar? 
Ser de poble és un fet important, un 
tret que marca les persones que en 
som. El tarannà de la gent de poble 
és diferent, ni millor ni pitjor, però 

diferent del de la gent de ciutat. Jo 
necessito anar al poble, trepitjar-lo, 
caminar-hi, respirar-lo. En aquest 
sentit he tingut sort perquè vaig viure 
la meva infantesa al poble de la meva 
mare, Pineda de Mar, i l’adolescència al 
del meu pare, Lloret de Mar. Tots dos 
són importants i de tots dos en tinc 
records inesborrables que m’acompa-
nyaran tota la vida.

Va començar la seva carrera en cas-
tellà i després es va passar al català; 
amb quin idioma se sent més còmo-
da? 
M’agrada cantar en distintes llengües 
i ho he fet al llarg de la meva carrera. 
Cada llengua té la seva pròpia música, 
el seu repertori sonor fet que contribu-
eix al fet que la veu soni diferent i hom 
pugui trobar matisos i colors nous.

La veu és la base de la seva professió, 
com la cuida? 
La veu ho és absolutament tot per  a 
mi. Sempre ho ha estat i ho serà. La 
gaudeixo i la pateixo. Em manté en 
guàrdia constant i m’obliga a tenir cura 
del meu cos en tots els sentits. Hi ha 
tres regles o manaments que ningú es 
pot saltar si utilitza la veu de forma 
exigent: dormir, hidratar-se i parlar 
l’estrictament necessari. Després hi ha 
moltes altres coses que un ha de fer per 
tenir la veu a punt: una bona alimen-
tació, fer exercici físic per mantenir el 
cos àgil i flexible, evitar ambients soro-
llosos i per suposat no fumar ni beure.

A “Amb veu pròpia” recull 30 anys de 
professió, podria resumir les vivències 
més significatives per a vostè durant 
aquests anys? I els aprenentatges?

Precisament això és el que faig en el lli-
bre, recollir aquestes vivències, les més 
significatives i, a través d’elles, parlar 
de l’ofici i de la veu. Seria difícil amb 
quatre ratlles fer-ne un resum però 
sens dubte hi ha projectes que m’han 
marcat profundament com Opera-
ción Triunfo a la televisió o Mamma 
Mia al teatre.

Hi ha alguna cosa que es penedeixi 
d’haver fet en la seva carrera? I algu-
na que voldria haver fet? 
Em penedeixo d’haver enregistrat els 
meus dos primers discos perquè musi-
calment no tenien res a veure amb mi. 
Però justament aquell error em va en-
senyar a dir NO. Va ser una gran lliçó 
que em va servir per afrontar moltes 
de les coses que he hagut de viure en la 
meva carrera. Una gran experiència. Hi 
ha moltes coses encara pendents de fer 
i algunes les estic portant a terme ja: de-
senvolupar la meva pròpia formació de 
Pilates, la qual, si tot va bé, llençarem la 
propera tardor, obrir NinaStudio a Bar-
celona també pel proper curs, seguir es-
crivint i publicant més llibres, seguir es-
tudiant (enguany he començat la meva 
tercera carrera - Fisioteràpia) i seguir 
cantant i trepitjant escenari, és clar!

Quins són els seus projectes de futur?
A l’octubre començo a assajar per quar-
ta vegada el musical Mamma Mia. Es-
trenarem el 26 de novembre i estarem 
un any i mig de gira però primer farem 
tres mesos a Barcelona. Paral·lelament 
treballaré en l’obertura de NinaStudio a 
Barcelona, fet que m’il·lusiona profun-
dament perquè significa donar a conèi-
xer un projecte pioner en tot l’Estat que 
combina Pilates i veu a través d’un mè-
tode d’entrenament, el qual ha nascut 
de la meva curiositat, les ganes d’apren-
dre i la necessitat de fer bé el meu ofici 
d’actriu i cantant. Els actors i cantants 
som atletes, atletes de la veu. Aquesta 
certesa l’he tingut sempre i la necessitat 
de sentir-me forta, àgil i entrenada tam-
bé. De ben segur que per aquest motiu 
he desenvolupat el meu propi mètode, 
per cobrir la mancança i el buit que he 
experimentat al llarg d’aquests 33 anys 
d’ofici en la preparació física i vocal de 
l’actor-cantant. yy 

la Nina durant la presentació del seu llibre a Blanes. Foto Yoyo


