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Acomiadaments a la Nylstar 
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Qui és l’AssAssí de lA mANsió GArriGA?
Cultura -  P.7

44è Trofeu QuillAT de foToGrAfiA
Un total de 1.500 fotografies han optat a les deu categories convocades per 
l’AFIC de Blanes. Les millors imatges es poden veure a Casa Saladrigas.

Noves visites teatralitzades al Museu del Mar de Lloret de Mar. Als Jardins de 
Santa Clotilde, les visites es fan amb acompanyament musical. 

lloret i Blanes 
estan de festa
Aquest mes de juliol se celebren les fes-
tes majors de Santa Cristina a Lloret de 
Mar (24 de juliol) i Santa Anna a Blanes 
(26 de juliol).

Parlar de les festes de Lloret de Mar és re-
viure la tradició de la processó marítima a 
Santa Cristina, la regata de llaguts i, com 
no, el ball de plaça protagonitzat cada 
any per les Obreres de Santa Cristina. Les 
Obreres 2016 són: Paula Blanch, Marta 
Esqueu, Júlia Martínez i Mireia Jolis.

Des de fa més de quatre dècades, el Con-
curs de Focs d’Artifici de Blanes és un dels 
principals atractius de la vila. Enguany, 
s’ha apostat fort pel concurs i s’ha augmen-
tat la durada (de 4 a 5 dies) i s’ha potenciat 
el premi per a l’empresa guanyadora.

L’espectacle que guanyi el 46è Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici de Blanes 
també oferirà un espectacle pirotècnic a 
les festes de Lloret i Girona.

més informació i programa d’actes, a les pàgines 
15-18 i 32

Les diferents naus de Nylstar. Foto Yoyo

La direcció de l’empresa Nylstar de Blanes ha comunicat al comitè d’empresa l’acomiadament de 73 treballadors. L’anunci arriba quan s’aca-
bava un ERO de 4 mesos que ha afectat tota la plantilla, amb major o menor grau. Tot i que l’ERO acabava aquest diumenge dia 10 de juliol, 
el dilluns dia 11 els treballadors no s’han reincorporat a la feina perquè la direcció “els hi ha donat vacances” sense cap mena de negociació.
més informació a la pàgina 3

Concurs 2015. Foto Yoyo
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Prop de 400 persones es van 
aplegar al Templet de Linné del 
Jardí Botànic Marimurtra per sen-
tir els contes en la festa que orga-
nitza la Fundació Joan Petit-Nens 
amb Càncer. Per segon any, els 
contes es van anar intercalant amb 
intervencions musicals a càrrec 
dels professors i alumnes de l’esco-
la de música El metrònom alegre.

En cada nova edició sol haver 
algun convidat o convidada espe-
cial a la festa, i aquesta vegada el 
centre d’atenció va ser el conegut 
periodista mataroní Espartac Pe-
ran, que va encarregar-se d’inter-
pretar un dels cinc contes amb 

què va comptar la vetllada. El 
presentador del magazín de TV3 
Divendres i l’humorista Pep Plaza, 
han estat enguany els padrins de 
la Festa Joan Petit que s’ha fet a 
Mataró.

Un altre dels moments desta-
cats de la tarda va ser quan es va 
fer l’estrena de l’obra guanyadora 
del Premi de Conte Infantil Joan 
Petit corresponent als 52 Premis 
Recvll d’aquest 2016, convocats 
per la revista homònima. Se’n va 
encarregar de narrar-lo la seva 
autora, Olga Cercós i Bernal, que 
precisament es dedica professio-
nalment a narrar contes. L’actriu 
va escenificar el seu conte Mama, 
per què li has donat?, que protago-
nitzen dues tortugues: mare i filla.

Actes com la Festa dels Con-
tes de Joan Petit que ja fa 14 anys 
que es fa a Blanes, s’organitzen 

tant per donar a conèixer la ma-
laltia com per recaptar fons per 
als equips de recerca dels hospi-
tals amb qui col·labora la funda-
ció: Sant Joan de Déu, Sant Pau, 
Vall d’Hebron, Parc Taulí i Can 
Ruti, on hi ha plantes de tracta-
ment d’oncologia infantil.

Enguany la fundació col·labo-
ra en tres projectes. Un d’ells es 
presentarà el proper mes de se-
tembre i tracta sobre consells de 
nutrició per a nens i adults ma-
lalts de càncer durant la fase de 
tractament i després d’haver-lo 
rebut. També es dóna suport a un 
estudi que s’està fent a l’Hospital 
Sant Pau sobre nens i nenes que 
han rebut tractament de quimi-
oteràpia així com al projecte que 
lidera el doctor Josep Sánchez 
de Toledo a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron sobre tumors cerebrals 
infantils. yy
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14a festa dels Contes de sant 
Joan pel càncer infantil

espartac peran explicant un dels contes. Foto Yoyo

l’editorial

ITV                         972 353 133

Nylstar, un altre capítol

La que va ser indústria líder de la comarca, la SAFA de Blanes, amb 
prop de 2.500 treballadors, porta molts anys en descens, com va passar 
a la Seda de Barcelona, empresa de similars característiques.

Tot i que la Safa va avançar-se al canvi de materials, desenvolupant la 
fàbrica de filatura de polímers, tot i que amb el Nylon va esdevenir 
fàbrica de referència a europa per fils de mínim gruix destinats a teixits 
delicats, la deslocalització de la indústria tèxtil cap als països emergents 
de l’Est, l’ha anat desarborant .

Aquest estiu s’escriu un nou capítol de reducció d’una plantilla ja molt 
reduïda.

Blanes ha de lamentar molt aquesta història perquè l’antiga empresa, 
quins accionistes principals eren la família Vilà de Barcelona, havia 
intervingut excessivament en la regidoria de la vila de Blanes. Als inicis 
del turisme l’empresa temia que la nova activitat li restés oferta de mà 
d’obra,  millorés el nivell de vida i, per tant hagués d’apujar els salaris.

Degut al seu pes i per mitjà de persones rellevants que estaven en la seva 
nòmina, va influir negativament en les possibilitats de desenvolupament 
turístic del poble.

Ni que sigui per aquest deute històric, cal esperar i desitjar que els 
actuals gestors de Nylstar trobin la manera de minimitzar l’impacte que 
aquesta situació està portant als treballadors i les seves famílies. yy

«la festa dels contes serveix 
per donar a conèixer la 

malaltia i recollir diners per 
a la investigació»
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La direcció de l’empresa 
Nylstar ha comunicat al comi-
tè d’empresa l’acomiadament de 
73 treballadors. L’anunci arriba 
quan s’acabava un ERO de 4 me-
sos que ha afectat tota la planti-
lla, amb major o menor grau. Tot 
i que l’ERO acabava aquest diu-
menge dia 10 de juliol, el dilluns 
dia 11 els treballadors no s’han 
reincorporat a la feina perquè la 
direcció “els hi ha donat vacan-
ces” sense cap mena de negocia-
ció. Per tant la Nylstar continua 
sense produir i augmenta la pre-
ocupació dels treballadors i les 
seves famílies sobre el futur de 
l’empresa.

Antecedents

Nylstar aplica des de fa uns 
mesos un altre ERO temporal. 
En aquest cas, afecta 34 treba-
lladors durant un termini de 
dos anys. Aquests empleats, com 
tampoc la quarantena que estan 
en contractes de relleu per ju-
bilacions, s’han vist afectats per 
l’ERO de quatre mesos.

Nylstar de Blanes produeix 
fil de niló per a la indústria tèx-
til i del calçat. 

L’antiga Safa, havia arribat 
a tenir fins a 2.500 treballadors 
durant els anys seixanta i setan-
ta. La firma, però, va comen-
çar a arrossegar problemes, que 
es van traduir en successives re-
duccions de plantilla fins arribar 
als poc més de 200 treballadors 
actuals. 

Fa uns anys va entrar en con-

curs de creditors i el 2007 va can-
viar de mans, quan la va adquirir 
el grup Praedium. Fa uns tres, ja 
va enviar el 75% de la plantilla 
a l’atur durant un mes. Darrera-
ment també hi havia hagut for-
tes discrepàncies entre direcció i 
treballadors pels canvis d’horari 
que es volien introduir.

Pel divendres dia 15 de juliol 
hi ha prevista una assemblea de 
treballadors per analitzar la situ-
ació i plantejar possibles mobi-
litzacions.

El rebuig de CCOO

CCOO d’Indústria de Catalu-
nya rebutja l’ERO que ha presentat 
la direcció de Nylstar (Blanes), ad-
duint motius econòmics, de pro-
ducció i organització, per acomi-
adar 73 treballadors dels 219 que 
té actualment en plantilla. CCOO 
exigeix a la direcció de Nylstar la 
retirada de l’expedient i que s’asse-
gui a negociar mesures no traumà-
tiques per a la plantilla, així com 
un pla d’inversió financera que 
doti de liquiditat a l’empresa.

CCOO també denuncia que 
els treballadors i treballadores 
que s’havien de reincorporar a 
la feina, després d’estar 4 mesos 
afectats per un expedient de re-
gulació temporal, han estat obli-
gats a fer vacances, una decisió 
que l’empresa ha pres unilateral-
ment, sense arribar a un acord 
amb el comitè d’empresa. Així 
mateix, CCOO alerta que alguns 
treballadors no han cobrat la nò-
mina del mes de juny.

D’altra banda, la direcció ha 
anunciat al comitè la modifica-
ció de les condicions laborals que 
planteja per modificar els horaris 
de treball de les seccions de fila-
tura, magatzem de recuperació, 
conservació permanent i empa-
quetat de cops i bobines.

CCOO recorda que en els 
darrers 8 mesos, els treballadors 
ja han patit dos expedients tem-
porals i un canvi d’horaris a la 
secció de fabricació de fil. yy

Acomiadaments a la Nylstar de Blanes

entrada amb les oficines al fons. Foto Yoyo
«l’empresa ha anunciat als 

sindicats que acomiadarà 73 
persones»

«Després d’un ErO de 4 
mesos, els hi han donat 

“vacances” sense cap mena 
de negociació»
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El principal atractiu turístic de 
Blanes i Lloret de Mar són les seves 
platges, totes amb bandera blava. 
Cada estiu hi passen milers de per-
sones i per a què aquestes tinguin les 
màximes garanties de seguretat, ja 
fa dies que hi treballen els equips de 
vigilància i salvament. La seva tas-
ca és atendre possibles problemes, 
però bàsicament evitar que aquests 
s’arribin a produir. A Blanes, el ser-
vei va a càrrec de Protecció Civil. A 
Lloret de Mar, una temporada més, 
el servei s’ha concedit a l’empresa 
Proactiva.

A Lloret de Mar, a partir de 
l’1 de juliol, hi ha 22 socorristes de 
l’empresa Proactiva Serveis Aquà-
tics a les platges i cales. En paraules 
de Jordi Orobitg, regidor de plat-
ges, “és el nombre màxim de pro-
fessionals que tenim per contracte 
i estaran tots en actiu per garantir 
la seguretat  aquests mesos de més 
afluència a les platges”. El regidor 
també ha recordat que “disposem 
del servei de salvament i socor-
risme des del 15 de maig i fins el 
15 d’octubre, el que ens converteix 
en un dels municipis de Catalunya 
que ofereix aquest servei durant 
més mesos a l’any”.

Pel que fa l’horari de vigilància 
a les platges centrals de Lloret i Fe-
nals, serà de 10h a 19h i a les cales 
de 10.30h fins a les 18.30h. 

Aquests dies també han entrat 
en funcionament les 2 zones adap-
tades per a les persones amb mobi-
litat reduïda ubicades a les platges 
de Lloret i Fenals, que inclouen 
serveis com vestidor, cadira amfí-
bia, joc de crosses aquàtiques, dut-
xa adaptada i banc de suport, línia 
de vida, passeres, una grua per fer 
el traspàs d’usuaris que fan el bany 
adaptat de la cadira de rodes a la 
cadira amfíbia,...

L’equipament de vigilància i 
salvament de les platges de Lloret 
inclou 5 llocs de socors i primers 
auxilis, 1 punt d’intervenció i as-

sistència sanitària, 10 cadires de 
vigilància estàtica, 1 moto aquàti-
ca de rescat, 2 vehicles, 4 ciclomo-
tors i 6 desfibril·ladors entre d’al-
tres equips. Quant als mitjans, cal 
destacar que aquesta temporada 
es recupera l’embarcació neumàti-
ca de vigilància costanera adscrita 
a l’Àrea de Protecció Civil.

El pressupost total destinat 
a les platges i cales de Lloret és 
d’aproximadament un milió d’eu-
ros, considerant despeses de sal-
vament i socorrisme, vigilància, 
seguretat marítima, manteni-
ment, neteja i recollida de resi-
dus, etc. Lloret té actualment la 
bandera blava onejant a les seves 
5 platges.

A Blanes, també hi ha 22 
socorristes que cobreixen les 
platges central, on hi ha un lloc 
habilitat per a persones amb mo-
bilitat reduïda; s’Abanell, on està 
ubicada la cadira amfíbia i Sant 
Francesc. A cada platja hi ha un 
lloc de socors.

Blanes és l’única població de 
la Costa Brava que disposa d’un 
servei de vigilància, salvament i 
socorrisme, que depèn directa-
ment de l’Ajuntament. Això fa-
cilita que els seus efectius també 
puguin realitzar tota una sèrie de 
funcions addicionals.

Així ho destaca el cap de Pro-
tecció Civil, Josep Lluís Pouy, 
que assenyala aquest element di-
ferenciador, “són aquelles altres 
funcions que m’agrada qualificar 
com de ‘valor afegit’. Tenen cura 
del seu entorn immediat –entre 
la platja i el passeig- controlant 
el mobiliari urbà, les boies de 
senyalització marítima, així com 
les activitats que hi ha en aquest 
àmbit, tant les no desitjades com 
les no autoritzades”. Es tracta, per 
exemple, de venda ambulant, re-
partiment de propaganda, mas-
satges que es donen a la platja o 

fins i tot els petits furts o delictes 
menors que puguin produir-s’hi.

Els homes i dones del SVSS 
disposen de fins a 11 DEA –Des-
fibril·lador Extern Automàtic- 
que estan al seu abast, repartits 
molt a prop de la seva àrea de 
servei, en cas que en puguin tenir 
necessitat.

A banda de la seva tasca di-
recta i principal de vigilància i 
salvament, els socorristes en re-
alitzen d’altres de complementà-
ries del seu àmbit. Una d’elles és 
la col·laboració que es fa amb el 
Projecte Medusa, informant del 
nombre d’assistència per picades, 
així com identificant la tipologia 
d’aquest animal més freqüent. 
També es col·labora amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en la re-
collida de dades d’interès medi-
ambiental: temperatures, estat de 
l’aigua, abocaments, etc.

Des dels serveis de vigilància 
de Blanes i Lloret, recorden als 
banyistes que han de respectar 
les banderes: verda (quan el bany 
està permès); groga (cal tenir 
precaució a l’hora de banyar-se) 
i vermella (el bany està prohibit 
per a tothom). A Blanes hi ha una 
quarta bandera per senyalitzar la 
presència de meduses. yy

platja de s’abanell. Foto aj. Blanes

platja central de lloret de Mar. Foto M.a. Comas

Platges segures a lloret de mar i Blanes

«Blanes i lloret disposen de 
22 socorristes per garantir 

la seguretat dels banyistes»

«En tot moment, cal 
respectar les banderes: 

verda (bany permès), groga 
(precaució) i vermella (el 

bany està prohibit)»
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La Cobla Jovenívola de Sa-
badell inaugurà el dissabte 11 
de juny la 90a temporada de 
sardanes a Lloret les nits d’estiu. 
“Seran un total de 15 audicions 
les que s’han programat fins el 
17 de setembre i que permeten 
afirmar que Lloret és de les po-
ques poblacions catalanes amb 
una tradició tan llarga de pro-
gramació sardanista”, segons va 
destacar el regidor de Cultura, 
Albert Robert.

Com és tradicional a Lloret 
cada audició té dues primeres sar-
danes de concert i les altres cinc 
sardanes programades són per ba-
llar. Les audicions de sardanes les 
nits d’estiu són una de les propostes 
clàssiques de l‘agenda estiuenca a 
Lloret, que congrega a veïns i gent 
vinguda de fora. Totes les audici-
ons s’han programat a la plaça de 
la Vila excepte la del 18 de juny i la 
del 13 d’agost que s’han previst a la 
plaça de l’Església. I enguany, com 
a novetat, s’han tornat a programar 

a les 22 h ja que en els últims anys 
començaven a les 22.30 h.

Coincidint amb l’inici de la 
temporada, es va retre homenatge 
a Gràcia Soler, de 95 anys d’edat, 
una de les balladores històriques 
de la vila.

El maig de 2017, l’aplec de 
Lloret arribarà a la 50a edició, un 
altre aniversari significatiu que re-
laciona Lloret de Mar amb el món 
de la sardana. yy

BlaNES

El nou espectacle de l’Esbart 
Joaquim Ruyra inclou la presenta-
ció de diversos balls i d’altres resca-
tats dels més de 50 anys d’història 
de l’entitat, entre ells el primer que 
va interpretar el grup, “Dansa de 
Castellterçol” (15 d’agost de 1962). 

El títol de l’espectacle, Bixest 
(any de traspàs), vol  parlar de 
moment de canvi, pont entre una 
i altra època que està fent el grup 
blanenc.

Durant aquest estiu l’agenda 
de l’Esbart Joaquim Ruyra està 
farcida d’actuacions, algunes de 
les quals el tornaran a portar de 
nou a Blanes. Així, al juliol ha 
organitzat una nova edició del 
Festival Folklòric Internacional 
amb grups d’arreu del món, i més 
endavant té programades actuaci-
ons a diverses localitats catalanes. 

Durant la Festa Major de San-
ta Anna, serà fidel a la tradició 
recuperada fa uns anys d’oferir el 

dia de la patrona –el 26 de juli-
ol- la dansa del Ball de Morratxes, 
que es tanca convidant al públic 
a afegir-s’hi a el Toquen a córrer. 
D’altra banda, aquell mateix dia 
tancaran la jornada festiva, des-
prés que s’hagi fet l’espectacle 
pirotècnic del Concurs Interna-
cional de Focs d’Artifici. Ho faran 
acompanyats de música en direc-
te, interpretada per la Cobla dels 
Sons Essencials, amb qui ja va fer 
la gira del DAD.EXE, Dret a Deci-
dir Executable. yy

acte d’homenatge a Gràcia Soler. Foto M.a. Comas

90a temporada de sardanes

l’esbart Joaquim ruyra de 
Blanes presenta Bixest

Un dels balls de l’espectacle Bixest. Foto antònia Borràs
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El Dr. Narcís Cortada i els 
equips PADES de la Corporació 
de Salut Maresme i la Selva han 
rebut el premi Jaume Esperalba i 
Terrades 2016.

Aquest premi reconeix trajec-
tòries que han influït en la millo-
ra dels nivells científics, tècnics i 
assistencials al Maresme.

A l’any 1993 va néixer la pri-
mera unitat de PADES a la zona 
de l’Alt Maresme, amb el Dr. 
Narcís Cortada com a metge re-
ferent i amb un equip coordi-
nat en els seus inicis per Dolors 
Roura, amb professionals d’In-

fermeria com Teresa Font, Mag-
da Jordà i Sílvia Basart (ara subs-
tituïda per Pilar Rocafort) i Rosa 
Tarré i posteriorment Rosor Llo-
rens, com a treballadores socials. 
Van iniciar un camí que, segons 
els promotors, “no va ser fàcil, 
però sí molt gratificant i que van 
anar avançant per l’entusiasme 
i el treball en equip que sempre 
els va caracteritzar”.

Posteriorment, l’any 2005, 
neix l’equip PADES de la Selva 
Marítima sota la iniciativa del 
Dr. Josep Trias. Amb el Dr. Jor-
di Valls com a metge, Mar Vicen-
te, Txelo Gámez i Jessica Galán 
com a infermeres, i Glòria Por-

car, treballadora social. A l’ any 
2009, es van incorporar els nous 
i actuals professionals, que són la 
Dra. Carme Sanz, Jordi Romero 
com a infermer i Alícia Campos 
i la Laura Molina com a treballa-
dores socials.

El Dr. Cortada, per la seva 
part, va deixar de fer activitat 
domiciliària per passar a ser res-
ponsable de la Unitat de Pal·lia-
tius de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella, dirigint la seva 
tasca als pacients hospitalitzats. 
Es va incorporar aleshores la 
Dra. Cristina Prat, actual met-
gessa de l’equip PADES de l’Alt 
Maresme. yy

llOrEt DE Mar

Entitats i Ajuntament de Llo-
ret de Mar han organitzat una fes-
ta reivindicativa per demanar que 
els dos Centres d‘Atenció Primà-
ria (CAP) del municipi obrin a les 
nits durant tot l‘any. Els lloretencs 
han tret els gegants al carrer, han 
fet actuacions, han repartit coca 
i s‘han concentrat davant el CAP 
del centre, coincidint amb què el 
21 de juny, han tornat a obrir les 
urgències nocturnes, però només 
durant la temporada d‘estiu. La 
resta de l‘any, els malalts s‘han de 
desplaçar a l‘Hospital Comarcal 
de Blanes. 

