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Foc al Turó del Vilar

Política P. 3

Joan Gou deixa l’aJunTamenT 
EsPorts P.32

enTReViSTa a maRC munieSa
El jugador lloretenc, ex del FC Barcelona, afronta la quarta 
temporada a Anglaterra, concretament a l’Stoke City.

El fins ara regidor de Turisme de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha deixat el 
càrrec en un ple extraordinari fet aquest agost.

nylstar penja d’un fil
Màxima preocupació a Blanes per la si-
tuació de l’antiga SAFA.

Els treballadors de Nylstar s’han mo-
bilitzat aquestes darreres setmanes per 
evitar el tancament de l’empresa.

El cas ha arribat a l’Ajuntament i al 
Parlament. El suport de la ciutadania 
va quedar demostrat en la manifesta-
ció del dia 27 de juliol. El que hi ha ha-
gut aquestes darreres setmanes ha es-
tat un autèntic ball de xifres quan s’ha 
parlat dels treballadors afectats o no 
per l’ERO d’extinció, que finalment s’ha 
transformat en un ERO de suspensió.

Tots els grups polítics de l’ajuntament 
de Blanes han signat un document on 
es comprometen a mantenir en el nou 
POUM els terrenys de l’antiga SAFA 
com a zona industrial.

A partir del 16 d’agost, els 180 treballa-
dors afectats per l’ERO de suspensió ja 
poden portar els papers al Servei Cata-
là d’Ocupació.

Actuació d’un helicòpter bombarder. Foto Yoyo

El diumenge 24 de juliol hi havia temperatura alta, humitat baixa i vent de marinada, les condicions “òptimes” per a facilitar el desenvolu-
pament d’un incendi forestal. El foc del Vilar es va declarar a la una del migdia i en les tasques d’extinció hi van participar 50 unitats terres-
tres i una dotzena d’aèries dels Bombers de la Generalitat. Les hectàrees cremades van ser poc més de 26, i el nombre de persones evacuades, 
més de 300. més informació a la pàgina 8

Manifestació del 27-J. Foto Javier Calvete
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costa brava

La Costa Brava és un territori 
ple de racons, secrets i detalls, un 
territori que comença al Rosselló, 
passa per les comarques de l’Alt i 
el Baix Empordà fins arribar a la 
Selva. Batejada així per Ferran 
Agulló, té en la natura i el mar els 
seus principals protagonistes. El 
seu litoral amaga algunes de les 
platges més belles de la Mediterrà-
nia, sense oblidar el caràcter sin-
gular de les seves viles.

1001 Curiositats de la Costa 
Brava fa un recull del bo i millor 

d’aquest particular territori en 
forma de petites pinzellades que, 
com si fossin les onades d’una 
cala, arriben al lector perquè pu-
gui gaudir de les històries que 
s’amaguen entre els pins arrelats a 
les roques esquerpes del seu lito-
ral, els xiprers enfilats als marges 
dels seus camps o les atzavares 
dels seus camins de ronda. El seu 
autor és Jordi Arbonés. El pròleg 
és de Sebastià Roig.

Un recorregut que comença 
empès per la força de la tramun-
tana i ens explica històries del 

contraban i l’estraperlo, d’artistes 
maleïts, de turistes de biquinis 
esquifits, de rodatges accidentats, 
de corsaris i pirates, de fets sor-
prenents que han passat a les seves 
viles. També ens fa arribar les veus 
dels seus principals protagonistes: 
el figuerenc Salvador Dalí, el pala-
frugellenc Josep Pla, la pintora de 
Portbou Àngels Santos Torroella... 
i l’empremta que han deixat el seus 
insignes visitants: Truman Capo-
te, Albert Lewin, Ava Gardner...

En el cas concret de Blanes i 
Lloret, es parla, entre d’altres de Sa 
Palomera, la ventada o les mone-
des de l’americano.

Jordi Arbonès –Calella de Pa-
lafrugell,– ha escrit novel·la, con-
te, assaig, teatre, articles i guions 
televisius (TV3-IB3), i ha publicat 
més d’una vintena de llibres. Els 
darrers, Temps interessants (2015) 
un recull d’articles i la novel·la 
històrica Boira negra a Barcelona 
(2016).

Arbonès, va guanyar el 1988 
un dels premis Recvll amb l’obra 
Cresta. “Eren uns premis dels què 
havia sentit molt a parlar. Em van 
ajudar en els inicis. Vaig veure que 
anava pel bon camí”. Jordi Arbo-
nès, és per tant, un altre escriptor 
consagrat que va començar el seu 
camí als premis literaris de Blanes.

Sebastià Roig és el prologuista. 
Va néixer a Figueres el 1965. Es-
criptor, ha publicat novel·les per 
a adults, llibres infantils, assaigs i 
monografies, a més d’estudis so-
bre els còmics, la ciència-ficció i la 
fantasia. Entre d’altres, ha guanyat 
el Premi Joaquim Ruyra el 2010. yy
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Fragment de la portada del llibre

La diferència entre dos focs 1979 – 2016

El 7 d’agost de 1979, un incendi forestal va arribar a la urbanització 
dels Pinars de Lloret de Mar. Van morir 21 persones.

El 24 de juliol de 2016 un incendi forestal ha arribat al Vilar, amena-
çant la urbanització de Sant Daniel i el paratge de Sant Pere del Bosc. 
No hi ha danys personals.

Després que Catalunya patís una onada d’incendis forestals devas-
tadors, escarmentats pels enormes danys patits, es va iniciar el camí 
per dotar any rere any, de forma persistent i eficaç un cos de Bom-
bers amb mitjans adequats per lluitar contra els incendis forestals. És 
per això que avui podem celebrar la gran diferència entre aquests dos 
incendis. 

Un admirable desplegament dels mitjans aeris i terrestres dels Bom-
bers de la Generalitat, ajudats a mitja tarda pels hidroavions del Mi-
nisteri d’Agricultura, i la cooperació dels voluntaris de les Agrupaci-
ons de Defensa Forestal, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra, 
ens han fet sentir agraïts i orgullosos dels nostres Serveis Públics.  

La voluntat i capacitat dels equips humans no eren pas menors el 
1979. La diferència significativa ha estat el bon equipament tant de 
terra com aeri. 

Juntament amb l’agraïment als equips humans que ara han apa-
gat el foc, cal agrair també l’esforç dels responsables polítics que des 
d’aquells anys i tots els següents ho han fet possible al procurar els re-
cursos necessaris.

Sovint tenim motius per queixar-nos dels serveis que les administra-
cions ens proporcionen. Aquesta vegada no és així i és just de reco-
nèixer-ho. yy
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MoisÉs García - llorEt DE Mar

Canvis en l’equip de govern de 
Lloret de Mar. Joan Gou ha decidit 
posar el punt final a la seva etapa 
política, un any després de la seva 
entrada al consistori amb el grup 
de Convergència. Era el responsa-
ble de l’àrea de Turisme i del Casal 
de la Gent Gran. Gou considera 
que no és capaç de canviar el mo-
del turístic de la destinació, tenint 
en compte les dificultats que exis-
teixen. 

 La renúncia del convergent es 
va formalitzar en un ple extraor-
dinari. Va ser una sessió molt dife-
rent de les habituals. Tots els grups 
van adoptar una mateixa posició i 
van deixar de banda les disputes i 
debats polítics, típics de qualsevol 
plenari. Els diferents portaveus de 
l’oposició que van intervenir van 
agrair la tasca realitzada per Joan 
Gou i, fins i tot, van demanar que 
s’ho repensés i no marxés. 

 Marc Fuertes, del MILLOR, 

va recordar que durant la passada 
legislatura demanaven dimissions 
de diferents membres de l’equip de 
govern i que, ara, és tot el contrari, 
“ja que no volem que Gou aban-
doni el seu lloc”. A més, Fuertes 
considera necessari que es portin 
a debat les dificultats que presenta 
el turisme a Lloret i que han supo-
sat la renúncia del regidor. Per la 
seva part, Xavier Rodríguez Paci-
os, d’ICV-EUiA, va destacar l’ho-
nestedat del convergent i el seu 
grau de compliment dels acords 
als quals van arribar durant aquest 
any. D’altra banda, Jordi Hernán-
dez, de Ciutadans, de la mateixa 
manera que Enric Martínez, regi-
dor no adscrit, van valorar de ma-
nera positiva el seu bon humor i 
van lamentar que se n’anés.  

 Pel que fa als socis de go-
vern, Antonio Lorente, del PSC, 
durant el plenari, va remarcar la 
seva dedicació i serveis prestats 
a Lloret, més enllà de la seva eta-
pa com a regidor. Jordi Orobitg, 
d’ERC-Avancem, va assenyalar 
diferents fites assolides per Gou 
que considera difícils, com el pàr-
quing d’autobusos o els estatuts de 
Lloret Turisme. 

 Serà l’alcalde, Jaume Dulsat, 
qui assumirà l’àrea de Turisme. 
En el plenari també va fer ús de 
la paraula. Va parafrasejar Leo-
nardo Da Vinci, en referència a 
la tasca de Joan Gou: “els homes 
genials comencen les grans obres, 
els homes treballadors les acaben, 
i espero ser capaç d’acabar aquesta 
gran obra”.   

 Totes aquestes intervencions 
van provocar l’emoció de Joan 
Gou, que es va acomiadar fent 
una reflexió sobre el turisme de 
la destinació. Considera que hi ha 
tres punts clau: no criminalitzar ni 
prohibir el turisme juvenil, incre-
mentar el civisme dels lloretencs 
i planificar els negocis a llarg ter-
mini. A més, creu que és necessari 
implantar una marca de ciutat, “la 
més coneguda és la de turisme de 
borratxera, una marca que no ens 
va costar res, no va ser necessari 
fer un concurs per triar-la i do-

nar-la a conèixer. Costarà molts 
anys a netejar aquesta imatge” 

 El lloc que queda vacant des-
prés de la renúncia de Gou l’ocu-

parà el número 7 de la llista de 
Convergència. Es tracta de Jordi 
Sais. La seva entrada al consistori 
es formalitzarà durant la pròxima 
sessió plenària. yy

“la marca més coneguda de lloret de mar és la del 
turisme de borratxera”

darrer ple de Joan Gou. Foto M.a. Comas

«costarà molts anys netejar 
la imatge que es té de lloret 

de Mar»

«l’alcalde Jaume 
Dulsat assumirà les 

responsabilitats de l’àrea de 
turisme»
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la cròNica - aNNa GibErNau

El dia central de la Festa Major 
de Lloret començava amb la tra-
dicional processó marítima fins 
a la platja de Santa Cristina. Una 
vegada cantada La Salve, s’inici-
ava la 30a edició de la regata del 
S’Amorra Amorra en categoria 
masculina. Aquest any, sense in-
cidències entre les embarcacions, 
els guanyadors van ser l’Obreria 
de Santa Cristina seguits dels 
Club Rem Pescadors i del Club 
Marina Casinet. Enmig de l’eufò-
ria dels guanyadors es va haver de 
realitzar el canvi amb les noies per 
poder fer la regata en categoria 
femenina. Aquesta és una novetat 
respecte als anys anteriors, quan 
la regata de les noies es feia en el 
moment que la processó tornava 
cap a la platja de Lloret. Les vence-
dores de la categoria de noies van 
ser el Club Marina Casinet, seguit 
de l’Obreria de Santa Cristina i del 
Club Rem Pescadors. Una vegada 
van finalitzar totes les regates, la 
processó, que ja es trobava desem-
barcada a la sorra, va continuar el 
recorregut. Entre les autoritats hi 
havia el president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, que va 
seguir tota la processó i va accep-
tar les salutacions i fotografies que 
els lloretencs i els més curiosos li 

demanaven. A la platja també hi 
va haver la presència de la Plata-
forma ciutadana Aturem la C-32 
per tal de mostrar el rebuig cap a 
l’allargament de l’autopista entre 
Blanes i Lloret. Quan la processó 
va arribar a l’ermita es va iniciar 
una Missa Solemne, presidida pel 
bisbe de Girona. La festivitat va 
continuar amb el tradicional esto-
fat a la Plaça del Pi abans  que la 
processó tornés cap a Lloret.

