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Els electors catalans tenen una cita històrica amb les urnes el proper diumen-
ge 27 de setembre. En aquesta ocasió, a més d’escollir els 135 diputats del Parla-
ment, es decideix quin camí es vol seguir els propers anys. Oficialment són unes 
eleccions més, però tothom sap que es tracta d’unes plebiscitàries per decidir si 
Catalunya segueix treballant per aconseguir la independència. 
més informació pàg. 8 i 9
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El punter creuant la Meridiana. Foto ANC Jordi Ventura

El que no es va poder decidir el 9-N, s‘aclarirà aquest 27-s. Foto M.A. Comas

BlANEs - llORET dE MAR

PUBLICACIÓ
GRATUÏTA

27-S, eleccions 
en clau de futur

La Meridiana de Barcelona es va omplir de gom a gom la tarda de l’11-S. Les grans manifestacions dels anys 2012, 2013 i 
2014, han tingut continuïtat enguany.
A les 17:14 va començar el recorregut del punter. Eren 135 trams –nombre d’escons del Parlament- i deu colors, 10 eixos 
sobre els quals s’ha de fomentar la construcció de la nova República Catalana: equilibri territorial, solidaritat, oberts al món, 
diversitat, sostenibilitat, igualtat, benestar i justícia social, innovació, democràcia i cultura i educació. Per acabar, els discursos 
reivindicatius dels membres de l’ANC i Òmnium Cultural, organitzadors de l’acte. 

Via Lliure multitudinària
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barceloNa

Les estelades, els crits a favor 
de la independència, l’alegria 
barrejada amb l’emoció, la festa i la 
reivindicació han estat els símbols 
que han presidit la Meridiana 
amb manifestants procedents 
de tots els racons de Catalunya 
que s’han decidit a participar 
a la Via Lliure de la Diada per 
defensar la república catalana.  

 

Ara fa un any, la que aleshores 
era la presidenta de l’ANC, 
Carme Forcadell, reclamava 
a les institucions catalanes 
que el 9-N posessin les urnes. 
“Parlament, govern, president, 
posin les urnes”, exclamava en 
el discurs final de la ‘V’ que va 
omplir l’avinguda Diagonal i la 
Gran Via. Enguany les urnes 
estan garantides amb un 27-S 
que les entitats sobiranistes volen 
convertir en “plebiscitari” i l’actual 
president, Jordi Sànchez ha centrat 
el discurs en la gestió de l’endemà. 
“No acceptarem claudicacions 
ni falses vies”, ha advertit. 

L’ANC i Òmnium Cultural 

han garantit que estaran al costat 
dels polítics encarregats de 
pilotar el procés d’independència. 
“Si arriben moments difícils, 
serem allà amb vosaltres. I quan 
comencem a redactar entre tots la 
Constitució de la nostra República, 
també serem amb vosaltres”, ha 
assegurat el president d’Òmnium, 
Quim Torra. “Estarem al costat de 
les institucions si aquestes fan el 
que pertoquen, complir el mandat 
de les urnes”, ha matisat Sànchez. 

Tots dos han coincidit en 
ressaltar que no seran només 
els independentistes els que 
construiran la futura República 
Catalana -en cas que les opcions 
sobiranistes aconsegueixin la 
majoria a les urnes-. “Volem 
que quedi clar, que mai més ens 
ho tornin a dir. Aquest país el 
construirem amb tota la gent que 
hi viu. Mai hem preguntat on hem 
nascut ni com ens diem”, ha explicat 
el president de l’Assemblea. 

“No volem seguir formant part 
del Regne d’Espanya ni un minut 
més”, ha prosseguit Sànchez. “No 
volem formar part d’un Estat que 
ja no ens representa. No volem 
un Estat que ha fet servir les lleis 
per reduir la nostra capacitat 
com a societat. No creiem en un 
Estat que ha fet servir tot el poder 

per evitar que aquest país generi 
progrés i igualtat per tota la gent 
que hi viu”, ha insistit. Segons 
ell, la independència “només 
depèn dels ciutadans”. “Tenim 
a tocar aquesta victòria. No 
podem deixar-la escapar”, ha dit. 

Torra ha remarcat que el poble 
de Catalunya “vol ser normal” 
i això significa “tenir un estat 
propi”. “El que és estranyíssim 
és que haguem de malviure 
dins d’un Estat impropi, un 
Estat que fa servir tots els seus 
poders per alimentar el discurs 
de la por. La nostra resposta 
contra la por i l’amenaça és 
més democràcia”, ha recalcat. 

La lluita contra la corrupció 
també ha estat molt present en els 
discursos. “Volem un nou estat 
per fer institucions noves i netes 
de corrupcions i corrupteles. Que 
ningú ens enganyi, la gent de la 
Meridiana no som corruptes ni 
corruptors”, ha exclamat Sànchez 
davant l’aplaudiment de milers 
de persones. yy
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L’Editorial

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

El problema etern de les 
canyes de la riera

Via Lliure cap a la República Catalana

blaNes

Els veïns de la carretera 
de Lloret-La Pedrera recullen 
signatures perquè s’actuï a la riera 
que creua el veïnat.

Les males olors que pateixen, 
la brutícia, les escombraries 
escampades, les canyes que 
creixen sense que es retallin 
periòdicament i fins i tot la 
presència de rates han causat 
malestar. Tot plegat fa que la 
situació a algunes zones de la 
riera sigui insostenible per la 
insalubritat que provoca. Els veïns 
expliquen que no poden obrir les 
finestres. En alguns casos, si les 
obren, tampoc poden veure res 
perquè les canyes tapen tota la 
visió dels baixos i primers pisos.

La presidenta de l’Associació 
de Veïns de la Pedrera, 
Rosa García, ha enviat a les 
administracions local i catalana 
els darrers cinc anys tota mena 
de documentació sobre la greu 
situació que pateix el veïnat a 
causa de la degradació de la 
riera. García ha fet arribar a 
l’Ajuntament de Blanes, Medi 
Ambient de la Generalitat i l’ACA 
-l’Agència Catalana de l’Aigua- 
vídeos, fotos i documentació, 
sense que això hagi servit per 
resoldre la problemàtica.

El següent pas que ha dut a 
terme l’Associació és la recollida 
de signatures, promoguda per 
la veïna Mimi Rodríguez, amb 
l’objectiu que es dugui a terme la 

neteja de la riera. Amb aquesta 
campanya ja porten més de 1.050 
signatures recollides.

D’altra banda, l’Ateneu Sa Fera 
Ferotge de Blanes ha proposat 
dur a terme una neteja auto-
organitzada pels veïns i veïnes i 
ja hi ha 50 persones voluntàries 
per a realitzar-la. També s’han 
preparat les eines necessàries.

Segons ha explicat l’alcalde 
Miquel Lupiáñez en una recent 
trobada amb els veïns, li pertoca 
a l’ACA fer els treballs de neteja. 
El consistori reclamarà una 
vegada més una actuació urgent. 
Les darreres previsions apunten 
que la neteja es pugui realitzar 
el proper mes d’octubre, segons 
un correu enviat per l’Àrea de 
Salut i Qualitat de Vida als veïns. 
Situacions similars es viuen en 
d'altres punts de la vila. yy

«la brutícia, les canyes i les 
rates indignen als veïns»

les canyes creixen de manera incrontrolada. Foto Yoyo

Imatge aèria del punter avançant per la Meridiana. Foto ANC Galderic peñarroja

«la neteja de les rieres és 
una competència de l’aca»

«Jordi sánchez (aNc): “No 
acceptarem claudicacions 

ni falses vies”»

«Quim torra (Òmnium): 
“catalunya vol ser normal i 
això significa tenir un estat 

propi”»

Dates per a la història

Aquest número de La Marina surt al carrer entre dues dates que 
deixaran una marca rellevant en la nostra història. L’11 i el 27 de 
setembre de 2015.
Les eleccions legislatives del dia 27, que tothom interpreta 
com a plebiscitàries, senyalaran l’inici o el final d’un nou intent 
d’independència de Catalunya.
A l’estil de les eleccions municipals de 1931, el resultat de les quals, 
no van servir només per canviar els ajuntaments sinó que van 
portar el canvi de monarquia a república, les eleccions del dia 27 
de setembre de 2015, no serviran només per renovar el Parlament, 
sinó que han de determinar si a Catalunya hi ha una majoria 
suficient per continuar un procés cap a la independència.
I serà la quarta vegada. El 1640, el 1931 i el 1934 van haver-hi 
també intents d’independència que no van reeixir.
Aquest cop, però, hi ha un fet que el fa completament diferent dels 
anteriors. La diferència essencial és que aquesta vegada es tracta 
d’un moviment sorgit del poble.  Per si n’hi hagués algun dubte, la 
manifestació del dia 11 ho evidencia altre cop. 
Prop d’un milió i mig de persones, segons la Guàrdia Urbana, han 
decidit omplir la Meridiana continuant el que es va iniciar el 10 de 
juliol de 2010 en la primera gran manifestació de protesta per la 
retallada de l’Estatut.
El recompte de vots del dia 27 ha de senyalar el camí. yy
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blaNes

Presenten el llibre “Joaquim 
Ruyra i els caputxins” al Convent, i 
es fan rutes literàries per mar i terra.

En l’àmbit literari de la història 
recent de Blanes hi ha una figura 
que, de manera indiscutible, destaca 
per sobre de molts altres escriptors 
que van trobar la inspiració en 
aquest municipi de la Costa Brava 
per fer les millors creacions de la 
seva vida. Joaquim Ruyra, nascut a 
Girona però blanenc durant tota la 
seva vida, va desenvolupar a Blanes 
la seva millor obra, inspirant-se en 
el paisatge i els vilatans.

Al llarg dels darrers anys, 
Blanes ha homenatjat i reivindicat 
la figura d’aquest escriptor en 
diverses ocasions, i en aquest 11 
de Setembre, també hi ha tingut un 
paper destacat.

Emmarcant aquest cicle 
d’homenatge, es penjà al balcó de 
la casa del carrer Ample on vivia 
l’escriptor una fotografia de gran 
format protagonitzada per ell. La 
imatge reprodueix la instantània 
que va ser presa el 27 de setembre 
de l’any 1934, en motiu dels 75 anys 
que complia llavors Joaquim Ruyra, 
i s’hi veu en el mateix indret on ha 
estat penjada: el balcó de casa seva.

L’acte central del cicle dedicat 
a l’escriptor ha estat la presentació 
del llibre Joaquim Ruyra i els 
caputxins que es va fer al Convent. 
Ruyra va estar molt vinculat amb 
l’orde dels caputxins, especialment 
a les comunitats d’Arenys de Mar i 
Pompeia (Barcelona).

El volum publicat fa una 
aproximació a la concepció religiosa 
de la vida que tenia l’escriptor a 

través de tres narracions breus, que 
el mestre Ruyra va dedicar a l’entorn 
caputxí. Es tracta de La bona olor 
de Sant Francesc, una glossa de la 
figura del sant; El frare escalfallits, un 
divertiment sobre les peripècies del 
pare Pancraci basat en un equívoc 
lingüístic; i Les coses benignes, un 
acostament a la veritable essència 
franciscana d’amor i caritat en 
comunió amb la natura.

Precisament aquest darrer relat, 
Les coses benignes, ha complert 
aquest 2015 el 90è aniversari de 
la seva publicació, que anys més 
tard també s’inclouria al recull de 
narracions titulat Entre flames, 
editat al 1928. 

Dos altres actes destacats que 
va incloure el cicle d’activitats 
dedicades a l’escriptor han 

estat les rutes literàries. 
L’excepcionalitat d’aquesta 
ocasió ha estat que, per primera 
vegada, s’ha pogut seguir la 
ruta per mar que va dissenyar 
una estudiant de Blanes de 23 
anys, Joana Muñoz Mora, i que 
van poder realitzar només en la 
vesant terrestre durant el curs 
escolar passat més de 200 nois i 
noies.

També es va organitzar una 
Ruta Literària per terra el diumenge 
13 de setembre, en aquest cas 
amb el guiatge de l’historiador 
blanenc Aitor Roger, qui al 2003 
va ser secretari tècnic dels actes de 
commemoració de l’Any Ruyra. 
L’expert en la vida i obra de l’escriptor, 
donà a conèixer l’univers ruyrià a 
través dels paisatges blanencs que 
va dibuixar en paraules a la seva 
obra, així com els estats d’ànim dels 
seus personatges, que l’escriptor 
descrivia als seus relats per intentar 
entendre el paper de l’home en el 
món.

L’espai de Casa Oms (Carrer 
Ample) allotja de l’11 al 27 de 
setembre l’exposició que es 
presenta sota el títol Ruyra i les 
coses benignes. La mostra reuneix 
les aquarel·les de Miquel Oliveras 
que il·lustren el llibre Joaquim 
Ruyra i els caputxins. El pintor, 
nascut a Olot l’any 1968, pertany 
a la nissaga dels Vayreda, i al 1988 
va ingressar a l’orde dels frares 
menors caputxins, ordenant-se 
prevere al 1997. Com a pintor ha 
fet nombroses exposicions arreu de 
Catalunya i a l’estranger, i les obres 
que es podran visitar descriuen 
paisatges del Convent de Blanes i 
l’univers ruyrià que l’envolta.

L’exposició es complementa 
amb material divers que prové 
de l’Arxiu Municipal, com ara 
exemplars dels tres llibres editats 
a principis del segle XX que 
recullen l’obra de Ruyra –Marines 
i boscatges, La parada i Entre 
flames-, o bé documents originals 
dels diferents homenatges que se 
li han fet a Blanes: al 1934, 1958 
i, principalment, al 2003 en motiu 
amb l’Any Ruyra.  yy

lloret de mar

La celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya a Lloret 
de Mar va començar amb la ja 
tradicional Marxa de torxes per 
la independència.

La concentració i inici de la 
marxa organitzada per Lloret per 
la Independència es va produir a 
Es Gurugú (Dona Marinera). Des 
d’aquest punt es va dirigir fins 
a la plaça de la Vila. En arribar, 
hissada de l’estelada al centre de 
la plaça, lectura del manifest, 
actuació de Neus Dalmau i cant 
dels Segadors. 

L’acte institucional, va tenir 
lloc al migdia del divendres dia 
11, amb actuacions de corals 
de Lloret i tot seguit, l’ofrena, a 
càrrec de diverses associacions 
del municipi, per compondre 
una senyera floral amb motiu de 
la Diada. Els actes van finalitzar 
amb el Cant dels Segadors i el 
parlament de l’alcalde a la plaça 
de la Vila.

També divendres, unes 
250 puntaires, arribades de 
les comarques gironines i 
barcelonines van participar a la 
14a Trobada de Puntaires que 
converteix el passeig Verdaguer 
en un aparador on veure l’acurada 
elaboració de les puntes de coixí 
i omplir de cultura catalana 
tradicional el centre de la vila. 
Les puntaires eren de municipis 
gironins com ara Riells i Viabrea, 
Cassà de la Selva, Hostalric, Sils, 

Sant Hilari Sacalm, Llagostera, 
Anglès, Girona, Maçanet de 
la Selva i Tossa. I la resta de 
poblacions barcelonines: El 
Prat de Llobregat, Manresa, 
Premià, Tordera, Sant Andreu 
(Barcelona), Mataró, Calella, 
l’Hospitalet de Llobregat, Malgrat 
de Mar, La Garriga, Esparraguera, 
Arenys de Mar, Palafolls, Parets 
del Vallès i Sant Boi de Llobregat. 
També hi havia una delegació de 
Mequinensa (Baix Cinca). yy

lloret de mar

L’ANC va organitzar un 
dels seus actes centrals de la 
campanya d’estiu a Lloret de Mar.

L’acte va servir per donar a 
conèixer un  dels 10 eixos sobre 

els quals s’ha de fomentar la 
construcció de la nova república 
catalana: equilibri territorial, 
solidaritat, oberts al món, 
diversitat, sostenibilitat, igualtat, 
benestar i justícia social, innovació, 
democràcia i cultura i educació.

Lloret de Mar, en 
representació de les comarques 
gironines, va organitzar, 
l’eix central al voltant de la 
innovació.

Durant tot el dia es van dur 
a terme diferents activitats al 
passeig Jacint Verdaguer i plaça 
de la Vila, com la instal·lació de 
petites parades informatives i 
espais de tertúlia o una cantada 
d’havaneres i una cercavila 
gegantera. 

L’acte central va ser 
presentat per Jordi Grau, 
director del Punt Avui Girona, 
i els parlaments van ser entre 
d’altres, de Jaume Dulsat, 
alcalde de Lloret; Eduardo 
Reyes, president de Súmate; la 
periodista Karmele Marchante; 
i Jordi Sánchez, president de 
l’ANC.