Joan Romà Ortiz, portaveu 
dels veïns, ha parlat de la fes-
ta i de la reivindicació, “Estem 
de festa perquè el CAP torna a 
obrir a les nits, però de reivindi-
cació, perquè no volem que tor-
ni a tancar”.

Segons Ortiz, estan dispo-
sats a arribar on calgui perquè el 

CAP no tanqui. “Ja s’han reco-
llit prop de 8.000 signatures. En 
aquesta reivindicació anem de la 
mà els polítics, les entitats i els 
veïns”.

Durant l‘acte, Ortiz va lle-
gir un manifest on es demana al 
Departament de Salut que faci 
marxa enrere i recuperi les ur-
gències nocturnes. L‘escrit re-

corda que a Lloret de Mar hi ha 
empadronades 38.000 persones, 
a les quals se n‘hi han de sumar 
16.500 que són població estacio-
nal consolidada.

“A més, com a ciutat turís-
tica, Lloret té més d‘un milió 
de visitants anuals”, continua 
el manifest, que també recorda 
que a l‘hivern el municipi rep, 
sobretot, l‘anomenat “turisme 
de la tercera edat”, que hi arri-
ba amb programes de l‘Imser-
so. “Un turisme que té una ne-
cessitat de serveis sanitaris més 
freqüent que la mitjana”, preci-
sa el text.

El manifest recorda que el 
tancament de les urgències noc-
turnes fora dels mesos d‘estiu 
ja fa “més de quatre anys” que 
dura, i que això provoca “pro-
blemes i col·lapses a l‘Hospital 
Comarcal de la Selva”, on tam-
bé s‘hi han suprimit serveis sa-
nitaris a conseqüència de les re-
tallades. L‘escrit subratlla, a més, 
que el tancament dels CAP du-
rant les nits també suposa deixar 
Lloret sense farmàcia de guàr-
dia, “amb el greuge que aquest 
fet comporta”.

Per tot plegat, l‘escrit recla-
ma al Departament de Salut que 
els CAP del municipi obrin les 
24 hores durant els 365 dies de 
l‘any. yy

reconeixement als equips PAdes

“el CAP ja no ha de tancar més a les nits”

acte de lliurament del premi. Foto CSMS

ambient festiu i reivindicatiu a les portes del Cap. Foto M.a. Comas

«a les nits d’hivern, lloret 
no té ni servei mèdic ni 
farmàcia de guàrdia»
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Un total de 1.500 fotogra-
fies han optat al Trofeu Qui-
llat 2016.

L’Associació Fotogràfica i 
Cinematogràfica de Blanes, 
els organitzadors del con-
curs, convoquen un total de 
10 categories.

Sergio Tello, amb 7 Tro-
feus Quillat aquests darrers 
anys, va fer una master class 
coincidint amb la inaugu-
ració de l’exposició a Casa 
Saladrigas. El Premi Quillat 
d‘Honor està dotat 500 € i la 
medalla daurada de la CEF, 
la Confederació Espanyola 
de Fotografia, que s‘atorga al 
fotògraf amb més obres pre-
miades o finalistes en el cer-
tamen.

El jurat d’aquesta edició 
ha estat format per Montser-
rat Moraleda, Joan Buxó, Jor-
di Gallego, Carlos Alasraki, 
Quim Sitjà i Joan C. Lizan-
cos.

Alfonso Revaliente ha 
guanyat el Premi Quillat So-
cial que s‘atorga a l‘autor que 
compta amb més fotografies 

finalistes en una ronda ex-
clusiva,   on el jurat només 
valora els treballs presentats 
pels socis de l‘entitat. Aquest 
guardó està dotat amb 100€. 
L‘Agrupació Fotogràfica i 
Cinematogràfica de Blanes 
també ha destacat els resul-
tats obtinguts per altres socis 
com Potenciano Ahijado que 
ha guanyat el premi indivi-
dual a la secció de fotografia 
experimental, o d‘en Xavier 
Xaubet i David Albuixech, 
fotografies dels quals han 
estat seleccionades com a fi-
nalistes.

Juan Laguna, nou presi-
dent de l’Agrupació Foto-
gràfica i Cinematogràfica de 
Blanes, destaca la qualitat de 
les obres presentades. “Hi ha 
hagut un nivell molt elevat. 
De cada categoria, diverses 
imatges optaven al premi”.

Segons Laguna, un dels 
objectius de l’entitat és incre-
mentar el nombre de cursets 
i tallers al llarg de l’any.

L’exposició a Casa Sala-
drigas es pot visitar fins al 
dia 28. La mostra té prop de 
80 fotografies.

Premi Quillat al millor 
fotògraf del concurs
G. Sergio Tello Soler

Premis per Seccions Natura
Juan Mariscal López

Retrat
Juan Antonio Palacios 
García

Paisatge
G. Sergio Tello Soler

Art experimental
1r. Premi, Potenciano 
Ahijado Arenas

Arquitectura
Txema Lacunza Nasterra

Esportiva
Àngel Benito Zapata

Bodegó
G. Sergio Tello Soler

Estil Street
Jose Beut Duato

Mar
G. Sergio Tello Soler

Col·lecció
Raúl Villalba

Premi Quillat Social al 
millor fotògraf del concurs 
i soci d’AFIC
Alfonso Revaliente Álvarez

Premis social per seccions 
Natura
Xavier Xaubet Serra

Retrat
Alfonso Revaliente Álvarez

Paisatge
Xavier Xaubet Serra

Art Experimental
Potenciano Ahijado Arenas

Arquitectura
Alfonso Revaliente Álvarez

Esportiva
Albert Fontàs Ribas

Bodegó
Alfonso Revaliente Álvarez

Estil Street
David Albuixech Samà

Mar
Alfonso Revaliente Álvarez

Col·lecció
Miquel Angel Artús Illana

44è Trofeu Quillat de fotografia

Bodegó. Foto G. Sergio tello Soler

el pasajero. Foto alfonso revaliente Álvarez



8   la MarINa JUliol DE 2016

Aniversari solidari del rotary 
Club en clau esportiva

llOrEt DE Mar

Rotary Club Lloret de Mar ha 
celebrat el seu 30è aniversari amb 
sopar solidari de temàtica esportiva 
que va agrupar a més de 200 per-
sones a l’Hotel Guitart Monterrey.

La causa solidària de la vet-
llada va ser recaptar diners per 
al servei d’oncologia de l’Hospital 
Comarcal de La Selva. Durant la 
nit es va celebrar un sorteig amb 
diversos obsequis del món de l’es-

port, com una samarreta firmada 
per Leo Messi, un casc de pilot de 
moto firmat per l’Aleix Espargaró 
o una pilota d’handbol del FCB. 
També va comptar amb l’assis-
tència i participació d’esportis-
tes com Rubèn Yàñez, porter del 
Real Madrid, Enric Masip, exju-
gador d’handbol del FCB, Gaby 
Cairo, exjugador d’hoquei, Joan 
Torné, exjugador d’hoquei, Mi-
quel Molina, corredor del campio-
nat alemany de turismes (DTM) o 

José Luís Blanco, atleta de Lloret.

Manel Bernat, 31è president 
del Rotary,va destacar la labor feta 
durant les tres dècades per l’entitat 
i els membres rotarys fundadors. 
Els membres fundadors que van 
ser presents a la vetllada -Nicolau 
Cabañas, Jordi Noguera, Eduard 
Law i Felip Rigat –van ser els en-
carregats de fer la tallada del pas-
tís d’aniversari, fet per Christian 
Escribà. yy

la SElVa - MarESME

Les eleccions del 26-J han tor-
nat a deixar un mapa polític com-
plicat a l’hora de pactar un govern 
majoritari i estable. En aquesta 
ocasió, però, Mariano Rajoy accep-
tarà l’oferiment de Felip VI d’inten-
tar formar govern. Al conjunt de 
l’estat, el PP ha guanyat vots i es-

cons, una bona part en detriment 
de C’s. El PSOE ha aguantat bé la 
segona posició mentre Podemos 
no ha complert les expectatives i 

ha quedat lluny del “sorpasso” al 
partit socialista malgrat la incor-
poració a la candidatura d’IU.

A Catalunya, pocs canvis. 
L’única diferència a nivell d’escons 
la trobem en un diputat del PSC 
que passa al PP. En Comú Podem 
torna a guanyar i ERC es conso-
lida com a segona opció i supera 
CDC a la demarcació de Girona. 
A Girona, el mateix repartiment 
de finals del 2015, els dos diputats 
per ERC i CDC i un representat 
per En Comú Podem i PSC. Una 
vegada més, el PP s’ha quedat sen-
se representació a les comarques 
de Girona. C’s, encapçalats per la 
regidora blanenca Margarita San-
to, en aquests comicis ha perdut 
força.

En Comú Podem s’imposa a 
Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de 
Mar, Pineda de Mar, Tordera, Pa-
lafolls i Santa Susanna.

ERC guanya a Calella. Ara fa 
sis mesos, havia guanyat Demo-
cràcia i Llibertat (CDC).

La jornada va transcórrer amb 
normalitat fins a les vuit del vespre, 
és a dir, l’hora dels sondejos. En 
aquesta ocasió, els resultats no van 
ser gens aproximats. En la majoria 
dels casos col·locaven Podemos 

com a segona força al conjunt de 
l’estat i es preveia una forta caigu-
da de CDC. Finalment, Podemos 
va acabar la nit electoral en tercera 
posició i CDC, tot i perdre vots, va 
mantenir els 8 diputats del 20-D.

Al Senat, majoria absoluta del 
PP. ERC n’aconsegueix 10, i CDC, 
superada pels republicans en de-

marcacions on habitualment 
guanyava, 2. 

Pel que fa a la participació, a 
Catalunya baixa 3 punts. A les sis 
de la tarda, el descens era molt 
més accentuat. El cap de setmana 
de tres dies i la pèrdua de confi-
ança després del 20-D, dues de les 
causes de la davallada. yy

26-J sense massa canvis

«a Girona: ErC i CDC, 2 
diputats i En Comú Podem i 

PSC, 1»

BlaNeS

lloret

MalGrat

piNeda

Calella

tordera

palaFollS

Sta. SUSaNNa

20 D (2015)26 J (2016)

4.663 2.456 1.900 3.356 2.223 1.925
4.959 2.361 2.232 3.516 2.021 2.695

2.539 1.515 1.481 2.248 1.714 1.554
2.744 1.522 1.619 2.419 1.512 2.169
 

2.106 1.494 1.441 1.597 977 815
2.337 1.409 1.366 1.755 896 1.041
 

2.686 1.821 1.193 2.432 1.932 1.314
2.853 1.804 1.414 2.681 1.717 1.802
 

1.545 1.824 1.596 978 950 685
1.649 1.763 1.791 1.110 864 876

1.899 1.221 1.131 1.103 779 741
2.034 1.193 1.338 1.197 750 948

1.356 721 440 675 484 504
1.412 687 508 761 390 708

371 304 220 136 209 211
395 284 262 162 204 276

EN COMÚ       ERC      CDC     PSC       PP       C‘S 

Col·legi electoral de tordera. Foto Yoyo

Nou col·legi electoral a Blanes. Foto Yoyo

esportistes, membres del rotary i autoritats. Foto rotary Club lloret
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llOrEt DE Mar

Més d’un centenar d’artistes 
lloretencs participen a l’exposició 
col·lectiva de pintors que cada 
any, per aquestes dates s’inaugura 
a la Sala d’Exposicions de la Bibli-
oteca de Lloret. La mostra es po-
drà visitar fins al dia 29 de juliol.

Els artistes que participen en 
aquesta exposició formen part 
de l’anomenat col·lectiu de pin-
tors de Lloret, que cada any or-
ganitzen una exposició conjunta 
on mostren els seus treballs en 
públic.

La mostra compta amb prop 
de 200 obres d’artistes vinculats 
amb Lloret d’una manera o altra. 
Aquesta és precisament la finali-
tat d’aquesta exposició, obrir-la a 

la participació de totes aquelles 
persones de Lloret que practi-
quen algun tipus d‘activitat dins 
les disciplines de les arts visuals i 
plàstiques.

Es tracta d‘un esdeveniment 
artístic que acull tot tipus de pro-
postes realitzades per artistes de 
tota índole vinculats a l‘art ja si-
gui per hobby, amb una intenció 
formativa, o com a forma de vida, 
etc. Per tant, entre els artistes hi 
ha professionals, aficionats que 
han après a pintar en acadèmies 
particulars o en centres cívics de 
Lloret, estudiants de Belles Arts i 
autodidactes.

Entre les obres que s’hi expo-
sen, enguany s’hi pot trobar ma-
joritàriament pintura però també 

algunes escultures i algun treball 
artesanal. Però a més, s’ha volgut 
dedicar una part de l’exposició a 
l’artista lloretenc Joan Sala Gas-
cons, que va morir recentment. 
Cal recordar que Joan Sala Gas-
cons va ser membre fundador 
del Cercle Artístic Lloretenc i del 
Grup Lloretenc de Belles Arts, 
entitats que van acabar derivant 
en el que avui coneixem com a 
Col·lectiu de Pintors de Lloret, 
del qual en Joan Sala n’era mem-
bre actiu.

L’exposició és un projecte creat 
conjuntament entre l’Ajuntament 
i el col·lectiu de pintors de Lloret 
amb l‘objectiu que sigui un esde-
veniment perdurable en el temps, 
per tal de poder col·laborar i crear 
mostres conjuntes. yy

BlaNES

Circ, teatre, música, dan-
sa i cinema a la plaça dels Dies 
Feiners, a la festa de cloenda 
dels tallers del Casal Jove Mor-
ralla de Blanes. 

El públic va poder gaudir a 
l’aire lliure d’un complet tastet 
dels tallers d’arts escèniques i al-
tres modalitats que es fan al llarg 
de l’any i que cada cop atrauen 
una major quantitat de joves

Durant aquest curs les prin-
cipals activitats extraordinàries 
han estat les Jam Sessions, que 
durant l’hivern són un punt de 
trobada per a la gent jove i mú-
sics de la zona. L’activitat, que 
s’ha fet en diverses ocasions, ha 
tingut una notable participació 

gràcies al clima que s’hi ha cre-
at, així com també a l’excel·lent 
combinació entre gastronomia i 
música. 

La multitudinària celebració 
de la festa del cinquè aniversari 
del Morralla durant el mes de 
març va atraure un gran nombre 
de joves i adolescents al reunir 
en un sol bolo el bo i millor de 
l’escena Trap Nacional. Un as-
pecte important del curs actual 
ha estat l’inici de les millores 
estructurals que s’estan fent a 
l’espai. 

Durant aquest curs ja s’ha 
modificat la zona de la barra de 
bar, s’ha pintat la segona planta, 
el tancament del magatzem i el 
desmantellament de la rampa 

d’skate, que estava molt mal-
mesa. Això últim ha fet guanyar 
un espai molt poc utilitzat els 
darrers anys. 

Quan arriba el juliol els ta-
llers s’acaben o bé redueixen 
molt la seva activitat. Per això, 
Morralla proposa passar un es-
tiu molt actiu amb cursos inten-
sius, de pocs dies de duració, i a 
preus assequibles per a les joves 
butxaques. S’impartirà dansa 
amb Marta Moran, teatre amb 
Paula Fosatti, Aula de Manga 
amb Joana Lleonart (ACAB), 
còctels amb Giulia Fussini (Ca-
piCua) i un monogràfic de tèc-
niques de circ amb Miquel Rou-
ra i Sara Fanlo Bayo (Batibull i 
Cronopis). yy

Col·lectiva dels pintors de lloret de mar

festa de final de curs al Casal de Joves  morralla 

els més petits també van participar a la festa. Foto Yoyo

Homenatge i record per a Joan Sala Gascons. Foto M.a. Comas
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L’Ajuntament de Blanes apro-
va per unanimitat fer una audito-
ria del deute municipal.

L’estudi serà obert a tots els 
ciutadans que vulguin treballar 
aquest tema econòmic. Hi haurà 
la Comissió Especial de Comp-
tes i una comissió de seguiment, 
segons explicava la ponent de la 
moció, Dolors Rubio d’EUIA-
ICV. “Cal conèixer amb detall les 
finances municipals. És un signe 
de transparència i participació”. 
Cada tres mesos es faran infor-
mes de com evoluciona l’estudi.

La moció la van presentar els 
quatre grups de l’oposició (Ini-
ciativa-Esquerra Unida, CUP, 
Batega i Ciutadans) i va rebre el 
suport de la resta de regidors.

Lluís Yubero de Batega per 
Blanes, va destacar la importàn-
cia de saber d’on surt el deute i 
va apuntar que podria ser de 35 
MEUR.

Sergio Atayala de C’s, va re-
cordar que el seu grup ja va pre-
sentar una moció ara fa un any 
amb aquest objectiu. “Una moció 
que es va retirar per parlar-ho en-
tre les diferents formacions”.

Àngel Canosa, d’ERC, va 

destacar que és un acte de trans-
parència mentre que el regi-
dor d’Hisenda, Nicolás Laguna, 
apuntava que l’índex d’endeuta-
ment és del 75%, “i no del 80 com 
algun partit ha afirmat”.

Sanció de 2.000 euros

El plenari de juny va aprovar 
sancionar amb 2.000 euros el propi-
etari d’un gos dels considerats com 
a perillosos, per portar-lo en un 
part públic sense lligar i no disposar 
ni de llicència ni assegurança. Les 
sancions molt greus es poden sanci-
onar a partir de 1.501 euros.

Algunes formacions de l’oposi-
ció (Batega i EUIA-ICV), tot i estar 
d’acord en què cal sancionar, van 
demanar a l’Ajuntament que habi-
liti espais per a gossos i pipicans.

Segons es va apuntar en el de-
curs del debat, a Blanes hi ha 500 
gossos censats, quan en realitat 
n’hi podria haver uns 5.000.

Alcalde accidental

Joaquim Torrecillas, portaveu 
de CDC i primer tinent d’alcal-
de, va dirigir la sessió plenària 
en absència per temes de salut de 
l’alcalde Miquel Lupiañez. Tant 
ell com la resta de portaveus van 
manifestar el desig, que l’alcalde 

s’incorporés el més aviat possible 
a la tasca municipal.

La propera sessió plenària serà 
el 21 de juliol, una setmana abans 
del que seria habitual, per no coin-
cidir amb la Festa Major. 

Altres mocions

La moció presentada per ICV-
EUiA i Batega per Blanes en defen-
sa de la Llei de mesures urgents per 
afrontar l’emergència habitacional i 
la pobresa energètica l’han recolzat 
els 17 vots del PSC, CDC, ERC i 
la CUP.  Tant C’s com el PP s’han 
abstingut. Respecte a la moció 
d’ICV-EUiA per sumar-se a la Xar-
xa de Ciutats Lliures de Tràfic de 
dones, nenes i nens destinats a la 
prostitució, l’han recolzat 15 vots: 
PSC, 3 dels regidors d’ICV-EUiA, 
CDC, ERC i Batega i PP. Víctor 
Catalan, regidor d’ICV-EUiA, s’ha 
abstingut, i C’s i la CUP han votat 
en contra.

Abans de passar a l’apartat de 
Precs i Preguntes, es va debatre una 
moció entrada pel procediment 
d’urgència per ERC, que d’entrada 
ja comptava amb l’adhesió explíci-
ta de CDC per un nou país lliure 
de corrupció d’estat. La proposta 
d’acord va rebre 17 vots favorables 
(PSC, ICV-EUiA, CDC, ERC, Ba-
tega per Blanes i la CUP), i els vots 
en contra de C’s i PP. yy

Auditoria ciutadanaEStIu 2016

Tret de sortida

Turisme familiar

platja de S’abanell el 25 de juny. Foto Yoyo

Curses de cavalls. Foto Yoyo

El cap de setmana de tres dies 
de Sant Joan va servir per om-
plir per primera vegada aquesta 
temporada les platges de gom a 
gom. El temps va acompanyar i 

els desplaçaments a la costa van 
ser multitudinàris. El dia de la 
revetlla (23-J), els carrers i places 
ja estaven plens de visitants. yy

L’àrea de turisme de l’ajunta-
ment de Blanes ha programat 
per aquests mesos diverses ac-
tivitats familiars per fer més 
agradable i entretinguda l’estada 

a la vila. Entre les propostes per 
aquest 2016 hi ha el tradicional 
miniclub, una sèrie de tallers o 
les visites guiades Portal de la 
Costa Brava. yy

Joaquim torrecillas va dirigir el plenari en absència de l’alcalde. Foto Yoyo

«l’auditoria serà oberta 
a tots els ciutadans que 

vulguin treballar
aquest tema econòmic»

«la propera sessió plenària 
serà el 21 de juliol, per no 

coincidir  amb la 
Festa Major»

«ErC va entrar per urgencia 
una moció  per un nou país 
lliure de corrupció d’estat»
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A finals del segle XIX l’arxiduc 
Lluís Salvador d’Àustria va realit-
zar una sèrie d’estudis sobre l’estat 
del mar Mediterrani. Gairebé un 
segle més tard de la seva mort es 
va iniciar un projecte per tal de 
comparar els seus estudis amb la 
realitat actual. Aquest projecte es 
coneix amb el nom de Nixe III, en 
referència al nom del vaixell amb 
el qual l’arxiduc viatjava. 