A la tarda arribava un dels 
moments més esperats: el Ball 
de Plaça. El fet de trobar-se ca-
dires reservades des de les dues 
del migdia, o fins i tot zones re-
partides entre la gent abans que 
les col·loquessin, diu molt de la 
importància que se li dóna. Quan 
els quatre balladors van sortir a la 
plaça, la gent ja esperava amb més 
nervis les quatre obreres. La mú-
sica va començar a sonar i una a 
una, molt elegants totes elles, van 
anar sortint acompanyades dels 
obrers de Santa Cristina. Una de 
les altres novetats d’aquest any va 
ser la presència d’una dona com a 
obrera de Santa Cristina per pri-
mera vegada a la història. Així 
doncs, l’Esther Mas va acompa-
nyar la quarta obrera, Mireia Jolis, 
a la plaça. Un cop els balladors van 

rebre les almorratxes va començar 
el ball amb dues voltes a la plaça i 
el posterior toquen a córrer, molt 
animat per la gent del públic. Un 
dels moments més esperats també 
va ser quan les obreres van llançar 
les almorratxes al centre de la pla-
ça, que la tradició diu que si no es 
trenquen no es casaran. El ball va 
finalitzar amb una salutació de les 
quatre parelles a les autoritats i els 
quatre obrers de Santa Cristina.

Per acabar l’acte, les quatre 
parelles van iniciar una sardana 
al mig de la plaça perquè poste-
riorment tothom qui volgués s’hi 
anés afegint. Amb una gran rotlla-
na ballant sardanes finalitzava un 
dels actes més esperats de la diada 
de Santa Cristina. Aquesta últi-
ma imatge, doncs, representa una 
mostra de la proximitat que hi ha 
entre la festivitat de la patrona i el 
poble.  

La Festa Major, en tot cas, són 
molts més dies i activitats. Actes 
tradicionals que reuneixen els 
lloretencs de tota la vida amb els 
turistes que s’acosten per conèixer 
una mica més de les nostres festes 
i tradicions, perquè les festes de 
Santa Cristina, són passat, present 
i també futur. yy

Ball de plaça 2016. Foto M.a. Comas

regata de Llaguts. Foto M.a. Comas

24 de juliol, Santa CristinasociEtat llorEt DE Mar

Carles Puigdemont 

Festa i foc

Centenari del Santíssim

puigdemont a l’ajuntament. Foto M.a. Comas

el fum del foc de Blanes en plena festa. M.a. Comas

Benedicció de la majòlica. Foto M.a. Comas

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va viure 
amb la màxima intensitat el 
matí de Santa Cristina. Puigde-

mont va signar en el llibre d’ho-
nor i va rebre una reproducció 
de la Dona Marinera. Després 
va participar en tots els actes. yy

Els lloretencs van viure la dia-
da de Santa Cristina amb un ull 
posat al cel. A partir de migdia, 
l’incendi de Blanes, que amena-
çava el terme municipal, va mo-

bilitzar autoritats i voluntaris de 
l’ADF que van haver de deixar la 
festa en un segon pla. A la imat-
ge, la tornada de la processó 
amb el fum de fons. yy

El Bisbe de Girona va beneir la 
majòlica dedicada a la Mare de 
Deu de Montserrat, oferta pel 
Club Marina-Casinet, i obra de 
dos dels seus socis i components 
de la Junta: l’artista-pintor Josep 

Maria Barba Tarafa i el ceramis-
ta Joan Bernat Montero. Joan 
Domènech va fer una conferèn-
cia citant els orígens de la ca-
pella finançada per l’americano 
Narcís Gelats. yy
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llorEt DE Mar

Un espectacle que uneix jazz i 
poesia a càrrec de Joan Margarit 
inaugurà el cicle d’estiu a la Bibli-
oteca de Lloret. Les activitats es 
fan al pati Anglès de l’equipament 
cultural.

El cicle comptà amb un altre 
concert de jazz, el 21 de juliol. Es 
tracta d’Afterglow a càrrec de Lau-
ra Simó & Francesc Capella Trio. 
La barcelonina Laura Simó, una 
de les vocalistes imprescindibles 
del panorama jazzístic del nostre 
país i que el mateix Tete Monto-
liu va considerar-la com la cantant 
que millor ‘deia’ el jazz per aques-
tes latituds per la seva versatilitat i 

l’amplitud de registres, ha arribat 
a Lloret acompanyada d’un trio 
de consolidat ofici, comandat al 
piano pel mestre Francesc Cape-
lla, amb qui Simó ja fa temps que 
col·labora. 

Pel 8 de juliol i el 12 d’agost 
s’ha programat òpera. El diven-
dres 8 de juliol es va fer a la plaça 
Pere Torrent la retransmissió en 
directe des de Liceu de l’òpera La 
Bohème de Giaccomo Puccini. 

El divendres 12 d’agost Els 
Amics de l’Òpera de Girona om-
pliran el pati Anglès de la Bibliote-
ca de lírica. L‘òpera surt al carrer, 
tindrà com a escenari la Bibliote-

ca de Lloret, i amb les veus de les 
sopranos Maria Casado i Maite 
Mer, la mezzosoprano Georgi-
na Reyner, el baríton Joan Gar-
cia-Gomà i acompanyats al piano 
per Santi Escura, oferiran un re-
cull d’àries, duets i tercets d’òperes 
cèlebres.

El cicle d’espectacles d’estiu a la 
Biblioteca es tancarà el dijous 29 
de setembre amb l’espectacle Pa-
raula de vi, que proposa als assis-
tents un maridatge entre literatura 
i vi amb l’escriptor Miquel Martín 
i l’actriu Olga Cercós. Aquesta 
activitat es farà a les 20.00 h a la 
sala polivalent i, per raons d’afora-
ment, cal inscripció prèvia. yy

blaNEs

L’artista novaiorquesa, esta-
blerta al Maresme,  Monica Gre-
en, va oferir un concert en el que 
va mostrar en tot moment la seva 
capacitat vocal i una gran conne-
xió amb el públic. Les entrades per 
aquest concert estaven esgotades 
des de fa dues setmanes i fins a 
220 persones van omplir la platea 
i llotges. 

Igual que l’any passat, el con-
cert inaugural de Les Nits de Ma-
rimutra es va fer en col·laboració 
amb PID Foundation (http://www.
pidfoundationbcn.org/), una orga-
nització sense ànim de lucre que 
té com a objectiu promoure el co-
neixement i la recerca en les IDP 
(Immunodeficiències Primàries), 
un conjunt de més de 200 malalties 
congènites amb alteració quanti-
tativa i/o funcional dels diferents 
mecanismes implicats en la respos-
ta immunitària i que afecten a 1 de 
cada 2.000 nounats.

El proper concert (13 d’agost) 
serà el que oferirà The Gospel Viu 
Choir i per al qual les entrades estan 
esgotades ja des de fa tres setmanes. 
Els altres concerts programats són 
els de Susanna del Saz (19 d’agost) i 
Marion Harper (27 d’agost).

Els beneficis que genera Les 
Nits de Marimurtra es destinen 
íntegrament a “la protecció i el 
foment dels estudis de biologia 
mediterrània, especialment en bo-
tànica”. yy

espectacles d’estiu a la 
Biblioteca 

les nits de marimurtra
Laura Simó & Francesc Capella trio. Foto M.a. Comas

Monica Green. Foto Fundació Carl Faust
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JoaN fErrEr - blaNEs

Els treballadors de l’antiga 
SAFA s’han mobilitzat aquestes 
darreres setmanes per evitar el 
tancament de l’empresa. El cas ha 
arribat a l’Ajuntament i al Parla-
ment. El suport de la ciutadania 
va quedar demostrat en la ma-
nifestació del dia 27 de juliol. El 
que hi ha hagut aquests darrers 
dies ha estat un autèntic ball de 
xifres quan s’ha parlat dels tre-
balladors afectats o no per l’ERO 
d’extinció, que després s’ha trans-
format en un ERO de suspensió.

Aquesta és la cronologia de la 
crisi a Nylstar:

El 10 de juliol finalitzava un 
ERO de quatre mesos que havia 
afectat en major o menor grau 
tota la plantilla. Pocs dies abans, 
i de manera unilateral, l’empresa 
concedia vacances a tots els tre-
balladors i no reiniciava la pro-
ducció. Al mateix temps, comu-
nicava als sindicats que hi hauria 
un ERO d’extinció de feina que 
afectaria 73 treballadors. 

15 de juliol. Pel dia 15, un 
divendres, hi havia prevista una 
assemblea de treballadors per 
analitzar la situació. El dia abans, 
els responsables de Nylstar, van 
anunciar al comitè d’empresa 
l’acomiadament de 185 persones 
(finalment la xifra va quedar en 
155 acomiadats i 61 persones que 
mantindrien el seu lloc de tre-
ball). L’empresa comunica que no 
té diners per pagar les vacances ni 
als treballadors que es quedin. Co-
mença un mes de negociacions.

21 de juliol. El Ple de l’Ajun-
tament comença amb la lectura 
d’un manifest institucional de 
suport als treballadors i en defen-
sa de la continuïtat de l’empresa. 
L’Ajuntament s’ofereix com a mit-
jancer.

21 de juliol. Reunions a Giro-
na entre representants de la Ge-
neralitat, direcció i treballadors. 
No hi ha acords.

22 de juliol. Una pancarta a la 
façana de l’ajuntament (plaça dels 
Dies Feiners) recorda la situació 

quer viuen més de 200 famílies 
coincidint amb el pregó.

27 de juliol. Manifestació 
multitudinària i visita al Parla-
ment.

La manifestació va sortir de 
les portes de l’empresa i va recor-
rer el centre del municipi, arri-
bant fins al port, per acabar a la 
plaça dels Dies Feiners. Durant la 
protesta, els manifestants es van 
mostrar especialment crítics amb 
el president del Grup Praedium, 
Alfonso Cirera, i no van deixar 
de corejar consignes com “Volem 

treballar i no caritat” o bé “Nyls-
tar unida mai serà vençuda”. 

Els sindicats reclamen al con-
sistori que, sota cap concepte, 
requalifiqui els terrenys en un 
futur. En aquests sentit, l’alcalde 
Miquel Lupiáñez assegura que els 
terrenys sempre seran industri-
als, “aquesta és la voluntat dels 21 
regidors del consistori”, apuntava 
el batlle.

La UGT obre la porta al fet 
que la mateixa plantilla, si deixa 
de cobrar el sou, insti un concurs 
de creditors per aplanar el camí a 

un inversor industrial que pugui 
reflotar la tèxtil. 

Visita al Parlament

La Generalitat busca un in-
versor per a la tèxtil Nylstar que 
permeti “revertir la situació” i ti-
rar endavant l‘empresa. 

La consellera de Treball Do-
lors Bassa assegura que s’està tre-
ballant “cooperativament entre 
diverses conselleries” per poder 
salvar el màxim número de llocs 
de treball. Segons consta a la Ge-
neralitat, les pèrdues de Nylstar 

aquests darrers anys han estat de 
25 MEUR.

Membres del comitè d’em-
presa, acompanyats per les au-
toritats locals, van anar fins a 
l‘hemicicle per seguir la sessió 
de control al Govern, on el dipu-
tat socialista Rafel Bruguera va 
interpel·lar la consellera Dolors 
Bassa sobre els passos que fa el 
Departament per “garantir el fu-
tur” de la tèxtil.

Segons Bassa, “les dues darreres 
reformes laborals no ajuden gens”.

El Govern, segons la conselle-
ra de Treball, creu que la sortida 
de la crisi passa per la reindustri-
alització del país.

1 d’agost. Els grups polítics 
del consistori blanenc es compro-
meten per escrit a mantenir en 
el nou POUM els usos industri-
als per als terrenys de la Nylstar 
per evitar que es pugui especular 
amb els terrenys.

2 d’agost. Comitè d’empresa 
i direcció arriben a un principi 
d’acord per convertir l’ERO d’ex-
tinció que afectava 155 persones 
a un de suspensió per a 180 tre-
balladors. Aquest ERO anirà del 
15 d’agost al 31 de desembre. 
Paral·lelament, l’empresa entra-
ria en concurs de creditors el 31 
d’octubre si no hi ha injecció de 
capital i no es pot reprendre l’ac-
tivitat. 