Per acabar es va assajar el 
punter de la Diada de l’11-S. yy

Assaig previ a l’11-s. Foto M.A. Comas

Marxa de torxes el dia 10 a la nit. Foto M.A. Comas

Ofrena floral dels representants municipals. Foto Yoyo

Trobada de puntaires el dia 11-s. Foto M.A. Comas

Els monjos caputxins presents a l’acte. Foto Yoyo

Assaig del punter a Lloret de Mar

Diada festiva i reivindicativa

Blanes dedica la Diada a la figura de Joaquim Ruyra

«es compleixen 90 anys de 
Les coses benignes»

«les rutes han estat 
guiades per Joana muñoz i 

aitor roger»
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lloret de mar

L’organitza el Club Marina 
Casinet i aquest 2015 ha arribat a 
la 20a edició.

Els premiats han estat: 1r: 
Albert Giménez Torrent (1.200€) 
– 2n:Josep Plaja López (1.000€) 
– 3r: Narcís Sala Gascons (800€) 
i Premi Natura (600€): Ramon 
Pujolà Font.

El jurat estava format per 
Toti Fàbregas, Maria Assumpció 
Comas, Lluís Farrés, Josep 
Maria Barba i la guanyadora de 
l’any passat, Eulàlia Pallarès. El 
Concurs de Pintura ràpida està 
adreçat a artistes majors de 18 
anys. Els interessats es poden 
apuntar el mateix diumenge a 

la seu del Club Marina Casinet, 
entre les vuit i les nou del matí. Les 
obres acabades s’han d’entregar 
abans de dos quarts de dues de la 
tarda a la sala d’exposicions de la 

Casa de la Cultura i el veredicte es 
dóna a conèixer el mateix dia. Les 
obres es poden visitar a la mateixa 
Casa de la Cultura fins el dia 26 
d’aquest mes de setembre. yy

lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar ha finalitzat les tasques de 
sanejament del despreniment de 
blocs de pedra que havien caigut 
en el tall de camí de ronda Lloret-
Montgoda, en el darrer tram 
d’escales d’accés a la urbanització. 

Per evitar futurs 
despreniments, i reduir 
riscos als usuaris del camí, 
s’ha col·locat una malla de 
protecció al penya-segat 
superior. Alhora s’ha protegit 
el contorn de la bocana del 
túnel existent en el camí de 
llevant de la platja de Fenals.

Jordi Orobitg, regidor de 
platges, ha assegurat que “els 
camins de ronda són un dels 
principals atractius turístics de 
la ciutat”. A més a més, Orobitg 
ha recordat que El pla Operatiu 

per a la reconversió turística de 
Lloret posava aquesta com una de 
les tasques prioritàries. Els costos 
totals d’aquestes actuacions han 
ascendit a prop dels 82.000 €. yy

Lloret fa més segur el camí de ronda

Concurs de Pintura ràpida

Walk4AME a Lloret de Mar L’escola Sa Forcanera estrena edifici

Camí de ronda protegit. Foto Aj. lloret

Albert Giménez amb la seva obra. Foto M.A. Comas

la caminada va transcórrer pels carrers del centre. Foto M.A. Comas

blaNes - lloret de mar

La principal novetat del curs 
2015-2016, que ha començat 
aquest mes, és la posada en marxa 
de l’edifici de l’escola Sa Forcanera 
de Blanes. Després de passar deu 
anys en barracons, ara disposen 
d’una construcció definitiva i 
amb tots els serveis que requereix 
l’educació d’infantil i primària.

Entre les millores que 
suposarà allotjar-se en el nou 
edifici, s’inclou que a partir d’ara 
l’alumnat disposarà d’un espai 
polivalent sota cobert, que pot 
fer les funcions de gimnàs, sala 
d’actes i teatre. D’altra banda, tant 
la cuina com el menjador són 
uns espais que no suposaran cap 
problema de capacitat, guanyant 
en canvi en comoditat, i hi ha aules 
de reforç i d’educació especial 
més ben dotades. Per últim, una 
altra diferència que suposarà un 
important salt qualitatiu són els 
patis per esbargir-se a l’aire lliure. 
A banda d’augmentar la seva 
capacitat respecte els que hi havia 
fins ara, també s’han diferenciat els 
espais per als alumnes d’infantil i 
els de primària. 

El nombre d’alumnes 
matriculats aquest curs  als 
diferents centres públics i 
concertats de Blanes és de prop de 
5.400. La major part d’ells ho farà 
en educació infantil i primària, 
on hi ha un total de 3.668 nois i 
noies matriculats en alguna de les 
escoles. D’altra banda, un total de 
1.712 alumnes estan matriculats 
en educació secundària a través 
dels tres instituts públics, així 
com en els dos col·legis concertats 
d’ensenyament secundari. El 
nombre és similar al de l’any 
passat. Aquest curs, però, ha baixat 
el nombre d’alumnes d’infantil 

i primària i ha augmentat el de 
secundària.

Pel que fa als cicles d’estudis, al 
curs escolar 2015-2016 hi ha dues 
novetats, i totes dues s’impartiran 
a l’Institut Serrallarga, que 
precisament aquests mesos està 
celebrant els actes amb    zz motiu 
del 40è aniversari de la seva 
creació. El centre de secundària 
impartirà dos nous aprenentatges 
en els cicles formatius de grau 
superior. Per un costat, el doble 
grau de  Màrketing Comercial, 
Turístic i Cultural  i, per 
l’altre, Química Industrial. 

Lloret de Mar

Les escoles i instituts de Lloret 
han obert les portes als més de 
4.600 alumnes que tornen a les 
aules. Als centres de segon cicle 
d’educació infantil i primària, 
de P3 a 6è de primària, s’han 
matriculat 2.950 nens i nenes i a 
secundària i batxillerat iniciaran 
les classes més de 1.740 alumnes.

Les llars d’infants municipals 
(Lola Anglada i Els Pops) acullen 
els més petits de la població, que hi 
començaran a explorar, descobrir 
i entendre el món que els envolta 

i aprendran a viure en un ambient 
d’autonomia i seguretat.

Aquest any, a Lloret de 
Mar, el curs es va inaugurar el 
passat 8 de setembre amb una 
trobada de tot el professorat de 
la vila. Més de 250 assistents al 
Teatre Municipal van donar la 
benvinguda al curs amb una 
conferència a càrrec de la Dra. 
Jenny Moix.

L’objectiu d’aquesta nova 
iniciativa és crear un espai 
motivador i de trobada per tots 
els professionals de l’Educació 
que inicien el curs, i també fer 
un reconeixement als mestres 
i professors jubilats el curs 
anterior.

Als centres educatius hi 
conviuen infants de diverses 
nacionalitats. Des de la Secció 
d’Educació, per desè any 
consecutiu, s’organitzaran més 
de 260 actuacions incloses en el 
Pla Educatiu d’Entorn - Projecte 
Arrela’t. yy

«blanes comença el 
curs amb prop de 5.400 

alumnes»

Màxima expectació al moment d’obrir les portes. Foto Yoyo

lloret de mar

L’atrofia muscular espinal 
(AME) afecta moltes persones, 
bàsicament infants com l’Aran, 
un veí de Lloret que no va poder 
superar-la i va morir als pocs 
mesos de vida.

El dissabte 5 de setembre 
al vespre es va fer la Primera 
Caminada Popular nocturna 
amb un recorregut de 3 Km. 

organitzada per Junts contra 
l’AME. La sortida es va donar a 
2/4 d’11 de la plaça Pere Torrent. 
Un recorregut a l’abast de 
tothom pels carrers del centre 
de Lloret.

Pipo Molina, portaveu de 
l’organització, destaca que tots 
els beneficis es dedicaran a 
la investigació de la malaltia, 
concretament a un projecte que 

es desenvolupa a l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

600 persones ja s’havien 
inscrit a la caminada de manera 
anticipada. L’anècdota, hi havia 
inscripcions per a gossos.

Els participants van rebre un 
entrepà, beguda, postres i una 
samarreta commemorativa. yy

«a lloret, el curs va 
començar amb una 
trobada de tots els 

professors (250) al teatre»
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L’11 de setembre va començar 
la campanya electoral d’unes 
eleccions catalanes diferents. 
S’han d’escollir, com cada quatre 
anys, 135 parlamentaris, però 
en aquest cas és va molt més 
enllà. La composició del nou 
Parlament serà clau per definir 
el camí a seguir els propers 
mesos i anys. La independència 
de Catalunya fa molts mesos 
que és en el debat polític i ara 
els ciutadans hi podran dir la 
seva. Els temes de caire social 
també tenen un lloc destacat 
en aquesta campanya electoral, 
una campanya que finalitzarà 
el divendres, 25 de setembre. 
L’endemà, dissabte, serà el dia 
de reflexió, i el diumenge, 27, es 
podrà votar de les nou del matí 
a les vuit del vespre. En aquell 
moment començarà l’hora de la 
veritat, el recompte de vots.

Hi ha moltes menys 
candidatures que l’any 2012 i 
també nombroses novetats com 
ara la llista de Junts pel Sí, que 
inclou CDC i ERC i nombrosos 
independents o Catalunya Sí que 
es Pot amb ICV, EUiA, Podem 
i Equo. En aquests comicis 
també trobem en solitari a Unió 
Democràtica de Catalunya 
després de molts anys de formar 
part de la federació de CiU.

Les dotze candidatures que 
es podran votar a les comarques 
de Girona són: CUP, Junts pel Sí, 
Catalunya Sí que es Pot, Escons 
en Blanc, Ciutadans, Guanyem 
Catalunya, Partit Animalista 
contra el Maltractament Animal, 
PSC, PP, Pirates de Catalunya-Per 
decidir-ho tot, Recortes Cero-
Els Verds i Unió Democràtica de 
Catalunya.

27-S: Unes eleccions que marcaran el futur Resultats a les circumscripcions de Girona

resultats definitius de les eleccions del 2012 i 2010

Junts pel sí

1. Lluís Llach Grande
2. Anna Caula Paretes
3. Carles Puigdemont   

Casamajó
4. Roger Torrent Ramió
5. Natàlia Figueras Pagès
6. Dolors Bassa Coll
7. Lluís Guinó Subirós
8. Jordi Munell Garcia
9. Sergi Sabrià Benito
10. Maria Dolors Rovirola    

Coromí
11. Jordi Orobitg Solé
12. Sergi Miquel Valentí

cup

1. Benet Salellas Vilar
2. Marta Ball-llosera Font
3. Jordi Navarro Morera
4. Elisabet Punset Pagès
5. Toni Rico Garcia
6. Imma Sau Giralt
7. Marc August Muntanya 

Masana
8. Mariona Baraldés 

Cabarrocas
9. Miquel Blanch Solé
10. Mònica Alonso Sánchez
11. Anastasio Pulido Chozas
12. Maria Besora Soler

psc

1. Rafael Bruguera Batalla
2. Maite Guerrero Sánchez
3. Albert Bramon Vives
4. Maurici Jiménez Ruíz
5. Dolors Padilla Richart
6. Alfons Martínez Puig
7. Carles Fernández Amer
8. Carolina Jiménez 

Fernández
9. Arturo Prades Martínez
10. Anna Belén Aviles 

Ramos
11. Larbi Hlal Boutir
12. José Martínez Herrera

unió

1. Xavier Dilmé Vert
2. Montse Ricart Solé
3. Jordi Aurich Taberner
4. Núria Gómez Morell
5. Josep Maria Pascual 

Rodríguez
6. Joan Casas Carreras
7. Josep Antoni Baldera 

Martín
8. Núria Galimany Granés
9. Ariadna Pujol Feixas
10. Joan Carles Fernández 

Gurgui
11. Raquel Sánchez Roura
12. Anna Maria Colomer Llussà

c’s

1. Juan María Castel Sucarrat 
(Jean)

2. Alfonso Sánchez Fisac
3. Marc Tarrús de Vehí
4. Sheila Arias Malpica
5. María del Camino 

Fernández Riol
6. José María García Martín
7. Gabriel García Millán
8. Margarita Santo Camacho
9. Javier Escaned Sumalla
10. Olga Morente Iglesias
11. Jaime Pujola Peralta
12. Susana Rodríguez Pintos

catalunya sí que es pot

1. Marc Vidal i Pou
2. Alba Garcia i Gras
3. Joan Salmerón Crosas
4. Marta Domènech i Gràcia
5. Sònia Pujol i Valls
6. Cristóbal Laso i Silva
7. Romina Villanueva i 

Pietraccone
8. Laura López i Domínguez
9. Aldo del Zoppo Forno
10. Francesc Ortega i Cortijos
11. Albert Pons i Ramos
12. Rosa María Parreño i 

Ariza

pp

1. Josep Enric Millo Rocher
2. Sergio Santamaria 

Santigosa
3. Mar Llambí Morillas
4. Mª Carmen Moreno Sáez
5. Josep Maria Angelats 

Fàbregas
6. Ana Quiles Jurado
7. Carlos López Expósito
8. Leonardo Fernández 

Esquinas
9. Ivan Prieto Coronado
10. Júlia Sala Esteban
11. Elisabet Mesa Vega
12. Sebastián Mateo Herrero

Gràfica dels resultats definitius a Catalunya 2012-2010

Resultats a Lloret de Mar

Resultats a Blanes

altres candidatures

A més de les set candidatures 
que actualment ja tenen 
representació al Parlament de 
Catalunya, a les comarques 
de Girona hi ha cinc opcions 
més: Partit animalista contra el 
maltractament animal (Miguel 
Ángel Rodríguez, José Torres i 
David Piñatel, són els tres primers 
candidats), Escons en blanc 
(Sebastià Llorach, Sylvia Torras 
i Jordi Pedragosa), Recortes 
Cero-Els Verds (Francesc Ibañez, 
Francisca Cintas i Jesús Pulido), 
Pirates de Catalunya-Per decidir-
ho tot (Enric Pineda, Ariadna 
Hormigo i Javier Jaramillo) 
i Guanyem Catalunya (Ayax 
Perella, Montserrat Caralt i 
Francesc José Martín).

La campanya electoral que 
va començar l’11 de setembre, 
es mantindrà fins al dia 25 a 

la mitjanit. El dissabte 26 serà 
jornada de reflexió i el diumenge 
27 es podrà votar de les nou del 
matí a les vuit del vespre, moment 
en què començarà el recompte de 
vots.

Primer van ser les eleccions 
municipals, ara les catalanes-
plebiscitàrieszzv i el proper mes 
de desembre, les generals. 

Dades del 27-S

Més de cinc milions i mig de 
catalans estan cridats a les urnes, 
200.000 dels quals són residents a 
l’estranger.

El cens és de 5.510.713 
catalans, gairebé 100.000 més que 
a l’última convocatòria. 

Del total, 195.533, residents 
a l’estranger. El Govern vol 
adreçar-se especialment a aquest 
darrer col·lectiu per evitar que es 

repeteixin els “problemes” amb 
què, diuen, van trobar-se l’any 
2012 per exercir el seu dret a vot, 
i ha activat un servei d’informació 
multicanal.

El dispositiu electoral del 27-S 
costarà 15,6 MEUR, 10 menys que 
als anteriors comicis.

A aquesta inversió cal 
afegir-hi el cost de la campanya 
informativa, que podria vorejar la 
xifra d’1,5 MEUR, segons fonts de 
Governació. yy

Fotos: ACN i Yoyo

parlament
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L’any vinent arribaran més turistes britànics Les ocupacions hoteleres creixen aquest 2015

17a Trobada Gegantera de Blanes

lloret de mar

Els britànics van ajudar a 
impulsar la Costa Brava com a 
destinació turística. Però en els 
darrers anys, aquests visitants 
havien anat a la baixa i s’inclinaven 
per altres destinacions a l’hora 
de buscar el sol i platja (com ara 
Grècia o el nord d’Àfrica) atrets per 
la seva oferta hotelera i els preus. 
 
Ara, però, es volen capgirar els 
números i atreure altre cop els 
anglesos cap a la Costa Brava 
i el litoral del Maresme. Qui 
lidera aquesta recuperació és 
el touroperador Jet2Holidays 
i l’agència NT Incoming, que 
l’estiu vinent preveuen obrir tres 
noves rutes des de l’aeroport de 
Girona fins a les illes britàniques. 
Els vols operaran entre els mesos 
d’abril i setembre, coincidint 
amb temporada alta, i n’hi haurà 
dos per setmana des de Glasgow 
(Escòcia), Newcastle i Manchester. 
Jet2Holidays i NT Incoming han 
donat a conèixer la previsió de 
vols en el marc d’un congrés que 
ha reunit els directors generals 
de les dues companyies amb més 
de 150 hotelers i empresaris del 
sector turístic. La trobada s’ha 
fet al Teatre de Lloret de Mar. 
 