Un dels estudis que es tro-
ba emmarcat en el projecte és el 
de Luís Fernando Ruiz-Orejón 
(CEAB-CSIC) amb la seva tesi 
doctoral sobre la presència de 
plàstics al Mediterrani.  El seu es-
tudi es basa en l’anàlisi dels plàs-
tics presents al mar i els canvis 
socioecològics situats en dues es-
cales diferents: una regional que 
es refereix al Mediterrani en ge-
neral i una local que fa referència 
a la zona de les Illes Balears, on 
l’arxiduc va realitzar la majoria 
d’estudis. Malgrat que l’arxiduc 

no va observar plàstics al mar, els 
seus escrits serveixen de base per 
tal de dur a terme la investigació 
actual. 

Ruiz-Orejón ha presentat els 
resultats preliminars del seu es-
tudi en una conferència al CEAB 
estructurada en tres pilars: l’ex-
plicació del projecte Nixe III, una 
definició del concepte de plàstic i 
una exposició de les primeres da-
des obtingudes. 

En comparativa amb anys 
anteriors, es pot observar com 
el paisatge del litoral mediter-
rani ha patit grans canvis i com 
afirma Ruiz-Orejón, “l’incre-
ment de plàstics a la superfície 

està anant en augment i sobretot 
al Mediterrani que és un mar 
semitancat i, per tant, la reno-
vació de l’aigua és menor que en 
altres mars.” Així doncs, el mar 
Mediterrani presenta una sèrie 
de característiques pròpies  i 
l’acumulació de micra-plàstics 
pot portar conseqüències per al 
funcionament dels ecosistemes 
presents al fons marí. Algunes 
d’aquestes poden ser l’acumu-
lació de partícules naturals en 
els trossos de plàstics al mar i 
la posterior ingerència d’aquests 
per part de les espècies animals. 

Un dels altres aspectes als 
quals es pot fer referència amb 
relació a l’estat del mar és el pa-

per que juguen les institucions 
polítiques. Aquestes poden ser 
un instrument per tal de comen-
çar a controlar el problema però 
segons Ruiz-Orejón “encara és 
relativament nou als ulls de tots 
i estan començant a fer iniciati-
ves però encara falta, sobretot en 
legislació, acoblar bé les intenci-
ons locals, regionals o estatals”. 
A més, tot i que l’estudi es basa 
en la cerca de dades i no en la 

cerca de solucions, l’autor de la 
tesi veu necessària una major 
conscienciació de la població 
respecte el tema i la reducció de 
l’excés de plàstic que es troba en 
molts productes.

Les primeres reflexions que 
s’han pogut extreure de l’estudi 
són la forta acumulació de plàs-
tics que hi ha al mar Mediterra-
ni, la major acumulació d’aquests 
que es dóna a prop del litoral i la 
percepció d’una variabilitat de 
l’acumulació tant espacial com 
temporal. En relació amb l’última 
referència es continuen estudiant 
quins són els factors que poden 
influir en aquest fenomen, com 
per exemple el vent. yy

“Cada cop hi ha més plàstics al mediterrani” 

Nixe iii, el vaixell que realitza l’estudi Mostra dels plàstics trobats. Fotos CeaB-CSiC
«l’acumulació de plàstics 
pot portar conseqüències 
per al funcionament dels 

ecosistemes»
«l’increment de plàstics 

a la superfície va en 
augment, especialment 
al Mediterrani, un mar 

semitancat»
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BlaNES

Blanes completa la primera 
ronda de reunions amb les associa-
cions de veïns per als Pressupostos 
Participatius. Hi ha hagut un total 
de vuit reunions encapçalades pel 
regidor de Participació Ciutadana, 
Albert Sanz, i la tècnica de l’àrea, 
Carolina López. 

Un cop enllestida aquesta pri-
mera fase, el següent tram és la 
presentació de propostes, que s’ha 
establert que es pugui fer des del 
27 de juny al 30 de juliol. Durant 
aquest mes i escaig, tothom qui 
tingui una proposta, la pot presen-
tar i dipositar en les urnes i bús-
ties de cada zona, uns indrets que 
s’han establert de comú acord amb 
els representants de les associaci-
ons de veïns (veure quadre adjunt). 

Al llarg de les diferents sessi-
ons realitzades fins ara, s’ha infor-
mat que aquest 2016 l’Ajuntament 
de Blanes ha destinat 315.000 € del 
pressupost municipal per invertir 

en les propostes que es triaran, 
prèviament presentades pels ciuta-
dans i ciutadanes. Ara bé, per dis-
tribuir-ho de manera equitativa, 
s’han aplicat criteris de compen-
sació després que en la Comissió 
de Control es va acordar l’estruc-
turació del municipi en sis grans 
zones que engloben, al seu temps, 
els diferents barris. 

En les reunions amb les associ-
acions de veïns que s’han estat fent 
fins ara ja han anat sorgint espon-
tàniament propostes per millorar 
els diferents barris. Algunes molt 
localitzades respecte el veïnat, 
però d’altres que han resultat ser 
compartides sense saber-ho. Una 
de les que ha tingut més èxit és 
poder comptar amb espais tancats 
i controlats per anar a dur-hi els 
gossos perquè hi facin les seves ne-
cessitats i puguin estar en llibertat, 
però controlats. 

Una altra proposta que ha 

sorgit en diferents barris és que 
s’instal·lin gronxadors per a per-
sones amb discapacitats físiques, 
així com més jocs per a la cana-
lla en general en els parcs i zones 
verdes. En aquesta mateixa línia, 
una altra demanda molt repetida 
és que s’instal·lin cistelles de bàs-
quet i xarxes per donar més segu-

retat als espais oberts de joc que 
hi ha arreu dels barris.

Des de l’Àrea de Participació 
Ciutadana tant el responsable 
polític com la tècnica han coin-
cidint en fer una valoració molt 
positiva de la primera fase que 
s’ha enllestit ara. Perquè s’ha po-

gut comprovar la implicació veï-
nal amb que, en general –llevat 
d’alguna excepció-, s’han trobat 
arreu de Blanes. Els representants 
de les associacions de veïns s’han 
mostrat molt interessats en reco-
llir propostes que, en definitiva, 
serviran per millorar els espais 
comuns. yy

Quina inversió vols per al teu barri?

de la Costa Brava a marsella

Una de les trobades amb les aaVV. Foto aj. Blanes

diners confiscats. Foto aCN

«Fins al 30 de juliol els veïns 
poden presentar propostes»

«Hi ha 315.000 euros a 
repartir en les sis zones en 
què s’ha dividit el poble»

COSta BraVa

Una operació conjunta entre 
les policies espanyola i francesa 
ha permès desmantellar un grup 
internacional de narcotraficants 
que disposava de cinc cultius de 
marihuana en habitatges de Gi-
rona, Blanes, Lloret, Maçanet de 
la Selva i Tordera. El grup està 
acusat de cultivar la droga en 
aquests domicilis i enviar uns 
50 quilos de mitjana a Marsella 
mitjançant ‚mules humanes‘ o bé 
vehicles. Un cop allà, es distribu-
ïa per l‘àrea metropolitana de la 
ciutat de la Costa Blava. 

En total, s‘han detingut 18 
persones, de les quals deu en ter-
ritori espanyol i vuit més a Fran-
ça, s‘han fet nou registres i s‘han 
intervingut diverses armes, en-

tre elles una kalashnikov-, prop 
de 2.000 plantes de marihuana i 
148.000 euros en metàl·lic. 

La investigació va començar 
arran de la informació obtingu-
da en anteriors operacions poli-
cials i després de la detenció d‘un 
narcotraficant de nacionalitat 
francesa l‘estiu del 2015 a Lloret 
de Mar. Els agents van certificar 
l‘existència d‘un grup organitzat 
format per integrants espanyols i 
francesos, motiu pel qual es van 
activar els cossos policials dels 
dos països.

En l‘operació, els agents van 
intervenir 1.900 plantes de càn-
nabis, 1,3 de cabdells, 36 quilos 
de marihuana i haixix, a més 

d‘una kalashnikov, dues pistoles, 
una pistola taser, 1.800 cartutxos 
de diferent calibre, armilles anti-
bales, 148.000 euros en metàl·lic 
i diversos utensilis per al cultiu 
de les plantes. Segons fonts poli-
cials, el grup disposava de les ar-
mes perquè havia tingut alguna 
pugna territorial per la venda de 
la droga amb altres grups de nar-
cotraficants.

Als detinguts, se‘ls atribueix 
els presumptes delictes de tràfic 
de drogues, pertinença a orga-
nització criminal, blanqueig de 
capitals i defraudació del fluid 
elèctric i van ser posats a disposi-
ció judicial. Només un va ingres-
sar a presó mentre que la resta va 
quedar en llibertat a l‘espera de 
judici. yy

BARRIS

Racó d’en Portes, la Plantera 
i Els Pins 

S’Auguer, 
Sa Massaneda, 
Dintre Vila, Raval, 
Sa Carbonera i El Port 

Valldolig, Residencial Blanes Vista-
mar, Mas Borinot, Sant Francesc 
i Santa Cristina 

Ca la Guidó, Mas Florit, Mas Cremat 
i Puig de la Dona 

Control-La Perla, Quatre Vents, 
Can Borell i Mas Moixa 

Mas Enlaire, La Pedrera i Mont 
Ferrant

ToTAl pReSSupoSToS

ZoNeS

1

2

3

4

5

6

pReSeNTACIÓ pRopoSTeS

- biblioteca comarcal 
- Oficina d’Acció social Els Pins 
- Papereria la Plantera 

- bústies locals AVV Raval i 
  sa carbonera 
- Oficina AMIc Ajuntament 
- carnisseria can Josep (s’Auguer) 
- supermercat ca l’Aliu del barri 
  de sa Massaneda 

- bústies dels locals socials 
  de les AVV 

- bústies locals socials AVV 
  ca la Guidó, Puig de la 
  dona i Mas cremat 
- Panaderia Pili (Mas Florit) 

- locals socials AVV Quatre 
  Vents, Mas Moixa i control- 
  Horta de la Perla 
- llibreria Rb3 (can borell) 

- Mercat blanes 
- bústies locals socials AVV 
  Mas Enlaire i la Pedrera 

ToTAl €

54.250 €

51.250 €

52.000 €

52.000 €

53.500 €

52.000 €

315.000 € 
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BlaNES - llOrEt DE Mar

La revetlla de Sant Joan 2016 
ha estat marcada per l’estabilitat 
meteorològica i les temperatures 
molt agradables, molt diferent al 
temps que hi va haver fa just un 
any enrera quan s’imposava el 
temps insegur.

La celebració a Lloret de Mar 
va començar com marca la tra-
dició amb l’arribada de la Flama 
del Canigó. Enguany, però, l’acte 
tenia un caire especial. Es va re-
tre homenatge a Carles Estapé, 
que va morir el passat mes de 
gener. Estapé va ser qui durant 
molts anys va impulsar a Lloret 
aquesta tradició, quan era presi-
dent d’Òmnium Cultural a la 
Selva Marítima. De fet, va ser qui 
va descobrir l’arribada de la Fla-
ma als moters, els quals la porten 
ben motoritzada fins a Lloret.

El dijous dia 23 a les sis de la 
tarda, l’Associació de Moters de 
Lloret de Mar va sortir des de la 
plaça de la Vila per anar a buscar 
la Flama a Vidreres i portar-la 
a Lloret. A les 20.30 hi va haver 
la rebuda de la Flama a la plaça 
de la Vila i després d’entregar-la 
a les autoritats, es va encendre el 
pebeter i finalment es va produir 
la lectura del manifest acompa-
nyada de coca i cava per a tots els 
assistents.

La Flama del Canigó és un es-
deveniment de caire popular que 
es realitza des del 1955. Any rere 
any, la mitjanit del 22 de juny, la 
Flama surt del cim del Canigó i 
comença el seu recorregut per 
arribar a centenars de municipis 
catalans i encendre les fogueres 
de Sant Joan.

Blanes

La nit més curta de l’any, s’ha 
viscut a Blanes amb la intensitat 

que caracteritza la Revetlla de 
Sant Joan. Des de fa uns anys, di-
verses entitats juvenils, culturals 
i socials de la vila sumen esforços 
per configurar una animada festa 
popular amb un complet progra-
ma d’activitats que s’enceten a la 
tarda i finalitzen de matinada. 
Encapçalen la celebració l’Agru-
pament Escolta i els Diables, 
acompanyats de molts altres col-
lectius.

Els actes de la revetlla es van 
concentrar principalment al tram 
del passeig de Mar situat entre el 
carrer Ample i el Banc dels Mú-
sics. També es van fer cercaviles 
amb gegants i diables per atraure 
fins el passeig al nombrós públic 
que omplia especialment els car-
rers de la població per celebrar la 
festa de la vigília de Sant Joan.

Un dels moments més desta-
cats de la vetllada és quan es fa 
l’entrega de La Flameta, una dis-
tinció que des fa uns quants anys 
lliura Acció Cultural Es Viver. 
L’objectiu d’aquest trofeu –sim-
bolitzat per una escultura elabo-
rada per l’artista blanenc Narcís 
Balmanya- és fer un reconeixe-
ment a alguna entitat de Blanes 
que s’hagi distingit pel seu tre-
ball envers la cultura popular, 
o que hagi significat un benefici 
per a tota la vila. 

El guardó, que l’any passat 
va estrenar nova imatge, s’ha 
entregat aquest 2016 a l’Ateneu 
Popular Sa Fera Ferotge, que ha 
complert el seu segon aniversari 
de vida des que es va posar en 
marxa en un banc expropiat com 
a seu. 

Hi va haver foguera, sopar 
popular, concert, activitats in-
fantils i moltes altres propostes 
pensades per a totes les edats. yy

Homenatge a lloret i festa popular a Blanes

Homenatge a Carles estapé. Foto M.a. Comas

Música fins a la matinada a Blanes. Foto Yoyo
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Concert de jazz al santuari del Vilar 

Qui és l’assassí de la mansió Garriga?

Concerts al pati de la rectoria

BlaNES

L’Obreria del Vilar ha recupe-
rat enguany la tradició d’organitzar 
actuacions musicals a la fresca que 
s’havien fet al porxo quan es va 
commemorar el centenari del san-
tuari blanenc. Ho fa amb una pro-
posta molt atractiva com a primer 
concert d’estiu, comptant amb una 
nodrida assistència de públic que 
no es va voler perdre l’ocasió de par-
ticipar en una vetllada tan especial. 
L’èxit d’aquesta primera experiència 
recuperada ha fet que la intenció si-
gui seguir fent-ho els anys vinents. 

L’actuació va anar a càrrec d’Al-
ba Careta & Lucas Martínez Quin-
tet, joves talents de l’escena musical 
blanenca. Es tracta d’una formació 

que combina l’experiència d’Isa 
Membrilla al piano, Toni Pujol al 
contrabaix, i César Martínez a la 
bateria, amb la joventut fresca de 
Lucas Martínez al saxo i Alba Ca-
reta a la trompeta i cantant. L’estre-
na d’Alba Careta & Lucas Martínez 
Quintet es remunta a l’estiu de fa 
dos anys, allotjada en un dels es-
cenaris de la Festa Major de Santa 
Anna de Blanes. Des de llavors, s’ha 
anat perfilant el seu repertori i for-
mant com a grup. 

El repertori que van interpre-
tar estava basat en temes propis del 
contrabaixista d’estil jazzístic, així 
com també cançons de la terra com 
Corrandes d’exili, de Lluís Llach, i 
De mica en mica, de Joan Manuel 

Serrat. També hi va haver moments 
d’arrels més populars, com la nos-
tàlgica peça del pianista argentí 
Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar. 
En definitiva, un repertori molt 
adequat per l’entorn del santuari 
que, fins ara, havia allotjat esdeveni-
ments nocturns en molt comptades 
ocasions. 

La vetllada es va completar 
oferint al públic una copa de cava 
acompanyada de pa amb tomàquet 
i pernil, servit a un preu popular 
a benefici del Santuari del Vilar, a 
banda del preu de l’entradaz de 10 
€. Per poder arribar al Vilar, l’Ajun-
tament de Blanes va posar a dispo-
sició de la ciutadania un servei d’au-
tocar gratuït. yy

MOISéS GarCía

Un matrimoni, una inaugu-
ració, un mort i uns assistents 
que hauran de descobrir qui és 
el culpable de l’assassinat. Aquest 

és l’argument del Misteriós crim 
a la mansió Garriga. Es tracta de 
la nova visita teatralitzada que ha 
preparat el Museu del Mar de Llo-
ret pels mesos d’estiu. Es qualifica 

de murder party i és similar al po-
pular joc del cluedo. Sota la con-
ducció dels actors lloretencs Joan 
Romà Ortiz i Albert Muntané, i la 
col·laboració de la guia, Ana Peña, 
el públic pot viure una gimcana 
que es desenvolupa a les sales de 
la col·lecció permanent del Museu 
del Mar. 

 
La visita s’adreça a un públic 

adult. S’han de posar a la pell d’au-
tèntics detectius per esbrinar qui 
és l’assassí. Tot això, en un context 
ambientat en l’any 1887, el dia de 
la inauguració de la nova casa dels 
senyors Garriga. Durant la cele-
bració, arriben diferents perso-
natges convidats vestits d’etiqueta. 
Un d’ells apareix mort. A partir 
d’aquesta situació, els participants, 
amb l’ajuda d’una escriptora i ami-
ga de la família amfitriona, han de 

buscar pistes amb les quals puguin 
demostrar qui és l’autor de l’assas-
sinat. 

 
La directora de Patrimoni 

Cultural, Anna Fuentes, assegura 
que el desenllaç i la solució del 
crim no deixarà ningú indiferent. 
Afegeix que s’ha decidit fer aquest 
tipus de visita per homenatjar les 
novel·les de misteri, amb una acti-
vitat atractiva que fomenti la par-
ticipació entre el públic i, a més, 
serveixi per convidar a la gent a 
redescobrir Lloret i el seu patri-
moni. Sobre la proposta, la guia, 
Ana Peña, explica que es pretén 
posar a prova la capacitat de re-
flexió del públic per resoldre un 
crim en què tots els assistents te-
nen motius per ser culpables i en 
el qual es veuran implicats. 

 

Per a participar en aquesta vi-
sita, cal reserva prèvia. Les places 
són limitades i es pot demanar 
lloc a les oficines del Museu del 
Mar. Les sessions del Misteriós 
crim a la mansió Garriga es duran 
a terme tots els divendres dels me-
sos de juliol i agost, a partir de les 
21.00 h.  

 
D’altra banda, des de la secció 

de Patrimoni Cultural, es valora 
de manera molt positiva la visi-
ta Una història de pel·lícula, que 
s’ha realitzat, durant les darreres 
setmanes, en els Jardins de San-
ta Clotilde. Ha comptat amb un 
gran nombre de participants. 
L’activitat consistia en un recor-
regut pels jardins noucentistes 
amb acompanyament musical. 
En acabar, s’oferia al públic una 
copa de cava. yy

llOrEt DE Mar

L’Associació Amics de la Músi-
ca de Lloret ha posat en marxa el 
primer cicle de concerts de músi-
ca a la fresca.

S’ha celebrat del 30 de juny al 
3 de juliol al pati de la Rectoria de 
l’església de Sant Romà. Un cicle 
que forma part de la programació 
musical 2016 que organitza l’enti-
tat amb l’objectiu d’aconseguir fi-
nançament per a la restauració de 
l’orgue de la parròquia i la difusió 
de la cultura musical.

En total s’han programat qua-
tre concerts que, segons el porta-
veu de l’entitat, Joan Pau Romaní, 

“pretenen ampliar l’oferta cultural 
de Lloret a tots els ciutadans, als 
estiuejants i turistes que  visiten la 
vila”.

 
Segons Romaní, el lloc triat 

per a fer els concerts, el pati de 
la Rectoria, “permet als assistents 
gaudir dels artistes en un espai re-
collit i acollidor, que hi hagi una 
connexió íntima i propera entre 
els músics i el públic i es gaudeix 
a l’aire lliure”.  

Els quatre concerts van servir 
per escoltar Sandra Fern Quartet 
(Jazz), Why not (Jazz Quartet stan-
dards), Jean Francois Brusco (acor-
dió electrònic amb imatges) i Ferran 

Savall (duet de guitarres i veu).

Al llarg de l’estiu, els Amics de 
la Música organitzen una dotze-
na de concerts, entre jazz, gospel, 
música barroca i fins i tot òpera. Hi 
haurà també una vetllada poètica 
i una “master class” de piano, que 
ve precedida per un concert al te-
atre el proper 17 de juliol. Serà un 
concert de piano a càrrec del músic 
francoargentí Carlos Luis Acotto. 

Els Amics de la Música és una 
associació sense ànim de lucre que 
treballa per assolir dos objectius: la 
restauració de l’orgue de la parrò-
quia i la difusió de la cultura musi-
cal. Una de les iniciatives que man-

té vigents és la campanya d’apadri-
nament dels tubs de l’orgue. N’hi 

ha 1.400 en total i de moment en 
són 70 els apadrinats. yy

 Jazz al porxo del Vilar. Foto Yoyo

actors i públic en plena investigació. Foto patrimoni Cultural

Concert de Why Not. Foto M.a. Comas
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fesTA mA Jor de BlANes
s A N t A  A N N A  2 0 1 6

DIJOuS, 21 DE JulIOl

ESCENarI ENSOrra’t 
Pg. de Mar /davant de la formiga
20.30 h concert amb els grups:
PHYMErIal
INCOMBuStIBlES
DOG SKull

ESCENarI ESBart JOaquIM 
ruYra - Pl. Espanya
MaStErClaSS DE ZuMBa 
amb Rafa lópez - 18.30 h 18.30 h

IV EDICIó DEl CONCurS DE 
KaraOKE VIla DE BlaNES
21.30 h  - Inscripcions a les 21 h

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 
l’Associació sóc cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h

DIVENDrES, 22 DE JulIOl

INICI DE la FESta MaJOr!