L’acord també estableix que, 
fins que s’iniciï el concurs de cre-
ditors o es produeixi una injecció 
de capital, l’empresa no podrà 
vendre actius (immobles, ma-
quinària, terrenys, immobilitzat, 
etc.) sense l’autorització del co-
mitè d’empresa.

3 d’agost. Els treballadors de 
Nylstar ratifiquen l’acord amb la 
direcció. 

Un total de 159 treballadors 
dels 216 de la plantilla han parti-
cipat en la votació, 132 dels quals 
s’hi ha posicionat a favor (83%) i 
24 en contra (15%), amb 3 vots en 
blanc. yy

la nylstar penja d’un fil

els manifestants a la plaça dels dies Feiners. Foto Yoyo

Capçalera de la manifestació. Foto Yoyo
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blaNEs

El document revisa el POUM 
del 2010, que una sentència va 
anul·lar. Tot i que la decisió ju-
dicial encara no és ferma, l‘Ajun-
tament ha decidit revisar el Pla 
General per ajustar-lo a les noves 
previsions d‘edificació derivades 
de la crisi i no haver d’aplicar el 
planejament de principi dels anys 
80 si l’actual queda suspès d’una 
manera definitiva. 

Estancament del sector 
immobiliari

Un dels canvis més rellevants 
del nou POUM respecte el del 
2010 és el relatiu al desenvolupa-
ment residencial, que s‘adaptarà a 
l‘actual context d‘estancament del 
sector immobiliari. Mentre que en 
el període 2002-2007 es van cons-
truir una mitjana de 506 habitat-
ges anuals a Blanes, entre 2008 
i 2014 la xifra es va reduir a 189. 
Malgrat el refredament del sector, 
el municipi encara té pendents de 
construir deu sectors residencials, 
que representarien 3.704 nous ha-
bitatges.

L‘avanç del POUM qüestiona 
la necessitat de disposar de tant 
sòl urbanitzable delimitat, és a dir, 
preparat per ser construït, a curt 
termini. Per això, proposa que el 
desenvolupament de sis sectors 
residencials que es preveien al 
nord de la carretera de Lloret o a 
l‘àmbit de s‘Abanell se supediti a 
que l‘Ajuntament així ho decideixi 
en funció de les necessitats de cada 
moment. Fins que aquests sòls es 
programin, doncs, tindran la regu-
lació del sòl no urbanitzable.

La comissió d‘Urbanisme ha 
valorat aquesta modificació, més 

adequada al context actual. No 
obstant, veu convenient que el 
consistori estableixi algunes pautes 
que orientin els futurs desenvolu-
paments i que prioritzi el creixe-
ment de les zones més properes al 
nucli urbà o als seus eixos d‘accés.

Càmpings de la Tordera

El nou POUM de Blanes tam-
bé incorporarà les modificacions 
de planejament que hagi impulsat 
l‘Ajuntament des del 2010 o les que 
es considerin adients per resoldre 
certs conflictes. Dins d‘aquesta 
darrera categoria es troba la regu-

larització dels càmpings situats al 
delta del riu Tordera.

La proposta del municipi és 
canviar la qualificació dels sòls on 
es troben diversos càmpings de 
manera que l’activitat quedi regula-
ritzada. Per fer-ho, s‘acull a la mo-
dificació del Pla director urbanístic 
del sistema costaner (PDUSC). El 
PDUSC és l‘instrument de planeja-
ment que protegeix el litoral cata-
là de la urbanització, però el 2014 
es va introduir un canvi per fer 
compatible aquesta protecció amb 
el manteniment de les activitats 
turístiques preexistents, com ara 

els càmpings. El manteniment és 
possible si el planejament de cada 
municipi així ho decideix.

Els establiments podran mo-
dernitzar i millorar les seves ins-
tal·lacions, sempre que tramitin 
abans un pla especial i presen-
tin plans d’autoprotecció en cas 
d‘inundació. yy

el nou Pla General de Blanes progressa adequadament

 Zona de creixement a llarg termini. Foto Yoyo el nou pOUM regularitzarà la zona dels càmpings. Foto Yoyo

«El nou pla alenteix el 
creixement urbanístic de sis 

zones de la vila»

«Es preveu la regularització 
d’una sèrie de càmpings 
i que les instal·lacions es 

puguin modernitzar»
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Coordinació i eficàcia contra el foc

la cròNica - JoaN fErrEr

Diumenge 24 de juliol, Santa 
Cristina, una del migdia. Tem-
peratura alta, humitat baixa i 
vent de marinada, les condici-
ons “òptimes” per a facilitat el 
desenvolupament d’un incendi 
forestal. La majoria de veïns de 
Blanes, Lloret, Tordera i pobles 
de la rodalia són a la platja o a 
casa seva amb l’aire condicionat 
posat. El principal objectiu, fer el 
vermut, dinar, la migdiada i a la 
tarda-vespre sortir a gaudir de la 
Festa Major de Blanes o Lloret.

En pocs minuts les xarxes so-
cials s’omplen d’imatges amb una 
important columna de fum que 
surt de la zona del Vilar, tot i que 
des de casa, es fa difícil determi-
nar amb exactitud on és el foc. 
Sempre es veu més a la vora del 
que realment és. Aquesta vegada, 
però, era realment proper. Amb la 

mateixa velocitat que es difonen 
les imatges, es mobilitzen els cos-
sos d’emergència que participen 
en un incendi d’aquesta mena: 
Bombers, Mossos d’Esquadra, 
Policia Local, ADF, Agents Ru-
rals, SEM...

En tot incendi, com més aviat 
s’actua millor. Comencen a arri-
bar a la zona vehicles i helicòp-
ters dels bombers. Al llarg de la 
tarda es van mobilitzar 50 dotaci-
ons terrestres dels bombers, una 
dotzena de mitjans aeris i una 
gran quantitat d’efectius polici-
als, agents rurals, membres de les 
ADF (27 vehicles i 57 voluntaris), 
personal sanitari i autoritats lo-
cals i comarcals.

En una situació on hi interve-
nen tants cossos, la coordinació 
és vital. El centre de comanda-
ment que es va muntar a l’exterior 
de la zona esportiva de Blanes, 
impressionant. 

Després de valorar la situa-
ció van començar els desallotja-

ments, no sempre fàcils perquè 
la gent es vol quedar a casa per 
assegurar les seves pertinences 
sense pensar que posa en risc la 
seva vida i la de moltes persones 
que treballen per aturar el foc, i 
que potser hauran de jugar-se el 
físic per anar-los a buscar. Santu-
ari del Vilar, les Planas i la fauna 
de Blanes, Sant Daniel de Tordera 
i l’hotel de Sant Pere del Bosc, per 
la seva proximitat a les flames o 
per la possibilitat que al llarg de 
la tarda s’hi acostessin, van ser 
les urbanitzacions desallotjades, 
unes 300 persones. En un incendi 
mai saps cap on tiraran les fla-
mes. Un canvi de vent et pot fer 
modificar tot l’operatiu. 

Les avionetes que, procedents 
de Saragossa, agafaven l’aigua de 
la platja de Blanes, es van empor-
tar molts minuts de gravacions i 
presència a les xarxes socials. En 
un moment delicat com la tarda 
del dia 24, és important que no hi 
hagi diversos incendis repartits 
pel territori. Si hi haguessin ha-
gut tres o quatre incendis impor-

tants, segur que el nombre d’efec-
tius que es van desplaçar a la zona 
no hauria estat el mateix.

Tres obrers del santuari del 
Vilar van intentar arribar al san-
tuari per emportar-se la imatge 
de la verge, però, ja no hi van 
poder accedir. El santuari no ha 
patit danys, però sí el seu entorn.

A les vuit del vespre es va viure 
un moment clau, el foc es donava 
per estabilitzat, que no per con-
trolat ni molt menys apagat. Era 
un moment clau perquè hi podia 
haver canvi de vent i en poc més 
d’una hora es faria fosc i els mit-
jans aeris s’havien de retirar. No és 
el mateix afrontar la nit amb l’in-
cendi estabilitzat o descontrolat!

L’endemà al matí, ja es dona-
va per controlat, tot i que la tasca 
dels bombers encara va ser llarga 
fins a donar-lo per apagat total-
ment.

En total, 26 hectàrees crema-
des. A Blanes, hi ha poc terreny 

però hauria pogut ser pitjor i tam-
bé hauria pogut arribar a Lloret 
de Mar, Tordera (es va tocar mí-
nimament el terme municipal) i 
fins i tot Maçanet. L’inici del foc, 
per l’actuació humana. En aquest 
cas, no es pot responsabilitzar ni 
als llamps dels dies previs ni a les 
línies elèctriques, sempre en el 
punt de mira perquè en més d’una 
ocasió el seu estat de conservació 

no ha estat el que hauria de ser.
Després de l’ensurt, i de ma-

nera coincident, felicitacions per 
la professionalitat, coordinació 
i efectivitats de tots els implicats 
en la lluita contra el foc. De la 
mala notícia, almenys es pot ex-
plicar una bona gestió dels efec-
tius i recursos. En tot cas, espe-
rem que aquest estiu, pel bé de 
tots, aquests efectius no tinguin 
gaire feina. yy

inici del foc. Foto Yoyo

Un dels helicòpters carregant aigua. Foto yoyo

Zona cremada amb el santuari del Vilar de fons. Foto Yoyo

«Es van desallotjar 300 
veïns de blanes, tordera i 

lloret de Mar»

«Hi van treballar 50 
dotacions terrestres i una 

dotzena d’aèries»
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dos dels participants amb una carcassa dels focs. Foto Yoyo

alguns dels peixos morts. Foto Yoyo

blaNEs

S’Agulla Educació Mediambi-
ental de Blanes ha programat una 
neteja del fons marí coincidint 
amb el final del concurs de focs ar-
tificials.

L’acte es va fer a la zona de Sa 
Palomera amb dos objectius. D’una 
banda netejar el fons marí després 
de cinc dies de focs artificials, i de 
l’altra conscienciar la gent que el 
“water no és una paperera per on 
llancem tota mena d’objectes que al 
final van a parar al mar”, segons ex-
plica Carol Campillo, portaveu de 
l’entitat organitzadora.

Segons Campillo, “dels focs, el 
principal problema són els plàstics 
que cauen a l’aigua. Els productes 
químics es dissolen ràpidament. Si 
hi hagués focs cada dia, sí que seria 
un problema”.

S’Agulla demana a l’Ajuntament 
que per a properes edicions, preve-
gui en el pressupost del concurs 
una partida econòmica per fer la 
neteja.

Els diversos submarinistes que, 
van participar en l’acte, van treure 
130 quilograms de deixalles. Hi 
havia de tot: carcasses dels focs, 
moltes llaunes, compreses, tovallo-
letes...

Campillo recorda que les to-

valloletes creen molts problemes a 
les depuradores i al mar, “triguen 
molt i molt temps a desfer-se i, per 
tant, durant anys, són un peix més 
de la Mediterrània, una espècie de 
la qual malauradament es poden 
trobar molts exemplars”.

Amb el material recollit es 
muntaran dues exposicions que el 
proper curs es podran veure a bi-
blioteques i centres escolars.

S’Agulla és una entitat sense 
ànim de lucre de Blanes. Creada 
l’any 2006, té un doble objectiu, 
d’una banda realitzar projectes 
d’investigació a una escala que 
sovint és obviada pels grans cen-
tres de recerca; i de l’altra, apro-
par el coneixement de l’entorn 
marí al públic en general, mit-
jançant accions divulgatives, de 
conscienciació ciutadana i pro-
jectes educatius. yy

blaNEs

A finals de juliol van aparèixer 
desenes de peixos morts a la de-
sembocadura de la Tordera.

Segons van explicar els tècnics 
de l’ACA (Agència Catalana de 
l’Aigua) a l’Ajuntament, tot apun-
ta a una causa natural, ja que en 
aquest tram del riu no hi ha cons-
tància de cap abocament d’aigües 

residuals. En aquest sentit, els pei-
xos haurien mort perquè en aquest 
tram de la Tordera hi ha molt poca 
aigua i ha quedat estancada. Això, 
sumat a les altes temperatures i a 
la presència de molts peixos fa que 
l’aigua hagi quedat sense oxigen, el 
què es coneix com a anèxia.