Jet2Holidays i NT Incoming 
preveuen que els avions 
puguin arribar a portar fins a 
37.000 turistes britànics, que 
s’allotjaran en hotels de la Costa 
Brava i del litoral del Maresme. 
“La Costa Brava és una gran 
destinació que té molt per oferir”, 

concreta el director general de 
Jet2Holidays, Steven Heapy. 
 
Heapy explica que entre els motius 
que els han portat a fletar aquests 
sis vols setmanals es troben, entre 
d’altres, la reconversió hotelera i 
l’increment de poder adquisitiu 
del turista britànic. Però tampoc 
amaga que els recents atemptats 
a Tunísia també hi han tingut a 
veure. “Ara hi ha preferències per 
destinacions segures i la Costa 
Brava és perfecta”, concreta. 
 

Sobretot, vindran atrets per les 
platges i el bon temps. Segons 
explica el director general de 
Jet2Holidays, el ritme de reserves 
“i les vendes que ja s’estan fent 
són molt encoratjadores”. Tot i 
que l’oferta s’obre a tot tipus de 
turistes, molts d’ells seran famílies 
que s’allotjaran en hotels d’entre 3 i 
4 estrelles. Es calcula que s’estaran 
aquí durant una setmana, gastaran 
uns 120 euros diaris i combinaran 
la platja amb visites a Barcelona.  
 
Per la seva banda, el director d’NT 
Incoming, Joan Pascual, recorda 
que recuperar el mercat britànic 
és una aposta segura, perquè “es 
manté com el segon emissor més 
important de turistes d’Europa i 
com un dels primers de tot el món”.  
 
Pascual creu que, paradoxalment, 
l’auge de Ryanair a Girona va 
ser un dels motius que va portar 
els touroperadors anglesos a 

apostar per altres destinacions, 
enduent-se’n també el turisme. 
“Es van enfadar amb les 
subvencions i van deixar de venir 
a la Costa Brava; ara, però, amb 
el desembarcament de l’aerolínia 
al Prat ho han volgut tornar a 
provar, i les vendes marquen 
que la decisió és bona”, concreta. 
 
El director d’NT Incoming 
també explica que la recuperació 
del turisme britànic farà de 
contrapès a la davallada del rus 

que ha viscut el territori. “Crec 
que en qüestió de dos a tres 
anys tornarem a tenir un volum 
important de turistes anglesos; 
ara bé, serà difícil que arribin a 
suplir allò que van representar 
els russos”, indica Pascual.  
 
Per això, al costat dels britànics, 
el director avança que s’ha de 
treballar per recuperar altres 
turistes, inclosos els russos. 
“Sincerament, jo crec que en un 
parell d’anys tornaran a visitar-

nos, quan la situació econòmica 
al seu país s’arregli”, explica. 
Sigui com sigui, l’aposta de 
Jet2Holidays i NT Incoming 
s’aplaudeix des del sector turístic 
gironí. No només perquè portarà 
més visitants al litoral, sinó també 
perquè ajudarà a recuperar vols a 
Vilobí d’Onyar. “L’aeroport pateix 
perill d’estancament i ara, amb 
aquests sis vols setmanals, viurà 
una important revitalització”, 
assegura la vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, Marta Felip. yy 

Jaume dulsat, alcalde de lloret, es dirigeix als participants. Foto M.A. Comas

«tres noves rutes portaran 
37.000 turistes britànics 

d’abril a setembre»

«els responsables de 
Jet2Holidays i Nt incoming 
es reuneixen amb el sector 
turístic de la costa brava i 

el maresme»

comarQues de giroNa

Bones sensacions entre 
els hotelers de les comarques 
gironines. Els establiments 
associats dins de la Federació 
d’Hostaleria de les comarques de 
Girona han registrat ocupacions 
més altes en comparació amb els 
mesos d’estiu de l’any passat. En 
concret, han notat un increment 
del 8% durant el mes de juliol i un 
6% aquest agost. 

Des de la Federació 
d’Hostaleria de les comarques 
de Girona -que compta amb més 
de 1.550 empreses federades- 
asseguren que, durant el mes de 
juliol, les ocupacions mitjanes 
s’han situat entre el 50 i 75 per 
cent. Els hotels de la Costa Brava 
centre i sud i els establiments 
de la Garrotxa han estat els més 
beneficiats arribant al 75% de 
la seva capacitat. Les empreses 
turístiques de l’Alt Empordà 
també han obtingut bons resultats 
situant-se amb una ocupació 
mitjana del 70%. Pel que fa a 
la ciutat de Girona i rodalies 
l’ocupació ha arribat al 70%, a 

la Selva al 60% i les zones de 
muntanya com la Cerdanya i el 
Ripollès han assolit una ocupació 
del 55% i 50%, respectivament.  
 
Unes xifres que s’han superat 
durant el mes d’agost. En concret, 
les ocupacions han arribat 
al 90% a la Costa Brava, s’ha 
fregat el 85% a l’Alt Empordà i 
a Girona, el 80% a la Garrotxa 

i el 75% a la zona de la Selva 
interior. De nou, la Cerdanya i el 
Ripollès han estat les comarques 
amb menys turistes assolint un 
70 i 65% d’ocupació mitjana.  
 
A grans trets, l’ocupació ha crescut 
un 8% durant el mes de juliol i un 
6% a l’agost en comparació amb 
el mateix període de l’any passat. 
Segons els establiments això és 

degut al bon temps que ha fet aquest 
estiu, a la lleugera recuperació 
econòmica que assenyalen des de 
les administracions públiques i a 
les incidències i atacs que s’han 
produït a d’altres països banyats pel 
mediterrani que fins ara acollien 
un gran nombre de turistes.  
 
Pel que fa a perfil dels visitants, 
la majoria eren veïns de la 

demarcació de Barcelona, 
principalment famílies i parelles 
de mitjana edat. D’altra banda, en 
referència al turisme estranger, 
gran part eren francesos seguits 
de britànics, alemanys i belgues. 
Els establiments turístics també 
han notat que, poc a poc, s’està 
recuperant el turisme italià i de la 
resta de l’estat espanyol que havia 
caigut durant els darrers anys.

La despesa dels turistes 
estrangers s’incrementa

La despesa dels turistes 
estrangers a Catalunya ha assolit 
els 8.588 milions d’euros entre 
gener i juny, el que equival a un 
creixement del 5,52% interanual 
i representa un nou rècord en 
aquesta estadística, segons ha 
publicat el ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme. Les dades de 
l’enquesta Egatur mostren que 
Catalunya concentra durant els 
set primers mesos de l’any el 
23,1% de la despesa de tots els 
turistes estrangers que visiten 
Espanya. La despesa per turista 
es manté, però en conjunt 
augmenta perquè hi ha hagut 
més visitants estrangers.yy 

platja central de lloret a finals d’agost. Foto M.A. Comas

«els hotels han augmentat 
l’ocupació un 8% durant 
el mes de juliol i un 6% a 

l’agost»

«bona part dels visitants 
han estat catalans»

plantada de gegants i capgrossos al passeig. Foto Yoyo

blaNes

A banda de la colla amfitriona, 
a la trobada també va comptar amb 
la participació de l’Associació de 
Gegants i Capgrossos de Lloret de 
Mar, la Colla Gegantera de Santa 
Coloma de Farners i els Geganters 
de la Barceloneta, que van tenir 
el suport de la colla del també 
barceloní barri de Raval amb 
diversos portadors. D’altra banda, 
també van ser-hi els gegantons de 
l’Esbart Joaquim Ruyra i la Banda 
Musical de Blanes i Mossèn Joan 
Batlle.

Després de la plantada, va 
començar la cercavila. Ja de 
tornada al passeig hi va haver el 

tradicional ball de gegants. Tots 
els actes seguits amb molt d’interès 
per un públic de totes les edats.

Els parlaments oficials van 
anar a càrrec del regidor de 
Cultura i Festes, Quim Torrecillas, 
i del cap de la Colla Gegantera 
de Blanes, Cinto Juanes. Ells dos, 
acompanyats d’altres regidors 
i regidores de l’Ajuntament, es 
van encarregar de lliurar als 
representants de totes les entitats 
de la trobada sengles records, 
consistents en una teula de 
ceràmica amb les imatges dels dos 
gegants de Blanes, així com del 
nou gegantó batejat l’any passat, 
en Màxim. 

També es van lliurar aquests 
mateixos obsequis a les tres 
persones que han estat al 
capdavant de la Colla Gegantera 
de Blanes els últims anys, en 
agraïment a l’excel·lent tasca que 

han dut a terme: Laia Planas, 
Marta Gómez i Raquel Sánchez.

Al llarg de la trobada, 
també es va celebrar el Concurs 
Internacional de Fal·leres, que 
s’ha fet per quart any consecutiu.  
 

Finalment els guanyadors van ser 
Joan Segura, que representava 
la colla de la Barceloneta, per 
ser l’autor del crit més intens. 
La fal·lera més llarga la va fer 
Pablo Guisado, de la Banda 
Musical de Blanes i Mossèn Joan 
Batlle. Després del concurs, la 
trobada es va tancar amb un ball 
col·lectiu de tots els integrants, 
per acabar poc després amb un 
sopar popular de fi de festa. yy 

«al llarg de la trobada 
es va celebrar el concurs 

internacional de Fal·leres»

«cinto Juanes és el nou cap 
de la colla gegantera de 

blanes»
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lloret de mar

Durant cinc dies de l’estiu, 
Girona es converteix en la capital 
mundial del teatre amateur, 
en la qual la convivència, la 
representació d’obres i les 
jornades de debat i diversió 
componen l’agenda del Festival. 
Del 24 al 29 d’agost, vint-i-sis 
companyies de teatre (deu de 
les quals eren de les comarques 
gironines) van oferir una trentena 
d’espectacles.

L’obra clàssica d’Aristòfanes, 
Lisístrata, ha estat l’encarregada 
d’aixecar el teló. Ha estat adaptada 
i dirigida per Joan Romà Ortiz, 
director de Quantus Teatre de 
Lloret de Mar, d’una manera molt 
personal. Afirma que en els temps 
que estem vivint el text és de total 
actualitat, tot i que és del 411 aC, 
i  Quantus  interpretant aquesta 
obra vol donar la solució en clau 
de comèdia a tots els conflictes 
que hi ha al món. Lisístrata 
i  Quantus  estaven condemnats 
a trobar-se, afegeix Ortiz. 
Lisístrata i les seves amigues són 
un grup de dones amb les idees 

molt clares que es proposen 
un repte quimèric: aconseguir 
la pau al món. I ho pretenen 
aconseguir amb un sistema com 
a mínim original. El director 
de la companyia afirma que les 
dones que apareixen a Lisístrata 
són absolutament capaces de tot; 
exactament igual que les dones 
de Quantus, capaces de tot i més 
per presentar aquest espectacle 
versionant la història d’una 
de les dames més trencadores 
del panorama dramatúrgic 
mundial i que segueix de 
màxima actualitat després de 
2.425 anys d’haver-se estrenat. 
Lisístrata és la tercera obra 
que dirigeix Joan Romà Ortiz 
amb  Quantus  Teatre i la quarta 
que presenta la companyia. 
Aquest espectacle, que porta 
a l’escenari set actrius i dos 
actors, és molt visual, dóna 
protagonisme a la música i busca 
sobretot el riure de l’espectador. 
Ortiz ha pres en aquest cas 
el text original com a base i 
l’ha adaptat a les possibilitats 
de Quantus Teatre.

Lloret, com a municipi FITAG, 
ha acollit al Teatre Municipal la 
funció de l’obra de teatre “Lo-
curas y monjas” de la companyia 
de teatre amateur de Pamplona 
(Navarra).

El Mirall, també a Fitag
Un any més, el Mirall de Blanes 

ha estat present al festival gironí. 
En aquesta edició ha portat l’obra 

“Mai més per sempre”, dirigida per 
Joan Maynou. El treball, segons 
Maynou, “és un crit d’alerta del 
que es pot convertir la societat 
actual”. Tracta de dues èpoques  
amb una sèrie de personatges que 
tots mantenen certa relació tot i 
viure en anys diferents.

El Mirall està en plena 
celebració del seu 30è aniversari. 
Un dels actes previstos és la 
posada en escena de “Els boscos 
de William”, un treball conjunt 
del Mirall i Quantus Teatre. 
També hi haurà tallers, exposició 
commemorativa... yy

Quantus Teatre al Fitag. Foto ddgi

Entrada a El puntet. Foto M.A. Comas

«Quantus teatre presenta 
Lísístrata per obrir el 

festival de teatre amateur»

«el mirall porta a girona, 
Mai més per sempre»

Quantus Teatre inaugura el Fitag 2015Pendents dels estudis i del ple de Blanes

20 Anys del Puntet

lloret de mar

Per celebrar-ho s’ha instal·lat 
un plafó explicatiu sobre l’edifici 
on es troba ubicat el servei. 

S’explica, amb una foto antiga 
i un text, que la seu del Puntet 
va ser ideada l’any 1926 per 
Bonaventura Conill i Montobbio, 
arquitecte que fou deixeble 
de Gaudí, i que inicialment 
va funcionar com a servei 

d’escorxador municipal.
L’any 1995 el Puntet es va 

traslladar a aquest edifici, després 
d’haver estat tres anys en un petit 
despatx al Turó de l’Estelat. 

Actualment aquest Punt 
d’Informació Juvenil atén una 
mitja aproximada de 120 persones 
al dia. Des de fa uns anys també 
hi ha un punt d'informació a 
Fenals. yy

blaNes - lloret de mar

El debat sobre la nova 
carretera que ha d’anar de la 
C-32 a Lloret continua obert. En 
aquests moments hi ha diversos 
fronts oberts. La Generalitat, a 
petició de l’ajuntament de Lloret; 
i la Plataforma Aturem la C-32 
han demanat nous estudis sobre el 
nombre de vehicles que passen per 
la carretera de Blanes a Lloret i la 
de Tordera a Blanes. Els resultats 
s’haurien de fer públics aquest 
setembre per poder decidir amb 
més coneixement de causa.

L’altre front obert és la moció 
que s’ha de discutir en el ple 
de Blanes sobre aquest projecte 
per decidir si es convoca una 
consulta popular. A l’anterior 
mandat, la proposta va ser 
rebutjada. Quan va començar el 
període polític, es va presentar 
una moció, però, no es pot 
discutir segons marca la llei, fins 
que hagin passat uns mesos de 
la primera votació. El termini 
acaba el 26 de setembre, just 
dos dies després que s’hagi fet 
el ple ordinari del mes. Per tant, 

el tema es podria plantejar, en 
el ple ordinari del darrer dijous 
d’octubre. A Lloret, la consulta 
popular ja es va aprovar en el 
darrer mandat. Els contraris al 
projecte voldrien que es fes abans 
d’acabar l’any. A Blanes també hi 
ha una consulta popular pendent 
sobre l’ingrés o no a l’AMI 
(Associació de Municipis per a 
la Independència). En el ple de 
Lloret també es demanava una 
moratòria en l’inici de les obres. 
Havien de començar aquest 
setembre, però la Generalitat 
ho va aturar a l’espera dels nous 
estudis.

La Plataforma al carrer

Els membres d’aturem la 
C-32 de Blanes i Lloret han 
sortit al carrer cada cap de 
setmana d’estiu per explicar les 
seves alternatives: desdoblar la 
GI-682, de Blanes a Lloret i fer 
les rondes de Blanes i Lloret. 
La de Lloret es contempla en el 
POUM. La de Blanes s’hauria de 
projectar quan es faci el nou Pla 
General d’Urbanisme.

La Plataforma també va ser 
a la sortida de la Caminada 
Popular Nit de Sant Bonós i va 
organitzar una caminada i un 
dinar popular al Vilar.

L’objectiu, comprovar l’estat 
dels boscos del Turó d’en Montells, 
Els Tres Turons, l’Àngel, Sant Pere 
del Bosc i el Vilar.

Els que van participar amb 
una certa quantitat de diners al 
micromecenatge que va engagar 
fa unes setmanes l’entitat tenien el 
dinar gratuït. 

La Plataforma porta 5.000 
signatures contra el projecte de 
perllongament de l’autopista fins 
a Lloret. També tenen el suport 
d’una quarantena d’entitats. 