22.30 h PIROTÈCNIA FIREVISION 
INTERNACIONAL CO, LTD ( XINA)

ESCENarI FESta MaJOr 
Pl. dels Dies Feiners
PrEGó DE FESta MaJOr a 
càrrec de Maria dolors Oms i 
bassols 19.30 h

CONCErt a CàrrEC DE la 
PrINCIPal DE la
BISBal 20.30 h

NIt DE Ball aMB la BaNDa 
DEl PaíS PEtIt (la
Principal de la Bisbal + Els 
Cremats) 23.15 h

ESCENarI ENSOrra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
A les 23.15 h concerts de:
DaltON BaNG
PaPEl SECaNtE

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 
l’Associació sóac cuba sóc 
Popular.
A partir de les 21.00 h

ESCENarI ESBart JOaquIM 
ruYra - Pl. Espanya
A les 23.15 h concerts dels grups:
turraI
lES aBSENtES

ESCENarI CaSa DE 
aNDaluCía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h
SaltatON CuBaNO (animació 
+ masterclass), actuacions dels 
grups de la casa Andalucia
amb COrO rOCIErO ZaHara 
de la sierra i grups de guitarres de 
la casa Andalusia de blanes.

DISSaBtE, 23 DE JulIOl

22.30 h PIROTÈCNIA ACCITANA 
MARIA ANGUSTIAS (GRANADA)

ESCENarI INFaNtIl 
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h Animació Infantil amb 
JOrDI tONIEttI

ESCENarI FESta MaJOr 
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h la VIDEOFESta V.4

ESCENarI ENSOrra’t 
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h concert amb els grups:
la SKa BraSS
HaBEaS COrPuS

ESCENarI ESBart JOaquIM 
ruYra - Pl. Espanya
trOBaDa CaStEllEra
A càrrec de la colla castellera de 
l’alt Maresme “Els Maduixots”. 
19.30 h

A les 23.15 h, concert dels grups:
GruPS lOCalS
la rEVuElta

ESCENarI CaSa DE 
aNDaluCía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h actuacions
dels grups de la casa Andalucia 
amb grups:
associació alma tossenca 
actuació de abel Orea

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 

l’Associació soc cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h

altrES ESPaIS
COrrEaIGua - 23.15 h

Blanes potencia el Concurs de Focs

des de fa més de quatre dèca-
des, el concurs de Focs d’Artifici de 
blanes és un dels principals atrac-
tius de la vila. Enguany, s’ha apos-
tat fort pel concurs i s’ha augmen-
tat la durada (de 4 a 5 dies) i s’ha 
potenciat el premi per a l’empresa 
guanyadora.

l’espectacle que guanyi el 46è 
concurs Internacional de Focs 
d’Artifici de blanes també oferirà 
un espectacle pirotècnic a les fes-
tes de lloret i Girona

lloret de Mar i Girona tenen 
garantit un espectacle de qualitat 
a càrrec de pirotècnies de prestigi 
per al dia més destacat de les res-
pectives festes, i les empreses te-
nen un valor afegit al premi que 
reben a blanes: 6.000 euros i un 
trofeu. tant Girona com lloret dis-
posen d’un topall de 15.000 € per 
disparar els castells de focs, mentre 

que a blanes cada pirotècnia que 
participa al concurs rep 19.000 €.

En el concurs d’enguany, hi 
participen tres empreses de l’Estat 
espanyol que ja han guanyat algu-
na vegada el concurs i dues piro-
tècniques estrangeres. El concurs 
tindrà lloc del 22 al 26 de juliol.

altres actes

la Festa Major de santa Anna 
començarà oficialment el diven-
dres 22 de juliol amb el pregó. la 
persona escollida aquest any ha 
estat Maria dolors Oms, alcaldessa 
de la població durant 12 anys i ac-
tual presidenta de la Fundació As-
PRONIs.

El jovent té cinc dies de con-
certs a la platja central en una nova 
edició de l’Ensorra’t (21-25 de juli-
ol). Per controlar que la música no 

superi el nivell de decibels per-
mesos, un any més s’ha contrac-
tat una empresa que es fa càrrec 
del limitador d’àudio. Aquest 2016 
cal destacar que es compta amb 
la mateixa empresa especialitza-
da que ha tingut cura de la darrera 
edició del sónar barcelona, el Fes-
tival de Música Avançada.

la Festa Major de santa Anna 
es tancarà amb l’Aplec de l’Amor 
que coincideix amb el dijous 28 de 
juliol. Enguany s’ha apostat per fer 
una celebració que tingui un caire 
molt popular i per això es comp-
tarà amb un veterà grup de rum-
ba catalana, els Mataró Rumba All 
stars. l’objectiu amb aquest gir 
musical –l’any passat van tocar els 
blaumut i, en general, sempre s’ha-
via optat per solistes i grups amb 
estils de música més tranquil·la- és 
donar-li un contingut més festiu a 
la vetllada.

Aquest 2016 el pressupost 
per organitzar els actes de la Fes-
ta Major de santa Anna és de 
62.000 €, un import similar al què 
es va comptar per a l’any 2015. 
En aquesta quantitat no està in-
clòs el pressupost d’organització 
del 46è concurs Internacional de 
Focs d’Artifici de la costa brava, 
que enguany és de 126.000 €, i 

que s’ha incrementat en 21.500 € 
més respecte al 2015, principal-
ment al haver incorporat un dia 
més de focs, que s’oferiran del 
22 al 26 de juliol. El dia addicio-
nal de foc l’assumeixen els firai-
res que, a canvi, es poden que-
dar uns dies més a la població. 
l’Ensorra’t té un pressupost de 
30.000 euros. yy

presentació del concurs de focs a Girona. Foto aj. Blanes
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sortida del moll de blanes, 
passant pel passeig fins a plaça 
catalunya

DIuMENGE, 24 DE JulIOl

22.30 h PIROTÈCNIA FIREWORKS 
LIETO (ITALIA)

ESCENarI INFaNtIl
Teatre de Blanes
ESPECtaClE DE MàGIa: 
MElaNIE aMaZING. 19 h
dirigit pel Mag lari, un show 
còmic i participatiu que no et 
deixarà indiferent. Preu: 5 €. 
Entrades anticipades a la web: 
www.teatredelacostabravasud.cat 
i a la taquilla del teatre 2 h abans 
de l’inici de l’espectacle.

ESCENarI FESta MaJOr 
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit de ball amb 
l’OrquEStra la PrIVaDa

ESCENarI ENSOrra’t 
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h concert amb els grups:
DJ SENDO
DJ BrOWN JaH
JuNGlE BBOY

ESCENarI ESBart JOaquIM 
ruYra - Pl. Espanya
actuació de l’Escola de Dansa 
de l’Esbart. 18.30 h

I Cicle de Danses al Carrer: 
taller de jotes amb la clavallinera. 
19.30 h

NIt SWING I lINDYHOP aMB El 
GruP COuNtING OFF 23.15 h

ESCENarI CaSa DE 
aNDaluCía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20.00 h: Masterclass 
de zumba, SaltarON 
CuBaNO, grups de ball de 
CHIquI, ball a càrrec del 
PESEta i actuació del grups de 
la casa d’Andalusia

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 
l’Associació sóc cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h

altrES ESPaIS
MarXa NÒrDICa 
de 8.30 h a 11.30 h - Matinal de
màxim 15 persones (a partir de 15 
persones s’hauran de portar els 
bastons) Preu: 15€/activitat

XIV trOFEu FESta MaJOr 
DE BIllar al club billar blanes. 
Pl.d’Espanya, 5. 10 h

GraN COrrEFOC a les 23.30 h 
a càrrec de la colla de diables sa 
Forcanera de blanes. sortida Arc 

copatrons, passant pels carrers 
Ample, Raval, Petit Raval, plaça 
sagrada Família, salut, Ample fins 
a plaça solidaritat, Rbla. Joaquim 
Ruyra, Valls, Ample, Nou i plaça 
Església. 

DIlluNS, 25 DE JulIOl

22.30 h PIROTÈCNIA PABLO, SL 
(ASTURIAS)

HOSPItal-aSIl DE SaNt 
JauME. 11.00 h MISSa
12.00 h CONCErt, SarDaNES I 
Ball DE CaPGrOSSOS

ESCENarI INFaNtIl 
Pg. Pau Casals /monument al frare

Animació Infantil i Festa 
de l’escuma amb ElS 
atraPaSOMNIS a rItME 
D’ESCuMa 18.30 h

ESCENarI FESta MaJOr 
Pl. dels Dies Feiners
Nit de ball amb l’OrquEStra 
tItàNIuM 23.15 h

ESCENarI ENSOrra’t 
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h concert amb els grups:
auXIlI
DOCtOr PratS

ESCENarI ESBart JOaquIM 
ruYra - Pl. Espanya
I CIClE DE DaNSES al 
CarrEr: taller de ball
de morratxes. 20 h

23.30 h concert amb els grups:
PEllIKaNa
laPaO SOuND SYStEM PD’S

ESCENarI CaSa DE 
aNDaluCía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h Quadres de 
ball de CarMEN COtaNO, 
grups de la casa d’Andalucía, 
grup de guitarres de la casa 
d’Andalucía, grup COSItaS 
NuEStraS i ball a càrrec de 

SEBaS rIDEr

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 
l’Associació sóc cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h

DIMartS, 26 DE JulIOl

-SaNta aNNa-

22.30 h PIROTÈCNIA HERMANOS 
FERRÁNDEZ, SL (MÚRCIA)

Festivitat de Santa anna, 
patrona de Blanes

SOrtIDa DE la COMItIVa 
OFICIal - Ajuntament de blanes 
11.45 h

12 h OFICI SOlEMNE Parròquia 
de sta. Maria

13.30 h Ball DE MOrratXES 
I SarDaNES amb l’Esbart 
Joaquim Ruyra i la cobla salt de la 
Nina- Passeig de dintre

18 h SarDaNES amb la cobla 
salt de la Nina–Plaça
d’Espanya

ESCENarI FESta MaJOr 
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h ESPECtaClE DE 
DaNSa traDICIONal amb 
l’Esbart Joaquim Ruyra i la cobla 
catalana dels sons Essencials

ESCENarI INFaNtIl 
Pg. Pau Casals /monument al frare
18 h CONCurS DE DIBuIX a 
càrrec de la colla Gegantera

18.30 h ESPECtaClE INFaNtIl: 
ParaDEta PartICular
amb la bleda (pallassos)

ESCENarI CaSa DE 
aNDaluCía- Pl. de l’antic pavelló

A partir de 20.00 h Quadres de 
ball de CarMEN COtaNO i
quadres de ball de la casa 
Andalucía

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol
aMENItZaCIó CuBaNa 
diversa, música, a càrrec de 
l’Associació sóc cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h

DIJOuS, 28 DE JulIOl

l’aPlEC DE l’aMOr a Cala 
BONa. servei de carrilet: Anada 
de 17.30 a 21.30 h. tornada de
23.00 a 24.15 h (cada 30 minuts). 
Preu 3-4€

18 h SarDaNES aMB la 
BaNDa-COBla DEl COl·lEGI 
SaNta MarIa

19 h MISSa a l’ErMIta DE 
SaNt FraNCESC. A continuació, 
tradicional copa de cava

21 h SOPar POPular. 
Emporta’t el teu propi sopar o
compra’l anticipadament per 5€ 
(a bbVA -oficina dr. xavier brunet, 
3-5) o el dia de l’aplec a la mateixa 
cala per 6€.

22 h CONCErt aMB Mataró 
ruMBa all StarS

DIVENDrES, 29 DE JulIOl

- l’EPílEG DE la FESta -

aSSOCIaCIó Cultural JOaN 
COMOrEra 
Dins l’antic camp de futbol 
FESta rOIG

FIra D’atraCCIONS:

del 14 al 7 d’agost, al pg. de mar.
del 14 al 31 de juliol a l’antic 
camp de futbol
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Processó marítima, ball de plaça, regata de llaguts...

Parlar de les festes de lloret de 
Mar, es reviure la tradició de la pro-
cessó marítima a santa cristina, la 
regata de llaguts i com no, el ball de 
plaça protagonitzat cada any per 
les Obreres de santa cristina. la lle-
genda ens diu que la tradició prové 
de quan un jove àrab es va decla-
rar a una noia cristiana. Aquesta, in-
dignada per l’atreviment, va agafar 
el gerret de vidre ple d’aigua d’olor 
que portava el noi i el va llençar a 
terra, on es va trencar.

la Festa del Perdons a santa 
cristina va servir per presentar les 

Obreres d’aquest 2016, les grans 
protagonistes del ball de Plaça: 
Paula blanch, Marta Esqueu, Júlia 
Martínez i Mireia Jolis (podeu lle-
gir les seves opinions i valoracions 
a la contra, pàgina 32). 

Els orígens de la processó marí-
tima es perden en els temps. En el 
segle xVI, el rector Felip i Gibert, rec-
tifica aquest costum i demana que 
la processó es faci per terra, perquè 
per mar, “es fan mil ofenses a déu”. 
Per tant, la tradició ja venia de lluny. 
la prohibició va durar pocs anys 
perquè els lloretencs van recupe-

rar ben aviat la tradició de fer-la per 
mar. En ple mes de juliol, el recorre-
gut era massa llarg per fer-lo a peu.

Els entrabancs, però, no van 
acabar aquí. El 1778, el bisbe lo-
renzana decretava que les proces-
sons no podien sortir dels nuclis 
de la població. Els lloretencs, un 
cop més, van actuar amb habilitat 
i li van explicar al bisbe que men-
tre eren al mar no hi havia proces-
só i que la relíquia quedava tan-
cada en un arca, segons recorda 
salvador Palaudelmàs en el llibre 
“Santa Cristina de Vallarnau”. yy

DIVENDrES 15

XXXIV tOrNEIG DE SaNta 
CrIStINa DE FutBOl Sala
Al Pavelló del Molí. Fins al 22 de 
juliol Acte organitzat pel club 
unió Futbol sala lloret

FEStES DEl BarrI DE MaS 
BaEll – CaN CarBó
Fins al 17 de juliol

CONCErt DE JaZZ a CàrrEC 
DEl GruP WHY NOt 
A les 10 de la nit al passeig de 
Jacint Verdaguer. Acte organitzat 
pel club Marina casinet

XIII ClON FEStIVal, 
CONCErt a CàrrEC DE 
tHE BuZZ lOVErS, BaNDa 
trIBut a NIrVaNa
A ¼ d’11 de la nit al Passeig de 
Manel bernat 

DISSaBtE 16

FESta DE la MarE DE Déu 
DEl CarME
Al c/ del carme, c/ Rector coch i 
c/ sènia del Rabic

VI trOBaDa GEGaNtEra de 
la colla Gegantera de lloret de 
Mar a les 6 de la tarda. Al Passeig 
Manel bernat (Roca d’en Maig)

A les  7 de la tarda CErCaVIla 
DE GEGaNtS pels següents 
carrers de lloret de Mar: 

Avinguda Just Marlés, c/ santa 
cristina, plaça del carme, c/ sant 
Romà, plaça de l’Esglèsia, c/ de 
la Vila, c/ lleó i passeig Jacint 
Verdaguer fins arribar a la plaça 
de la Vila amb l’espectacle 5 anys 
de colla Gegantera, tot fent camí.

colles geganteres participants: 
Gualba, tautavel (France-
catalunya Nord), cervelló, Prats de 
lluçanès, Montmeló, canovelles, 
Maçanet de la selva, la bisbal de 
l’Empordà, Hostalets de balenyà, 
la seu urgell, Vidreres, la beguda 
Alta, sant Joan de les Abadesses, 
Palau- solità i Plegamans, 
Espinalbet, Puig- Reig, Malgrat de 
Mar, Vinaròs (baix Maestrat- País 
Valencià) i lloret de Mar. 
Acte organitzat per la colla 
Gegantera de lloret de Mar

uNa HIStÒrIa DE PEl·líCula
A 2/4 de 9 de la nit. Als Jardins de 
santa clotilde. Visita teatralitzada 
als Jardins de santa clotilde amb 
acompanyament musical basat 
en bandes sonores de pel·lícules. 
Acabarem amb la degustació 
d’una copa de cava. Es recomana 
reserva prèvia al telèfon 972 370 
471 o als Jardins de santa clotilde. 
Places limitades.

auDICIó DE SarDaNES a 
càrrec de la cobla Jovenívola de 
sabadell a les 10 de la nit a la 
plaça de la Vila

DIuMENGE 17

SPlaSH SlIDE, El tOBOGaN 
INFINIt. d’11 del matí a 2 del 
migdia a l’avinguda Pau casals
Vine a gaudir de l’espectacular 
tobogan aquàtic urbà. Més de 
100 metres de diversió. A partir de 
4 anys. totalment gratuït

VI PINtaGEGaNtS
A les 6 de la tarda a la plaça de 
l’Esglèsia. celebrarem els 5 anys 
de la Gegantona sa Parrota. 

BallS DE GEGaNtS. 
Muntatge dels gegants. concurs 
de dibuix: on els nens i nenes   
participants faran dibuixos per 
escollir el cartell de la trobada 
2017. Pintada dels gegants 
indians de lloret . Escollirem entre 
tots els nens i nenes de lloret de 
Mar,  el nom del nou membre 
de la colla Gegantera. Acte 
organitzat per la colla Gegantera 
de lloret de Mar

BallaDa DE COuNtrY
A les 9 del vespre al passeig de 
Manel bernat. Acte organitzat per 
l’associació Amics del country

DIlluNS 18

SEGuICI DElS GEGaNtS DE 
FESta MaJOr
A les 6 de la tarda a la plaça Paris
Recorregut: plaça Paris, c/ carme, 
c/ Hospital Vell, plaça del carme, 
c/ sant Romà, plaça de l’Església, 
c/ de la Vila, c/ lleó, passeig 
Verdaguer i plaça de la Vila. Acte 
organitzat per la colla Gegantera 
de lloret de Mar.

DIMartS 19

COrrEFOC a càrrec de la colla 
de diables sa Forcanera
A  2/4 d’11 de la nit. concentració 
a les 10 de la nit a la plaça de la 
Vila. des del Museu del Mar fins al 
passeig de Manel bernat

us donem alguns consells i 
normes de seguretat per al 
desenvolupament correcte del 
correfoc:
Participants
• Porteu roba i calçat adequats 
(cotó, mànigues i pantalons 
llargs).
• Obeïu les indicacions dels 
serveis d’ordre públic, de sanitat i 
dels mateixos diables.
Veïns i comerciants
• Tanqueu portes i finestres i 
protegiu els vidres.
• Enrotlleu els tendals.
• No llanceu aigua als participants 
i espectadors.

DIJOuS 21

aSSaIG Ball DE Plaça DE 
CONCurrèNCIa POPular

obreres 2016. Foto M.a. Comas
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A 2/4 de 8 del vespre al pati de 
l’Erol. Assaig destinat als nens 
que vulguin ballar el ball de Plaça 
del dia 26. Acte organitzat per la 
confraria de sant Elm

aFtErGlOW
A les 8 de la tarda al pati anglès 
de la biblioteca Infantil. Concert 
de jazz a càrrec de laura Simó 
& Francesc Capella trio

DIVENDrES 22

DINar DE GErMaNOr 
DE FESta MaJOr del casal 
Municipal de la Gent Gran. Més 
informació a les oficines del casal 
Municipal de la Gent Gran

aCtIVItat BIBlIOINFaNtIl
A les 6 de la tarda al Pati anglès 
de la biblioteca Municipal. 
Espectacle “riallades” a càrrec 
de la cia. El Pot Petit (per a totes 
les edats).

concert de lOS MaNOlOS I 
GErtruDIS. A les 10 de la nit
al passeig de Manel bernat 

DISSaBtE 23

EXPOSICIó DElS llaGutS 
dels nou clubs de rem que 
participaran a la regata s’Amorra 
Amorra. durant tot el dia al 
passeig Verdaguer

III tOrNEIG COMarCal DE 
PEtaNCa
A les 9 del matí a les pistes de 
Petanca del Rieral (davant Hotel 
Olympic). Acte organitzat per 
l’Associació de Petanca lloretenca

CONCurS DE PESCa 
INFaNtIl
A les 5 de la tarda al Port de 
canyelles. Més informació al 
telèfon 972 368 818. 
Acte organitzat pel club Nàutic 
cala canyelles.

cineclub Adler presenta: 
PHaNtOM BOY
A 2/4 de 7 de la tarda. Al teatre 
Municipal. cinema infantil. 
durada: 84 min. Projecció en 
dcP. cinema en català. A partir 
de 7 anys. Entrada gratuïta. Acte 
organitzat pel cineclub Adler

PaSSaDa DElS OBrErS DE 
SaNta CrIStINa 
A les 10 de la nit pels principals 
carrers de la vila per anunciar la 
festa de l’endemà. tot seguit, a 
la plaça de la Vila, sorteig de les 
posicions de sortida de la regata 

s’Amorra Amorra i toquen a 
córrer de concurrència popular. 
sardanes a càrrec de la cobla 
bisbal Jove. Acte organitzat per 
l’Obreria de santa cristina

3a EDICIó D’ElS BuCS D’El 
PuNtEt EN CONCErt
A les 10 de la nit al passeig Manel 
bernat. A càrrec de teoria del 
Qua, stone Rose, Rainy day i little 
black submarines.
     