El tipus de peixos que s’han 
trobat són bàsicament llises, car-

pes i anguiles, i la zona on s’han 
trobat és de domini públic maríti-
mo-terrestre. Per aquest motiu, qui 
té la competència per actuar és el 
Ministeri d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient. Els inspectors 
de l’ACA ja han avisat a Salvament 
Marítim d’aquest fet, i ara la res-
ponsables de fer alguna actuació 
con la nateja de la zona és aquesta 
administració. yy

“el mar no és un abocador”

Peixos morts a la Tordera
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operacions contra les drogues, la prostitució i la 
falsificació 

escorcoll a l’ajuntament de lloret per presumptes 
adjudicacions irregulars 

La Guàrdia Civil a l’ajuntament. Foto aCN

Lluita contra la pirateria. Foto M. interior

C. Munguilod (advocat) i G. Buesa sortint del jutjat. Foto aCN

Nala amb la droga. Foto aCN

MoisÉs Garcia - llorE t DE Mar

Operació policial a Lloret de 
Mar per investigar una suposada 
trama d‘adjudicacions fraudulen-
tes a l’empresa de Gustavo Buesa, 
GBI Serveis. La Guàrdia Civil i dos 
fiscals anticorrupció van escorco-
llar el consistori durant el matí del 
passat 13 de juliol. Es van registrar 
els despatxos de l’interventor i del 
secretari municipal, que van ser 
detinguts i posats en llibertat hores 
més tard. 

L’operatiu, anomenat “Opera-
ció Tro”, se centra, concretament, 
en la sospita a dues adjudicacions 
milionàries a l’empresa de Buesa 
fetes el 2007 i el 2011 durant l’èpo-
ca de Xavier Crespo (CiU) com a 
alcalde. Paral·lelament, els agents 
també van registrar el domicili 
de l’empresari, a la urbanització 
Montgoda de Lloret. A les cinc de 
la tarda del mateix dimecres, Bu-
esa va arribar procedent d‘Eivissa 
acompanyat del seu advocat. Tan 
bon punt va arribar, va quedar 
detingut. Dues hores després, la 
Guàrdia Civil el va traslladar fins al 
Centre de Tractament de Residus 

de Lloret per continuar amb els es-
corcolls.

 
 Tant Gustavo Buesa com el 

secretari i l’interventor municipal, 
que ocupaven també aquests càr-
recs durant l’època en qüestió, van 
ser citats a declarar el passat 21 de 
juliol, al Jutjat de Blanes. 

Buesa va negar haver rebut cap 
tracte de favor per part de l‘equip 
de govern quan l‘any 2007 li van 
adjudicar la construcció del centre 
de tractament de residus i el 2011 
abasta la gestió de les escombraries 
i la neteja de platges. 

Va assegurar que els contrac-
tes són “impecables i ajustat a la 
legalitat”. A la sortida dels Jutjats, 
va afirmar que havia respost totes 
les preguntes que li havien formu-
lat perquè no té res a amagar. En el 
mateix sentit, el seu advocat, Carles 
Monguilod, va detallar que va ser 
una declaració extensa i considera 
que “no hi ha cap indici sobre una 
conducta irregular o delictiva”. 

Com ja va passar durant l‘in-

terrogatori de la Guàrdia Civil, 
al jutjat van tornar a preguntar a 
Gustavo Buesa sobre les donacions 
que va fer a la Fundació CatDem, 
vinculada a Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC). Els 
investigadors sospiten que aques-
tes aportacions econòmiques po-
dien servir per aconseguir tractes 
de favor. “Les donacions les tinc 
declarades a la comptabilitat de la 
companyia i són legals, no il·legals”, 
ha assegurat. A més, ha recordat 
que “les fundacions no adjudiquen 
absolutament res” i ha justificat les 
donacions per una qüestió “d‘ide-
ologia”. 

A banda de Buesa, del secretari 
i de l’interventor municipal, també 
van ser citats a declarar dos exre-
gidors de l’Ajuntament de Lloret 
del mandat de Xavier Crespo, res-
ponsables de les àrees d’Urbanis-
me i Medi Ambient, Josep Valls i 
Ignasi Riera. També consten com a 
investigats l’expresident del Consell 
Comarcal de la Selva, Robert Fau-
ria, un tècnic de Medi Ambient de 
Lloret de Mar, i l‘apoderada de GBI 
Serveis i gerent de l’abocador. yy

llorEt DE Mar

La gossa Nala de la Unitat Ca-
nina de la Policia Local de Lloret 
de Mar va trobar una maleta que 
contenia dos quilos de marihuana, 
embolcallada en diverses capes de 
plàstic impregnades amb colònia. 
Els fets van succeir a l’estació d’au-
tobusos de la localitat, quan una 
patrulla feia un control rutinari al 
vehicle que cobreix la línia regular 
Barcelona-París. 

Després que la gossa localitzés 
la maleta sospitosa dins del por-
taequipatges, els agents van obrir 
la bossa davant del seu propietari, 
un jove de 19 anys resident a Llei-
da. El noi va confirmar que trans-
portava la droga des de la capital 
catalana fins a la francesa, i va ser 
detingut com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut pública. 

Dispositiu Marlés

Tres detinguts per vendre 
marihuana i onze actes adminis-
tratives per prostituir-se a la via 
pública de Lloret. Aquests són els 
resultats més destacats que va dei-
xar el dispositiu “Marlés”, focalit-
zat a les zones més conflictives de 
la vila. L’operació d’enguany estava 

enfocada a identificar dones que es 
dediquen a la prostitució i a furtar 
turistes. A banda dels detinguts 
per venda de droga i les actes ai-
xecades per prostitució, els agents 
van realitzar 17 identificacions i 10 
persones van ser traslladades a les 
dependències de la Policia Nacio-
nal per diverses irregularitats rela-
cionades amb la llei d’estrangeria. 

 
En el dispositiu “Marlés” van 

participar els Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Bàsica Policial de la Selva 
Marítima (Blanes), la Brigada Mò-
bil, conjuntament amb agents de la 
Policia Local de Lloret de Mar i de 
la Policia Nacional.

Contra la propietat intel·lectual 

D’altra banda, es va desarticu-
lar un grup organitzat que elabo-
rava i venia productes falsificats en 
dotze basars de la població. La Po-
licia Nacional va detenir 14 perso-
nes  com a presumptes autores de 
delictes continuats contra la propi-
etat industrial, que van quedar en 
llibertat amb càrrecs, i va decomis-
sar 5.710 articles de diferents tipus 
que estaven valorats en, aproxima-
dament, 300.000 euros.

  

 El grup disposava d’un local 
en un centre comercial, que funci-
onava com a magatzem i base de 
distribució. De forma artesanal, 
acoblaven el logotip de prestigio-
ses marques internacionals i clubs 
de futbol sobre peces llises de bai-
xa qualitat. Després, es posaven a 
la venda entre articles que sí que 
eren originals. El principal respon-
sable de l’entramat és el propietari 
de diversos dels basars registrats.

 
L’operatiu es va dur a terme 

de forma conjunta per agents de 
les unitats d’investigacions tec-
nològiques i de delictes contra la 
propietat industrial de la Policia 
Nacional, i efectius del cos de les 
comissaries de Lloret de Mar i 
Sant Adrià de Besòs. Es va comp-
tar, també, amb la col·laboració de 
la Policia Local de Lloret que, en 
paral·lel, va imposar expedients 
administratius sancionadors per 
presumptes infraccions de les or-
denances municipals.

L’operació, en plena campa-
nya d’estiu, s’emmarca en una sè-
rie d’actuacions desenvolupades a 
Lloret de Mar per perseguir delic-
tes contra la propietat industrial. yy
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trobada del projecte MiNOUW . Foto aj. Blanes port de Blanes. Foto aj. Blanes

blaNEs

Pescadors, representants del 
govern i l’ONG WWF (Fons 
Mundial per a la Natura) s’han re-
unit dos dies a Blanes per tractar 
sobre els avenços que hi ha hagut 
en el projecte europeu MINOUW. 
Es tracta d’un treball finançat per 
la Unió Europea que té com a 
objectiu contribuir a l’eliminació 
progressiva dels descarts en la 
pesca europea. 

La captura de peces no desit-
jades, o rebuig, és un problema 
generalitzat de la pesca mundial. 
Les captures no desitjades es re-
tornen mortes al mar en la majo-
ria dels casos, fet que suposa un 
malbaratament dels recursos na-
turals. El responsable del projecte 
MINOUW és Francesc Maynou, 
de l’Institut de Ciències del Mar-
CSIC, qui ha explicat: “No hi ha 
un sistema de pesca perfecta per 
evitar el rebuig al 100%. Però hi 
ha espai per a la millora i la gestió 
adequada dels rebuigs, específi-
cament a la Mediterrània, on té 
conseqüències per a tot el sector 
de la pesca, però sobretot en els 
ingressos dels pescadors i en la 
disponibilitat de recursos a llarg 
termini”. 

D’altra banda, Maynou també 

ha puntualitzat: “Amb el projecte 
MINOUW estem utilitzant els 
millors coneixements científics 
disponibles, tenint en compte els 
impactes econòmics en la indús-
tria, i promovent innovacions o 
millores en les eines i tecnologies 
de recollida de peixos per asse-
gurar als pescadors que s’arriba 
a la menor quantitat possible de 
rebuig”. La iniciativa aplega pes-
cadors, científics i els administra-
dors de tot Europa al voltant de 
tres conceptes clau: enfocament 
participatiu, consultes de baix a 
dalt i treball de camp. 

Les activitats inclouen inves-
tigació pura, proves i intercanvi 

de punts de vista i de pràctiques 
pesqueres, totes elles adaptades 
a les embarcacions locals reals. 
Les parts interessades participen 
en igualtat de condicions i fins al 
març de l’any 2018 es desenvolu-
paran un total de 17 estudis de ca-
sos específics en 7 països, inclosa 
la pesca basada en les arts d’arros-
segament, teranyina, rastell, nan-
ses, cadups, tresmall i palangre, 
per fer un seguiment dels resul-
tats i desenvolupar un conjunt de 
tècniques que puguin ser utilitza-
des pel nombre més gran possible 
de pescadors. 

El president de la Federació de 
Confraries de Pescadors de Cata-

lunya i patró major de la Confra-
ria de Blanes, Eusebi Esgleas, ha 
valorat de manera molt positiva 
aquesta iniciativa: “Per a nosal-
tres és un honor poder participar 
en el projecte MINOUW que, 
en el cas de Blanes, és de pesca 
d’arrossegament. Pensem que els 
descarts, més que eliminar-los, el 
que caldria fer seria evitar pescar 
peix immadur. Això és una mala 
política de pesca que hem de mi-
rar d’evitar per poder aconseguir 
tenir una pesca sostenible”. 

El projecte MINOUW es va 
donar a conèixer als pescadors 
de Blanes el juny de l’any passat, 
en una jornada que es va allotjar 

a la Biblioteca Comarcal. Llavors 
es va presentar com un programa 
pesquer europeu per a la recer-
ca i innovació Horitzó 2020 que 
compta amb un pressupost de 5,9 
MEUR per dur-lo a terme. 

La desaparició de la pràctica 
del rebuig es vol fer de manera 
progressiva, depenent del tipus 
d’embarcació, ja que l’obligació 
en el cas dels petits pelàgics ja va 
començar el gener de l’any passat. 
La idea és destriar les solucions 
més adequades a través de la re-
copilació d’informació de base 
conjuntament, colze a colze amb 
el sector pesquer. yy

Trobada internacional sobre pesca
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blaNEs - llorEt DE Mar

El Govern iniciarà les obres de 
perllongament de l’autovia C-32 
fins a Lloret de Mar entre setem-
bre i octubre, segons ha anunciat 
el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull. Rull ha avançat 
que el seu Departament respondrà 
abans, les al·legacions fetes pels 
agents implicats al pla específic 
de millores ambientals del tram 
Tordera-Blanes-Lloret de la C-32. 
“Hem volgut respondre les al·le-
gacions una per una i no en bloc. 
Fer-ho ben fet per després estar en 
condicions d’iniciar les obres entre 
setembre i octubre, amb la visió de 
seguiment permanent per part del 
territori i incloent millores ambi-
entals a través d’un informe com-
plementari. Així anem complint els 
compromisos que assumim com a 
Govern”, ha sentenciat el conseller.