Un estiu més, cues

Aquest estiu no ha estat diferent 
als altres, ha estat molt complicat 
per desplaçar-se de Blanes a Lloret 
i de Lloret a Blanes, uns problemes 
que afecten la GI-682, però també 
la carretera de Blanes a Tordera. El 
punt més conflictiu d’aquest vial 
és el final de l’autopista. En una 
carretera d’un sol carril per sentit, 
s’ajunten els cotxes que arriben per 
la C-32, però també els que han 
entrat a Tordera procedents de 
l’AP-7 o la N-II. yy

«blanes no es podrà tornar 
a definir sobre la c-32 fins 

a l’octubre»

«generalitat i plataforma 
han demanat nous estudis 
sobre els trànsit a l’estiu»

Cotxes aturats a la GI-682 en direcció Blanes-llortet. Foto Yoyo

la plataforma Aturem la C-32 a la sortida de la Caminada popular. Foto Yoyo
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blaNes

La Ganga s’instal·larà el 
primer diumenge de cada mes al 
passeig de Catalunya, la mateixa 
ubicació on també es munta tots 
els dissabtes al matí el Mercat 
Ambulant, amb un horari similar: 
des de les 9 del matí i fins a les 
2 de la tarda, o fins i tot fins 
a quarts de 3 si l’afluència de 
públic així ho permet. La primera 
experiència que ha tingut lloc el 
primer diumenge de setembre ha 
inclòs una dotzena de parades, 
si bé de cara a la següent ocasió 
del 3 d’octubre s’espera que se 
n’incorporin més.

La prova pilot que ha començat 
aquest setembre, s’allargarà durant 
tot el que queda d’any, de manera 
que ara la idea és que el mercat 
es torni a fer els propers mesos 
d’octubre, novembre i desembre 
i, de cara al 2016, valorar si ja 
s’institueix de manera permanent.

El mercat d’objectes de segona 
mà està gestionat per l’Associació 
de Veïns de la Plantera, que és 
qui també s’encarrega tant de la 
neteja de l’espai com de la seva 
vigilància i control. Per poder 
plantar parada tan sols s’ha de 

fer una sol·licitud a través de la 
mateixa entitat, que informa sobre 
els requisits bàsics que cal tenir en 
compte, ja que la intenció és que 
es pugui consolidar l’experiència 
de la mateixa manera que s’ha 
fet amb el mercat dels dissabtes.  

Tant el mercat setmanal dels 
dissabtes com aquesta nova 
iniciativa de venda d’objectes 

de segona mà forma part del 
treball conjunt que porten duent 
a terme durant aquests darrers 
anys l’Associació de Veïns de la 
Plantera i l’Ajuntament de Blanes 
per dinamitzar la zona. En aquesta 
mateixa línia, l’any passat també es 
va instal·lar una senyalització on 
es recullen els noms de diversos 
comerços, establiments, empreses 
i botigues del barri. yy

blaNes

Sis persones van morir i 
sis més van resultar ferides en 
l’explosió que hi va haver a la seu 
de la pirotècnia Zaragozana.

La pirotècnia ha participat 
en deu ocasions al Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici 
de la Costa Brava que es fa a 
Blanes: el primer cop va ser al 
1973 i el darrer al 2014. En cinc 
ocasions ha ocupat la segona 
posició, mai no ha aconseguit 
guanyar.

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, es va posar en contacte 
telefònic amb el director 
comercial de la pirotècnia, 

José Antonio Llera Gordillo, 
transmetent-li en nom propi, així 
com de tot el consistori blanenc 
i la població, el seu condol pel 
tràgic succés. Lupiáñez també li 
va avançar la proposta que farà 
arribar a la Comissió Tècnica 
del Concurs Internacional de 
Focs d’Artifici perquè s’estudiï 
la possibilitat que l’Ajuntament 
convidi l’empresa Zaragozana a 
participar en la propera edició 
del certamen que tindrà lloc al 
2016. Seria una manera de fer-li 
costat en aquests moments tan 
delicats.

Les normes del Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici 
de la Costa Brava que s’organitza 

des de fa 46 anys a Blanes 
preveuen que el guanyador del 
certamen quedi automàticament 
convidat a participar en l’edició 
següent. Només en ocasions molt 
excepcionals es podria donar el 
cas que el consistori convidés a 
fer-ho a una empresa pirotècnia 
que no hagi conquerit el primer 
premi, sense haver de passar 
pels requisits de tria de cada any. 
Per això, la proposta de convidar 
l’empresa Zaragozana, de cara al 
2016 que farà arribar l’alcalde a 
la Comissió Tècnica, caldrà que 
sigui acceptada o rebutjada pels 
seus membres, i que així quedi 
reflectit a les bases del concurs 
que s’ha de convocar per a l’any 
vinent. yy

40 denúncies per llençar-se a 
l’aigua des de llocs perillosos

Lloret, plató de 
televisió

Mercat de segona mà al 
veïnat de la Plantera

El món pirotècnic està de dol
Dia d’Extremadura

blaNes

El Servei de Vigilància, 
Salvament i Socorrisme que 
ofereix l’Ajuntament de Blanes 
a través del departament de 
Protecció Civil ha fet aquest estiu 
un total de 1.192 assistències i 
5 rescats al mar durant els dos 
primers mesos i mig del període 
de funcionament, és a dir fins al 
31 d’agost. El servei ha acabat el 
cap de setmana de la Diada. L’any 
passat el nombre d’assistències 
que s’havien fet a les platges de 
Blanes van ser un total de 1.725 
en el mateix període, és a dir, 
fins al 31 d’agost. 

Aquest estiu s’ha seguit 
potenciant la prevenció. 
Aquesta feina preventiva s’ha 
concretat molts cops adreçant-
se a un banyista perquè el 
socorrista ha observat que 
podia tenir dificultats, o bé 
preguntant senzillament si 
es trobava bé a un usuari 
de la platja que presentava 
símptomes d’estar malament.

Quan es fan tasques 
preventives no es comptabilitza 
com atenció, com tampoc es fa 
amb altres serveis que entren 
més en l’àmbit de la seguretat i 
la vigilància en coordinació amb 
la Policia Local.

Un altre aspecte que també 
s’ha fet de manera coordinada, 
principalment amb els policies 
de platja, ha estat la vigilància 
dels banyistes que es llencen a 

l’aigua des de llocs perillosos. 
Dos d’ells són la Roca de Sa 
Palomera i l’accés a la banda 
dreta del camí de ronda de 
Cala Bona. Durant aquest any 
ja s’han instruït prop d’una 
quarantena de denúncies, ja que 
aquesta pràctica està regulada 
per l’Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana amb 
multes que poden anar des dels 
100 € fins als 500 €, que imposa 
la Policia Local. yy

Des de mitja tarda del dia 10, 
i fins a mitjanit, es van oferir 
més de quaranta activitats 
al carrer com passarel·les de 
moda, concerts de música en 
viu, propostes gastronòmiques, 

còctels, exhibicions de ball... 
Les botigues, amb interessants 
ofertes, van romandre obertes 
fins passada la mitjanit. Tot, 
ambientat en el Far West. yy

Coincidint amb la 25a edició de la 
Botiga al Carrer, hi ha hagut canvi 
de nom. Aquest canvi, proposat per 
l’Associació de Comerciants, res-
pon en paraules del regidor de Co-
merç, Jordi Orobitg, “a la voluntat 

de captar l’atenció dels visitants in-
ternacionals en un període de mà-
xima afluència”. En aquesta edi-
ció també es van avançar les dates 
de celebració. Com a cada edició, 
l’oferta va ser molt variada. yy

comerç

Lloret Night Shopping

Lloret Street Shopping

Es va fer els dies 21 i 22 sota l’ame-
naça de la pluja.
La roba i el calçat infantil han estat 
els productes que més s’han venut 
en aquesta edició, ja que molts pa-
res han aprofitat per omplir els ar-

maris dels petits per la tornada a l’es-
cola. Per aquest motiu, també s’han 
adquirit moltes motxilles i comple-
ments. La moda d’adult també ha 
tingut molta sortida, així com la bi-
juteria i la roba esportiva.yy

Botiga al carrer a Blanes

Animació als aparadors. Foto M.A. Comas
dos joves a punt de  tirar-se a la part del darrera de la punta de santa Anna

Imatge d’una gravació. Foto lloret Film Office

la processó pels carrers del centre. Foto M.A. Comas

Una de les parades del mercat. Foto Yoyo

Actuació de la Zaragozana el 2014. Foto Quim llorens

Tria i remena a lloret de Mar. Foto M.A. Comas

preus per a totes les butxaques. Foto Yoyo

lloret de mar

La gravació d’anuncis de 
reconegudes marques comercials 
com Oikos, Shandy, KIA, Caprabo, 
Lidl i el premi extraordinari d’estiu 
de l’ONCE s’han dut a terme a 
Lloret de Mar durant el primer 
semestre del 2015.

Els rodatges s’han fet 
principalment durant els mesos 
d’abril, maig i juny a les diferents 
platges de la ciutat, sent la Cala 
Boadella la localització amb més 
demanda.

A banda d’anuncis publicitaris 
també s’ha gravat a Lloret de Mar 
el curtmetratge POL que té com 
a protagonistes els actors Àlex 
Monner i Clara Segura així com 
diferents sessions fotogràfiques 

per a catàlegs comercials com 
Audi, Volkswagen o Coca-Cola.

Des de l’any 2006 Lloret 
Turisme disposa del departament 
Lloret Film Office, adherit al 
Catalunya Film Commission des 
de l’any 2007, que té per objectiu 
gestionar les diferents tipologies 
de producció audiovisuals i 
oferir un assessorament gratuït 
en base a les demandes de les 
productores.

El Lloret Film Office disposa 
d’una plana web que informa 
de tots els tràmits per rodar a la 
ciutat i properament incorporarà 
un ampli banc d’imatges amb 
diferents localitzacions per rodar 
catalogades segons categories per 
facilitar-ne la seva recerca. yy

lloret de mar

L’Associació Cultural 
Extremenya de Lloret va 
preparar un cap de setmana farcit 
d’activitats. L’entitat celebrà el Dia 
d’Extremadura amb actuacions, 
un dinar de migas i, la principal 
novetat, una processó de la Verge 
de Guadalupe. La processó va 

sortir de Puig de Castellet per 
anar fins a l’Església Parroquial. 

Una altra novetat, el canvi 
d’ubicació: en lloc de fer els actes 
al Rieral, com en d’altres anys, 
es van fer a la seu de l’entitat, a 
l’avinguda Puig de Castellet, 33.

Totes les activitats van ser 
obertes a tots els veïns. yy
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La Festa Major Petita de Blanes 
es va encetar amb l’anuncia-
ció de l’inici de la festa a càr-
rec d’Acció Cultural Es Viver, 
que co-organitza el cicle festiu 
amb l’Ajuntament de Blanes per 
quart any consecutiu. Plante-
jat com un pregó itinerant amb 
cercavila, va comptar amb la 
participació dels capgrossos, 

els gegantons i les gralles de 
la Colla Gegantera de Blanes.  
 
Ferran Pujadas, d’Acció Cul-
tural Es Viver, se’n va encar-
regar de fer-lo, afegint com a 
novetat que enlloc de llegir-lo, 
el va fer cantat, acompanyat 
amb el so de la guitarra que to-
cava ell mateix. yy

Des de primera hora del matí 
ja hi havia una llarga cua de 
gent davant l’arc dels copatrons 
que hi ha al carrer Ample, dalt 
del qual hi ha una fornícula 
que protegeix les imatges 
dels màrtirs. Val a dir que, de 

cara a la celebració de la festa 
d’enguany, un grup de veïns 
s’ha encarregat de pintar el 
seu entorn perquè pogués lluir 
encara més. L’esmorzar del dia 
21 d’agost es va recuperar ara 
fa 12 anys. yy

Pregó itinerant

Xocolatada per a 750 persones

S’hi van inscriure un total 
de 74 persones, dividides 
en dos grups per edats.  
En tots dos grups es van 
lliurar premis als tres primers 
classificats en masculí i femení. 
Així, en el grup dels petits, el 
primer premi va ser per a en Joel. 

Pel que fa a les nenes, la primera 
va ser Meritxell Hernández. En 
adults, la primera posició va ser 
pel corredor d’ultrafons Xavi 
Marina. Per la seva banda, en 
dones, el primer lloc va ser per 
a Míriam Riera. La cursa va ser 
seguida per un nombrós públic. yy

Córrer el Cós

Anunci de la festa. Foto Aj. Blanes

xocolata calenta per començar el dia. Foto Yoyo

Cercavila prèvia a Córrer el Cós. Foto Aj. Blanes

lliurament dels talons solidaris. Foto Javier Calvete Els bombers intentant recuperar els vehicles atrapats. Foto Elena Tabares

sortida Caminada. Foto Javier Calvete

la crÒNica · JoaN Ferrer

Són dos quarts d’una de la 
matinada, fa dues hores que ha 
començat la 33a edició de la 
Caminada Popular Nit de Sant 
Bonós. Arriba la darrera de 
les moltes famílies completes 
que han fet els 8 quilòmetres 
del recorregut. Al seu darrera, 
una ambulància que al llarg 
del trajecte ha fet de cotxe 
escombra. El locutor de 
l’esdeveniment dóna per tancat 
l’acte amb l’agraïment a totes 
les entitats, empreses i persones 
que l’han fet possible. Per tercera 
vegada, la caminada blanenca 
ha reunit 5.000 persones. Les 
anteriors van ser els anys 2012 
i 2013. Les inscripcions estaven 
limitades a aquesta xifra. El 
nombre de participants, en tot 
cas va ser superior perquè més 
d’una persona no va pagar la 
inscripció –que sempre n’hi 
ha–, o bé perquè tot i quedar-
se sense dorsal també van fer el 
recorregut. 

Enguany tots els participants 
van rebre un obsequi a 
l’arribada, l’anomenada bossa 

del corredor: una bossa per anar 
a comprar, un refresc, un litre 
de caldo i diverses promocions; 
a més de la tradicional síndria 
i aigua. Durant molts anys, 
-molta gent en feia col·lecció-, 
es lliurava un record amb 
la silueta d’un monument o 
paratge de Blanes. Aquest any, 
en tot cas, la gent no va tornar a 
casa amb les mans buides.

Tot i ser una caminada 
popular no competitiva, sempre 
hi ha una gran expectació per 
saber quins atletes arriben 
primers. Enguany va repetir 
José Luís Blanco seguit d’Edgar 
Sumkis, Buba Sabaly i Xavi 
Marina. Blanco va trigar 25’30’’; 
10 segons menys que ara fa un 
any. La primera corredora en 
arribar va ser Elisabet Ruz, 
de Manresa, que va aturar el 
cronòmetre en els 35’46”. Tots 
molt aplaudits pel públic, un 
reconeixement que també 
van rebre els esportistes que 
van anar arribant de manera 
gradual durant una hora i mitja.

Des de fa nou anys, en 
el moment d’inscriure’s els 
participants tenen la possibilitat 
de fer donacions voluntàries 
mínimes de mig euro per a 
entitats sense afany de lucre 

que s’encarrega d’escollir el 
Departament d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Blanes 
cada any. Aquest 2015 ho han 
estat l’associació  Kedem?,  que 
organitza activitats i dóna 
suport a persones amb 
discapacitats, i el  Centre 
Cristià Evangèlic, que ajuda a 
persones i/o famílies que es 
troben en situacions d’especial 
vulnerabilitat.

  

Abans que comencés la 
caminada, l’alcalde de Blanes, 
Miquel Lupiáñez, acompanyat 
del regidor d’Esports, Joel 
Comas, així com d’altres 
regidors i regidores de l’equip de 
govern, van fer el lliurament de 
la suma de totes les aportacions 
voluntàries, un total de 
2.400€. Es van encarregar de 
recollir els simbòlics talons 
-1.200€ per a cada entitat- 
Maria José González i Manou 
Mesas en representació 
de Kedem?, i Eduard Rodríguez 
en nom del Centre Cristià 
Evangèlic. 

La 33a edició ja és història. 
La 34a comença a caminar! yy

La caminada de tots Col·lapse després de caure 40 
litres en mitja hora

«per tercera vegada 
s’ha arribat als 5.000 

participants»

«tots els esportistes 
van rebre la “bossa del 

corredor”»

Festa dels copatroNs

Cotxes atrapats a la rotonda de l’avinguda d’Europa. Foto Elena Tabares

blaNes

La tempesta del dissabte dia 
15 d’agost va començar a afectar 
Blanes quan faltaven pocs minuts 
per les 5 de la tarda, finalitzant 
l’episodi més intens pels volts de 
2/4 de 6, si bé posteriorment va 
continuar plovent amb menys 
força. Durant la fase més forta, en 
alguns indrets de la població es va 
registrar la caiguda de calamarsa, 
així com ratxes de fort vent.  
 