DIuMENGE 24 

- DIaDa DE SaNta CrIStINa- 

JOrNaDES DE POrtES 
OBErtES als següents elements 
del MOll: can saragossa, Jardins 
de santa clotilde, Museu del Mar, 
castell de sant Joan

PaSSaDa DElS OBrErS DE 
SaNta CrIStINa
A 2/4 de 8 del matí pels principals 
carrers de la vila per anunciar la 
sortida de la processó

SOrtIDa DE la PrOCESSó
A les 8 del matí. del temple 
parroquial fins a la platja per 
anar fins a santa cristina per mar. 
després del cant de la salve, 
celebració de la regata de llaguts 
s’Amorra Amorra a la badia de 
santa cristina.

PuJaDa EN PrOCESSó FINS 
a l’ErMIta. Missa solemne. En 
acabar la regata, al santuari, amb 
acompanyament del cor Alba de 
Prima, veneració de sa Relíquia i 
cant dels goigs.

EStOFat traDICIONal
Ofert als mariners i a les autoritats 
convidades. A la sortida de la 
missa a la plaça del Pi
      
tOrNaDa DE la PrOCESSó
A les 12 del migdia. de santa 
cristina fins a la platja de lloret 

Regata de llaguts s’amorra 
Amorra (tripulacions femenines). 
Arribada de la processó al temple 
parroquial de sant Romà. Els 
actes del matí de la diada de 
santa cristina són organitzats per 
l’Obreria de santa cristina.

42è CrEuEr S’aMOrra 
aMOrra OPEN
A les 12 del migdia, sortida de 
la tradicional regata a vela fins 
a la platja de lloret. davant de 
la platja de santa cristina. Acte 
organitzat pel club Nàutic lloret

MItOS. Espectacle de dansa
A 2/4 de 6 de la tarda al teatre 
Municipal. A càrrec de Maria 
Yamila, alumnes i artistes 
convidades. Acte organitzat per 
l’Associació dona Activa de lloret 
de Mar.

Ball DE Plaça o dansa de les 
Almorratxes a càrrec de les quatre 
parelles d’obrers de santa cristina
A 2/4 de 8 del vespre a la plaça 
de la Vila. Acte organitzat per 
l’Obreria de santa cristina

auDICIó DE SarDaNES a 
CàrrEC DE la COBla BISBal 
JOVE
A les 8 del vespre a la plaça de la 
Vila. Acte organitzat per l’Obreria 
de santa cristina

DIlluNS 25 

- DIaDa DE SaNt JauME -

32è aNIVErSarI DEl CaSal 
MuNICIPal DE la GENt 
GraN a les 12 del migdia a la 
plaça Pere torrent. sardanes 
a càrrec de la cobla Flama de 
Farners. seguidament agraïment 
als diferents grups d’activitats 
culturals representants del casal.
A les 5 de la tarda concert de la 
coral tot cor a la sala polivalent 
de la casa de la cultura, per 

celebrar el seu 14è aniversari. 
seguidament berenar.

auDICIó DE SarDaNES a 
CàrrEC DE la COBla FlaMa 
DE FarNErS
A 2/4 de 9 de la nit a la plaça de 
la Vila
      
PaSSaDa DElS OBrErS DE 
SaNt ElM
A les 10 de la nit pels principals 
carrers de la vila per anunciar la 
festa de l’endemà

traDICIONal CaNtaDa 
D’HaVaNErES a CàrrEC DEl 
GruP BErGaNtí
A 2/4 d’11 de la nit. A sa caleta
cremat per a tothom

DIMartS 26

- DIaDa DE SaNt ElM -

MISSa DE la CONFrarIa DE 
SaNt ElM
A les 12 del migdia a l’Església 
parroquial

SOrtIDa aMB CrEuEr 
PEr FEr l’OFrENa D’uNa 
COrONa DE llOrEr
A la 1 del migdia
A la platja de lloret, davant de 
l’ajuntament. En memòria de les 
persones que van perdre la vida 
a la mar. Acte organitzat per la 
confraria de sant Elm i l’Escola de 
Vela del club Nàutic   lloret

32è trOFEu SaNt ElM
A la 1 del migdia a la platja de 
lloret. 1a prova de la regata 
d’embarcacions classe optimist 
per a alumnes de l’escola de     
vela. Acte organitzat pel club 
Nàutic lloret.

Ball DE Plaça, o dansa de 
les Almorratxes, a càrrec de les 
quatre parelles d’obrers de santa 
cristina i amb concurrència 

popular. A 2/4 de 8 del vespre a 
la plaça de la Vila. Acte organitzat 
per la confraria de sant Elm

SarDaNES a CàrrEC DE la 
COBla la PrINCIPal DE la 
BISBal. A les  8 del vespre a la 
plaça de la Vila

CaStEll DE FOCS 
artIFICIalS a CàrrEC DE la 
PIrOtèCNIa EStalElla
A 2/4 d’11 de la nit a la badia de 
lloret. Obeïu les indicacions dels 
serveis d’ordre públic i de sanitat.

CONCErt DE FESta MaJOr a 
CàrrEC DE la PrINCIPal DE 
la BISBal
A les 11 de la nit a sa caleta. 
concert líric amb formació 
d’orquestra

EXPOSICIONS

sala d’Exposicions de la casa de la 
cultura. Exposició col·lectiva de 
pintors de lloret, homenatge 
a Joan Sala Gascons. Fins al 29 
de juliol. Horari: de les 10 a les 2 
del migdia i de les 4 a 2/4 de 9 
del vespre.

VISItES tEatralItZaDES 

Visita teatralitzada  “Misteriós 
crim a la mansió Garriga”. cada 
divendres de juliol i agost, a les 9 
de la nit al Museu del Mar. Places 
limitades. cal reserva prèvia al 
telèfon del Museu del Mar: 972 
364 454. Visita adreçada al públic 
adult.

NOtES

la comissió Organitzadora pot 
modificar aquest programa per 
causes imprevistes. Els canvis que 
es produeixin es comunicaran, 
sempre que sigui possible, a 
través de Nova Ràdio lloret (90.2 
FM).

Fins al 27 de juliol, al camp de 
futbol del col·legi Pere torrent 
hi haurà instal·lades les 
atraccions de la Festa Major.

Abans de la Festa Major, a les 
botigues que són de l’Associació 
de comerciants, s’hi podran 
trobar els mocadors de santa 
cristina. 

Nova Ràdio lloret (90.2 FM) farà 
un seguiment en directe de la 
processó marítima, dels actes del 
matí de la diada de santa cristina 
i del ball de Plaça del dia 24.
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l’Índia de Vicenç Ferrer a la Biblioteca. Foto Yoyo

Gràcies per la vostra confiança

el paper de la dona a l’índia rural

la SElVa - MarESME

La Marina Selva acumula de 
mitjana 23.000 lectors mensuals. 
Aquestes són dades del Baròmetre 
d’octubre a maig. En aquestes dades 
no hi surt, de moment, La Marina 
Maresme, que va començar a pu-
blicar-se més tard i es va incorporar 
posteriorment al Baròmetre.

Aquest hivern, s’han publicat 
20.000 exemplars cada mes de La 
Marina Selva i 20.000 més de la Ma-

rina Maresme. Aquest mes de juliol 
s’han imprès 25.000 exemplars de 
cada edició.

Pel que fa a  l‘EGM de la Rà-
dio, la segona onada 2016 ens dóna 
15.000 oients diaris (de dilluns/di-
vendres, uns oients que responen 
Ràdio Marina a la pregunta: quina 
emissora va escoltar el dia ante-
rior?).

El promig de tot un any és de 
14.000 oients diaris, és a dir, es man-

té una audiència fidel i constant.

Ràdio Marina ha renovat com-
pletament aquest mes de juny la 
seva pàgina web: www.radiomari-
na.com

En aquesta pàgina s’hi pot tro-
bar, entre d’altres, tota la informació 
de la comarca, els millors consells 
publicitaris, la borsa de treball i 
l’agenda d’activitats. yy

BlaNES

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes ha acollit un acte de la Fun-
dació Vicenç Ferrer que presentà 
el programa “De mujer a mujer”.

Es va projectar el documen-
tal “De mujer a mujer. Sociedad 
cooperactiva”. El treball mostra 
com un grup de cinc dones format 
per les periodistes Àngels Barce-
ló i Cristina Pardo, l’actriu Sílvia 
Abascal i les empresàries Anna 
Maria Llopis i Irene Cano han vi-
atjat a l’Índia per conèixer el paper 
actual de la dona.

Segons Montse Ortiz, responsa-
ble de l’àrea de sensibilització de la 
Fundació Vicenç Ferrer, “la vida és 
dura, però ara les dones tenen opor-
tunitats de crear les seves pròpies 
microempreses”.

El canvi de la dona sense cap 
mena de reconeixement a la dona 
empresària ha estat lent però relle-
vant. “La Fundació treballa a l’Índia 
des del 1969. Ja ha conviscut amb 
diverses generacions”.

Són negocis familiars encapça-
lats per dones en els que també hi 

treballen els marits, “normalment 
els homes treballen al camp. Quan 
no hi ha feina, però, s’incorporen a 
les empreses familiars”.

De casar-se per tenir fills i de-
pendre dels homes, s’ha passat a 
joves universitàries i dones empre-
sàries.

L’acte de Blanes també va servir 
per presentar el Projecte “de mujer 
a mujer”. Amb una aportació de 9 
euros al mes, es pot ajudar al crei-
xement de les dones i al seu desen-
volupament personal i econòmic. yy

pàgina web de ràdio Marina
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lloret recorda el seu passat indià

Pla de Govern 2015-2019 

MOISéS GarCía

Espectacles musicals, activi-
tats infantils, conferències, tallers 
de balls, mostres gastronòmiques 
i visites guiades a diferents espais 
de la vila, com el nucli antic, el 
Museu del Mar o el Cementiri 
Modernista. Aquestes eren algu-
nes de les propostes programades 
per a la sisena edició de la Fira 
dels Americanos, que es va cele-
brar a Lloret de Mar entre el di-
jous 16 i el diumenge 19 de juny. 
La destinació va recordar la seva 
època indiana, amb una posada 
en escena atractiva, amb figurants 
que van fer que tots els visitants 
poguessin reviure l’essència de la 
localitat lloretenca de principis 
del segle XIX.  

 
La celebració va començar di-

jous 16, amb una plantada de ge-
gants indians a la plaça de la Vila, 
que va suposar el tret de sortida a 
la Fira dels Americanos. Més tard, 
es va fer la presentació oficial de 
l’esdeveniment amb una confe-
rència inaugural, a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament. Va anar a càrrec 
del professor d’història contem-
porània de la Universitat Pompeu 
Fabra, Martín Rodrigo Alharilla, 
amb el títol de “La participació 

catalana i espanyola al tràfic d’es-
claus il·legals (1817 – 1865)”. 

Durant la segona jornada, 
els regidors de l’Ajuntament van 
lliurar els premis del concurs de 
dibuix sobre els indians a Lloret, 
com a acte previ a l’obertura del 
mercat indià, que es va concen-

trar en el passeig Jacint Verdaguer. 
Més tard, entre les diferents activi-
tats programades, van destacar les 
visites guiades al Museu del Mar 
i al nucli antic de la vila. Un altre 
dels espais més populars de la ce-
lebració va ser el bar La Floridita, 
que va servir còctels i tot tipus de 
beguda, amb un protagonisme es-

pecial per als daiquiris (fets amb 
rom, sucre i llimona), que van néi-
xer el 1817. A més, l’establiment va 
obsequiar amb barrets de la fira a 
tots aquells que es van acostar ves-
tits totalment de blanc.  

 
El temps va respectar l’esdeve-

niment a excepció de la jornada 

de dissabte, en la qual les condi-
cions climatològiques no van ser 
les més adients, amb pluja i fred. 
El bon temps es va recuperar l’en-
demà. La festivitat va finalitzar 
diumenge 19 amb el tancament 
del mercat indià i un concert de 
música cubana, a la plaça de la 
Vila, a càrrec del grup Arturo y 
la Máquina del Sabor. Abans, du-
rant tot el dia, es va poder gaudir 
d’animacions i la visita guiada al 
Cementiri Modernista, titulada 
“El llegat dels americanos”. A més, 
tots els visitants van tenir l’opor-
tunitat de participar en tallers de 
salsa cubana i bachata. 

 
Des del consistori, es valora 

de manera positiva aquesta sisena 
Fira dels Americanos. El regidor 
de Promoció Econòmica, Jordi 
Orobitg, considera molt atracti-
va l’oferta de l’edició d’enguany, 
en què han tractat de combinar 
la tradició històrica amb aspectes 
lúdics i gastronòmics. A més, ha 
volgut destacar la importància de 
les xerrades que s’han dut a ter-
me, per tal de conèixer un vessant 
històric que no sempre és positiu, 
sobre la migració a Lloret de la 
qual, apunta, molta d’aquesta te-
nia relació amb l’esclavatge. yy

BlaNES

El Pla de Govern recull les actu-
acions i projectes que es volen fer re-
alitat al llarg del mandat 2015-2019. 
En el document s’explica que s’ha 
presentat ara, quan ja ha transcorre-
gut un any d’acció de govern, motiu 
pel qual s’hi inclouen tant projectes 
que ja s’han realitzat durant els 12 
primers mesos, com d’altres que es-
tan en procés o es tiraran endavant 
els propers tres anys. 

També s’explicita que no es 
tracta d’una relació exhaustiva de 
tot el què han fet o s’han proposat 
tirar endavant, i que està obert a 
poder rebre totes les aportacions 
que siguin viables i responguin a 
l’interès general del municipi. En 

aquest sentit, es refereix tant a la 
resta de grups polítics que no for-
men part de l’equip de govern, com 
al teixit associatiu blanenc i a la 
ciutadania. 

Les actuacions del Pla de Go-
vern 2015-2019 estan aplegades en 
5 grans blocs: 

1. Una administració propera i 
efectiva 
2. Una vila dinàmica, activa i amb 
projecció de futur 
3. Un territori ordenat, sostenible i 
amb bons serveis 
4. Un govern que prioritza l’atenció 
a les persones 
5. Un projecte sostenible econòmi-
cament 

El Pla inclou la reducció de les 
zones blaves, promoure la Ciutat 
Esportiva per allotjar tot tipus d’es-
deveniments, la creació d’assemble-
es ciutadanes, potenciar les sales per 
actes culturals, i actuacions de caire 
social i urbanístic, entre d’altres.

La convocatòria l’han encap-
çalat l’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, acompanyat dels porta-
veus de les tres forces que formen 
l’equip de govern: Quim Torreci-
llas (CDC), Àngel Canosa (ERC) i 
Pepa Celaya (PSC). 

Abans de donar pas als dife-
rents portaveus, l’alcalde ha fet 
una menció especial a la feina que 
també està fent el regidor Salvador 

Tordera (PP), que desenvolupa una 
tasca tècnica i funcions delegades 
d’activitats, però que no forma part 
de l’equip de govern. El govern de 
Blanes està format per 10 dels 21 

regidors del consistori amb l’aju-
da externa del regidor popular. A 
l’oposició hi ha EUiA-ICV (4 regi-
dors), Batega per Blanes (2), C’s (2) 
i CUP (2). yy

l’ictineu també va ser present a la fira. Foto M.a. Comas

Celaya, lupiáñez, torrecillas i Canosa. Foto aj. Blanes
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Preparen les 
municipals 2019

BlaNES

EUiA-ICV I BATEGA PER 
BLANES aniran junts a les muni-
cipals del 2019.

Actualment entre les dues for-
macions sumen sis regidors en 
un plenari de 21. Tots dos grups 
són a l’oposició del consistori bla-
nenc. Per començar a explicar els 
seus objectius i com veuen l’Ajun-
tament, han publicat el butlletí 
“Vents del poble”.

Per Joan Salmerón d’EUIA-
ICV, l’objectiu final és presentar 
una candidatura guanyadora d’aquí 
a tres anys. “Volem que hi hagi un 

equip de govern diferent, sensat, 
amb les idees clares i que transfor-
mi el poble. El butlletí és l’eina de 
comunicació amb els veïns”.

Per Jordi Urgell, portaveu de 
Batega per Blanes, “aquest és el 
primer pas per unir dos partits 
que tenen com a prioritats les te-
màtiques socials. Treballem per 
fer una candidatura guanyadora”.

Aquests darrers mesos, les 
dues formacions ja han presentat 
de manera conjunta diverses mo-
cions i han treballat de manera 
coordinada temes que arriben al 
plenari. yy

presentació de Vents del poble. Foto Yoyo

 Xii Concurs de dibuix escolar

la  CuP porta els 
“diners al carrer”

llOrEt DE Mar

A la Sala Polivalent de la bi-
blioteca municipal va tenir lloc la 
cloenda del XII Concurs de dibuix 
d‘Educació viària de la Policia Lo-
cal de Lloret de Mar.

Al concurs, hi van participar 
tots els alumnes de 4t curs de Pri-
mària de les sis escoles de Lloret 
de Mar. El treball va ser en equips 
de 4 o 5 alumnes.

El tribunal va suar de valent, 
primer per decidir el treball gua-
nyador de cada escola i després 
per escollir entre els sis millors re-
sultants (1 per escola), el guanya-
dor final i els 2n i 3r premi.

El jurat va valorar entre d‘al-
tres aspectes el treball en equip, la 
claredat i adaptació dels missatges 
als objectius marcats, l‘estètica i 
l‘expressió artística.

Així finalment l‘ordre de clas-
sificació va ser:

1. Col·legi Immaculada Concepció
2. Institut Escola Lloret
3. CEIP Pompeu Fabra
4. CEIP Pere Torrent
5. CEIP Àngels Alemany
6. CEIP Esteve Carles

L’Ajuntament de Lloret ha 
premiat amb 5 patins en línia 
professional i l‘equipament com-
plert de seguretat a l‘equip gua-
nyador. La resta es va emportar 
d’altres premis cedits per empre-
ses locals.

Des de la Policia Local, s’han 
mostrat molt satisfets de la feina 
feta, “però sobretot dels valors 
que hem transmès i els que hem 
rebut també dels nens i nenes, 
valors que ens donen forces re-
novades i il·lusió per preparar el 
nou curs escolar”. yy

BlaNES

El projecte ‘’Diners al Carrer” 
destina una part de les retribu-
cions assignades al regidor i a la 
regidora de la CUP de Blanes, 
concretament 3.000 euros, a im-
pulsar un total de quatre projectes 
d’entitats amb finalitats solidàries, 
culturals, de cooperació, d’inves-
tigació, d’igualtat i cohesió social 
i de defensa del territori.

Els diners es dedicaran a: ac-
cions de neteja del fons marí i 
conscienciació ciutadana, de l’as-
sociació s’Agulla; una prova pilot 

amb teràpies de Reiki per a per-
sones malaltes de Parkinson, de 
l’associació ACAPBLANES; l’edi-
ció d’un butlletí sobre l’activitat 
dels moviments socials i l’esquer-
ra independentista de Blanes, de 
l’associació juvenil Arran; i l’en-
trevista del mes de la Guerrilla 
Comunicacional, un projecte que 
promou un periodisme analític 
i reflexiu, compromès amb els 
drets humans.