El nou tram de la C-32 tindrà 
una longitud de 6,7 quilòmetres i 
s’iniciarà a l’encreuament amb la 
GI-600 a Tordera. La infraestruc-
tura connectarà amb la carretera 

C-63 (que uneix Olot i Lloret) i 
disposarà d’un ramal de connexió 
amb Fenals fins la GI-682. El pro-
jecte comptarà amb dos túnels i 
cinc viaductes i tindrà un termini 
d’execució de dos anys. L’autovia 
tindrà una secció de 2+1 carrils 
(dos en sentit nord i un en sen-
tit sud), que estaran separats per 
una mitjana per incrementar-ne la 
seguretat, i serà executada per la 
concessionària Invicat (propietat 
d’Abertis) amb una inversió previs-
ta de 71 milions d’euros. Es preveu 
un projecte de mesures correctores 
complementari per reduir l’impac-
te ambiental de l’obra que assumirà 
la Generalitat.

De moment, aquest estiu, i sen-
se concretar cap de les propostes 
que s’han plantejat aquests darrers 
mesos i anys, han tornat les cues a 
les carreteres que uneixen Tordera 
amb Blanes i Blanes amb Lloret.

Crítiques de la Plataforma

 La plataforma contrària al 

perllongament de l’autopista C-32 
anuncia un estiu mogut i ple d’ac-
cions.

Així ho han afirmat després 
de conèixer la decisió del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i el 
Govern d’iniciar les obres el proper 
mes de setembre o octubre. Denun-
cien que ho fan d’esquenes al terri-
tori, sense escoltar la veu de la ciu-
tadania i de les entitats de la zona. 
Per això, ja han avançat que un cop 
s’aprovi el projecte el portaran da-
vant dels tribunals. “Quan volen 
el territori és els alcaldes i quan no 
interessa és la ciutadania”, critica 
un dels portaveus de l’entitat, Jordi 
Gaitan. Al mateix temps, denunci-
en que el Govern ha incomplert la 
seva paraula i no els ha convidat, 
tal com havia promès, a la primera 
reunió de la comissió ambiental del 
projecte de prolongació de l’auto-
pista.

Gaitan ha assenyalat que es-
tan “cansats” que el Govern giri 
l’esquena al territori i els seus ciu-
tadans. “No s’escolta la gent, a la 
consulta que vam fer va sortir un 
no rotund”. És per això que des de 
l’entitat amenacen que hi haurà un 
“estiu mogut i ple d’accions” per 
mostrar un cop més el rebuig que 
desperta aquesta ampliació. “Tor-
nar-los a recordar que la gent no 
vol aquest projecte, ens farem no-
tar; ja no és només una qüestió de 
protesta sinó que ells ho estan por-
tant al terreny de la lluita, nosaltres 
no ho volíem però no ens ho estan 
posant gens fàcil”, ha reflexionat el 
portaveu. 

De moment, des de la platafor-
ma ja han organitzat dues accions 
encarades a agrair l’esforç, suport i 
ajuda de la ciutadania i a recordar 
els seus objectius. “Són una manera 
d’agrair la seva empenta i traslla-
dar-los que continuarem lluitant 
fins al final en defensa del territori, 
no ens aturarem”, ha manifestat el 
portaveu. El 22 de juliol hi va haver 
una “xindriada” popular a Blanes i 
el 24 es van fer sentir a la platja de 
Santa Cristina coincidint amb la 
visita del president Puigdemont. yy

Territori i Sostenibilitat aprova 
el projecte de la C-32

Carretera de Blanes a tordera col·lapsada. Foto Yoyo

pancartes a Santa Cristina. Foto aturem la C-32

sociEtat llorEt DE Mar

Tobogan gegant

ofrena marinera

participació i expectació. Foto M.a. Comas

Ofrena floral. Foto M.a. Comas

Una de les novetats més desta-
cades de la Festa Major de Llo-
ret de Mar d’aquest any ha estat 
un tobogan de 100 metres que 
es va instal·lar a l’avinguda Pau 
Casals.  El tobogan acabava amb 

una piscina on hi havia 4.000 
litres d’aigua. El tobogan urbà, 
anomenat Splash Slide, tenia 
com a objectiu atraure el públic 
familiar. També s'ha pogut veu-
re en d'altres poblacions. yy

La diada de Sant Elm (26 de juli-
ol) va tancar la Festa Major 2016 
a Lloret de Mar. Un dels actes 
més emotius és l’ofrena floral, 
que es fa al mar en record de 
les persones que hi han perdut 

la vida. Aquell dia també hi va 
haver missa, regates de la classe 
optimist, Ball de Plaça de con-
currència popular i per tancar la 
jornada, el castell de focs artifi-
cials que tanca les festes. yy
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del pregó a l’aplec de l’amor

Oms i Lupiáñez. Foto Yoyo

 Mataró rumba all Stars. Foto aj. Blanes

blaNEs

La Festa Major de Santa Anna 
va començar oficialment amb el 
pregó que enguany ha anat a càr-
rec de la primera alcaldessa de 
l’era democràtica i fins ara l’única 
dona que ha ocupat el càrrec en 
aquest Ajuntament, Maria Dolors 
Oms. Ma Dolors Oms va néixer a 
Blanes el 1940 i ha estat alcaldessa 
pel PSC del 1979 al 1987 i del 1991 
al 1995. Des del 1992 és presiden-
ta de la Fundació Aspronis.

Les primeres paraules de la 
pregonera han estat per recordar 
la seva infantesa, destacant de-
talls poc coneguts pels blanencs 
i blanenques en general, com per 
exemple que li agradava jugar 
a futbol, o bé que en dur dues 
cuetes, aviat es va guanyar el so-
brenom de Pona –per Pepona-, i 
posteriorment de Popi, com la se-
gueixen anomenant tots els de la 
seva família. 

Amb el convenciment que ca-
lia crear un nou model de socie-
tat, va involucrar-se amb el PSC i 
l’any 1979, quan es van convocar 
les primeres eleccions democràti-
ques, va encapçalar la candidatu-
ra que després li significaria ser la 

primera alcaldessa.

Del seu primer mandat, Maria 
Dolors Oms ha destacat tres inici-
atives: la instal·lació de clavegue-
ram en els barris on no existia, la 
creació fons per a petits projectes, 
i la redacció d’un nou Pla General 
d’Ordenació Urbana Municipal. 

El darrer fil argumental del 
pregó va servir per recordar la seva 
trajectòria a la Fundació Aspronis, 
l’entitat de referència a la Selva i al 
Maresme Nord d’atenció als dis-
capacitats intel·lectuals: “La nos-
tra gent és molt especial, no per la 
seva disminució, sinó per les seves 
moltes habilidoses capacitats (...) 
Reconec que m’enorgulleix presi-
dir aquesta entitat que diu tant de 
Blanes i de tots els blanencs. Aquí 
vàrem néixer aviat farà 50 anys, i 
aquí volem romandre”. 

APLEC DE L’AMor

Cala Bona acull cada any el 
darrer acte de la Festa Major, 
l’Aplec de l’Amor que ja ha arribat 
als 110 anys de vida. 

Aquesta centenària tradició 
blanenca es caracteritza perquè els 

vilatans fan un sopar a la fresca, 
asseguts a la platja mentre gaudei-
xen d’una nit d’estiu arran de mar. 
Va ser fundat l’any 1906 per Joan 
Ribas i Carreras, i se celebra des de 
llavors coincidint cada any amb el 
28 de juliol, com a culminació de 
la Festa Major de Santa Anna. 

Avui dia ha recuperat bona 
part de la popularitat de què va 
gaudir durant dècades, així com 
molts dels costums que s’hi se-
guien fins a l’esclat de la guerra 
civil.

La principal novetat de l’Aplec 
de l’Amor d’aquest 2016 ha estat 
el tipus de música que va acom-
panyar els participants en la vet-
llada mentre degustaven el sopar 
popular o ja estaven a les postres. 
Enguany s’ha apostat per fer una 
celebració que tingués un caire 
molt popular i festiu, i per això es 
va comptar amb un veterà grup de 
rumba catalana: Mataró Rumba 
All Stars. 

Com a novetat, les festes d’en-
guany han tingut un epíleg el dia 
29, la Festa del Roig a l’antic camp 
de futbol. yy

Blanes viu amb intensitat la Festa Major de Santa Anna

actuació de Lax’N’ Busto. Foto M. a. Comas

llorEt DE Mar

Un agost més, la música es 
deixa sentir al paratge de San-
ta Cristina de Lloret de Mar. 
L’Obreria, després de viure amb la 
màxima intensitat la Festa Major, 
ha programat per aquest 2016 un 
total de 4 concerts, 3 a la plaça del 
Pi i 1 a l’interior de l’ermita. 

El cicle va començar el diven-
dres 5 d’agost amb Lax’N’ Busto 
que van oferir el bo i millor del 
seu repertori.

Pel dia 13 hi ha prevista l’actu-
ació dels Jazzcastells amb la Vella 
Dixieland i Els Vernets. El dia 19 
serà el torn de la veu i la guitarra 
de Guiem Soldevila. I per tancar 
la programació, un concert íntim 
a l’interior de l’ermita  amb Trio 
de Cordes.

Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada al Mu-
seu del Mar, o el mateix dia del 
concert. Més informació a: www.
musicasantacristina.org yy

música a Santa 
Cristina
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espectacle total

la cròNica - JoaN fErrEr

Blanes ha viscut, un any més, 
amb la màxima intensitat el 46è 
Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici de la Costa Brava. En 
el món del futbol, cada aficionat, 
porta un entrenador a dins. Els 
blanencs i els milers de persones 
que segueixen el concurs habitu-
alment també porten a dins un 
tècnic del món pirotècnic.

Un president deia “el soci sem-
pre té la raó” i, en el cas de Blanes, 
podem dir que els espectadors 
“sempre tenen la raó”, perquè sa-
ben valorar el que veuen. L’em-
presa més aplaudida, corejada 
diria jo com les millors jugades 
de la Champions, ha estat la gua-
nyadora. Parlo evidentment dels 
germans Fernández de Múrcia 
que van actuar el dimarts dia 26.

Els aficionats del futbol sem-
pre tenen un segon equip que els 
cau simpàtic. En el cas que ens 
ocupa, la pirotècnia granadina de 
Maria Angustia s’ha guanyat el cor 
dels blanencs i visitants en quatre 
anys, tres victòries i el segon lloc 
d’enguany. Va ser l’empresa que va 
actuar dissabte i també es va em-
portar grans ovacions.

Aquestes dues empreses van 
oferir el que es podria anomenar 
“espectacle total”. Van aprofitar 
al màxim l’escenari: Sa Palomera, 
les aigües de les platges central i 
S’Abanell, la plataforma de llança-
ment i, com no, el cel blanenc.

I tornant al futbol, tot aficionat 
té un equip que no li agrada, ja si-
gui pel seu joc, pels seus jugadors 

o directius. En el cas de Blanes, 
l’empresa Italiana Lieto va rebre 
la desaprovació del públic per un 
espectacle sense ritme i amb mol-
tes interrupcions. El públic no es 
va equivocar. El jurat el va situar 
en la cinquena i darrera posició. 
El guanyador va rebre 8.990 punts 
i el cuer, 4.990. La diferència d’es-
pectacles era evident.

Anem amb algunes curiosi-
tats. Els espectadors de la zona 
dels Pins han vist molt millor els 
focs que els de la zona centre. La 
raó, el fum sempre ha tirat en di-
recció al port.

Les dues empreses que dona-
ven fe que el concurs és interna-
cional, una de xinesa i una d’itali-
ana, han ocupat les dues darreres 
posicions. Aquest any no hi havia 
cap empresa catalana, per tant, en 
un país independent, les cinc ca-
ses haurien estat estrangeres.

I per acabar, el tema més deli-
cat i seriós: la seguretat. Cada nit 
es mouen a Blanes milers i milers 
de persones i es manipula una 
notable quantitat d’explosius. Per 
aquesta raó, des de fa molts i molts 
anys, Protecció Civil coordina un 
ampli dispositiu de seguretat. Té 

caràcter preventiu i està preparat 
per si al llarg de la nit s’ha d’actu-
ar. Aquest any, però, hi havia un 
element nou, mossos fortament 
armats i blocs de formigó que bar-
raven el pas a vehicles tant a la cal-
çada com al passeig de vianants. 
En un moment en què tot Europa 
està en estat d’alerta (Catalunya, 
4 sobre 5 des de fa temps), tota 
prevenció és poca. El dispositiu es 
va posar en marxa el divendres, i 
a les poques hores les xarxes so-
cials eren plenes de comentaris i 
rumors sobre explosius, armes i 
un llarg etcètera. Hi ha gent que 
es creu tot el que es publica i l’en-
renou va ser important. L’Ajunta-
ment va fer una nota aclaridora el 
dissabte al migdia per evitar que la 
bola s’anés fent cada cop més gran.