Durant tota la tarda, el vespre 
i la nit, van estar treballant 
un total de 13 agents i oficials 
de la Policia Local i Protecció 
Civil de Blanes, així com 15 
efectius dels Bombers de la 
Generalitat. Aquest darrer cos 
d’emergències va intervenir amb 
5 vehicles. Van fer un centenar 
de serveis, alguns en indrets 
on hi ha problemes cada cop 
que plou amb certa intensitat. 

El punt on es van haver de 
concentrar un major nombre 
d’efectius va ser la rotonda que 
hi ha a la cruïlla de l’avinguda 
d’Europa amb la carretera 
de Malgrat de Mar. Diversos 
vehicles van quedar atrapats en 
aquesta rotonda per la ràpida 

pujada d’aigua que va inundar 
la part més baixa. Quatre d’ells 
van haver de ser retirats amb un 
servei d’assistència de grua. Una 
altra rotonda que es va veure 
afectada per l’aigua va ser la de 
la cruïlla de l’avinguda Catalunya 
amb el carrer Plantera, al 
barri del mateix nom, si bé 
en aquest indret cap vehicle 
va quedar atrapat per l’aigua.  
 

En general, es van registrar casos 
d’inundacions puntuals arreu 
del municipi, com per exemple 
a la cruïlla de la rambla Joaquim 
Ruyra amb el carrer Anselm 
Clavé, o bé a la rotonda de la 
plaça de l’Escorxador, on hi ha 
un pendent molt pronunciat. 
L’aigua va entrar als baixos de 
diverses cases i establiments 
comercials, així com en garatges 
soterrats, requerint-se en 
alguns casos la presència dels 
Bombers de la Generalitat per 
extreure l’aigua acumulada.  
 
Un dels casos més problemàtics 
va ser la inundació que va 
haver en un aparcament privat 
per a diversos vehicles, en un 
edifici situat entre els carrers 
Eivissa i Menorca, on es va 
requerir l’actuació de fins a 

dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat. S’hi va 
treballar durant quatre hores. 
 
De les més d’un centenar 
d’intervencions que es van haver 
de fer, 40 van estar relacionades 
amb arbres caiguts a la via pública 
a causa de la pluja i el vent que 
acompanyava la tempesta. En 
la major part d’aquests casos 
es va requerir la presència dels 
Bombers de la Generalitat, i 
en d’altres se’n van encarregar 
els efectius de la Policia Local 
i Protecció Civil de Blanes.  
 
Policia Local, Protecció 
Civil i Bombers també van 
haver d’intervenir en d’altres 
incidències. Així, van haver 
tendals, teules o fins i tot 
pèrgoles que van desfermar-
se, o van ser arrencats pel vent, 
d’altres elements que van ser 
arrossegats, i senyals de trànsit 
i senyalització informativa 
que van quedar afectats i/o 
arrencats durant l’episodi 
més intens de la tempesta.  
 
Una altra afectació que es va 
donar, va ser la interrupció del 
subministrament elèctric, que 
va afectar més de 2.000 abonats. 
Majoritàriament el tall va deixar 
sense llum veïns dels barris de la 
Plantera, carretera de Lloret i Els 
Pins, que van anar recuperant el 
servei de manera esglaonada. yy

«la pluja i el vent van 
provocar 100 actuacions 

dels serveis d’emergència, 
40 per caiguda d’arbres»

«2.000 abonats es 
van quedar sense 

subministrament elèctric»
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21è Concurs Fotogràfic Festa Major MontPhoto Fest 2015

50 anys formant músics

La Dharma a Santa Cristina

Pintura i escultura de 9Art

L’Hotel Guitart Monterrey, ha 
acollit a 118 assistents en el con-
cert solidari que per cinquè any 
dirigeix el músic Horst Sohm, 
que aquest any ha anat a càr-
rec de l’Orquestra de Cambra de 

París. S’han recaptat 1.180 euros 
a favor de la Fundació Clarós, 
que ofereix ajuda quirúrgica en 
països emergents, especialment 
del continent africà. yy

Concert solidari

la dharma a la plaça del pi. Foto M.A. Comas

protagonistes de la mostra. Foto M.A. Comas

Orquestra de Cambra de parís

blaNes

Enguany s’han presentat un 
total de 108 imatges de 30 autors 
diferents.

En la categoria d’activitats 
de la Festa Major el primer 
premi ha estat per Narcís Vila 
Vilella, de Tordera, amb la 
fotografia titulada Ball, dones, 
gegant. Per la seva banda, les 
dues fotografies finalistes han 
estat disparades per Josep Recio, 
de Blanes, i Joan Membrives, 
de Palafolls, que han presentat 
els respectius treballs sota el 
nom de Festes 1 i Autos de xoc.  

En la modalitat de Focs 
Artificials Jordi Masbernat, de 
Blanes, ha guanyat el primer 
premi amb una de les tres obres 
que ha presentat en aquesta 
secció, la titulada Focs de colors. 
Una altra de les fotografies del 
mateix autor, la que du per títol 
Saltimbanco, ha estat guardonada 
amb un dels dos premis finalistes. 
L’altra premi finalista ha estat 
per Joan Membrives, amb la 
instantània titulada Focs i parella.

 
Per últim, en la nova categoria 

amb què ha comptat enguany 
el concurs, la del Correfoc, el 
primer premi ha estat per a Joan 

Membrives amb l’obra Bufadors a 
l’església, i les dues finalistes per a 
Xavier Xaubet, de Tordera, i per 
a Jordi Masbernat, presentades 
amb els títols Bufada i Ara 
arranca, respectivament.

Aquest nou apartat del 
concurs s’ha creat després que 
tant l’Ajuntament com l’AFIC 
Blanes van comprovar en 
anteriors edicions que el nombre 
de fotografies presentades 
d’aquest acte de la Festa Major 

era molt elevat. Això provocava 
que gairebé tots els treballs 
que concorrien a la categoria 
d’activitats de la Festa Major 
fossin del correfoc per l’atractiu 
i la força de les imatges, els jocs 
de llum i colors que transmet 
aquest esdeveniment. 

En totes tres categories el 
primer premi està dotat amb 
150€, mentre que els dos treballs 
finalistes es guardonen amb 75€ 
cadascun d’ells. yy

La Companyia Elèctrica 
Dharma ha estat un dels plats 
forts del cicle Música a Santa 
Cristina 2015. El concert 
es va fer a la plaça del Pi el 

divendres 21 d’agost. Per tancar 
la programació d’enguany es 
va programar un recital líric. 
Aquest concert es va fer a 
l’interior de l’ermita. yy

En la mostra que s’ha pogut 
visitar a la Casa de la Cultura, 
reconeguts artistes del territori 
gironí han ajuntat els seus 
treballs amb la intenció de 
fomentar l’art i la diversitat 

cultural a casa nostra. A ‘9Art’ hi 
han exposat Joan Abras, Xavier 
Bisbe, Fermí Colomer, Joan 
Colomer, Mònica Grygier, Enric 
Rubió, Pere Ventura Julià i
Tomàs Vilà. yy

cultura lloret

Visita a l’exposició. Foto Aj. Blanes

1r premi Focs. Foto Jordi Masbernat 1r premi Correfoc. Foto Joan Membrives

blaNes

Aquestes darreres setmanes 
s’ha pogut visitar a Casa 
Saladrigas una exposició 
commemorativa dels 50 anys 
de la Banda i Cobla del Col·legi 
Santa Maria.

Les fotografies han estat 
cedides per l’Arxiu Municipal de 
Blanes, així com per totes aquelles 
persones que han passat per 
l’entitat: pares i mares, professors, 
músics, familiars i amics. A la 
mostra també es podien veure 
elements característics com 
cartells d’actuacions, estendards 
i trofeus que han anat recollint 
en els seus nombrosos viatges i 
intercanvis realitzats.

La inauguració va tenir un 
marcat caire festiu i musical ja 
que, abans d’iniciar-lo, la Banda i 
Cobla del Col·legi Santa Maria va 
oferir un breu concert amb tres 
de les peces més emblemàtiques 
d’aquest tipus de formacions 
musicals: els pasdobles Amparito 
Roca i El gato montés, així 
com la coneguda marxa 76 
trombons. Posteriorment, es 
van fer les fotografies de família 
de rigor situant-se davant 
d’una reproducció en cartró de 
l’escultura al·legòrica Al músic. 
Creada per l’artista blanenc 
Quico Ros, es tracta d’un dels 
ingredients amb què compta el 
cicle commemoratiu dels 50 anys. 

Per poder tirar aquest projecte 
endavant, s’han de recollir 20.000 
euros. Actualment ja s’ha pogut 
cobrir el 50% del pressupost.

Actualment l’associació musical 
sense ànim de lucre Banda i 
Cobla del Col·legi Santa Maria 
de Blanes està formada per joves 
estudiants amb edats compreses 
entre els 8 i els 18 anys que 
dediquen gran part del seu 
temps lliure al món de la música. 
A més de les formacions com 
a Banda i Cobla, dirigides per 
Jordi Sacristán, també hi ha una 
Big Band i l’Escola de Música del 
Col·legi Santa Maria, amb més 
de 25 anys d’experiència. yy

lloret de mar

El major esdeveniment de 
fotografia de natura de l’any es 
farà els propers 2, 3 i 4 d’octubre a 
Lloret de Mar.

Seran tres dies de ponències, 
projeccions audiovisuals, tallers, 
exposicions, zona per a les marques 
comercials, gala de lliurament de 
premis MontPhoto 2015, Jornades 
Joves, presentacions de llibres... És 
a dir, un cap de setmana dedicat el 
100% a la fotografia de natura, a la 
muntanya i a la conservació.

En el concurs d’enguany han 
participat 700 fotògrafs d’arreu 
del món que han presentat 
6.000 fotografies. Segons 
Paco Membrives, portaveu de 
l’organització, “cada cop hi ha 
participants de més països”.

Les 109 imatges finalistes ja es 
poden consultar al web de l’entitat
www.montphoto.com. Aquestes 
mateixes imatges es podran 
veure durant tot el mes 
d’octubre a la Casa de la Cultura. 

Actes: Presentació del llibre 
“Inspirats per la Natura 2015”, 
publicació amb totes les imatges 
premiades del concurs, així com 
l’exposició oficial MontPhoto 
2015 (a la Casa de la Cultura).

Exposicions: “Susurros de la 
Naturaleza”, de Javier Alonso 
Torre, “Black and Wild”, de 
Jonathan Lhoir i “Formes i 
Textures de la Natura” de la SCFN 
(Societat Catalana de Fotògrafs 
de Natura) entre d’altres, a l’Hotel 
Guitart Monterrey.

Entre els ponents, David 
Maitland, Jonathan Lhoir, Ángel 
Fitor, Helen Gilks, Bence Máté, 
Fernando Puche, Jordi Saragossa, 
Andrés Miguel Domínguez, 
Andrés Magai i José Ángel 
Izquierdo.

Paral·lelament, tindrà lloc la 
primera edició de les Jornades 
Joves. Un programa exclusiu per 
als joves fotògrafs de natura, que 
compta amb xerrades, tallers i 
sortides a la natura entre d’altres.

CATEGORIES DEL CONCURS:

A1-Muntanya: Fotografies 
que reflecteixin clarament 
un  paisatge d’alta muntanya, 
així com qualsevol element 
d’aquest entorn natural.

A2-Activitat de Muntanya: 
Fotografies que mostrin 
una  activitat espertiva de 
muntanya, com l’alpinisme, 
l’escalada, l’esquí, descens 
de barrancs, aigües braves, 
espeleologia o qualsevol activitat 
associada al muntanyisme.
 

B1-Mamífers:  Mamífers en 
qualsevol fase de la seva vida.
 
B2-Aus: Aus en qualsevol fase de 
la seva vida.
 
B3-Altres animals:  Animals no 
contemplats en les categories B1 
i B2 en qualsevol fase de la seva 
vida, com els amfibis, rèptils, etc.
 
Les imatges de les categories 
B1, B2 i B3 han de mostrar el 
comportament dels animals a 
través de retrats, hàbitats o escenes 
d’acció.
 
B4-Món vegetal: Espècies vegetals 
en el seu hàbitat natural, incloent 
fongs.
 
B5-Paisatge:  Paisatges naturals 
no degradats,  excloent els de la 
categoria A1.

B6-Món subaquàtic:  Imatges 
captades mitjançant la tècnica 
de fotografia subaquàtica, tant 
d’aigües dolces com de salades, de 
flora, fauna i hàbitats.
 
B7-Macro:  Imatges realitzades 
amb la tècnica de fotografia 
d’aproximació, en les quals es 
mostrin elements diminuts 
o petits detalls de la natura 
terrestres o subaquàtics. 
 
B8-Art en la natura: Composicions 
creatives o abstraccions basades en 
l’entorn de la natura.

 

D-Denúncia ecològica:  Imatges 
que mostrin qualsevol element 
o activitat d’origen humà (o les 
seves conseqüències) que afecti o 
interfereixi negativament sobre algun 
àmbit natural (fauna i flora salvatges, 
sòl, aigua, aire, clima o paisatge 
natural). Les imatges han de mostrar 
l’activitat o l’element denunciat de 

manera clara i inequívoca i com a 
element principal.

Es valora molt especialment 
l’originalitat, el missatge i que l’obra 
plantegi elements de reflexió que 
ajudin a despertar la consciència 
ambiental. L’autor ha d’explicar 
el fet objecte de denúncia. Per a 
això, es recomana adjuntar dades 
documentals que la reforcin. El 
jurat té accés a aquesta informació 
durant les fases de selecció.

Premis especials:
 
Premi Especial Comarques de 
Girona. Podran optar a aquest 
premi les imatges presentades al 
concurs, en les categories generals, 
preses a les comarques de Girona. 
 
Premi Especial Lloret de 
Mar. Podran optar a aquest 
premi les imatges presentades 
al concurs, en les categories 
generals, preses a Lloret de Mar. yy 

«participen al montphoto 
700 fotògrafs que han 

presentat 6.000 imatges»

«el montphoto Fest es farà 
els dies 2, 3 i 4 d’octubre»

Una de les imatges finalistes de la categoria Macro. Foto - Giuseppe Bonali

Una de les imatges finalistes de la categoria Món subaquàtic. Foto - Òscar Miralpeix
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lloret de mar

El dissabte 12 i el diumenge 
13, l’Ajuntament de Lloret i 
el Club Marina Casinet han 
organitzat, la 31ena Fira del 
Dibuix i la Fotografia (DIF). 

La fira ha tornat a 
ocupar, un any més, el 
passeig de Verdaguer; allà 
pintors i fotògrafs exposen i 
comercialitzen les seves obres, 
tant de pintura i dibuix, com de 
fotografia i gravats. 

La proposta té com a objectiu 
apropar el món de les arts a la 
ciutadania i donar a conèixer 
l’activitat creativa del territori. 

El bon temps va acompanyar 
els dos dies de la fira i els 
artistes van poder establir 

contacte amb un gran nombre 
d’aficionats a la pintura i/o 
fotografia. yy

lloret de mar

El jutge prohibeix la venda 
del pis d’un veí de Lloret estafat 
per una trama amb més de 50 
víctimes a tot Catalunya.

La xarxa es dedicava a 
enganyar avis per fer-los signar, 
sense saber-ho, contractes de 
compravenda dels immobles. 
Arran de l’engany, podia acabar 
desnonat perquè, a través 

d’un entramat d’empreses i 
testaferros, ha acabat sense la 
propietat del seu pis i sense 
cobrar diners a canvi. En el 
cas de Lloret, van enganyar la 
víctima per cedir l’usdefruit 
de l’immoble a canvi de rebre 
2.000 euros cada mes.

Quan la Fundació Tutelar 
de les Comarques Gironines va 
assumir responsabilitats en la vida 

d’aquest home, immediatament 
va sospitar i va denunciar el 
cas.  El director de la Fundació 
Tutelar de les Comarques 
Gironines, Josep Maria Solé, 
assegura que, “la trama estava 
tan professionalitzada que era 
impossible enxampar-los sense 
una investigació a fons de tots els 
casos”.