Les entitats perceptores hau-
ran d’oferir un retorn per exposar 
en què han destinat els diners. yy

autoritats i guardonats. Foto M.a. Comas

els regidors Clara Castrillo i Jaume pujades. Foto yoyo
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Gastronomia

directori gastronòmic (Blanes i Lloret de Mar)

80’S
629 036 063 - BLANES

ABRASAS
972 338 833 - BLANES

ALBA
972 335 567 - BLANES

ALCE BAR
972 371 107 - LLORET DE MAR

ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
972 360 247 - LLORET DE MAR

ALMIRALL
972 363 393 - LLORET DE MAR

AMÈRICA
972 366 417 - LLORET DE MAR

ANCLA
616 680 113 - LLORET DE MAR

ANNA
972 362 908 - LLORET DE MAR

ANUBIS
972 366 527 - LLORET DE MAR

ARCADIA
972 377 131 - LLORET DE MAR

ARDALES
972 332 107 - BLANES

ARMIN SWEETS
972 366 299 - LLORET DE MAR

ARRIETA 32
972 370 793 - LLORET DE MAR

ARTURO
972 337 566 - BLANES

ASIA WOK
972 332 505 - BLANES

AVENIDA
972 901 365 - BLANES

B&B RESTAURANT VINOTECA
972 109 233 - BLANES

BACCHIO
972 334 427 - BLANES

BAHIA
972 331 398 - BLANES

BAMPI
972 350 177 - BLANES

BARBAT
972 348 106 - BLANES

BERLANGA 
972 331 436 - BLANES

BERLIN
972 354 094 - BLANES

BIANCHI 
972 364 940 - LLORET DE MAR

BIG FOOD
972 858 940 - BLANES

BIGFOOT COFEE AND FOOD
872 504 991 - LLORET DE MAR

BISTROT DE TOT
633 321 509 - BLANES

BON APPETIT
972 906 079 - LLORET DE MAR

BONA PIZZA
972 338 689 - BLANES

BONA VISTA
972 334 992 - BLANES

BONAVISTA
972 363 955 - LLORET DE MAR

BOSCO PIZZA
972 335 336 - BLANES

BRUNCH
872 211 686 - BLANES

BUGGY
972 336 064 - BLANES

BURGER KING
972 348 181 - BLANES

CA LA LUCI 
872 507 006 - BLANES

CA L’AVI
972 365 355 - LLORET DE MAR

CA L’ENRIC
972 368 213 - LLORET DE MAR

CAFÈ DE LA VILA
972 362 127 - LLORET DE MAR

CAFÉ DEL MAR
972 337 243 - BLANES

CAFETERIA RESTAURANT CLASSIC II
872264094 - 689 919 439 - BLANES
Peix fregit, marisc, racions

C’AL SOGRE 
972 364 289 - LLORET DE MAR

CAL TONY
972 335 667 - BLANES

CALA
619 246 637 - BLANES

CALA BONA 
972 334 913 - BLANES

CALA TREUMAL
972 191 230 - BLANES

CAN BORRELL
972 348 012 - BLANES

CAN BRUNO
972 330 586 - BLANES

CAN CARBÓ
972 371 575 - LLORET DE MAR

CAN FLORES
972 330 007 - BLANES

CAN GUIDET
972 371 659 - LLORET DE MAR

CAN MIQUEL
972 330 850 - BLANES

CAN PACO
972 336 170 - BLANES

CAN QUICU 
972 368 051 - LLORET DE MAR

CAN SETMANES
972 330 011 - BLANES

CAN TON
972 334 938 - BLANES

CANCUN
972 351 397 - BLANES

CANTINA MEXICANA PANXOS
972 363 670 - LLORET DE MAR

CARLO
972 332 801 - BLANES

CARMEN’S
972 366 344 - LLORET DE MAR

CARPE DIEM
972 362 089 - LLORET DE MAR

CARPI PIZZA
972 336 661 - BLANES

CASA OLIVERAS 1890
972 357 511 - BLANES

CASA PACO
972 364 176 - LLORET DE MAR

CASA PEPE
633 025 569 - LLORET DE MAR

CAVA NIT
972 353 422 - BLANES

CELLER SANT ANTONI 
972 351 438 - BLANES

CHAVES
972 334 158 - BLANES

COFFEE ‘N’ CRUNCH
688 331 078 - LLORET DE MAR

COLÓN
972 353 574 - BLANES

CONGELA’T
658 194 307 - LLORET DE MAR

COSTA BRAVA
972 351 297 - BLANES

CULLAR
972 351 295 - BLANES

DA PAULO
972 373 140 - LLORET DE MAR

DAMAJUANA
972 905 627 - BLANES

D’ARTE
972 334 790 - BLANES

DELICIAS
972 377 121 - LLORET DE MAR

DELICUS
605 929 828 - LLORET DE MAR

DELYSIUM
872 508 390 - LLORET DE MAR

DINÀMIC CAFÉ
622 462 273 - LLORET DE MAR

DIVUIT TRENTA-QUATRE
972 333 243 - BLANES

DOLCE VITA
972 334 792 - BLANES

DRAGÓN
972 369 917 - LLORET DE MAR

DUVET
872 502 216 - BLANES

EL BOTIJERO
972 337 069 - BLANES

EL CAPITELL-CA LA MARI
872 264 134 - BLANES

EL CELLER DE VENÈCIA
972 371 694 - LLORET DE MAR

EL CID
972 367 864 - LLORET DE MAR

EL GALLEGO
872 505 234 - BLANES

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
872 001 036 - LLORET DE MAR

EL MESÓN DE LOS ARCOS
972 358 429 - BLANES

EL MIRALL
660 085 907 - BLANES

EL MUSEU
972 372 700 - LLORET DE MAR

EL NOU CELLER IBÈRIC
619 449 154 - LLORET DE MAR

EL PASO
972 369 605 - LLORET DE MAR

EL PORTAL DE BLANES
972 337 989 - BLANES

EL RACÓ D’EN PACO
972 355 573 - BLANES

EL RANCHO
972 369 473 - LLORET DE MAR

EL REENCUENTRO
872 500 586 - LLORET DE MAR

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
972 369 989 - LLORET DE MAR

EL ROMANÍ
972 369 349 - LLORET DE MAR

EL SABOR (KEBAB)
872 986 082 - BLANES

EL SECRET DE SUE
872 986 888 - BLANES

EL SORRALL
972 333 420 - BLANES

EL TORO
972 372 904 - LLORET DE MAR

EL VENTALL
972 350 781 - BLANES

EL VILAR
972 332 287 - BLANES

ELS PINS
972 335 707 - BLANES

ELS TERRASSANS
972 330 081 - BLANES

EN LA ESQUINITA TE ESPERO         
972 334 377 - BLANES

ES BLANC
972 330 049 - BLANES

ESCUALO
606 172 192 - BLANES

FENALS INTERNACIONAL
972 366 923 - LLORET DE MAR

FOSTER’S HOLLYWOOD
972 355 243 - BLANES

FRANK-FURT
931 613 103 - BLANES

FRANKFURT DEL RIERAL
972 377 220 - LLORET DE MAR

GIRONA
972 369 919 - LLORET DE MAR

GRAN WOK 
972 335 702 - BLANES

GUSTO
872 501 309 - BLANES

HONG KONG 
972 350 144 - BLANES

IL BRIGANTINO
972 371 228 - LLORET DE MAR

IL PAPPARDELLE
872 211 882 - BLANES

IL POMODORO
972 369 203 - LLORET DE MAR

INDIAN TANDOORI
972 364 036 - LLORET DE MAR

INÈDIT
972 115 644 - BLANES

IZQUIERDO
972 331 011 - BLANES

JAMON II
972 372 037 - LLORET DE MAR

JOHN THOMAS
972 365 106 - LLORET DE MAR

JOSÉ
972 335 078 - BLANES

JUANMA
972 330 809 - BLANES

JÚLIA BUFFET
630 911 189 - LLORET DE MAR

KAMPERO’S
972 097 061 - BLANES

KEBAB GALERA
632 858 991 - LLORET DE MAR

KEBAB LOS PAVOS
972 354 807 - BLANES

KIKU
972 332 727 - BLANES

LA BALMA
972 338 748 - BLANES

LA CATA
972 334 903 - BLANES

LA COVA (CAFÈ)
972 365 643 - LLORET DE MAR

LA FONT
972 353 741 - BLANES

LA GAVIOTA - RESTAURANT
972 335 370 - BLANES

LA GÓNDOLA
972 336 488 - BLANES

LA HABANA
972 372 024 - LLORET DE MAR

LA IGUANA
972 364 577 - LLORET DE MAR

LA JIJONENCA
972 372 128 - LLORET DE MAR

LA LLOTJA DE BLANES
972 352 925 - BLANES

LA LLUNA
972 355 640 - BLANES

LA MAR
872 022 959 - LLORET DE MAR

LA MAR BLANCA 
972 370 833 - LLORET DE MAR

LA MEZQUITA
972 370 874 - LLORET DE MAR

LA NONNA ROSY
972 365 314 - LLORET DE MAR

LA NOU
972 338 018 - BLANES

LA OCA
972 901 296 - LLORET DE MAR

LA PAMPA
972 368 463 - LLORET DE MAR

LA PARÍS DEL RIERAL
972 377 022 - LLORET DE MAR

LA RINCONADA
972 352 461 - BLANES

LA RUEDA BARBACOA
972 348 082 - BLANES

LA SARDINA ENAMORADA
972 359 125 - BLANES

LA TAGLIATELLA
972 330 500 - BLANES

Gastronomia
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Gastronomia

Albergínies farcides de carn i pernil
INGREDIENTS pER A 4 pERSONES:

- 2 albergínies 
- 300 g de carn picada
- 50 g de pernil curat
- 1 ceba 
- 1 gra d’all
- 3 cullerades de salsa de 

tomàquet 

- Oli d’oliva, sal, pebre
- Formatge ratllat.

- Beixamel: 3 cullerades d’oli 
d’oliva, 2 cullerades de farina, 
½ l de llet, i nou moscada.

ELABORACIÓ

- Partim les albergínies per la meitat, afegim oli i sal, i les po-
sem al forn  a 180º . Quan estiguin a punt, les buidem  i  tallem 
la polpa ben picadeta. Reservem.

- En una paella amb oli, posem  l’all i la ceba, i la deixem sofre-
gir una  estona. Hi afegim la carn picada i quan estigui cuita in-
corporem el pernil, la polpa de les albergínies, la salsa de tomà-
quet, i salpebrem al gust.

- Per preparar la beixamel:
Posem una mica d’oli, incorporem poc a poc la farina i la llet, 
sense deixar de remenar (per evitar grumolls), afegim, sal, pe-
bre i finalment la nou moscada. El secret  és  afegir al farcit de 
les albergínies una cullerada de la beixamel, així  aconseguirem
una carn més sucosa.

- Arriba el moment de farcir les albergínies, que posarem en 
una plata de forn cobertes de beixamel, formatge ratllat i a gra-
tinar fins que quedin ben daurades.

És un plat fantàstic!
Manoli Bustamante

LA TERRASSETA
872 503 382 - BLANES

LA TORRADA
972 334 022 - BLANES

LA TROBADA
609 300 400 - BLANES

LA TROBADA
653 895 379 - LLORET DE MAR

LAIA
972 333 224 - BLANES

L’ANTIGA
972 357 458 - BLANES

L’ART TÍPIC BAR
616 955 438 - LLORET DE MAR

LAS CANELAS
972 337 492 - BLANES

LAS MIMOSAS
972 336 274 - BLANES

LAS SALINAS
972 331 264 - BLANES

LE PAIN DU JOUR
972 373 430 - LLORET DE MAR

LEOPOLDO
972 334 564 - BLANES

LES BRASES
972 332 837 - BLANES

L’ESCÒRPORA
972 353 563 - BLANES

L’HIVERNACLE
972 354 432 - BLANES

LIDO
972 369 757 - LLORET DE MAR

LOS MAÑOS
972 330 436 - BLANES

LOS PESCADORES “CASA SEVA” 
627 288 013 - BLANES

LUIS
606 039 207 - LLORET DE MAR

MAMMA MÍA
667 826 018 - BLANES

MANOLO
972 366 943 - LLORET DE MAR

MAR I CEL
686 022 574 - BLANES

MAR VENT
 972 357 499 - BLANES

MARATHON
625 691 261 - BLANES

MARI
972 365 357 - LLORET DE MAR

MARINA PICCOLA
972 351 781 - BLANES

MARSOL 
972 365 754 - LLORET DE MAR

MÀXIM
972 365 179 - LLORET DE MAR

MC ALISTER
972 364 314 - LLORET DE MAR

McDONALD’S
972 352 895 - BLANES

MEDITERRÀNEA
972 373 392 - LLORET DE MAR

MEDITERRANEUM
972 337 703 - BLANES

MELANGIES
972 357 215 - BLANES

MERKAT CAFÈ
972 332 822 - BLANES

MESÓN MONTEVIDEO
972 368 400 - LLORET DE MAR

MEXICANITO
972 333 757 - BLANES

MI TANGO
972 366 356 - LLORET DE MAR

MILANO
972 367 877 - LLORET DE MAR

MIRAMAR
972 353 449 - BLANES

MIRANDA
972 333 465 - BLANES

MOLÍ DE VENT
972 335 235 - BLANES

MOMENTS
972 348 175 - BLANES

MONTEVISTA
972 365 208 - BLANES

MONTFERRANT
972 336 323 - BLANES

MOSSEGA’M
972 354 027 - BLANES

MYFRIEND
603 458 051 - LLORET DE MAR

NA TARANTELLA
972 331 637 - BLANES

NAPOLI
972 351 679 - BLANES

NATSUMI
610 928 614 - LLORET DE MAR

NOU MOISÉS
972 335 199 - BLANES

NOU MONTECARLO
670 581 207 - BLANES

NOVO
675 972 853 - BLANES

OpEN CAFÈ I BAR
972 357 417 - BLANES
Tapes andaluses

P DE PA - Bakery Rieral
872 022 060 - LLORET DE MAR

PA I VI
656 390 852 - BLANES

PALAU D’ORIENT
972 351 495 - BLANES

PANZEROTTI CAFÉ
972 365 154 - LLORET DE MAR

PEPERMOLEN
972 348 087 - BLANES

PIZZAIOLO
972 334 461 - BLANES

pIZZERIA DON pRIMO
972 351 205 - BLANES
Diumenges pizzes per emportar a 5 €

pIZZERIA RESTAURANTE LA TAVOLA 
972 335 214 - BLANES

POPS
972 362 203 - LLORET DE MAR

PORT PESQUER
93 762 11 28 - BLANES

PRIMER CASINO DE BLANES
972 901 815 - BLANES

QIAN SUSHI
972 090421 - BLANES

RACÓ SA PALOMERA
872 508 104 - BLANES

RONNIE SHOTT’S
972 371 684 - LLORET DE MAR

ROSA MARLÈS
972 364 076 - LLORET DE MAR

ROXY’S
972 365 494 - LLORET DE MAR

S’ABANELL 
972 350 978 - BLANES

SA CALETA
658 140 801 - LLORET DE MAR

SA LOLA
972 355 219 - BLANES

SA MALICA
972 355 093 - BLANES

SA MAR BLAVA
605 879 348 - BLANES

SA NANSA
972 337 080 - BLANES

SA XARXA
972 364 115 - LLORET DE MAR

SABOR A MAR
872 267 032 - BLANES

SAFARI
972 362 984 - LLORET DE MAR

SANDRA
972 360 185 - LLORET DE MAR

SANT ANTONI
972 351 438 - BLANES

SANTI
972 335 051 - BLANES

SENTITS
872 211 693 - BLANES

SERCA
972 363 030 - LLORET DE MAR

SÍBARIS
972 332 948 - BLANES

SICRA´S 
972 330 400 - BLANES

SIROCO
972 354 522 - BLANES

SOL D’OR
972 335 303 - BLANES

STADIUM
972 354 577 - BLANES

TAVERNA DE N’ESTEVE
972 350 026 - BLANES

TELEPIZZA
972 330 133 - BLANES

TEXAS RANCH STEAKHOUSE
972 336 852 - BLANES

TONI
972 365 844 - LLORET DE MAR

TOSCANA
972 355 566 - BLANES

VA DE BO (SOLIMAR)
972 334 377 - BLANES

VA DE CATAS
972 348 172 - BLANES

VALECUATRO
872 211 012 - BLANES

VANADIS
972 364 183 - LLORET DE MAR

VERACRUZ
972 333 188 - BLANES

VÍCTOR 
605 991 630 - LLORET DE MAR

VIENA
972 338 781 - BLANES

VINEO 
972 358 806 - BLANES

VINTAGE
650 141 323 - BLANES

VIVES
972 372 794 - LLORET DE MAR

WOK COSTA BRAVA
972 338 675 - BLANES

XAJOS DEL VILAR
618 448 819 - BLANES

XALOC
972 368 003 - LLORET DE MAR

XIRINGU
620 029 267 - BLANES 

 · El fogó de la Marina ·



JULIOL DE 201624   la MarINa ESPOrtS

Copa d’espanya de 
Windsurf 2016

BlaNES

Mes de 130 regatistes pro-
vinents de tot l’Estat s’han donat 
cita al Club Vela Blanes per dis-
putar la Copa d’Espanya 2016 de 
les classes Raceboard, Techno 293, 
RS:X i Fórmula Windsurf. 

Eren regatistes de les comunitats 
de Canàries, Andalusia, València, 
Galícia, Euskadi, Balears, Castella la 
Mancha i Catalunya, així com la par-
ticipació de regatistes francesos (per 
proximitat geogràfica a Catalunya, i 
que no optaven a la Copa).

Una vegada més, les instal·laci-
ons del CV Blanes han acollit una 
competició de primer nivell.

Guanyadors masculins i feme-
nins de les diverses categories:

Techno 293 s17
Guillem Segú
CN Salou 
Cristina Marcelo
RCN Gran Canaria 

Techno 293 s15
Aurelio de Terry Valle 
CN Puerto Sherry 
Mar de Arce 
CN Hospitalet-Vandellós 

RS:X
Sergi Escandell
CN Formentera 
Pilar Lamadrid
CN Puerto Sherry 
Fernando Lamadrid
CN Puerto Sherry, campió sub-19

RACEBOARD
Curro Manchón – CN Sevilla yy

Una de les 50 regates que es van celebrar. Foto Yoyo

Blanes, capital estatal del 
Tennis Taula

el Gavà salva al Cd Blanes

la Ciutat esportiva de Blanes en plena competició. Foto Yoyo

BlaNES

Blanes va acollir del 17 al 26 de 
juny els Campionats d’Espanya de 
Tennis Taula, uns campionats que 
feia pràcticament 20 anys que no 
se celebraven a Catalunya. Durant 
deu dies, la Ciutat Esportiva de 
Blanes va acollir únicament i ex-
clusivament aquesta competició 
amb més de 1.300 esportistes i els 
seus respectius acompanyants. Es 
van muntar 50 taules de joc repar-
tides en les diferents pistes que té 
la instal·lació blanenca.

El Suris Calella, format per la 
Gabriela Feher, Sofia Xuan Zhang, 
Alba Fernández i Jèssica Hernán-
dez, va arribar a la final de la Copa 
de la Reina derrotant equips com 
el Leka Enea, Balaguer o Linares. 
A la final, les calellenques van 
plantar cara al Cartagena però van 
acabar cedint per 3 a 0. 

L’equip juvenil femení també 
va arribar a la final on va caure 
amb el potent Vic TT per 3 a 1. 
L’equip format per Sofia Xuan 
Zhang, Alba Fernández i Núria 
Matas no va poder revalidar el 
títol aconseguit les dues últimes 
temporades tot i jugar a un bon 
nivell durant tot el campionat.

Per altra banda, Clàudia Pérez, 
cedida al Tramuntanta Figueres, 
va protagonitzar la final d’equips 
alevins que finalment es va em-
portar el Bahía de Cádiz per un 
ajustadíssim i emocionant 3 a 2.

En categoria Sub23, Sofia 
Xuan Zhang es va proclamar 
campiona individual derrotant 
a la final a Ana García del Vic. 
Alba Fernández va ser 3a, su-
mant 3 medalles de bronze, dues 
juntament amb Zhang (equips i 
dobles)

Adrià Mallorquí, fent parella 
amb Alberto Luño es va quedar a 
un pas de la medalla al perdre als 
quarts de final en la categoria de 
dobles.

La polèmica

El tècnic de TT Cassà, Carles 
Font, natural de Blanes i exjuga-
dor del TT Calella, va ser expulsat 
per un dels àrbitres de la compe-
tició per animar els seus jugadors 
en català.

En tennis taula, els entrena-
dors només poden donar ins-
truccions als seus jugadors als 
descansos. Mentre juguen, però, 
els poden animar. Font ho va fer 
en català i va acabar expulsat. Les 
seves paraules: Vinga, va, Andreu 
(jugador aleví), Som-hi! L’àrbitre, 
abans de fer-lo fora li havia dema-
nat que animés en castellà.  yy

BlaNES

El Blanes necessitava que el 
Gavà pugés a Segona B per man-
tenir-se a 2a Catalana. Després de 
tres llargues i complicades elimi-
natòries, el Gavà ha pujat de ca-
tegoria i de retruc ha fet un favor 
al Girona B i al CD Blanes, que 
es mantenen a Primera i Segona 
Catalana respectivament.

El Tordera necessitava dues 
caramboles, l’ascens del Gavà i 
del Palafolls, per mantenir-se. 

Com que el Palafolls no ha 
pujat, s’ha consumat el descens 
del conjunt maresmenc.

1a Catalana
El Lloret començarà la lliga 

2016-17 de 1a Catalana al camp 
del Manresa. Serà el proper 4 de 
setembre. 

En aquella primera jornada 
també estan previstos, entre d’al-
tres, els següents enfrontaments: 

Sants-Farners, Ripollet-Girona B 
i Llagostera B-Tona.

El Lloret i el Farners jugaran el 
primer partit a casa l’11 de Setem-
bre contra el Ripollet i la Fundació 
Privada Hermes, respectivament. yy

el Cd Blanes i el palafolls es tornaran a enfrontar. Foto Yoyo
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Història del cava: L’èxit del “Xampany”

Com a resultat de l’èxit del 
vi escumós per segona fer-
mentació en ampolla, que al 
segle xVII dom Pérignon va 
desenvolupar a la champagne,  
van proliferar a aquella regió 
les vinyes dedicades al conreu 
de les varietats convenients i 
molts productors van  apun-
tar-se a la nova moda. 

En ocasió de la replantació de 
vinyes per causa de la plaga 
de la fil·loxera, que a partir de 
1860 va arrasar les vinyes de la 
regió, alguns productors com 
Pommery-Vrank van decidir 
abandonar la producció de vi 
negre per dedicar-se a varie-
tats apropiades per a vi escu-
mós, com el chardonnay.  la 
replantació es feia amb ceps  

americans que s’havien acos-
tumat a la presència de l’insec-
te, i s’empeltaven amb “tòries” 
de les varietats locals.