En definitiva, han tornat els 
cinc dies de focs, la gent ha gaudit 
de la majoria, que no tots els es-
pectacles, i Blanes continua com a 
capdavantera en el món de la piro-
tècnia. Serà qüestió de començar a 
pensar com se celebra el 50è ani-
versari. Això serà, però, el 2020. yy

patrulla dels Mossos. Foto Yoyo

Focs aqüàtics. Foto Quim Llorens

«cada empresa, pel sol fet 
de participar, cobra 18.000 

euros»

«El guanyador rep 6.000 
euros i contractes per actuar 

a Girona, lloret i blanes»

fEsta MaJor DE blaNEs

la fira més llarga

ensorra’t 2016

una altra festa és possible

La fira a primers d’agost. Foto Yoyo

Músics i públic. Foto Yoyo

rostres de la Mediterrània. Foto Yoyo

La fira d’atraccions del passeig 
de Mar ha estat activa fins el diu-
menge 7 d’agost. La raó: el cost 
del dia més de focs, s’ha passat 

de 4 a 5, l’han assumit els firai-
res. A canvi, s’han pogut quedar 
més dies a la població fins al pri-
mer diumenge d’agost. yy

La platja central de Blanes ha 
acollit un any més la programa-
ció musical adreçada als joves. 
Han estat cinc nits, de dijous a 
dilluns, viscudes amb la màxi-

ma intensitat pels joves de Bla-
nes i pobles veïns. Les barraques 
de cada municipi són el punt de 
trobada de milers de persones a 
cada festa major. yy

Diverses entitats blanenques 
es van reunir el dissabte 23 de 
juliol a Sa Placeta, l’espai com-
prés entre el carrer Raval i la 

Muralla, a tocar de la Rambla 
Joaquim Ruyra. L’objectiu, di-
fondre les seves activitats i rei-
vindicacions. yy
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presentació del projecte. Foto aj. Blanes

sociEtat blaNEs

Caminada nit de Sant Bonós

Casal Ventijol

107è aniversari

Sortida Caminada 2015. Foto Javier Calvete

representants de l’aMpa i el Consell. Foto CCS

pastís d’aniversari. Foto aj. Blanes

El dissabte 20 d’agost se cele-
brarà la 34a edició de la popular 
Caminada Nit de Sant Bonós. 
Aquests darrers anys s’ha arri-
bat o s’ha fregat els 5000 partici-

pants. La sortida serà del passeig 
de Mar a les 22:30 h. Aquest és 
any rere any l’acte més concor-
regut de les festes dels copatrons 
sants Bonós i Maximià. yy

El Consell de la Selva signa un 
conveni de col·laboració amb 
l‘AMPA del Centre d‘Educació 
Especial Ventijol de Blanes  per 
facilitar l‘activitat del casal d’es-

tiu. Aquest conveni permetrà 
que els alumnes d’aquest centre 
gaudeixin d’activitats pedagògi-
ques durant els mesos de vacan-
ces escolars. yy

Joaquim Illas, en Falet, va ce-
lebrar el 26 de juliol el seu 107 
aniversari. Ho va fer rodejat de 
familiars, amics, autoritats lo-
cals i mitjans de comunicació. 
Vital de mena, Joaquim Illas 
resideix amb la seva família al 

centre de Blanes i és força habi-
tual trobar-se’l tot sol o acompa-
nyat de la seva filla fent llargues 
passejades a pas lleuger. Ara fa 
dos anys va ser el pregoner de la 
Festa Major de Santa Anna. yy

blaNEs

Seguint un dels lemes de la llei 
escolta: “Som germans de tothom 
i treballem per la pau”, un grup de 
15 joves escoltes i d’esplais del Bis-
bat de Girona, fan aquest viatge a 
Grècia amb la voluntat de millorar, 
“en la mesura del possible”, la situ-
ació de les persones que viuen en 
camps de refugiats.

En un primer moment, el pro-
jecte s’havia de portar a terme al 
camp d’Idomeni, però després 
del desallotjament d’aquest camp 

es desenvolupa a Skaramagas, un 
camp situat a 15 quilòmetres d’Ate-
nes on hi viuen 3.000 persones, de 
les quals prop d’un miler són in-
fants. Entre els expedicionaris, 4 
membres del Cau de Blanes i dos 
del de Calella.

El projecte Lleure cap a Grècia 
es desenvolupa del 2 al 22 d’agost. 
Durant la primera setmana de 
presa de contacte s’han fet acti-
vitats i jocs variats. A la segona 
ensenyaran als infants del camp a 
dinamitzar les activitats. 

Per últim, en la tercera i dar-
rera setmana, els joves refugiats 
posaran en pràctica el que els han 
ensenyat.  La seva tasca també es 
focalitzarà en els nens i nenes que 
siguin més grans perquè siguin 
ells els qui actuïn de monitors 
quan els voluntaris procedents de 
diversos punts del Bisbat de Giro-
na marxin de tornada. 

En el proper número de La 
Marina oferirem un reportatge 
sobre aquest viatge a Grècia. yy

lleure cap a Grècia
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les platges de Blanes, lliures de burilles de cigarreta 

dinamització de platges per 
la temporada d’estiu a lloret

blaNEs

Un grup d’alumnes de l’Ins-
titut S’Agulla, amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes, han posat 
en marxa aquest estiu un projecte 
amb l’eslògan “La platja no és el teu 
cendrer”.

Es tracta d’un projecte que s’ha 
posat en marxa com a prova pilot 
d’una nova matèria que entrarà a 
currículum d’ESO d’aquí a tres o 
quatre anys. 

La nova matèria s’anomena 
Serveis a la Comunitat, que vol 
promoure que els alumnes experi-
mentin i protagonitzin accions de 
compromís cívic, aprenguin en 
l’exercici actiu de la ciutadania, i 
posin en joc els seus coneixements 
i capacitats al servei de la comu-
nitat. El nom del projecte genèric 
que s’ha treballat és Una Platja 
sense Cigarretes, i l’han fet un grup 
d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
S’Agulla. 

En total, s’han instal·lat 8 faris-

tols amb cendrers reutilitzables: 2 
d’ells a la platja de Cala Bona (Cala 
Sant Francesc) i els 6 restants al 
llarg de la platja de Blanes (entre 
la zona del Port i Sa Palomera). 
La mecànica és la següent: els fu-
madors que vagin a la platja han 
d’agafar els cendrers i dipositar-hi 
les burilles de les cigarretes. Quan 
marxin de la platja, els han de 
buidar a les papereres i tornar-los 
a dipositar al faristol. Hi ha 18 
cendrers a cada faristol, que estan 

situats just a l’entrada d’accés a la 
zona de platja on s’han instal·lat. 

Inicialment, la prova pilot tan 
sols incloïa la confecció de dos 
faristols per cobrir abastament els 
objectius educacionals que té la 
nova matèria de Serveis a la Co-
munitat. En plantejar el projecte a 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Blanes, però, els va agra-
dar tant a polítics i tècnics que van 
demanar-los de fer-ho més a l’en-

gròs comptant amb el seu suport. 

Així va ser com el consistori 
blanenc hi va destinar un pres-
supost de més de 800 € per a la 
confecció d’un major nombre de 
faristols. 

Diverses assignatures

El projecte s’ha desenvolupat 
des de diferents matèries de tercer 
d’ESO. D’aquesta manera, a Cata-

là i Castellà s’ha incidit en el tema 
de la publicitat en diverses formes: 
els cartells, l’eslògan, falca de ràdio, 
anuncis, etc. Per la seva banda, a 
Visual i Plàstica s’ha treballat la 
imatge i els logotips, i a Cultura i 
Valors Ètics, el civisme a les platges. 

En les assignatures de Biologia, 
Física i Química han estudiat els 
components del tabac i les con-
seqüències del seu consum, així 
com la lenta descomposició que 
tenen els materials que formen 
part d’una burilla de cigarreta. Per 
últim, a Tecnologia s’han constru-
ït els faristols i s’han preparat les 
llaunes que s’han dipositat en els 
faristols perquè s’hi posin les bu-
rilles. 

Per dur a terme el projecte s’ha 
comptat amb un total de 80 alum-
nes que han fet la part teòrica del 
projecte. D’aquest total 24 estudi-
ants s’han encarregat de diversos 
aspectes pràctics. yy

MoisÉs García - llorEt DE Mar

Fins al 15 de setembre, les 
platges del centre de Lloret i de 
Fenals compten amb diferents 
activitats de dinamització per tal 
que tothom hi tingui cabuda. A 
la platja central, des del mes de 
juny, s’hi du a terme el Miniclub, 
una zona infantil per a nens i ne-
nes de 3 a 12 anys. Està dedicada 
a la realització d’activitats ludico-
esportives, jocs de platja, tallers 
i més. També hi ha disponible 
la Biblioplatja, per a tots aquells 

que vulguin gaudir de diferents 
lectures. 

 
Com a novetat, aquesta tempo-

rada s’ha inaugurat l’Espai Nadó, 
a través del qual s’ofereix un espai 
reservat a les famílies amb nadons 
que encara no poden accedir al 
Miniclub. En aquest sector, que 
està obert en horari de matí i tar-
da, els pares i mares compten amb 
canviador de bolquers, microones 
i nevera. A la platja centre també 
se celebren activitats esportives en 

grup monitoritzades, durant gai-
rebé tot el dia, a una zona habili-
tada a la Roca d’En Maig. 

 
Pel que fa a la platja de Fenals, 

es duen a terme diferents propos-
tes esportives dirigides, cada matí, 
a la zona del parc de salut. És una 
de les novetats més destacades 
d’enguany. A més, també hi ha dis-
ponible un altre Miniclub.  

 
D’altra banda, durant el mes 

de juliol, es va dur a terme a la vila 
una sessió d’snorkelling, a Fenals. 
Amb aquesta activitat, els partici-
pants van poder explorar els fons 
marins i gaudir de la fauna i la 
flora del litoral. L’esdeveniment va 
estar dirigit per monitors qualifi-
cats i formats. Aquest acte estava 
inclòs dins de la temporada de les 
Vies Braves de Lloret. Es tracta 
d’uns itineraris marins paral·lels 
als camins de ronda, senyalitzats 
i abalisats. Aquests recorreguts, 
que van fins als 2 quilòmetres, són 
d’accés públic i gratuït pels amants 
de l’snorkelling i els nedadors. És 
un projecte que es va iniciar el 
2014 a les comarques de Girona, 
amb deu itineraris en vuit muni-
cipis de la Costa Brava. yy

presentació de la campanya. Foto aj. Blanes

Miniclub a la platja de Lloret. Foto aj. Lloret

«Hi han participat 80 
alumnes de 3r d’Eso de 

l’institut s’agulla»

«amb el suport de 
l’ajuntament s’ha pogut fer 
realitat el que inicialment 

era un projecte»

tall de cabells a la plaça de la Vila. Foto M. a. Comas

llorEt DE Mar

L’objectiu de la campanya 
“Mechones solidarios” és doble: re-
captar diners per a l’associació que 
porta el mateix nom i aconseguir 
cabells naturals que després aques-
ta associació converteix en perru-
ques per a malalts de càncer.

La fundadora de l’entitat soli-
dària, és Estela Guerisoli. La mare 
de Guerisoli va patir càncer i, per 
dissimular la caiguda del cabell, 
duia una perruca natural. La dona 
es va adonar que tothom creia 
que era el seu cabell natural, però 
molts malalts no en podien com-
prar una perquè era molt cara, ja 

que el preu oscil·la entre els 1.000 
i els 2.000 euros. A partir de la vi-
sita d’una clienta a la seva perru-
queria, Estela Guerisoli va tenir la 
idea de crear Mechones solidarios.