Josep Maria Solé explica 
que han rebut amb alleujament 
la mesura cautelar dictada 
pel jutjat d’instrucció que 
prohibeix la venda del pis, 
“nosaltres ja no ens podíem ni 
defensar perquè el pis ja no era 
del veí de Lloret”.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un total de deu persones, 
entre ells un notari i un advocat. 
El jutjat d’instrucció número 32 
de Barcelona els va enviar a tots 
dos a presó, tot i que el notari 
va sortir en llibertat després de 
pagar 125.000 euros de fiança.yy

El PP desembarca a LloretTallers infantils en família

Joan Salmerón, coordinador d’EUiARevisen el preu dels casaments

Rajoy va generar molta expectació mediàtica. Foto M.A. ComasUn dels tallers fets al passeig. Foto Yoyo

salmerón al centre de la imatge. Foto EUiA
xavi Hernández es va casar al Marimurtra. Foto Joan Ferrer

Una àmplia delegació de 
responsables del PP han 
participat a l’escola d’estiu 
del PP que s’ha fet a Lloret de 
Mar aquest setembre. Mariano 
Rajoy va ser l’encarregat de 

cloure la trobada.
Les eleccions del 27-S ha 
estat un dels temes que ha 
centrat l’atenció de la majoria 
de ponents sense oblidar les 
generals del proper desembre. yy

La programació de la marca 
Turisme Familiar ha inclòs 
aquest estiu a Blanes diverses 
activitats: miniclub, festa de 
l’escuma, zumba, aeròbic, 
tallers infantils...

Entre els tallers programats 
hi havia el del vaixell pirata i 
el de confecció de gelats. Una 
bona manera de passar una 
estona divertida en família. yy

La VII Assamblea Intercomarcal 
de Girona s’ha reunit a Blanes 
per renovar els òrgans de 
direcció escollint Salmerón nou 
coordinador de les comarques 
de Girona.

A l’acte han estat presents 
Joan Josep Nuet, coordinador 
general d’EUiA, i diversos 
convidats d’ICV, Podem i 
Batega per Blanes. yy

Les properes ordenances 
fixaran uns nous preus per 
als casaments civils. Fins ara, 
si es feien en dependències 
municipals, el preu públic era 
de 250 euros. Si l’espai era privat, 
656. EUiA-ICV va presentar en 

el darrer ple abans de vacances 
una moció per revisar els preus 
i igualar-los. Segons Dolors 
Rubio, “no s’entén que si es fa en 
un indret privat que no suposa 
cap cost a l’Ajuntament, tingui 
un preu molt més elevat”. yy

políticasocietat blaNes

selva - maresme

L’ACAP, l’Associació Catalana 
de Parkinson Blanes, La Selva i 
l’Alt Maresme, es va crear l’any 
2005 per donar atenció als qui 
pateixen aquesta malaltia. Va 
néixer de la voluntat dels propis 
afectats i les seves famílies, 
comptant ben aviat amb el suport 
i participació de professionals 
socials, sanitaris i voluntaris. 
Per commemorar aquest desè 
aniversari, ACAP Blanes ha 
programat diverses activitats que 
culminaran a finals de novembre. 
 

El tret de sortida dels actes 
celebratius ha estat la inauguració 
de l’exposició Sense Paraules a 
la Sala García-Tornel del carrer 
Ample. Com el seu nom ja indica, 
a través de diversos plafons on el 

que predomina són les fotografies 
protagonitzades pels mateixos 
usuaris de l’entitat, es dóna a 
conèixer la malaltia desconeguda 
per a la societat en general, i 
sovint també pels mateixos 
afectats i els seus familiars. 
 
L’exposició Sense Paraules la va 
impulsar fa cinc anys ACAP 
Blanes, principalment liderada 
per qui des dels seus inicis va ser 
el president de l’entitat, Antoni 
Olmo. Després de presentar-se a 
Blanes, va començar un periple 
que l’ha dut a una gran quantitat 
de poblacions. No tan sols de 
Catalunya, sinó també d’arreu de 
l’estat espanyol, així com d’Europa. 
De fet, quan es va projectar la 
mostra ja va tenir una clara vocació 
internacional, de manera que els 
plafons es van escriure en català, 
castellà, euskera, gallec i anglès. 
 
La celebració dels primers 10 anys 
de vida de l’entitat inclourà noves 
activitats que s’han programat 

durant les properes setmanes i 
mesos. Així, a finals de setembre 
l’Escola de Dansa Daina té previst 
oferir un espectacle de ball, i de 
cara al diumenge 4 d’octubre 
el grup de teatre de Blanes 
El Mirall també ha preparat 
una representació escènica. 
 

Els actes culminaran el 21 de 
novembre, amb un dinar de 
germanor que es farà a Lloret de 
Mar, al mateix indret on durant 
els inicis de l’entitat s’hi allotjaven 
moltes trobades. Aquesta 
celebració coincidirà amb la data 
exacta en què, fa 10 anys, es va fer la 
constitució oficial d’ACAP Blanes. 
Actualment l’Associació Catalana 
de Parkinson Blanes, la Selva i 
l’Alt Maresme compta amb uns 90 
associats, i té la seu a l’avinguda 
Joan Carles I de Blanes. yy

Avi enganyat a Lloret de Mar

Dibuix i fotografia

10 anys de l’Associació 
Catalana Parkinson

«una exposició, un 
espectacle de dansa, un 
de teatre i un dinar per 

celebrar els 10 anys»

«Sense paraules s’ha pogut 
veure a diversos indrets de 

l’estat i d’europa»

Expo d’ACAp per commemorar els 10 anys. Foto Aj. Blanes

Fundació Tutelar 

Visita oficial a les parades de la fira. Foto M.A. Comas

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 08 90 90
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blaNes

Guillem Pujol Belmonte practica 
natació des dels 3 anys, ara en té 
18. Des de fa 4 resideix al CAR de 
Sant Cugat on entrena més de set 
hores diàries i estudia. Va començar 
a l’Squash Blanes, va continuar al 
CN Lloret i actualment forma part 
del CN Mataró. Aquest setembre ha 
començat a la universitat la carrera de 
Periodisme. A l’agost va ser al mundial 
júnior de Singapur on va disputar dues 
finals. Era el seu primer mundial. El 
2014 i el 2015, ja va ser als campionats 
d’Europa. Aprofitant la setmana de 
vacances que ha tingut a primers de 
setembre, va passar per Ràdio Marina 
per parlar de la seva carrera esportiva. 

Guillem, valoració de la teva 
participació als mundials de 
Singapur?
Molt positiva. Als 200 metres lliures 
vaig quedar 20è. A les proves de 
relleus, 4x100 estils i 4x200 lliures 

varem quedar en quarta i cinquena 
posició respectivament.

Ha estat la darrera competició d’un 
any complicat.
Sí, vaig tenir problemes al genoll i 
vaig haver de parar. Afortunadament 
em vaig recuperar a temps per ser a 
Singapur.

On voldries ser present és als Jocs 
Olímpics de Rio 2016. Quines 
opcions tens?
Encara sóc júnior i les possibilitats 
són mínimes, però ho intentaré 
amb totes les meves forces. L’equip 
espanyol disputarà la prova de 
4x200 lliures. Aquest any he estat 
el sisè més ràpid i l’objectiu és 
col·locar-me entre els quatre millors 
el maig de l’any vinent. Aquesta 
posició m’obriria les portes als jocs 
olímpics. L’objectiu inicial era anar 
als jocs del 2020, però si avanço 
quatre anys molt millor.

Des de fa quatre anys resideixes 
al CAR de Sant Cugat. Com és 
un dia normal al centre d’alt 
rendiment esportiu?
Molt dur. Al principi em va costar 
molt adaptar-me. Hi vaig arribar 
amb 14 anys. Cada dia faig cinc 
hores d’entrenament a l’aigua i de 
dues a dues hores i mitja en sec. 
Després, toca estudiar. Aquest 
any ja sóc universitari. La carrera, 
però, la faré partida. No hi ha 
temps per tot.

Quines són les teves proves 
favorites?
Toco els estils lliure i papallona. 
200 i 400 metres lliures i 200 
papallona. Aquest 2015 he dedicat 
tot l’any al crol perquè a Singapur 
no hi havia papallona.

També has competit a mar 
obert?
Sí, ara ho faig de manera puntual. 
Abans em dedicava tant a la 
piscina com al mar. Vaig guanyar 
el campionat d’Europa de 5 Km a 
mar obert quan era infantil. Ara la 
màxima atenció és la piscina.

Malgrat aquestes aparicions 
puntuals, el 2014 vas guanyar la 
Copa Nadal de Barcelona també.
Exactament. Aquest estiu vaig 
participar i guanyar a la travessia 
al port de Blanes. A l’entrenador 
no li feia gens de gràcia perquè 
faltaven dues setmanes per al 
mundial. Vaig anar a mig gas, 
però, vaig acabar primer. yy

lloret de mar

El torneig es va celebrar, del 
29 d’agost al 6 de setembre, a la 
piscina olímpica de Lloret de 
Mar amb la participació de nois 
i noies de la categoria infantil 
i cadet, és a dir, entre 12 i 15 
anys. En total, 700 participants 
procedents d’Hongria, Croàcia, 

Itàlia, Anglaterra, Alemanya, 
Escòcia, Espanya i Catalunya. 

L’organització ha anat a càrrec 
de l’entitat sense ànim de lucre Be 
Water My Friend.

Van participar en l’acte 
inaugural el regidor d’Esports 
de Lloret, Joan Bernat; Jordi 
Setó, president de BWMF i el 

president del Comitè Tècnic de 
BWMF, Sergi Pedrerol.

Sergi Pedrerol és actualment 
el director esportiu del CN 
Molins de Rei i entre el seu 
palmarès cal destacar que ha 
disputat quatre Jocs Olímpics, 
entre ells Atlanta 1996 (medalla 
d’or) i Barcelona 1992 (medalla 
d’argent); també ha estat dos 
cops campió del món, a Perth 
1998 i Fukuoka 2001. Amb la 
selecció espanyola ha disputat 
més de 460 partits. 

Be Water My Friend és una 
entitat sense ànim de lucre que 
té per objectiu la dinamització i 
promoció d’activitats esportives 
minoritàries entre els joves i 
es centra especialment en el 
waterpolo. yy

esports

Quatre ors per a Blanco

Un somni fet realitat

La prova combina natació i 
cursa a peu.

Va començar des de Sa 
Palomera i en uns 25 minuts el 
primer corredor ja havia acabat 
els 800 metres de natació i els 
4 km de cursa. El guanyador 
d’enguany ha estat Josep Santos, 

del Reus Ploms. El segon 
classificat va ser Liam Lloyd, 
seguit d’Aaron Pagès, tots dos 
de l’equip Fast Triatló Club.

En categoria femenina victòria 
d’Anna Carrión, seguida de 
Georgina Conesa i Carmen 
Maria Rodríguez. yy

7è Aquatló vila de Blanes

Blanco a lió. Foto la sansi

Imatge de Yáñez amb el primer equip al Facebook del jugador

podi de l’Aquatló. Foto Yoyo

Supercopa de Catalunya d’Handbol

Dones a pedals

Comença la lliga 2015-16

Vila de Blanes amateur

Guillem Pujol, objectiu els 
Jocs de Rio 2016

José Luís Blanco (La Sansi) 
aconsegueix quatre medalles 
d’or en el campionat del 
món d’atletisme de veterans 
defensant els colors de la 
selecció espanyola. Ho ha fet a 
Lió (França), on va córrer en la 

categoria de més de quaranta 
anys i va guanyar en els 3.000 
metres obstacles, els 5.000 
metres llisos i el cros, on també 
va aconseguir l’or en la categoria 
d’equips. Aquesta era la 23a 
edició del campionat del món. yy

Rubén Yáñez, nascut a Blanes 
i format al Lloret de futbol, ha 
debutat aquest agost amb el 
primer equip del Reial Madrid.
Va jugar 9 minuts contra el 
Valerenga (Oslo) i ha començat 

la temporada 2015-16 com 
a tercer porter. Després de 
defensar tres temporades la 
porteria del CF Lloret, va 
passar al Girona per fer el salt 
al Juvenil B del conjunt blanc. yy

blaNes

El KH-7 BM Granollers, 
en categoria femenina, i el FC 
Barcelona Lassa, en masculina; 
s’han proclamat campions a 
la Ciutat Esportiva Blanes de 
la Supercopa de Catalunya 
d’Handbol 2015. 

Aquesta competició, organitzada 
per l’Ajuntament de Blanes, la 
Federació Catalana d’Handbol, i que 
ha comptat amb la col·laboració de 
la Secretaria General de l’Esport i 
la Diputació de Girona, ha estat el 
tret de sortida oficial a la temporada 
2015-2016 d’handbol a Catalunya. 
L’entrada al pavelló va ser lliure.

A la primera final, la femenina, 
el KH-7 BM Granollers va superar al 
CH Amposta Lagrama per 28 a 22. 

Judith Vizuete, del KH-7 BM 
Granollers, va ser nomenada 
millor jugadora de la final, mentre 
que la portera del CH Amposta 
Lagrama, ha estat premiada com 
la millor portera.

Fitxa tècnica:
KH-7 GRANOLLERS: 

Ramírez, Vizuete (5), Pi (2), 
González (4), Rubio (1), Rojas (2) 

i Pérez (3) –inicial–; De la Torre 
(p.s), Fernández (3), Gassama, 
Poo (2), Capdevila (2), Jabby (1), 
Sevilla (1), Torras (1) i Bonilla (1). 

CH AMPOSTA LAGRAMA: 
Gálvez, Vila (3), Haro (1), Joana 
Rieres (1), Juncosa (3), Simon 
(7) i Judit Tortajada (4) –inicial–; 
Tanguetti (p.s), Uriarte, Uliaque, 

Gisbert (3), Zaragoza, Cristina 
Tortajada i Aida Rieres.

El FC Barcelona Lassa campió 
en nois.

Com ja havia passat en 
la final femenina, la primera 
part de la masculina va ser 
molt igualada. Tot i que el FC 

Barcelona dominava l’electrònic 
en tot moment, davant tenia un 
Granollers intens que es mantenia 
molt a prop dels blaugranes. Sobre 
la pista els dos millors equips 
catalans, que al mateix temps han 
estat els grans protagonistes de 
les competicions estatals 2014-
15, un paper que esperen repetir 
aquesta nova temporada. El FC 

Barcelona va anar més enllà i es va 
imposar a Europa. Set títols en les 
set competicions jugades a tots els 
nivells.

A la represa, el FC Barcelona va 
intensificar el ritme i ben d’hora va 
deixar sense opcions als vallesans, 
fins arribar al 35 a 21 final.

Víctor Tomàs, capità blaugrana, 
va ser escollit com a millor jugador 
de la final, mentre Gonzalo Pérez, 
també del FC Barcelona, ha esta 
nomenat millor porter del partit.

Fitxa tècnica:
FC BARCELONA LASSA: 

Saric, Sarmiento (2), Gurbindo 
(3), Sigurdsson (3), Syprzak (2), 
Jallouz (3) i Lazarov (1) -inicial-; 
Pérez de Vargas (p.s), Nodesbo (2), 
Kopljar (1), Tomàs (5), Entrerríos 
(1), Sorhaindo (2), Ariño (2), 
Rutenka (6) i Morros (2).