Algun dels noms dels primers 
productors han arribat fins 
al nostres dies convertits en 
marques propietat de multi-
nacionals. Per exemple Moët 
& chandon,  Veuve clicquot ,  
Krug, dom Perignon o Ruinart,  
grans marques de xampany  
són avui propietat de la multi-
nacional lVMH.  Resulta curiós 
saber que aquest grup (pro-
pietat de bernard Arnault)  és 
propietari també de més de 60 
marques del món de la moda 
i els perfums com christian 
dior, Givenchy, loewe, louis 
Vuitton, Kenzo,  Guerlain, etc.

A catalunya, el senyor codor-
niu va fer les primeres produc-
cions el 1872 i el mateix any a 
Mas Ferran de blanes,  l’Agustí 
Vilaret també començava l’ela-
boració de “xampany”.

Mas Ferran va ser arrendat a 
una empresa de Palafrugell 
i posteriorment venut a For-
tuny Hermanos  & cia. que van 
seguir elaborant vi escumós a 
partir de les vinyes que envol-
taven el mas.

A la dècada dels 60 l’empresa 
es denomina Mont-Ferrant 
s.A. i és adquirida per la família 
carulla (Gallina blanca) i pau-
latinament desapareixen les 
vinyes blanenques,  elaborant 
el cava amb vi del Penedès.

El capítol final és conegut, 
amb la venda de Reserva 
Mont-Ferrant s.A. a l’empresa 
Rixiraba s.A.,  amb seu a bil-
bao, que abans ja havia com-
prat l’empresa Parxet de teià, i 
que va procedir al tancament 
de les caves de blanes.

A blanes, però, va renéixer la 
vocació per al cava. Al 2006 
es va plantar una nova vinya 
amb vocació “cavista” i el 2009 
va aparèixer el primer escu-
mós fet amb raïm d’aquesta 
vinya blanenca: ses Vernes. Al 
nadal del 2015 naixia blanes 
signature el segon cava fet 
amb raïm de blanes que rei-
vindica l’origen del cava cata-
là a blanes.

Aquest estiu, refresca‘t amb el nou Cava rosat de Ses Vernes 

Blanes Signature

Campionat Català 
de llaguts

llOrEt DE Mar

El Rem Santa Cristina lidera el 
Campionat Català de Llaguts un 
cop fetes les dues primeres proves 
disputades en aigües de Lloret de 
Mar i Torredambarra.

La competició va començar a 
Santa Cristina amb la participació 
de 57 tripulacions provinents de 
tot el litoral català amb més de 600 
esportistes.

L‘equip sènior masculí del Rem 
Santa Cristina, va guanyar una ac-
cidentada regata amb un temps de 

8:07.03, per davant de Xino-Xano 
Deltebre (8:39.04) i Natació Bada-
lona i Nàutic Flix que van xocar en 
la sortida del 3r gir.

A la segona regata - a Torre-
dambarra- es va imposar amb un 
temps de (08:11,51), per davant de 
Cambrils (08:17,25); Xino Xano 
Deltebre (08:23,14) i Nàutic Flix 
(08:23,49), refermant així el lide-
ratge a la lliga catalana amb 40 
punts.

Les noies sumen un quart i un 
segon lloc. yy

obertura del campionat a Santa Cristina. Foto M.a. Comas

Color Blanes X runners

Una imatge pel record. Foto Yoyo

BlaNES

Blanes s’ha omplert de mú-
sica i color en la primera edició 
de la Blanes x Runners. La Color 
Blanes X Runners vol ser la cursa 
corporativa que representi la mar-
ca, en la línia dels esdeveniments 
esportius que tant d’èxit han tin-
gut durant els darrers anys arreu 
del món en ciutats com Barce-
lona, París, Roma, Amsterdam, 
Chicago o Los Angeles. Va sortir 
del passeig de Mar per iniciar un 

recorregut en un circuit urbà de 
5 kilòmetres, que els participants 
van fer de manera molt festiva i 
lúdica mentre se’ls anava llençant 
pols de diversos colors a ritme de 
música. Al final, a l’antic camp de 
futbol d’Els Pins, hi va haver una 
festa de cloenda per a tots els run-
ners amenitzada per un DJ.

Les persones al·lèrgiques po-
dien participar a la cursa sense 
problema, ja que el tipus de pols 

de colors que es llançava al llarg 
del recorregut era innocu. La 
seva composició és de midó de 
blat de moro (99%), colorants 
sense productes químics (0’5%) 
i perfum (0’5%). Amb tot,  l’or-
ganització recomanava que si hi 
havia algun participant que amb 
una certa sensibilitat a la pols, 
que prengués mesures per evi-
tar qualsevol irritació, com per 
exemple protegir-les les vies res-
piratòries i els ulls. yy
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DIA 14
Tordera
L’ALtre CLAvé. “AIres De 
tAngo. A les 22 h a la plaça 
Miquel Martí i Pol. 

DIes 15 I 16
Tordera
FestA De MAs reIxACh

DIA 15
Pineda de Mar
Arts D‘estIu: ConCert De 
sopA De CAbrA. Espai Sant 
Jordi. 22 h

Festes DeL bArrI DeL CArMe 
Tot el cap de setmana

Tordera
AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA FLAMA De FArners. 
A les 22 h a la plaça de l’Església.

Calella
ACtuACIó per A LA MAInADA 
Al passeig de Manuel Puigvert. 
17 h

projeCCIó De Flow (Secció 
oFICIAL De LLArgMetrAtges 
low coSt). Entrada gratuïta.
A la Sala Mozart, 18 h 

CLAsses De CIneMA per A 
espeCtADors. A la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament Vell, 19 h

projeCCIó De la habiTaCión 
(cicle premiatS de l‘any)
A la Sala Mozart, 20 h 

ConCert sIMFònIC A CàrreC 
De L’orquestrA sIMFònICA 
hArMonIA. Al pati de l’Escola 
Pia, 22 h. NEC 2016

CIneMA A LA pLAtjA AMb 
LA projeCCIó De hoTel 
Transsilvània 2 (en català 
i subtitulada en anglès). Dins 
la programació de NEC’16 i del 
Festival de Cinema de Calella.
A la platja Gran (entre Batlle i 
Creus), 22 h 

DIes 15 I 29
Malgrat de Mar
DesCobreIx eL Món De 
roALD DAhL. Biblioteca 19 h

DIes 15 I 16
Palafolls
Festes De MAs reIxACh

DIA 16
Calella
bAtejos De busseIg
A la Platja Gran, davant del 
Monument a la Sardana, 9 h

projeCCIons DeL FestIvAL De 
CIneMA Low Cost 
12 h, 16 h i 18 h 

curS d’enSenyament de 
bALLAr I repArtIr sArDAnes
Al passeig de Manuel Puigvert, 18 h

DIA 14
FestIvAL De bALLs 
MoDerns 
Plaça de la Vila · 20.30 h

DIA 15
FIrA ALIMentàrIA
De proDuCtes ArtesAns 
Plaça de la Vila · 16 - 22.30 h

CLon FestIvAL 
Roca d´En Maig · 22.15 h

DIA 16
CAntADA popuLAr 
D’hAvAneres tALLers 
Casa del Mar-Punta de Fenals 
18 h

nIts D’estIu: “unA 
HiStÒria de pel·lÍcula” 
Jardins de Santa Clotilde · 20.30 h

sArDAnes: CobLA vILA
De LA jonquerA 
Plaça de la Vila. 22 h

DIA 17
ConCert: CArLos LuIs 
ACotto 
Teatre de Lloret · 21 h

DIA 18
FestIvAL De bALLs 
MoDerns 
Roca d’en Maig · 18 h

DIA 21
jAZZ quArtet: LAurA sIMó 
I FrAnCesC CApeLLAt trIo: 
“aFterGlow” 
Pati Anglès de la Biblioteca 
Infantil · 20 h

DIA 22
vIsItA teAtrALItZADA: 
“MIsterIós CrIM A LA 
manSió GarriGa” 
Museu del Mar · 21 h

FIrA ALIMentàrIA De 
proDuCtes ArtesAns 
Plaça de la Vila · 16-22 h

espeCtACLe rIALLADes 
Biblioteca Municipal · 18 h

FestA MAjor De sAntA 
CrIstInA

DIes 22 i 23
ConCerts bArrAques 
Roca d’En Maig · 22.30 h

DIA 23
sArDAnes 
Plaça de la Vila · 22 h

pAssADA DeLs obrers De 
sAntA CrIstInA 
Centre Vila · 22 h

toquen A Correr popuLAr 
sArDAnes: 
CobLA bIsbAL jove 
Pl. Ajuntament · 22.30 h

DIA 24
proceSSó marÍtima 
Platja de Lloret · 8 h

regAtA De LLAguts 
s’AMorrA AMorrA

MIssA soLeMne AMb eL 
cor “alBa de prima”
Ermita de Santa Cristina

tornADA De LA proCessó 
marÍtima
Platja de Santa Cristina · 12 h

regAtA De LLAguts 
s’AMorrA AMorrA (dones)

regAtA 35è Creuer 
s’AMorrA AMorrA optIMIst

bALL De pLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h

sArDAnes CobLA FLAMA De 
FArners: Plaça de la Vila · 20 h

DIA 25
pAssADA DeLs obrers De 
sAnt eLM Centre Vila · 22 h

CAntADA D´hAvAneres 
Sa Caleta · 22.30 h

DIA 26

oFrenA MArInerA
Platja de Lloret · 13.30 h

bALL De pLAÇA 
Plaça de la Vila · 19.30 h

sArDAnes: LA prInCIpAL De 
LA bIsbAL
Plaça de l’Ajuntament · 20 h

espeCtACLe pIrotÈCnIC
Platja de Lloret · 22.30h

ConCert De CobLA I 
MÚsICA CAtALAnA
LA prInCIpAL De LA bIsbAL
Sa Caleta · 23 h

ConCert: bAnDA 
SoutHend For SoyS 
sChooL
Plaça Pere Torrent · 18 h

DIA 29
22è ConCert sAntA MArtA 
Ermita de Santa Cristina. 20 h

vIsItA teAtrALItZADA: 
“MIsterIós CrIM A
la manSió GarriGa”
Museu del Mar · 21 h

FIrA ALIMentàrIA De 
proDuCtes ArtesAns
Plaça de la Vila · 16-22 h

CLon FestIvAL
Roca d’En Maig · 22.15 h

DIA 30
sArDAnes CobLA Plaça de la 
Vila · 22 h

BlaNES

l’aGENDa

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

llOrEt

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MarESME

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

FestA MAjor De 
sAntA AnnA

ACtIvItAts DeL 22 AL 28

ConCurs De FoCs 
D’ArtIFICI
Dies 22, 23, 24, 25 i 26. 22:30

ensorrA’t
Dies 21, 22, 23, 24 i 25

FIrA D’AtrACCIons
Del 14 al 31 als Pins.
Del 14 al 7 d’agost al pg. de Mar

FIrA D’ArtesAnIA
Dies 16 i 17, 22 al 26, 30 i 31 
de 12 h a 24 h 

vIsItes guIADes bLAnes 
portAL De LA CostA brAvA
16 i 30 de juliol. 20 h
Gratuïtes amb reserva 
prèvia. Places limitades. Més 
informació: Oficina de Turisme

MInI CLub
Fins al 31 d’agost 

tALLers InFAntILs
Dies 14, 21 i 28
Passeig Cortil i Vieta

FIns eL DIA 28
exposICIó FotogràFICA 
troFeu quILLAt
Casa Saladrigas

DIA 16
nIt De L’esport
Ciutat Esportiva (18:30)

pLAntADA De teLesCopIs 
Castell de Sant Joan. 21 h

DIes 16 I 17
torneIg De FutboL 
pLAtjA.
Platja central

DIA 17
ACte A FAvor De 
LA FunDACIó josep 
CArrerAs. presentACIó 
DeL LLIbre D’Art De joAn 
gAItán I Les ACtuACIons 
De ruth CerDán 
acompanyada a la 
guItArrA De joAn vIssI.
Teatre municipal 11 h

DIA 24
MAtInAL De MArxA 
nòrDICA
Ciutat esportiva. 8:30 h

DIA 30
Ballada country
Passeig de Mar. 22 h
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3a nIt De tApes. Al Mercat 
Municipal, 19 h – 00.30 h

CLoenDA DeL CALeLLA FILM 
FestIvAL
A la Sala Mozart, 19.30 h

sArDInADA I CAntADA 
D’hAvAneres
A l’esplanada annexa al Camp de 
Futbol de Mar, 21 h

ZomBieS party (BeacH 
FeStival) Al Xiringuito 9. 
22 h – 00 h

Pineda de Mar
24a FestA DeL MAr
Activitats tot el dia

gIMCAnA FotogràFICA: 
Descobreix tots els racons 
amagats de Poblenou. 18 h

teAtre: “Servei a domicili”
Al Centre Cultural i Recreatiu. 22 h. 
i diumenge 17, a les 19 h. 
*També es representarà els dies 
23, 24, 30 i 31.

jugAr és per A tothoM, 
a càrrec de Danila Belli
c/ Joan Maragall, 19, 18 h

Palafolls
II trobADA De perCussIó De 
DIAbLesFoLLs. 
A les 19 h, punt de trobada i 
sortida per a la cercavila a la placa 
Major.

DIes 16, 23 I 30
Malgrat de Mar
ConCert per A CobLA. 
Can Campassol 20:30 h

DIA 17
Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h

Tordera
29a  trobADA De gegAnts.  
Plantada a les 18 h al carrer Gaudí 
cantonada Alcalde Vendrell i a les 
18.30 h cercavila 

Calella
puIgvert, AuDICIó De 
sArDAnes
Al passeig de Manuel. 19.30 h

santa susanna
AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA pALAFoLLs. 
A la plaça Catalunya. 19,30 h

DIes 17, 23 I 31
Malgrat de Mar
Curset InFAntIL De 
sArDAnes. Can Campassol. 20 h

DIA 18
Pineda de Mar
DIbuIxeM eLs Contes De 
roALD DAhL.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

ACtIvItAt InFAntIL: Creació 
d‘instruments musicals de 
percussió amb material reciclat, 
Centre Cívic Poblenou. 18:30 h

santa susanna
Contes I CAnÇons: La Mar a 
Terra, a càrrec de Rahmon Roma. 
A la plaça Catalunya. 18.30 a 20 h.

Palafolls
tALLer ACtIvA‘t CAn bAtLLe. 
FotogrAFIA

DIA 19
Pineda de Mar
MÚsICA en vIu
Plaça Espanya. 19:30 h

santa susanna
ConstruïM un petIt LLIbre 
D’ArtIstA: Taller de gravat, a 
càrrec de Mireia Córdoba. A la 
Biblioteca Municipal. 
De 18 h a 20 h 

DIA 20
Pineda de Mar
horA DeL Conte
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

SwinG i lindy pop, a càrrec 
de Tocats pel Swing. Centre Cívic 
Poblenou. 19 h

bALL D‘estIu A LA pLAÇA 
Música en viu amb PM Grup
Plaça Espanya. 19:30 h

tALLer De seguretAt I 
prIvACItAt A Internet, 
A càrrec de Marco Antonio 
Romero. Joan Maragall, 19  - 20 h

santa susanna
eL Meu prIMer CLub De 
LeCturA. A la Biblioteca 
Municipal. 18 h  - 20 h
 
Tordera
FestIvAL MuLtIpoLAr 
“Concert París” amb Jordi Ninus. 
Al pati interior de  la Biblioteca. 
A les 21.30 h

DIA 21
Pineda de Mar
CIneMA A LA FresCA
Plaça Espanya. 21 h

Tordera
L’ALtre CLAvé. nIt FLAMenCA 
a la plaça Miquel Martí i Pol. 
A les 22 h

bALLs trADICIonALs.  A la 
plaça de l’Església amb el grup 
Ameba. A les 22 h

santa susanna
CLub jove: El nen que va xatejar 
amb Jack Sparrow, de Francesc 
Puig Pelat. Lectura i booktrailer. A 
la Biblioteca Municipal. 18  - 20 h

DIA 22
Calella
ACtuACIó per A LA 

MAInADA. Al passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h

 revetLLA. Al passeig de Manel 
Puigvert (monument a la S
sardana), 19.30 h

ConCert optIMIstA, amb 
Tomeu Penya. Al Far, 22 h  

Pineda de Mar
tALLer InFAntIL: FLors I 
pLAntes De pAper
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Biblioteca Poblenou. 18 h

revetLLA popuLAr DeL 
bArrI De Les Creus
Durant tot el dia. Sopar i ball a la 
nit. Plaça de les Creus. Activitats 
tot el cap de semana.

Arts D‘estIu: MAg LArI 
preSenta “lari poppinS”
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h

santa susanna
boMboLLes, A CàrreC DeL 
CIrC petIt. A la plaça Catalunya.
18,30 h a 20 h. 

Palafolls
pujADA AL turo D‘en serrA 
Hora i punt de trobada a les 
20.45h davant de l‘antiga escola 
de Sant Genis.

DIA 23
Calella
revetLLA De sAnt jAuMe, 
sopAr I ConCurs De 
FAnALets. Al passeig de Manuel 
Puigvert, 21 h

AuDICIó De sArDAnes 
A CàrreC De LA CobLA 
ConteMporànIA.  I a les 22 h

Pineda de Mar
Iv pIneDA ressonA. Trobada 
de grups de percussió d‘arreu de 
Catalunya: actuacions, cercavila, 
sopar i fi de festa amb DJ.
Pati de Can Comas

DIA 24
Calella  
AuDICIó De sArDAnes 

A CàrreC De LA CobLA 
MeDIterrànIA. Al passeig de 
Manuel Puigvert, 19.30 h

Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
A la plaça de les Mèlies. 19.30 h

DIes 25 I 31
Malgrat de Mar
bALLADA De sArDAnes A CAn 
CAMpAssoL. 20:30 h

DIA 25
Palafolls
exCursIó en bICICLetA per 
AnAr A veure eLs FoCs De 
bLAnes. Se sortira a les 21 h des 
de la plaça Joaquim Ruyra. 

DIA 27 
Tordera
FestIvAL MuLtIpoLAr. 
Passejada literària “Tordera, 
paisatges emocionals” amb Quim 
Haro, Elena Serra i Joan Colomer 
Camarassa i la col·laboració de 
l’ACR Pere Cot. A les 21.30 h des
de la Biblioteca de Tordera. 

DIes 28, 29, 30 I 31
santa susanna
FeM’16 sAntA susAnnA. I Fira 
Familiar, al Torrentó de Can Gelat.

DIes 29 I 30
Palafolls
MerCAt De LLIbres De 
segonA Mà De L‘AMpA Ins 
Font DeL Ferro.
A la plaça de el Cafè de 19  - 22 h.

DIA 29
Pineda de Mar
Arts D‘estIu: ConCert 
D‘AInhoA ArtetA
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h

Calella
ACtuACIó per A LA MAInADA 
Al passeig de Manuel Puigvert, 
17 h

22es HavanereS de pequÍn 
AMb eLs pesCADors De 
l’eScala i port-Bo. 
A la riera de Capaspre, 21.30 h

ConCert LLACh I serrAt 
A LA LLuM DeL FAr, AMb 
IhsAnLuLu. Al Far, 22 h 

Tordera
ACtIvItAts De tArDA I nIt A 
sAnt ponÇ

AuDICIó De sArDAnes AMb 
LA CobLA bAIx eMporDà. 
A les 22 h a la plaça de l’Església.

DIA 30
Palafolls
ApLeC MArIA sAbAterA 2016

A les 20 h, actuació de la Cobla 
Conrad saló i de la Cobla 
palafolls.  
A les 21.30 h es podra gaudir
del repertori de la Cobla de 
premià i la Cobla palafolls. 

Pineda de Mar
vII trobADA De bArques A 
veLA LLAtInA
Platja dels Pescadors (matí)

revetLLA popuLAr De L‘AC 
ntra. Sra. de loS doloreS y 
el criSto yacente
Av. Hispanitat (davant de Cal 
Vedat). Tarda-nit

5a CAntADA D‘hAvAneres
Platja dels Pescadors. 22 h

Calella
22a nIt MArInerA a benefici 
de la Creu Roja, amb el grup 
Les Veus del Mar. Al passeig de 
Manuel Puigvert, 21 h

Tordera
ConFerÈnCIA De FestA 
MAjor sobre Cal Terrassà a les 
19:30 h al Teatre Clavé. 

bALLs trADICIonALs.  A les 
22h a la plaça de l’Església amb el 
grup Nou Quartet. 

DIA 31
Calella
espeCtACLe street DAnCe
A la plaça de l’Ajuntament, 18 h

AuDICIó De sArDAnes
Al passeig de Manuel Puigvert, 
19 h

Pineda de Mar
AuDICIó De sArDAnes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h

Malgrat de Mar
trIAtLó popuLAr
Comença a la plaça Xesco Boix 
9:15 h

DIes 5, 6, 7 I 8 D’Agost
Tordera
FestA De sAnt DAnIeL. FestA 
major de jalpÍ. A la pista 
Mina Jalpí. Activitats populars i 
tradicionals.

l’aGENDa

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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Dr. JOSEP MarèS BErMúDEZ
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Salut

En la primera setmana de 
juliol encara hi ha sis nens 
ingressats a Catalunya per 

símptomes neurològics deguts a la 
infecció per enterovirus, tres d’ells a 
la UCI. L’evolució és favorable. Fins 
ara s’han comunicat un total de 104 
nens menors de 6 anys afectats per 
aquesta manifestació neurològica 
de l’enterovirus. Afortunadament 
en la gran majoria dels casos la re-
solució ha estat completa i sense 
seqüeles.