L’entitat ha passat de tenir dos 
membres a comptar amb una vin-
tena de voluntaris i elaborar unes 
quaranta perruques cada mes; a 
més, compten amb la col·labora-
ció de més de 500 perruqueries 
arreu de l’Estat. 

La tallada de cabells solidària 
es va fer a la plaça de la Vila al 
preu de 5 euros repetint l’èxit de 
l’any passat. yy

Cabells solidaris
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el RaCC analitza la 
senyalització de la Costa Brava

un 16% més de participació en les visites al 
museu obert de lloret de mar

costa brava

Palamós (44,6 punts), l‘Escala 
(48,5) i Lloret de Mar (44,1) són 
els municipis de la Costa Bra-
va que senyalitzen pitjor els seus 

punts d’interès i equipaments (so-
bretot, els hospitals). Blanes (66,1) 
i Palafrugell (61,9) són els que ob-
tenen millor nota. Així ho recull 
una auditoria del RACC, que s’ha 

centrat en set de les poblacions del 
litoral que atrauen més turistes. 

L‘estudi conclou que, en gene-
ral, la millora de la senyalització 
és una assignatura pendent arreu. 
Sobretot, perquè en molts casos 
els itineraris no s’especifiquen bé 
i els turistes es poden perdre, o 
perquè costa entendre els senyals 
(alguns tenen massa informació i 
són del tot heterogenis).

A l’hora d’avaluar la senya-
lització dels principals munici-
pis turístics de la Costa Brava, el 
RACC ha partit de cent itineraris 
diferents. Des d’un punt d’origen, 
s‘escollia un destí, sempre pen-
sant en alguna necessitat que pu-
gui tenir el visitant. Per exemple, 
des de Lloret de Mar fins a l‘Hos-
pital Comarcal de Blanes.

No només es mirava que els 
itineraris fossin clars, sinó tam-
bé que els panells siguin fàcils 
d’entendre, que la senyalització 
estigui situada en un lloc visible 
per al conductor o que els senyals 
estiguin ben conservats. yy

MoisÉs García

Durant la primera meitat 
d’aquest 2016, el Museu Obert de 
Lloret ha vist incrementar el seu 
índex de participació en un 16% 
respecte a l’any passat. En total, en 
els sis primers mesos de l’any, han 
passat 65.221 persones, mentre 
que en l’anterior curs la xifra va 
ser de 56.348. L’espai més visitat 
ha estat els jardins de Santa Clo-
tilde. Juntament amb aquestes da-
des, les estadístiques econòmiques 
també mostren els bons registres 
del primer semestre del 2016. S’ha 
passat dels 107.375 euros ingres-
sats l’any passat, als 145.034 d’en-
guany, entre els mesos de gener i 
juny. Això suposa un increment 
d’un 35% en comparació amb els 
dos períodes.   

 

El Museu Obert de Lloret en-
globa espais com el Museu del 
Mar, Can Saragossa, Es Tint, els 
Jardins de Santa Clotilde, el ce-
mentiri modernista, el Castell de 
Sant Joan o els jaciments ibèrics, 

entre d’altres. Per remarcar el pa-
trimoni lloretenc, durant aquest 
curs s’han engegat tres visites 
guiades: la visita teatralitzada 
“Misteriós crim a la mansió Gar-
riga, durant juliol i agost, la visita 
guiada “Una història de pel·lícu-
la” als Jardins de Santa Clotilde, 
que va acabar el 16 de juliol amb 
276 participants, i la visita guiada 
“Cementiri d’ànimes”, que es por-

ta a terme cada primer diumenge 
de mes, durant la nit. 

 
Però aquestes no són les úni-

ques visites que s’han organitzat 
durant l’estiu. Des de Lloret Tu-
risme s’han programat diferents 
visites guiades al centre històric 
de la vila. Es poden fer fins al 24 
de setembre. Aquestes sortides 
es realitzen en quatre idiomes 

diferents: en anglès i francès els 
dijous, i en català i castellà els 
dissabtes. D’aquesta manera, es 
pretén que tots els turistes que 
visiten la destinació no marxin 
sense conèixer els elements pa-
trimonials més emblemàtics de 
Lloret de Mar. Les visites co-
mencen a les 20.00 h, tenen una 
hora de durada i el cost és de 2 
euros, excepte per als menors de 

12 anys, que és gratuït. La ruta 
s’inicia des del Museu del Mar, 
per passar per Es Tint, la Casa 
Garriga, el passeig Jacint Ver-
daguer, l’Ajuntament, l’Esglé-
sia Parroquial de Sant Romà, la 
Pabordia, la Casa Font i la Casa 
Cabañas. Les inscripcions es po-
den fer a les oficines de Turisme 
de la localitat: Central, Terminal 
i Museu del Mar.

 La gerent de Lloret Turisme, 
Elizabeth Keegan, ha explicat 
que la idea de fer aquestes visi-
tes sorgeix després de detectar 
que molts visitants marxen del 
municipi sense visitar les zones 
de patrimoni cultural del centre 
històric. Amb aquestes visites, es 
vol facilitar la participació entre 
els turistes. A més, hi ha la volun-
tat d’ampliar els espais per visitar 
si les valoracions d’enguany són 
positives. yy

Senyalització viària de Blanes. Foto Yoyo

Jardins de Santa Clotilde. M.a. Comas

«En sis mesos hi han passat 
65.221 persones»

«Des de lloret turisme s’han 
programat diferents visites 
guiades al centre històric de 

la vila»
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lloret en el teu 
dispositiu mòbil

Josep Pons i Girbau, el 
retratista de Blanes

docus a la Fresca 2016

llorEt DE Mar

Consultar el programa de Fes-
ta de Major, conèixer quina és la 
farmàcia de guàrdia o assaben-
tar-se de les cites esportives de la 
setmana. Aquestes són algunes de 
les prestacions de la nova Aplica-
ció LloretSmart, impulsada per 
l’Ajuntament de Lloret per tal que 
els seus veïns tinguin informació 
constant del seu municipi. Es trac-
ta d’un nou sistema de comunica-
ció que té com a objectiu principal 
apropar el consistori a la ciutada-
nia. El regidor de Noves Tecnolo-
gies, Albert Robert, assenyala que 
és una aplicació preparada per a 
persones de qualsevol edat i que 
van creure convenient crear una 
eina que fos molt intuïtiva i, a la 
vegada, fàcil d’utilitzar. 

 
LloretSmart inclou altres mi-

croaplicacions de diferents sectors 
de la destinació. A més, un dels 
apartats més rellevants és la bús-
tia de comunicació, a través de la 
qual es podrà informar el consis-
tori de diferents incidències rela-
cionades amb la via pública i els 
espais municipals. Amb aquesta 
iniciativa, Lloret de Mar segueix 
endavant en el seu projecte de ser 
una ciutat innovadora. En aquest 
sentit, l’alcalde, Jaume Dulsat, des-
taca que l’aplicació permetrà que 
el municipi estigui dins de cada 
dispositiu mòbil. A més, assegura 
que un dels punts més positius és 
la geolocalització, gràcies a la qual 
els usuaris podran saber com ar-
ribar als llocs d’interès, millorant, 
d’aquesta manera, l’accessibilitat. 
La nova Aplicació LloretSmart 
és gratuïta i està disponible per a 
iPhone i Android. yy

blaNEs

En el record de molts blanencs 
i blanenques, Josep Pons i Girbau 
–conegut també amb el sobrenom 
de Pepito Pons- ha estat el retratis-
ta per excel·lència de la vila, ja que 
va exercir com a fotògraf durant 
la primera meitat del segle XX i 
va arribar a fer milers de retrats 
destinats principalment a àlbums 
familiars. Paral·lelament a aquest 
tipus d’obres, també va destacar 
en la fotografia artística, en els 
treballs fotogràfics meteorològics 
i en el cinema. 

Els retrats de tipus, costums i 
escenes populars, amb caps d’estu-
di de pescadors, mariners o roda-
móns, on emfatitza els detalls de 
la seva fesomia, són especialment 
remarcables. Amb la seva tècnica, 
Pons i Girbau va intentar superar 
els retrats estàtics herència del se-
gle XIX. Ho feia buscant el perfil 
més psicològic de les persones a 
qui retratava, així com en l’ambi-
entació dels personatges. 

L’exposició que es pot visitar 
fins el 30 de setembre a la sala 
García-Tornel coincidint amb els 
50 anys de la seva mort, repassa la 
vinculació de l’artista amb Blanes 
a través dels seus retrats d’estudi i 
d’algunes fotografies dels paisatges 
de la vila  que tant estimava. De 

cara a l’any vinent, l’Arxiu Munici-
pal s’ha plantejat fer una exposició 
de més abast per donar a conèixer 
totes les facetes del creador: el fo-
tògraf artístic, el retratista de nú-
vols i el pioner del setè art. 

En aquest sentit, des de 
l’Ajuntament de Blanes s’ha fet 
una crida a la ciutadania, i se l’ha 
convidat a fer arribar a l’Arxiu 
Municipal les fotografies famili-
ars d’estudi que puguin conservar 
realitzades per Josep Pons i Gir-
bau. Es tracta de poder ampliar 
la galeria de retrats de l’exposició 

perquè, al 2017, es faci una nova 
mostra a l’entorn del retratista de 
Blanes. 

A banda de la seva extensa 
faceta com a fotògraf, Josep Pons 
Girbau va ser un dels pioners en 
l’art cinematogràfic a Catalunya. 
Va col·laborar amb les principals 
productores de l’Època, com Bar-
cinografo o Royal Films. L’any 
1915 va rodar La Costa Brava, al 
1918 Unión que Dios bendice, i al 
1920 dos treballs cinematogràfics 
més: Producció i exportació d’oli i 
El expósito. yy

blaNEs

El retrobament víctimes/bot-
xins d’ETA, la guerra de Síria i la 
transsexualitat són els temes de 
debat i reflexió del 7è Docus a la 
Fresca de Blanes.

El cicle estiuenc de cinema 
compromès es fa cada divendres 
d’aquest mes d’agost a la plaça Ver-
ge Maria/carrer Raval a partir de 
les 10 de la nit

Docus a la Fresca ha arrencat 
amb el tema de l’esclavatge a què 
ens estan sotmetent les grans com-
panyies internacionals. Sota el títol 
OligopolyOFF: Comença la revolu-
ció energètica ciutadana, es tracta 
d’un treball de factoria espanyola 
produït per la Plataforma per un 
Nou Model Energètic, i que aposta 
clarament per les energies renova-
bles enfront les que es consideren 
culpables de la pobresa energètica 
a l’Estat espanyol i el canvi climàtic. 

El tema que es tractarà el diven-
dres 12 d’agost és la guerra de Síria, 
explicada a través d’una història 
prou diferent als fils argumentals 

habituals. A través del documental 
A Syrian Love Story coneixerem la 
història real de l’Amer i la Raghda, 
que es van conèixer i enamorar en 
una presó i, a partir d’aquí, la con-
vulsa situació d’aquest país i com 
ho afronten els seus ciutadans i 
ciutadanes. 

El treball titulat De Berta a Teo, 
història d’un trànsit, que es pro-

jectarà el 19 d’agost, tracta el tema 
de la transsexualitat. La directora 
del documental, Irene Navascués, 
dóna veu a Teo, que va néixer en 
un cos equivocat i que va transitar 
de noia a noi, no tan sols perquè 
comparteixi aquesta experiència, 
sinó també perquè parli de la seva 
identitat prèvia com a lesbiana fe-
minista militant. La seva família 
i amigues completen la fotografia 

global del relat. 

La 7a edició de Docus a la Fres-
ca d’aquest 2016 es tancarà el 26 
d’agost amb una doble sessió de 
projeccions per parlar d’un tema 
prou interessant i punyent que 
no pot deixar indiferent ningú: la 
banda terrorista ETA. Així, s’oferi-
ran els treballs Danzariak/Balla-
rines, i Asier eta biok / Asier y yo. El 

primer, aborda el tema des de les 
sessions de trobades restauratives 
entre víctimes i botxins d’atemp-
tats, que es reuneixen de manera 
lliure, íntima i privada. 