FRAIKIN GRANOLLERS: 
Oliveira, Blanxart (1), Marc 
Garcia, Ferrer, Adrià Pérez (2), 
Figueras (3) i De Toledo (2) 
-inicial-; Sastre (p.s), Teixeira (3), 
Porras (1), Flores, Arnau Garcia 
(3), Solé (1), Cañellas (1), Resina 
(3), Gassama (1) i Puig. yy 

El Barça es va emportar el títol masculí. Foto Yoyo

pujol en plena competició. Foto 2015@CalleOnce

El Cala es va emportar el torneig. Foto Yoyo Recorregut pels boscos de Blanes. Foto Facebook dones a pedals

palafolls 3 - Cd Blanes 2. Foto Yoyo

Els joves jugadors en plena competició. Foto M.A. Comas

«el granollers femení i el 
barça masculí s’emporten 

els títols»

«l’entrada a la ciutat 
esportiva va ser gratuïta»

«Han participat 700 
jugadors de 12 a 15 anys»

Torneig internacional de 
waterpolo

blaNes

Es va celebrar el 6 de setembre amb dos 
recorreguts per a fer en bicicleta (15 Km. i 25 

Km.) i un a peu (8 Km.). Ha estat la segona 
edició i formava part del circuit DonaBike 
2015. yy

blaNes

El Ca la Guidó es va emportar el torneig 
de futbol de pretemporada al derrotar a la 

final l’Atlètic Blanes per 1 a 0. També van 
participar en el quadrangular el Racing 
Blanenc i l’Hostalric. yy

maresme - la selva

A la Primera Catalana, el 
Lloret ha debutat en el campionat 
amb un empat i una victòria. A 
la primera jornada va treure un 
punt del camp de l’Horta i a la 
segona, va superar La Junquera 
per 1 a 0. Els propers partits 
seran: Manresa-Lloret (19/20 
de setembre), Lloret-Molletense 
(26/27) i Vilassar de Mar-Lloret 

(3/4 d’octubre).
A la Segona Catalana, el CD 

Blanes ha començat amb dues 
derrotes. En el debut a la lliga, va 
perdre a casa amb el Vilamalla 
(1-3); i a la segona jornada va 
perdre al camp del Palafolls per 
3 a 2. Palafolls i Blanes jugaven 
la darrera temporada a Tercera 
Catalana i tots dos van aconseguir 
l’ascens, el Palafolls de manera 

directe i el Blanes, després de jugar 
la promoció. Els propers partits 
del conjunt blanenc seran Blanes-
Guíxols (19/20 de setembre), 
Cornellà de Terri-Blanes (26/27) 
i Breda-Blanes (3/4 d’octubre). En 
aquesta mateixa categoria també 
hi ha el Tordera (un empat i una 
derrota) i el ja esmentat Palafolls 
(un empat i una victòria) en les 
dues primeres jornades. yy
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blaNes

Es tracta de la Cronoescalada 
Ciclista al Castell de Sant Joan, que 
enguany ja ha arribat a la 61a edició. 
La cursa està considerada com una 
de les més carismàtiques, ja que és 
l’única de ciclisme de carretera que 
aplega totes les categories. La prova 
organitzada pel Club Ciclista 
Blandense és una de les més 
antigues de Catalunya, inclou una 
cursa en línia i una contrarellotge.  

El recorregut té 2’2 km amb 
rampes molt dures en el tram final 
fins al Castell de Sant Joan, i els 
corredors han de fer dues pujades 
en grups que apleguen les diferents 
categories. Primer es fan cinc 
sortides en línia estructurades per 
categories. 

Posteriorment es van 
fer les sortides  individuals 
en contrarellotge de 
cadascun dels participants.  
En la categoria reina d’elit 
masculina, el dominador absolut va 
ser Adrian Merino, de Bicis Esteve, 
seguit pels clàssics escaladors 
Guillem Muñoz (Tomas Belles) i 
Ivon Zugasti (Albi Belo). Per la seva 
banda, en la mateixa categoria d’elit 
femenina la primera posició va ser 
per Sandra Jordà (Probike) seguida 
de Lorena Lamas i Anna Espuña.

Cal destacar pel que fa a la resta 
de ciclistes classificats, la primera 
plaça aconseguida pel blanenc 
Ramon Rams en la categoria de 
Màster 40. yy

lloret de mar

El tradicional torneig de 
pretemporada ha arribat enguany 
a la 30a edició, un aniversari que 
ha coincidit amb el retorn del 
conjunt lloretenc a la màxima 
categoria estatal.

A les semifinals victòries del 
Lloret i el Vilafranca davant del 
Noia i el Shum.

A la final: Lloret 4 - Vilafranca 3
Manel Díez, segon 

entrenador del Lloret, valorava 
molt positivament el paper que 
s’havia fet, “nosaltres som nous 
a l’OK Lliga. Hem jugat contra 
dos conjunts que ja hi eren l’any 
passat i hem aconseguit dues 
victòries. El joc ha estat molt 
seriós”.

El Shum va perdre la final de 

consolació davant del Noia per 
2 a 3. L’equip de Maçanet també 
jugarà aquesta temporada 2015-
16 a la màxima categoria estatal. 
Els derbis selvatans de màxim 
nivell, per tant, tornen al primer 
pla de l’actualitat esportiva.

El Lloret va aprofitar l’ocasió 
per fer la presentació de tots els 
seus equips.

El CH Lloret 2015-16 el 
formen els porters: Ferran 
Serra, Oriol Perarnau, Pol Clos 
(junior); i els jugadors: Jordi 
Carbó, David Plaza, Xavier 
Crespo, Àlex Grau, Marc Grau, 
Xavier Sulé, Roger Martí i Adrià 
Farré (junior); entrenador, 
Manel Barceló; fisio, Inma 
Badosa; preparador físic, Luis 
Mungi. yy

Per fi la vacuna de la varicel·la estarà al calendari 
per a tots els nens

dr. Josep marès bermúdez
pediatre
@maresjosep

salut

A partir de l’any 2016, la 
vacuna de la varicel·la 
estarà inclosa a l’Estat 

espanyol en el calendari comú 
de vacunacions amb financiació 
pública. La vacuna s’administrarà 
en dues dosis, la primera als 12-
15 mesos i la segona entre els 3 i 4 
anys. Així ho ha aprovat finalment 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut després 
de la inoportuna i injustificada 
decisió de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) que l’agost 
del 2013 va decidir paralitzar la 
distribució de la vacuna de la 
varicel·la a totes les comunitats 
cutònomes, impedint que les 
famílies poguessin administrar la 
vacuna als seus fills per indicació 
dels seus pediatres. Totes les 
comunitats autònomes hauran 
de destinar recursos per incloure 
progressivament aquesta vacuna 
en els seus calendaris a partir de 
l’any vinent.
Les dades epidemiològiques de 
l’impacte de la varicel·la justifiquen 
sobradament endegar una 
estratègia per prevenir-la: és una 
malaltia universal que pateixen el 
90% dels nens abans de complir 
els 14 anys, que en absència 
de vacunació tothom acaba 

patint, amb un percentatge no 
despreciable de complicacions fins 
en el 15% dels nens, que ocasiona 
la necessitat d’hospitalització 
entre 1 i 6 nens de cada 1.000 
que agafen la malaltia, en alguns 
casos amb complicacions greus i 
fins i tot amb mortalitat. D’altra 
banda, la disponibilitat de dades 
científiques que corroboren el gran 
benefici, efectivitat  i seguretat de 
la vacunació en països i regions 
on la vacuna s’ha inclòs com a 
sistemàtica per a tots els nens, 
han portat a les nostres autoritats 
sanitàries a decidir la inclusió 
d’aquesta vacuna en els nostres 
calendaris. Concretament a 
Navarra, comunitat autònoma que 
ja va incloure la vacuna sistemàtica 
per als nens a partir dels 12 mesos 
d’edat l’any 2006, s’ha produït una 
reducció global de la incidència de 
varicel·la en nens de 0 a 14 anys del 
98%, i un 89% de reducció global 
d’hospitalització per varicel·la. 
A més, al reduir la propagació 
del virus per estar els nens ben 
vacunats, han reduït en un 89% 
la varicel·la en persones de totes 
les edats. L’efectivitat global de la 
vacunació ha resultat ser superior 
al 96%. El Centre Europeu per 
la Prevenció i el Control de les 
Malalties (ECDC), va publicar 
a principis d’any el seu informe 
concloent que les evidencies 
científiques actuals recomanen la 
vacunació sistemàtica a Europa 

en front de la varicel·la per a tots 
els nens amb dues dosis als 12-15 
mesos i als 3-4 anys d’edat.
Els pediatres i les societats 
científiques que ens representen, la 
Asociación Española de Pediatría, 
la Asociación Española de 
Vacunología i la Sociedad Española 
de Infectología Pediátrica, hem estat 
defensors de forma reiterada de la 
vacunació infantil davant d’aquesta 
malaltia i per això hem recomanat 

als pares, mentre la vacuna ha 
estat disponible en farmàcies, que 
vacunessin als seus fills. També 
vàrem manifestar el nostre desacord 
quan la AEMPS va restringir la 
dispensació d’aquesta vacuna a «ús 
hospitalari», prohibint la seva venda 
en farmàcies i impossibilitant 
la seva administració de forma 
lliure. Per això, amb aquesta recent 
decisió, tota la pediatria celebrem 
la inclusió de la vacuna a partir dels 

12 mesos d’edat al calendari comú 
de vacunacions perquè respon 
a una necessitat de la població, 
restaura un greuge que impedia 
l’accés a aquesta poderosa eina 
preventiva, normalitza un dret 
fonamental d’accés a la salut, i 
sobretot, a l’incorporar-se com 
a vacuna universal i finançada 
garanteix la necessària equitat 
per a tota la població. Una gran 
notícia per a tots. yy

blaNes

Txell Martínez jugarà al Palm 
Beach State College de Florida, 
als Estats Units, on compaginarà 
el bàsquet amb els estudis 
d’arquitectura.

Durant tres anys, fins al 2011, 
la Txell va defensar els colors del 
Club de Bàsquet Blanes, i aquestes 
darreres temporades ha jugat en 
diverses categories a l’UNI Girona 
i a l’Arenys Bàsquet. Precisament 
aquest darrer equip el va haver de 
deixar durant el darrer any perquè 
no podia compaginar els estudis 
amb l’esport de manera intensiva. 
L’aventura americana de la Txell 

Martínez va començar quan un 
mànager de bàsquet, d’aquells 
que es passegen per les pistes de 
preferent –la màxima lliga junior 
de bàsquet– es va fixar en ella.  

Quan detecten un noi o 
noia contacten amb ells i els 
expliquen el seu potencial, 
oferint-los la possibilitat que, 
si estan interessats, fer de pont 
amb els centres nord-americans. 
La Txell ho va tenir clar, va 
autoritzar al mànager a que ho 
fes, i ja en un primer moment 
es van fixar en ella tres centres. 
Poc després aquest nombre va 
pujar fins a ser-ne 10 els que 

estaven interessats en fitxar-la. 
La jove jugadora de bàsquet 
blanenca, però, tenia clar que 
acceptaria aquella oferta que 
s’adaptés millor als seus interessos, 
és a dir: que li oferissin una 
beca completa per compaginar 
els estudis i el joc, perquè 
econòmicament no es podia 
permetre pagar-se la carrera. 

Finalment va ser el Palm 
Beach Statge College de Florida 
qui li va oferir la beca completa, 
atret per la seva alçada –fa 1’86 
metres– i els seus moviments com 
a pivot, la posició en què juga a 
bàsquet. yy 

El torneig va servir per presentar els equips 2015-16. Foto M.A. Comas

Txell Martínez pocs dies abans de marxar als EUA. Foto Aj. Blanes

Imatge dels guanyadors. Foto Aj. Blanes

El Lloret d’hoquei s’emporta el Dona Marinera

L’aventura americana d’una blanenca de 18 anys

Merino guanya el Memorial Pascual Horna  
 

«el recorregut té 2,2 km 
amb rampes molt dures en 

el tram final»
«És l’única prova de 
ciclisme de carretera 
que aplega totes les 

categories»

eNtreteNimeNts Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat



26   la mariNa la mariNa   27setembre De 2015 setembre De 2015

comarQues.        SETEMBRE

Fins el
3 d’octubre

exposició Associació country 
blanes 
Biblioteca Comarcal

dies 17 i 18  
donació de sang 
Biblioteca Comarcal 

del 18 Al 20  
3a FirA del VeHicle 
d’ocAsiÓ
Esplanada Pàrquing Antic 
Pavelló

diA 19  
a les 20.00 h
soPAr-Picnic. bAll i 
concert countrY 
Plaça de la Biblioteca

del 19 Al 10 d’octubre  
De dimarts a dissabte
iii blAnes PHoto FestiVAl
Exposicions a Casa Saladrigues

diA 24
a les 18.00 h 
Hora del conte: la casa de la 
mosca fosca 
amb Alquímia Sonora. Unesco
Biblioteca Comarcal 

diA 25  
a les 18.00 h  
taller de ball country per a 
nois i adults 
Biblioteca Comarcal 

dies 26
a les 18.00 h 
concert GosPel Per lA PAu 
Passeig de Mar  

diA 27 
a les 07.00 h 
Xii MissA de l’AlbA
Platja sa Palomera

AssociAciÓ estiMeM
 les erMites de blAnes  

Visites a l’ermita de sant Joan
Cada diumenge de 10 a 13 h

centre eXcursionistA
 de blAnes  

Dia 20 
senderisme: 
els cArcAiXells i el 
MontclAr 

Dies 25, 26 i 27 
Alta Muntanya: 
Picos de AstAZou

Visites GuiAdes
Des del 19 de setembre 
blanes portal de la costa 
brava
- Dissabte: 
18 h Català & Français 

- Diumenges: 
12.30 h Español & English 
Preu: 3 euros + info: 
972 330 348 Plaça catalunya 
(Oficina Turisme)

riAlles
11 d’octubre a les 17.30 h 
“sol AMb lA llunA”
Sargantana Teatre

25 d’octubre
MusicAl  “encicloPÈdiA 
bAiXetA de lA nit”

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

blaNes. SETEMBRElloret. SETEMBRE

l’ageNda

Del 14-26
Casa de la Cultura - Biblioteca 
10-13 h / 16-19 h
eXPosiciÓ concurs de 
PinturA rÀPidA club MArinA 
cAsinet

diA 17
Església Sant Romà 19.30 - 22 h
Vè FestiVAl de lA cAnÇÓ
de lA MediterrÀniA

diA 19
Teatre de Lloret Plaça 18 h 
Vè FestiVAl de lA cAnÇÓ
de lA MediterrÀniA

Plaça de la Vila 22.30 h
sArdAnes coblA
JoVenÍVolA de sAbAdell

Del 20-25
Casino Costa Brava / Casa Cultura
Ruskiy Dom
FestiVAl de cineMA
culturA russA

diA 23
Plaça Pere Torrent 18 - 20 h
FestiVAl FolKlÒric
Monolit

diA 24
Plaça Pere Torrent 21 - 23 h
FestiVAl FiestAloniA

diA 27
Plaça de la Vila 8 h
XXXV MArXA PoPulAr
PlAtGes les de lloret

del 28 Al 2 d’octubre
Passeig Jacint Verdaguer
MÀster internAcionAl
de PetAncA VilA de
lloret

de l’1Al 31 d’octubre
Diferents restaurants ofereixen un 
menú de la Cuina del Peix de l´Art
Xii JornAdes  
GAstronÒMiQues de lA cuinA 
del PeiX de l’Art

de l’1 Al 4 d’octubre
Pòdium plaça de la Vila
Xii rAllY costA brAVA HistÒric

del 2 Al 4 d’octubre
MontPHoto Fest

El divendres 2 d’octubre al matí, 
a la Casa de la Cultura i Hotel 
Monterrey.
JornAdes JoVes

La inauguració del FEST serà el 
divendres, a les 18 hores, al Teatre 
de Lloret, seguida de ponències i 
un petit acte de benvinguda.

Dissabte 3, jornada de 
presentacions. A les 19 h tindrà 
lloc la Gala de Lliurament de 
Premis MontPhoto 2015 al Teatre, 
en la que també es farà entrega 
dels premis d’AEFONA.

Finalitzada la cerimònia de 
lliurament de premis, Sopar de 
Gala.