Els enterovirus són un tipus 
de virus que circulen àmpliament 
entre la població. Són la causa més 
freqüent de les síndromes febrils 
que pateixen els nens, i produeixen 
malalties habitualment molt benig-
nes com la coneguda malaltia boca-
mà-peu, la herpangina o quadres de 
faringitis, processos febrils amb af-
tes bucals, amb erupcions cutànies 
diverses, de vegades amb vòmits o 
diarrea i molt ocasionalment me-
ningitis vírica. Habitualment, l’evo-
lució d’aquestes infeccions és lleu, es 
resol espontàniament i sense seqüe-
les. En rares ocasions, s’ha observat 
l’aparició de quadres neurològics 
més greus però la major part d’in-
feccions per enterovirus no provo-
quen alteracions neurològiques i, si 
ho fan, solen ser quadres lleus. 

Hi ha més de 100 tipus diferents 
d’enterovirus, que provoquen simp-
tomatologia diversa, i en els darrers 
anys s’han descrit en països com 
EEUU, Canadà i en alguns països 
europeus la circulació temporal en 

determinades regions d’alguns tipus 
associats a quadres més greus i amb 
símptomes neurològics.

Al febrer de 2016 es va produir 
a Catalunya un cas amb lesions 
neurològiques greus i amb seqüe-
les permanents produït pel tipus 
d’enterovirus D68. No s’ha detectat 
cap cas més per aquest tipus viral 
i per tant ha estat un cas aïllat que 
no te cap relació amb els casos que 
s’han produït posteriorment. A 
partir del més d’abril es varen co-
mençar a detectar casos de nens 
amb infecció per altres enterovi-
rus amb símptomes neurològics a 
conseqüència d’una inflamació del 
cervell anomenada rombencefali-
tis. Aquestes infeccions han estat 
produïdes per enterovirus del tipus 
A, podent-se identificar en alguns 
nens el tipus A71. La gran majoria 
de les infeccions per aquest tipus vi-
ral afortunadament no provoquen 
símptomes neurològics, però per 
raons no ben conegudes, en alguns 
nens sí ho acaben fent. Aquests 
nens presenten somnolència molt 
marcada, tremolors, sacsejades, de-
bilitat, dificultats per caminar o per 
empassar, tot plegat acompanyat de 
febre i eventualment d’erupcions a 
la pell i butllofes a la boca. Així i tot 
la gran majoria d’aquests nens es re-
cuperen sense seqüeles. Però alguns 
d’ells, degut a que la inflamació del 
cervell afecta el tronc cerebral que 
controla les funcions vitals com la 
parla, la deglució i la respiració, po-
den requerir suport respiratori amb 
ingrés a la UCI fins la resolució dels 
símptomes.

Per aquest motiu el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya ha activat una comissió 
de seguiment formada per experts 

pediatres i microbiòlegs, ha esta-
blert un protocol de detecció i trac-
tament precoç dels quadres amb 
afectació neurològica més greu, que 
s’ha remès al conjunt de la xarxa as-
sistencial de tot el país, i ha reforçat 
la vigilància epidemiològica. Tots el 
centres sanitaris de Catalunya estan 
en alerta per la detecció dels casos 
sospitosos i comparteixen un proto-
col únic d’actuació en cas de sospita 
d’un nen amb símptomes.

Els nens sans poden i tenen que 
fer vida normal, anar a la escola, a 
les activitats extraescolars, a l’esplai, 
de colònies... Només en cas que un 
nen o nena tingui febre, cal que es 
quedi a casa i que s’eviti el contacte 
amb altres nens petits mentre duri 
el procés febril. Per evitar el contagi 
cal reforçar les mesures higièniques 
que ja són molt habituals en les es-
coles o llars del nostre país: rentar-se 
freqüentment les mans amb aigua i 
sabó o solucions alcohòliques, espe-
cialment després d’anar al lavabo i 
canviar bolquers; tapar-se la boca i 
el nas amb un mocador d’un sol ús 
en cas d’esternut, o bé amb la part 
interna del colze, però mai amb les 
mans, ja que és la via de contagi del 
virus a altres persones.

Tot i l’alarma social generada per 
la detecció en aquests mesos d’un 
nombre més elevat de nens amb 
símptomes neurològics més greus i 
inusuals, la resolució d’aquests qua-
dres està essent molt bona, el pro-
tocol d’actuació ha permès unificar 
els tractaments a tots els centres, la 
majoria dels nens amb infecció no 
presenten símptomes neurològics, 
i el nombre de nous casos ja s’està 
reduint molt ràpidament en les últi-
mes setmanes. Cal estar alerta, però 
podem estar tranquils. yy

Podem estar tranquils amb 
el brot d’enterovirus?
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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 - 8.46 - 9.45 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 15.45 - 16.15 - 18.15 - 19.45 - 20.14 - 22.18 
FEINERS (dIRECTES): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

FESTIUS (TRANSBORd: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13

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 - 21.45 (cada 20 minuts)
 ESTACIó dE RENFE (BLANES)  g BLANES CENTRE  g LLORET
FEINERS: 7.00 - 21.15 (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

 BLANES (ESTACIó DE BUS)  g BARCELONA (AEROPORT DEL PRAT)
3.30 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 9.30 - 10. 00 - 12.30 - 14.30 - 15.45 - 17.00 - 19.00

 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

 BARCELONA (AEROPORT DEL PRAT)  g BLANES (ESTACIó DE BUS)
09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 15.15 - 16.15 - 16.40 - 18.15 - 19.45 - 22.30 
 LLORET (ESTACIó dE BUS) g GIRONA
FEINERS: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
dISSABTES FEINERS: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / dIUMENGES I FESTIUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GIRONA (ESTACIó dE BUS) g LLORET
FEINERS: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
dISSABTES FEINERS: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / dIUMENGES I FESTIUS: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30

 LLORET (ESTACIó DE BUS)  g BARCELONA
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 BARCELONA  g LLORET (ESTACIó DE BUS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
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farmàcies de guàrdia
BlaNES

llOrEt

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Juliol / Agost

Juliol / Agost

FarMàCIa aDEll
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FarMàCIa PuJOl
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FarMàCIa OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FarMàCIa BartrINa
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FarMàCIa SurEDa-CaSaMOr
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FarMàCIa raMON
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FarMàCIa turON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FarMàCIa MOrEll
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FarMàCIa GuIllEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FarMàCIa GrIMa
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FarMàCIa altIMIr
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

FarMàCIa 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
FarMàCIa S. MOrEra
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
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Diumenge
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Dijous
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Diumenge
Dilluns
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ECONOMIa lOCal

50è aniversari

Novetats a Water World
Benzinera Santa anna

les noves Water pistes

BlaNES

La benzinera Santa Anna del 
carrer Anselm Clavé de Blanes 
ha celebrat a finals de juny els 
50 anys de la seva obertura. Va 
obrir el 1966 i l’han portada di-
verses generacions de la família 
Canaleta.

Per celebrar-ho, durant una 
setmana, van organitzar diver-
sos sortejos entre els seus clients. 
L’establiment té 9 treballadors i té 
obert les 24h del dia.

Durant molts anys van ser 
una benzinera Campsa, com totes 
perquè hi havia monopoli. Actu-
alment són establiment BP. yy

llOrEt DE Mar

Water World Lloret viu 
aquest estiu la seva 32a tempora-
da. Aquest hivern s’han canviat 
les pistes toves. El parc aquàtic 
té un total de 25 atraccions per a 
tota la família.

Cada cop s’utilitzen més les 
noves tecnologies per rebre in-
formació i per comprar les en-
trades. Aquesta temporada, per 
primera vegada, amb la reserva 
feta online ja es pot accedir di-
rectament a les instal·lacions 
sense passar per taquilla. 

Ara, l’únic que cal esperar és 
que el temps acompanyi. El sol i 
la calor són els millors acompa-
nyants dels milers de visitants 
que passen pel parc cada estiu. yy

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 9 h a 9 h (24 h) / de 9:30 a 13:30 h

M. CaBaÑaS
J. MartíNEZ
FàBrEGaS
E. tallaDa
BaSté / cÀNoVES
CàNOVES
M. tallaDa
BOrràS
llaDó
I. ESPINEt 
MaSEtE
S. MOrEra / mASEtE
a. MartíNEZ / LLAdó
PErPINYà
C. CaBaÑaS
MaZó
M. CaBaÑaS
J. MartíNEZ
FàBrEGaS / S. morErA
E. tallaDa
BaSté
CàNOVES
M. tallaDa
BOrràS
llaDó
I. ESPINEt / m. tALLAdA
MaSEtE
S. MOrEra
a. MartíNEZ

de 22 h a 22 h (24h) 
de 9:30 a 13:15 h i de 16:30 a 21:00 h

COSta BraVa

Dofí Jet ofereix una excursió 
d’un dia per conèixer els racons 
de la Costa Brava, de Blanes fins 
a Sant Feliu de Guíxols.

El trajecte es fa en un mo-
dern i ràpid vaixell, l’Emoti-
on Speed Boat. Hi ha sortides 
cada matí des de Santa Susanna, 
s’Abanell, Blanes centre, Santa 
Cristina, Fenals, Lloret, Cala Ca-
nyelles i Tossa de Mar. La torna-
da és a les 16:15 h.

Una excursió que permet 
resseguir metre a metre els pri-
mers quilòmetres de la Costa 
Brava amb les seves platges, els 
penya-segats i la mar brava pi-
cant a les roques. yy

l’autèntica Costa Brava

l’emotion en plena navegació
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE lA MARINA
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 1 VErDurES MONtEllS
Plaça Verdures

 2 aJuNtaMENt DE BlaNES
Passeig de dintre

 3 EVENtIa PrESS
carrer Esperança

 4 PuNt D‘INFOrMaCIó
Plaça catalunya

 5 CaFEtErIa BaCCHIO
Plaça theolongo bacchio

 6 XalOC PErFuMErIES
carrer Ample

 7 FErrEtErIa MEStral
carrer Raval

 8 FaMIlY DENt
carrer de la Fe

 9 E.S. SaNta aNNa
carrer Anselm clavé

 10 CaPraBO
carrer lleida

 11 FarMàCIa NarCíS PuJOl
Plaça Verge del Pilar

 12 BIBlIOtECa COMarCal
Avinguda de catalunya

 13 PaStISSErIa MarINa
Avinguda de catalunya

 14 FarMa Salut
Avinguda Europa

 15 tOtCarN
Avinguda Europa

 16 ESCOla SaFa
carretera de l‘Estació

 17 ràDIO MarINa
ca la Guidó

 18 FarMàCIa turON
ca la Guidó

 19 CIutat ESPOrtIVa BlaNES
Mas cuní

 20 CaPraBO
carrer ses Falques

 21 E.S. SaraS
Avinguda Europa

 22 PaStISSErIa GutIérrEZ
Guilleries / cantonada ter

 23 PaStISSErIa GutIérrEZ
Gavarres

 24 PaStISSErIa GutIérrEZ
Vila de lloret

 25 GalP HOSPItal
Accès costa brava

 26 GalP POlíGON
carretera de 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 OPtIMuS (Ferblanda)
carrer carme

 4 PErFuMErIa XalOC
carrer sant Pere

 5 PEIXatErIa PuJOl
carrer Vicenç bou

 6 FlOrISt. El MuNDO DE CarMEN
Plaça lluís companys

 7 MErCat MuNICIal
carrer sènia del Rabich

 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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ENtrEVISta a lES OBrErES 2016 DE SaNta CrIStINa

“ser obreres de santa Cristina és un orgull”
aNNa GIBErNau

La diada més esperada pels lloretencs i 
lloretenques durant la Festa Major del 
poble és la de Santa Cristina, la seva 
patrona. Actes com la processó a l’ermita 
de Santa Cristina, el Ball de Plaça, o la 
regata del S’amorra amorra són els més 
coneguts. Un dels fets amb més expecta-
ció dels últims anys és conèixer les quatre 
obreres que representaran l’Obreria de 
Santa Cristina i ballaran el Ball de Pla-
ça, una tradició amb segles d’història. 
Aquest any les Obreres de Santa Cristina 
són la Paula Blanch, la Marta Esqueu, 
la Júlia Martínez i la Mireia Jolis. 

Quina va ser la primera reacció 
que vau tenir quan us van comuni-
car que seríeu les obreres d’aquest 
2016?

Paula Blanch: Molta il·lusió. A més 
vaig poder compartir el moment 
amb la Júlia que és la tercera obre-
ra i ens vam emocionar molt, fins i 
tot amb alguns plors. Per a la meva 
família també és una tradició molt 
arrelada ja que els meus pares, les 
meves cosines i les meves tietes van 
ballar el Ball de Plaça. Poder ser pro-
tagonista d’aquesta experiència és 
molt bonic.

Júlia Martínez: La primera reacció 
va ser cridar i abraçar-nos. Un cop 
ho tens assimilat del tot fa molta il-
lusió.

Marta Esqueu: Molta emoció. Al 
principi costa de creure i és a partir 
de l’Aplec dels Perdons quan real-
ment ho comences a assimilar. 

Mireia Jolis: Al principi no n’ets gai-
re conscient. Estàs nerviosa i et fa 
il·lusió però també estàs una mica 
espantada. 

Quan i per què vau decidir que vol-
dríeu ser obreres?

M.J: Des de que ets petita que a casa 
parlen de la tradició i també vas a 
veure el Ball de Plaça. Si ho vius des 
de sempre fa il·lusió i a partir dels 
setze anys, que és quan pots escriure 
la carta per demanar ser obrera, ja 
t’ho planteges seriosament i decidei-
xes tirar endavant. 

J.M: Totes ho hem viscut des de peti-
tes i crec que això dóna un punt d’il-
lusió per voler arribar a ser obrera.
 
P.B: En el meu cas, sí que s’ha viscut 
molt a la família i fa gràcia poder 
formar-ne part. 

Què s’ha de fer per poder arribar a 
ser obrera?

M.E: S’ha d’escriure una carta a 
l’Obreria que es pot començar a fer 
a partir dels 16 anys. S’envia cada 
any fins als 22 anys. En aquesta carta 

has d’expressar quines són les teves 
motivacions per voler arribar a ser 
obrera en un futur. També es valora 
la teva implicació amb els actes que 
realitzi l’Obreria.

P.B: És important ser constant amb 
les cartes i sentir la tradició. 

Ara que ho sou, que és per a vosal-
tres ser obreres?

J.M: Per a mi és una alegria i el fet 
de viure-ho amb les amigues i amb 
la resta de la gent que t’anima fa que 
l’emoció es multipliqui. 

M.E: Crec que totes també compar-
tim un sentiment d’orgull. 

M.J: I de responsabilitat, perquè és 
un càrrec que et demana certa im-
plicació amb els actes que pugui or-
ganitzar l’Obreria, ja que en alguns 
hi hem d’assistir com a representants 
de l’entitat. 

Podeu explicar breument quina és 
la tradició del Ball de Plaça?

M.E: El Ball de Plaça representa la 
llegenda d’un musulmà que demana 
la mà a una cristiana. Li ofereix una 
almorratxa i ella en senyal de rebuig 
la trenca. Llavors la tradició diu que 
si no se’t trenca l’almorratxa, no et 
casaràs. 

M.J: El ball simula la tradició. Per 
exemple, la primera volta la fem 
agafades amb la parella i  representa 
el festeig i el moment que trenquem 
l’almorratxa fa referència al rebuig. 
Diria que els primers registres del Ball 
de plaça es remunten al 1500 i al llarg 
dels anys també hi ha hagut canvis. 
Antigament es feia a la Plaça d’Espa-
nya i els dies de Santa Cristina, Sant 
Jaume i Sant Elm tenien obreres dife-
rents. Cada dia es feia el ball amb les 
obreres de cada Obreria però amb els 
anys es va anar perdent menys les de 
Santa Cristina que s’han mantingut. 

El Ball de Plaça és un dels actes 
més coneguts de la Festa Major de 
Lloret. Podeu dir alguns altres en 
els que les obreres hagin de parti-
cipar?

P.B: Es comença amb L’Aplec dels 
Perdons que és quan es fa el relleu 
de les obreres, després ve l’Aplec de la 
Sardana i la participació a la Marxa 
de les Ermites, que organitza el Xino 
Xano. Aquests són els que es repetei-
xen cada any.  

M.J: A més també ens conviden a 
certes celebracions que vagin sorgint 
com els sopars o concerts de l’estiu. 
El dia abans de Santa Cristina també 
anem a netejar l’ermita o participem 
en el sorteig de la posició dels llaguts 
de la regata. 

Des que us ho van comunicar, 
quins han estat els primers prepa-
ratius que heu fet?

M.J: El primer de tot és pensar qui 
serà el teu ballador. 

M.E: Després has de començar a 
mirar vestits i sabates, a preparar el 
vano o pensar quin pentinat et faràs. 

J.M: També has de pensar en el re-
gal que fem als angelets que ens 
acompanyen al matí a Santa Cristi-
na o pensar l’ofrena que realitzem a 
l’ermita.

Per què heu escollit a en Francesc 
Farré, en Kevin Felip, l’Àlex Mas-
grau i en Sergi Perpinyà com a ba-
lladors?

P.B: Crec que necessites confiança i 
compenetració amb el teu ballador i 
amb en Francesc estaré molt a gust. 
De fet aquests mesos que ens hem 
estat preparant, sempre m’ha fet cos-
tat. Som molt amics. 

M.E: Des de petits que amb en Ke-
vin dèiem que si algun dia ballava li 

demanaria a ell. Als dos també ens fa 
molta il·lusió.  Com ha dit la Paula, el 
ballador ha de ser una persona a qui 
li tinguis molta confiança, perquè és 
una cosa compartida.

J.M: Amb l’Àlex som amics de tota la 
vida i sempre ens hem portat molt 
bé. Porta molt bon rotllo i necessito 
al meu costat algú que em doni bo-
nes vibracions. 

M.J: Busques algú amb qui tinguis 
confiança, que et pugui tranquil·lit-
zar en aquell moment de nervis a la 
plaça i que ho puguem compartir 
els dos. Cadascú de nosaltres té una 
història una mica diferent per esco-
llir: amics de tota la vida, la parella o 
promeses de petits. Tot el que volem 
és que els vuit ho gaudim al màxim.

Quina experiència i record espe-
reu emportar-vos d’aquest any?

P.B: Aprofitar tots els actes, perquè 
estem veient que passa molt ràpid. 
Tenir un record bonic de tot en ge-
neral i que el dia del ball surti tot bé. 

M.J: Durant la festa, que tot vagi bé 
i que ho puguem gaudir al màxim. 
En general esperem recordar una 
experiència bonica i el fet que tots 
vuit ens portem bé, li dóna un valor 
més emotiu. 

M.E: Espero emportar-me una ex-
periència molt maca i que hi puguin 
estar les màximes persones do-
nant-nos suport. També m’agradaria 
mantenir aquesta nova relació que 
s’ha format entre nosaltres.  

J.M: El que més m’agradaria és no 
estar massa nerviosa i poder-ho 
gaudir. I sobretot, tenir la calma que 
es necessita per viure-ho al màxim. 
Crec que en general el que esperem 
és viure-ho amb molta alegria i que 
la gent que ho comparteix amb no-
saltres també ho visqui de la mateixa 
manera. yy

les quatre obreres a la plaça de la Vila. Foto anna Gibernau

OBrErES SaNta CrIStINa

2004
1. Neus Ferrer Magí

2. Montserrat Vidal Soler
3. Gemma Oms Hernàndez

4. Mireia Costa Romeo

2005
1. Eva Serrano

2. Marta Muñoz
3. Muguet Ramos
4. Marta Vellvehí

2006
1. Roser Martínez Mas
2. Mireia Puig Reyné

3. Cristina Pastor Vieites
4. Agnès Moretones Barnés

2007
1. Cristina Castells Sala

2. Annabel Bandrich Mulero
3. Marina Nicolàs Abellan

4. Júlia Lloveras Bernat

2008
1. Roser Ribas Cano

2. Cristina Lloveras Ferrer
3. Núria Ribas Baltrons

4. Gemma Fàbregas Orench 

2009
1. Laia Pau Romaní
2. Laura Garcia Prat

3. Mireia Tormo Penella
4. Laura Baltrons Fàbregas

2010
1. Cristina Fornaguera Puigvert  

2. Marta Costa Xapellí
3. Mariona Riera Gruart
4. Cristina Ferrer Oller

2011
1. Roser Frigola Llambí  

2. Alba Blázquez Fàbregas
3. Anna Pons Valls 
4. Laia Riera Riera

2012
1. Mar Escrig Mercader  
2. Núria Carreras Gruart 

3. Marina Leal Mas 
4. Anna Garcia Gelabert

2013
1. Laura Codina Pena  

2. Marta Schilling Margelí  
3. Carla Ferrer Oller
4. Anna Ferron Puig

2014
1. Mireia Fornaguera Puigvert  

2. Sandra Palau Expósito  
3. Marina Lloveras Ferrer 

4. Maria Babí Lladós 

2015
1. Mireia Ribas Cano  

2. Míriam Gisbert Valls  
3. Clàudia Portavella Camprubí 

4. Anna Austrich Comas