Diumenge matí, ponències, i a les 
13.40 h Cloenda del Festival.

dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre
JornAdes euroPees del 
PAtriMoni

PAlAFolls
III Pedalada popular de BTT
Sortida: Pàrquing Les Ferreries

Descobrim Palafolls Pas a Pas: 
“L’extraordinari viatge d’una gota 
d’aigua”
Església de Santa Maria
9 h

torderA
Festival solidari: Music 2015
Teatre Clavé
18 h

diA 21

PinedA de MAr
Activitat lúdica per nens: Anem a 
caçar un ós... ens acompanyes?
Biblioteca Serra i Moret
18 h

cAlellA
Matriculació a l’Aula d’Extensió 
Universitària
Casal l’Amistat
Matí i tarda

Taller de dansa de les JIF
Plaça de l’Església
17 h

diA 22

cAlellA
Matriculació a l’Aula d’Extensió 
Universitària
Casal l’Amistat
Matí i tarda

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Inauguració
Passeig Manuel Puigvert
10 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taller de 
gimnàs
Passeig Manuel Puigvert
10.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taula rodona
Passeig Manuel Puigvert
12 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Recital de 
poesia
Passeig Manuel Puigvert
13 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Presentació 
programa Cuida’m
Passeig Manuel Puigvert
17.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Espectacle de 
playback i mostra de danses
Passeig Manuel Puigvert
19 h

Taller de dansa de les JIF
Plaça de l’Església
17 h

diA 23

PinedA de MAr
Xerrada col·loqui: Situacions 
conflictives en l’àmbit familiar
Biblioteca de Poblenou
18 h

cAlellA
III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Taller de Tai-Txi
Passeig Manuel Puigvert
10 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Sorteig solidari
Passeig Manuel Puigvert
11.30 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Tradicional 
vermut
Passeig Manuel Puigvert
11.45 h

III Fira de la Gent Gran per un 
envelliment actiu: Sardanes al 
passeig
Passeig Manuel Puigvert
12.15 h

diA 25

PinedA de MAr
Marató de Sang
Casal d’avis Les Mèlies i bus a la 
plaça del Pilar
10 a 22 h

Traçant paraules: Els rius de colors
Biblioteca Serra i Moret
18 h
Taller infantil: Llibreta creativa
Biblioteca de Poblenou
18 h

CineFòrum i celebració 
d’aniversaris del mes
C/ Maragall, 19
20 h

dies 25, 26 i 27

PAlAFolls
Cap de setmana de la Gent Gran
Programa d’actes a palafolls.cat

diA 26

PinedA de MAr
Visita a la Sagrada Família de 
Barcelona
Organitza: Casal d’Avis de Poblenou

cAlellA
1a Marxa Popular de la Policia 
Local
Camp de Futbol de Mar
9h

Festival de l’Estudi de Dansa 
Bilans
Plaça de l’Ajuntament
18 h

diA 27

ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA

PinedA de MAr
Presentació oficial dels equips 
del Racing Pineda Futbol Sala i 
amistós
Pavelló de Can Xaubet
10.30 h

sAntA susAnnA
Audició de sardanes
Pavelló Municipal d’Esports
18.30 h

cAlellA
Arrossada Popular
Passeig Manuel Puigvert
14 h

PAlAFolls
Taller infantil: Les manualitats de 
la Montse Roig
Biblioteca Enric Miralles
10.30 h

diA 28

PAlAFolls
Club de lectura: La trama 
matrimonial
Biblioteca Enric Miralles

MAlGrAt de MAr
Dia mundial del turisme
Av. Bon Pastor (Oficina de Turisme)

diA 29

PinedA de MAr
Laboratori de contes: Quatre 
caixes i un univers
Biblioteca de Poblenou
17.30h

diA 30

PinedA de MAr
Avui tertúlia: La trama 
matrimonial
Biblioteca Serra i Moret
20.30 h

PAlAFolls
Tallers d’ocupació: Canals de 
recerca que existeixen
Casal de la Dona
10.30 h

MAlGrAt de MAr
Taller de comunicació per a nens 
i nenes
Biblioteca La Cooperativa
18 h

diA 3 d’octubre

torderA
La gran A...ventura
Teatre Clavé
18 h

MAlGrAt de MAr
2 hores de resistència de BTT
Carrer del Camí Fondo
16 h

diA 17

cAlellA
43es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya: Cercavila
Sortida: Riera Capaspre
21 h

43es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya: Acte 
inaugural
Fàbrica Llobet-Guri
22 h

diA 18

PinedA de MAr
Club de lectura fàcil en català: De 
Chamartín a Collbató
Biblioteca Serra i Moret
18 h

Xerrada: Los Espejos esenios
Biblioteca Serra i Moret
20 h

Meditació per la Pau
C/ Maragall, 19
20 h
 
dies 18, 19 i 20

cAlellA
Fira de Calella i l’Alt Maresme
Al Pg. Manuel Puigvert
Consulta la programació detallada a 
la pàgina 17

del 18 Al 23

cAlellA
Festa Major de la Minerva
Consulta la programació detallada a 
la pàgina 16

diA 19

PinedA de MAr
Mercat solidari
Pl. Nova – Reis Catòlics
10 h

Musical: Les aventures de 
Gerónimo Stilton
Centre Cultural i Recreatiu
18 h

PAlAFolls
Festa solidària Holi Colors: Tots amb 
en Pol
Pl. de Poppi
17 h

del 19 Al 26

PinedA de MAr
Inscripcions per al nou curs de 
l’escola de teatre Artur Iscla
Centre Cultural i Recreatiu
10 a 13 h i 16 a 18 h

diA 20

MAlGrAt de MAr
Marxa solidària contra el càncer 
(5,6 km)
Centre Cultural i Recreatiu
18 h

PinedA de MAr
Musical: Les aventures de 
Gerónimo Stilton
Plaça de l’Església
9.30h
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traNsports públics

R
O

D
A

LI
E

S  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

T
O

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

BERENAR AMB BOB ESPONJA I DORAEMON

  el FogÓ de la mariNa

iNgredieNts
• Pa de motlle integral sense 

crostes (o pa normal)
• Talls de pernil dolç
• Talls de pit de gall d’indi
• Talls de llonganissa
• Talls de formatge ‘edam’
Podeu omplir els sandvitxos
amb el que més us agradi

PER DECORAR
• Talls de formatge emmental
• 2 ous durs
• Tomàquet
• Cogombre
• Olives negres

preparaciÓ
Per fer el Bob Esponja, comencem fent els sandvitxos amb un tall 
de formatge i l’embotit que vulgueu. A sobre hi posem un tall de 
formatge emmental.
Per als ulls necessitarem rodanxes d’ou dur i una rodanxa petita de 
pell de cogombre.
Per a les galtes i el nas, farem servir rodanxes de pa de motlle. Ens 
serà molt fàcil fer-ho amb l’ajuda d’un tap de plàstic. La boca serà 
un tros de tomàquet. Les dents 2 trossos de clara d’ou bullit, i les 
celles seran tires d’olives negres. Si ens fixem en la fotografia, serà 
molt fàcil de fer.
Per als sandvitxos de Doraemon, tallarem els trossos de pa de mot-
lle en cercles. Ho podem fer amb l’ajuda d’un got. Ho omplim de 
formatge i embotit també tallat en cercles.
Per fer la cara d’en Doraemon, tallem el formatge edam en cercles i 
ho posem sobre el sandvitx. Per als ulls, farem servir rodanxes d’ou 
dur i cercles d’olives negres. Per al nas i la boca, tomàquet. Els bi-
gotis els podrem aconseguir amb la pell del cogombre en tires.
Esperem que us agradi! 

Manoli Bustamante Bustamante

Comença l’escola, anem a sorprendre els més petits amb un berenar molt divertit!

blaNes

L’estiu de 2015 ha estat un dels 
més calorosos que es recorden. 
També ha estat un dels que menys 
pluges han aportat a les nostres 
comarques. 

A la vinya de Ses Vernes ha 
plogut poquíssim i per això, com 
és lògic, els ceps produeixen una 
major concentració de sucres en 
el seu fruit. De fet la collita està 
essent de molt bona qualitat. La 
garnatxa negra s’ha recollit amb un 
índex de sucre esperat òptim per a 
fer cava.

 
La pedregada del dia de Santa 

Maria, que tant va afectar a la zona 

dels Pins de Blanes, amb prou 
feines va tocar la vinya i només 
la varietat malvasia va resultar 
lleugerament perjudicada. La 
recollida va resultar més laboriosa 

per separar els grans afectats i 
finalment han donat 3.550 litres 
d’excel·lent most blanc que farà el 
50% del cava que sortirà a la venda 
el 2017. yy

Vista Vinya ses Vernes foto  Marc Reixach

Una anyada de gran qualitat
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Farmàcies de guàrdia
blaNes

lloret

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

setembre

setembre

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 bastÉ
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 08.30 A 22.00 H.
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA mArINA

B
L
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L
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E
T

 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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ecoNomia local

Si vols treballar

amb l’equip comercial

de Ràdio Marina,

contacta amb nosaltres

publicitat@radiomarina.com

solucioNs

Productes per a consumidors 
internacionals

maresme -  la selva

Es tracta de l’Emotion Speed 
Boat, una embarcació per a 48 
persones de 15 metres d’eslora i 
5 de mànega. La seva velocitat 
màxima és de 20 nusos. La seva 
velocitat i disseny ha aixecat 
l’expectació dels turistes del 
Maresme i la Selva.

Com a prova pilot s’ha fet un 
recorregut entre Calella, Pineda 
de Mar, Santa Susanna i Malgrat 
de Mar i Santa Cristina i Cala 
Treumal on els usuaris han po-
gut gaudir en família de tots els 
atractius de la costa. yy 

blaNes

Coastal Villas és un negoci 
familiar que des de fa anys s’ha 
especialitzat en el lloguer i ven-
da de villes i apartaments d’alt 
nivell. La ubicació, l’equipament 
i la decoració són tres dels ele-
ments que més es valoren per 
part dels turistes d’alt poder ad-
quisitiu que arriben a casa nos-
tra atrets per el paisatge i l’oferta 
lúdica, cultural, comercial i gas-
tronòmica del país. Els clients 
demanen servei personalitzat, 
gran professionalitat, experièn-
cia, i per sobre de tot, qualitat. yy 

Els productes catalans es combinen amb les referències internacionals. Foto Yoyo

l’Emotion en plena navegació

Els clients cada cop demanen més serveis

Lloguer d’habitatges d’alt 
standing

Dofi Jet Boats estrena vaixell

maresme -  la selva

Durant la campanya d’estiu, 
Caprabo ha adaptat l’assortiment 
dels supermercats ubicats a la 
costa amb 215 productes per 
a consumidors internacionals: 
begudes alcohòliques, dolços, 
llaminadures, aperitius... També 
hi ha referències específiques 
dedicades als mercats britànic, 
alemany i francès. A les zones 
turístiques la facturació 
s’incrementa prop d’un 60 % i 
els serveis logístics, un 28 %. yy



JoaN Ferrer i berNat

Joan Torner Corcoy va néixer a Tordera 
(1961). Resideix a Blanes, casat i amb 4 
fills. És arquitecte de professió.
En la seva joventut fou esportista d’elit.
Començà i acabà la seva etapa com a ju-
gador al Club Patí Tordera, jugant tam-
bé al  Futbol Club Barcelona, l’Ateneu 
Agrícola Noia (actual  Club Esportiu 
Noia) i al Club Patí Vic. Fou 46 vegades 
internacional amb la selecció espanyola. 
Des de fa 15 anys, la gran preocupació 
i dedicació d’en Joan, la seva dona i un 
gran nombre de voluntaris és ajudar els 
infants que pateixen càncer, una ma-
laltia que es va emportar el seu fill Joan 
l’any 2000.

Joan, parla’ns d’en Joan Petit, el 
protagonista d’aquesta història 
de solidaritat que va començar a 
Blanes i s’ha estès arreu del país.
En Joan era el petit de la casa. Quan 
tenia dos anys va patir un tumor. Va 
estar molt i molt greu però els metges 
el van recuperar. Va poder viure tres 
anys més. El càncer infantil era un 
món desconegut per a nosaltres. Ho 
vàrem viure amb molta intensitat. 
Veure l’esforç i les ganes de viure d’en 
Joan Petit i de molts altres nens de 
la seva edat en la mateixa situació, 
va donar peu a buscar la manera 
d’ajudar els infants amb càncer, les 
seves famílies i els metges i centres 
que els atenen.

El 2001 organitzeu un primer acte.
Va ser al Palau Blaugrana de 
Barcelona. Una festa-torneig, molt 
més festa que competició a l’entorn 
de l’hoquei sobre patins, un esport 
que practicava en Joan. Hi van 
participar 6 equips d’escola i 60 nens. 
L’ objectiu, recollir diners per ajudar 
a projectes relacionats amb el càncer 
infantil.

Una festa-torneig que ja porta 
quinze edicions!
El segon any es va fer a Vic, després 
a Reus, Girona, Mollerussa, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú, Lloret de Mar... fins arribar 
aquest 2015 a Lleida i ja puc avançar 
que el 2016 serà a Mataró.

De promig, podem parlar de 400 
joves jugadors, 200 voluntaris i unes 
2.000 persones de públic.

Una festa que programa molts 
més actes que una sèrie de partits 
d’hoquei?
I tant! Cada festa va acompanyada 
de xerrades sobre oncologia infantil, 
dinars o sopars solidaris, concerts, 
exposicions, teatre, castellers, segons 
el que ofereix cada municipi. Fem 
servir l’esport per parlar del càncer 
infantil i aconseguir diners.

I com a record, una cullera!
La cullera, molt similar a un stick 
d’hoquei, és un dels símbols de la 
nostra entitat. Quan en Joan estava 
ingressat a l’hospital, fèiem partits 
d’hoquei sobre la petita taula que 
et posen al llit per menjar. Els 
protagonistes, dos gots, una cullera 
i una petita pilota de paper. Ens les 
fan a Tortellà i és el record que reben 
els participants i voluntaris de les 
festes anuals.

Al llarg dels anys també s’han fet 

activitats relacionades amb d’altres 
esports?
Sí, caminades, futbol, patinades, 
curses... Sempre no competitives. El 
resultat és el de menys.

Els contes també tenen un paper 
fonamental en la programació 
anual de la Fundació. Ens ho pots 
explicar?
Els contes ens varen acompanyar 
molt durant l’estada a l’hospital. Des 
de fa 13 anys organitzem a Blanes la 
Festa dels Contes el 24 de juny a la 
tarda. Els primers deu anys es va fer 
a l’Esbarjo, després dos anys al Pinya 
de Rosa i ara portem dos anys al 
Marimurtra.
Professors, particulars i convidats 
expliquen contes que fan les delícies 
de petits i grans. Els contes s’han 
editat i s’han repartit als hospitals. 
També s’ha fet algun CD recollint les 
narracions del 24 de juny.

També hi ha un premi literari Joan 
Petit.
És un dels sis gèneres que es 
premien als Recvll. Es va posar en 

marxa coincidint amb els 50 anys 
dels prestigiosos premis literaris 
blanencs. El guanyador l’explica el 
dia de Sant Joan. També es publica.

La Fundació, fins i tot té un 
gegantó!
Coincidint amb la Festa d’Olot, uns 
escultors locals el van fer seguint 
un dibuix de Pilarín Bayés, una 
gran col·laboradora de l’entitat. El 
gegantó es passa l’any a les unitats 
d’oncologia dels hospitals i surt per 
la festa o altres actes puntuals.

Parlem una mica de com esteu 
organitzats i funcioneu?
El 2004 es va crear la Fundació Joan 
Petit. Està formada per un patronat 
de sis membres, el consell mèdic i els 
voluntaris. Tot, regit per uns estatuts. 
Voldria destacar que ningú cobra res, 
ni les despeses de desplaçament. Per 
tant, tots els diners que es recullen 
van dirigits a projectes relacionats 
amb el càncer.

I quins són aquests projectes?
Un de fonamental, la investigació. 

En aquests anys, les aportacions 
que hem fet sumen 150.000 euros. 
A Catalunya hi ha cinc hospitals de 
referència: Sant Pau, Sant Joan de 
Déu i Vall d’Hebron de Barcelona; 
Can Ruti de Badalona i el Parc Taulí 
de Sabadell. A cada centre hi ha 
equips d’investigació i nosaltres fem 
aportacions a diversos programes. 
El consell mèdic de la Fundació, és 
el que decideix on dedicar els diners 
cada any. Ara, per exemple, s’estan 
investigant els tumors del sistema 
nerviós central, el càncer que va 
tenir en Joan Petit.

Quin és el nivell de la investigació 
del càncer infantil a Catalunya?
Hi ha molt camí per recórrer. En 
el càncer d’adults hi ha molts més 
afectats i per tant, s’hi dediquen més 
recursos. El que et puc assegurar és 
que els especialistes catalans són dels 
millors del món. Si tens un problema 
no cal viatjar a l’estranger, aquí estàs 
molt ben atès. Pensa que en molts 
tumors, la supervivència és del 80%. 
El nostre objectiu, evidentment, ha 
de ser treballar per reduir el 20% 
restant.

A part de la investigació, en què 
més col·laboreu?
Com que ja hi ha d’altres entitats 
que ofereixen pisos d’acollida al 
costat dels hospitals per evitar 
desplaçaments a les famílies, 
nosaltres intentem cobrir d’altres 
camps. Per exemple, s’han comprat 
joguines, ordinadors portàtils i 
material que feia falta als centres. 
Sempre, seguint les recomanacions 
dels metges i especialistes.

Objectius de futur?
Anar millorant el que estem fent. 
Som una fundació modesta i no 
podem créixer gaire. Fem feina 
de formigueta. Hem plantejat 
professionalitzar  l’entitat, però 
de moment no s’ha donat el pas. 
La nostra base són els voluntaris 
i el que volem és dedicar tots 
els diners a projectes. Amb la 
professionalització, una part hauria 
d’anar a pagar sous. yy
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“Els oncòlegs catalans són dels millors que hi ha 
al món”

Joan Torner amb el gegantó de la Fundació. Foto Yoyo