Per la seva banda, el segon do-
cumental se centra en la història 
dels dos amics a què fa referència 
el títol. Asier, i l’actor i director del 
treball Aitor Merino van créixer 
junts a Pamplona/Uruña i després, 
com sol passar, van emprendre ca-
mins molt diferents. Quan Asier 
va ingressar en la banda terrorista 
ETA, Aitor es va preguntar el per-
què molts cops, i per això quan va 
sortir de la presó li va proposar a 
Asier, el seu amic, que fessin una 
pel·lícula per explicar-ho.

Organitzat per l’Ajuntament 
de Blanes i La Focal, el setè cicle 
de Docus a la Fresca també comp-
ta amb la col·laboració de: Bar 
Rafel, Celobert, Ràdio Marina, 
Documedia, Amnistia Internaci-
onal, Doxa Producciones, Irene 
Navascués Cobo Producciones, i 
Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético. yy

Josep pons i Girbau - Catàleg aMBL

arxiu docus a la Fresca. Foto Javier Calvete

promoció de la nova app



la MariNa   19AGOST DE 2016

música i dansa d’arreu del món

una visió filosòfica de 
l’activitat física

llorEt DE Mar

Des de finals de juny fins a 
finals de juliol, Lloret de Mar ha 
acollit una vintena d’esdeveni-
ments musicals amb una partici-
pació de més de 3.000 persones. 

Es tracta d’actuacions de mú-
sica i dansa amb participants de 
països tan diversos com Turquia, 
Grècia, Malta, Rússia, Israel o Ne-
pal, que s’han desplaçat fins a Llo-
ret de Mar per actuar i competir 
principalment en esdeveniments 
que tenen lloc en espais a l’aire 
lliure com la plaça de la Vila o la 
plaça de Pere Torrent. Aquesta ce-
lebració a l’aire lliure aporta mú-
sica i color als vespres d’estiu a la 
vila i permeten als visitants gaudir 
d’unes actuacions que, en la ma-
joria dels casos, estan obertes al 
públic en general.

La gestió d’aquestes actuaci-
ons, que de mitjana compten amb 
un centenar de participants, recau 
en agències de viatges receptives 
de la zona que, a més de coordinar 
les actuacions, també reserven els 
allotjaments i activitats comple-
mentàries.

Enguany el festival més multi-
tudinari ha estat el VII Festival de 
Dansa i Folklore de Lloret de Mar, 
gestionat per l’agència Traveltec, 

que va tenir lloc del 29 de juny a 
l’1 de juliol amb 1.177 participants 
provinents de quinze països dife-
rents (Índia, Grècia, Turquia, Ge-
òrgia, Macedònia, Sèrbia, Eslovè-
nia, Lituània, Romania, Ucraïna, 
Croàcia, Hongria, Bulgària, Mol-
dàvia i Armènia). 

El segon amb més participants 
ha estat el Costa Brava Dance Fes-
tival, organitzat per una empresa 
italiana que, una edició més, ha 
comptat amb el Teatre de Lloret 
per organitzar un festival de dansa 
amb més de 800 concursants.

Altres esdeveniments desta-

cats han estat el festival Golden 
Sardana, organitzat per Viatges 
Daia, amb 100 participants; el 
Costa Brava Folk Festival amb 
150 participants, de Fiestalonia; 
el Festival Lluvia de Estrellas con 
Todes, de Luxtour, amb 105 par-
ticipants, o el Festival Línies del 
Destí, coordinat per Novovira.

Aquests esdeveniments mu-
sicals reben el suport del Lloret 
Convention Bureau dins el seu 
programa Festivals & Events d’as-
sessorament per a l’organització 
d’esdeveniments que inclou ser-
veis com la cessió d’espais i ma-
terial o la difusió dels actes, entre 
altres. yy

MoisÉs García

El lloretenc Enric Marés ha 
publicat el seu segon llibre, titulat 
“Gimnàstica conscient. Suavitat, 
força, contacte”. Es tracta d’una 
publicació destinada a guiar al 
lector en les tècniques fonamen-
tals del moviment i l’activitat cor-

poral. L’autor ho explica a través 
de diferents qüestions essencials 
de l’ésser humà.

 A “Gimnàstica conscient”, es 
poden trobar diverses propostes 
amb il·lustracions, a través de les 
quals els lectors poden realitzar i 

conèixer moviments i tècniques 
que l’ajudaran a endinsar-se en 
l’àmbit de l’activitat física. A més, 
també es podrà adquirir una vi-
sió profunda sobre com funciona 
el nostre cos. Amb aquest segon 
llibre (el primer que va publicar 
va ser “Estiraments”, l’any 2009), 
l’autor persegueix el benestar cor-
poral i global.  

 
A través dels anys, Enric Ma-

rés ha pogut ampliar el seu conei-
xement al voltant d’aquesta temà-
tica, gràcies a viatges a Barcelona, 
París, Berlín i Nova York. A partir 
d’aquestes estades, l’autor va po-
der desgranar i exposar totes les 
idees i conceptes adquirits en el 
seu nou llibre. Marés és llicenciat 
en Educació Física a l’INEFC de 
Barcelona. A més, ha estudiat dife-
rents arts orientals com el Taichí, 
el Judo o l’Aikido i s’ha format en 
el vessant de la psicoteràpia i les 
anomenades gimnàstiques suaus. 
Ho ha fet amb professionals i per-
sonalitats destacades de l’àmbit 
com Elsa Gindler, la doctora Lily 
Ehrenfreid o Alice Aginski. yy

 Una de les moltes cercaviles que s’han organitzat. Foto M.a. Comas

enric Marés
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en Joc als barris de Blanes

“no passis olímpicament”

blaNEs

L’objectiu del projecte En Joc és 
educar en el lleure posant com a 
principal protagonista l’infant, però 
comptant amb un important valor 
afegit. El projecte vol aconseguir 
descentralitzar el lleure perquè es 
faci en els diferents barris que confi-
gurem el municipi de Blanes. Justa-
ment per aquest motiu, es va decidir 
que la festa final s’emplaçaria allí on 
En Joc no havia anat encara mai 
durant tot el projecte: al centre del 
municipi. 

Si bé ha estat un esforç comú de 
tots els membres del Cau, n’hi ha 
hagut quatre que l’han treballat de 
manera més intensa, des del Truc 2: 
Mar Gibernau, Júlia Frigola, Noèlia 
González i Maria Cordovilla. Els 
Truc són la darrera unitat de l’AEiG 
Pinya de Rosa per on passa el jovent 
abans de decidir si continuen com 
a caps. La valoració que han fet de 
la primera etapa del projecte és molt 
positiva, ja que s’ha aconseguit el 
que es perseguia: fer xarxa entre els 
diferents veïnats del municipi. 

I és que posar en marxa En Joc 

no ha estat una feina fàcil. Després 
de preparar acuradament el pla 
d’acció, els membres del Truc 2 del 
Cau de Blanes van configurar una 
programació en què s’han fet tres 
rotacions d’activitats arreu de Bla-
nes, que s’ha dividit bàsicament en 
sis grans zones que aplegaven els 
barris de les respectives àrees d’in-
fluència. Així, hi havia Mas Enlaire, 
la Plantera, la Pedrera, Ca la Guidó, 
Valldolig i els Pavos. 

Quan va acabar la primera rota-
ció es va organitzar el I Torneig de 
Futbol Sala per la Interculturalitat, 
que es va allotjar a la pista de joc de 
Mas Enlaire, situada davant l’actu-
al seu de l’AVV d’aquest barri, a la 
Plaça Onze de Setembre. Van con-
vocar-s’hi jugadors d’arreu dels bar-
ris on ja s’havia realitzat la primera 
rotació, i a la mitja part es va oferir 
un refrigeri a base de plats típics 
preparats per les associacions que 
van col·laborar-hi: Blanes Solidari; 
Arran Blanes; Endam Kafo; GAK, 
Grada Antifa Kombatent, que es va 
encarregar de l’arbitratge. 

Com a distintiu del torneig, va 

flanquejar el terreny de joc el colo-
rista mural En Joc que es va penjar a 
la tanca. Els membres del Cau l’han 
batejat simbòlicament amb el nom 
de Bandera, que també va onejar al 
Passeig de Mar, durant la festa de 
cloenda. 

En total, es calcula que hauran 
participat més d’un centenar de 
nens i nenes sumant els sis espais on 
s’han anat desenvolupant totes les 
jornades. 

Tal com expliquen les quatre 
membres del Truc 2 que han liderat 
el projecte, el nombre de partici-
pants ha anat creixent a mesura que 
l’experiència s’anava fent coneguda, 
no tan sols entre la canalla, sinó 
també entre els pares i mares. 

El que també valoren de ma-
nera molt positiva és la implicació 
amb què s’han trobat per part de les 
entitats a l’hora de poder tirar enda-
vant el projecte. Ara toca fer balanç 
i valorar si de cara al curs vinent 
2016-2017 es continua amb la llavor 
que s’ha conreat durant tots aquests 
mesos. yy

blaNEs

Que el Brasil deixi de ser cam-
pió d’homicidis i comenci a batre 
rècords en drets humans. Aquest 
és l’objectiu de la nova campanya 

d’Amnistia Internacional que, amb 
el lema No passis olímpicament, 
denuncia l’augment del nombre 
d’homicidis per part de les forces 
de seguretat des que el país va re-

sultar escollit amfitrió del Mundial 
de Futbol el 2014, i Rio de Janeiro 
la seu dels Jocs Olímpics d’aquest 
estiu. En definitiva, la campanya 
exigeix a les autoritats el respecte 
als drets humans. 

Segons dades d’Amnistia In-
ternacional, el Brasil està entre els 
campions mundials en homicidis, 
amb gairebé 60.000 per any, dels 
quals prop de 40.000 van ser per 
armes de foc. La violència legal és 
selectiva: els joves negres són el 
principal grup de risc, i a més el 
2015 la policia va ser responsable 
d’un de cada cinc homicidis come-
sos a Rio de Janeiro. 

Les dades, fetes públiques per 
AI, indiquen que si es compta tan 
sols des de l’any 2009, quan la ciutat 
va ser escollida seu dels Jocs Olím-

pics, i fins al desembre del 2015, 
han mort 2.469 persones a mans 
de la policia. D’altra banda, durant 
l’organització de la Copa Mundi-
al de Futbol el 2014 la policia de 
l’Estat de Rio de Janeiro va matar 
580 persones, un 40% més que el 
2013. Malauradament, al 2015 
aquesta xifra encara va ser fins i tot 
més alta: 645 persones mortes, 307 
d’elles a la ciutat de Rio de Janeiro. 

Per tots aquests motius, la por-
taveu d’Amnistia Internacional 
Blanes, Ariadna Claret Carles, ha 
remarcat: “El desplegament de se-
guretat abans i després dels Jocs 
Olímpics no pot suposar un incre-
ment de les violacions dels drets 
humans”. D’altra banda, també ha 
manifestat: “En els grans esdeveni-
ments esportius, el Brasil no només 
ha fracassat en deixar un llegat po-

sitiu en termes de seguretat públi-
ca, sinó que ha incrementat les vi-
olacions de drets humans. Cal que 
les autoritats de seguretat pública i 
les entitats organitzadores dels Jocs 
Olímpics de Rio 2016 previnguin i 
actuïn contra la vulneració de drets 
humans”.

Coincidint amb l’inici de la 
campanya, a Blanes s’ha celebrat 
la reunió intergrups d’Amnistia 
Internacional Catalunya (AIC), 
en la qual han participat grups lo-
cals d’arreu del país. A banda de 
tractar els continguts d’aquest eix 
de treball que durant aquests dies 
s’incrementa especialment per la 
celebració dels Jocs Olímpics, en la 
trobada es van tractar temes quoti-
dians de l’organització, es va rebre 
formació i es van compartir bones 
pràctiques. yy

Futbol per la interculturalitat. Foto aj. Blanes

Festa de cloenda. Foto aj. Blanes

 acció reivindicativa al passeig de Blanes. Foto aj. Blanes
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millores a l’escola Quatre Vents 
blaNEs

La Generalitat ha destinat 
120.000 euros per construir un 
edifici annex on s’ubicarà un as-
censor i per ampliar els serveis 
adaptats. 

Les obres, que han començat 
aquest juliol, està previst que es-
tiguin executades en un termini 
de quatre mesos. Després de la 
licitació efectuada, l’empresa que 
ha obtingut una major puntuació 
ha presentat una oferta per un 
import total de 96.665,28 euros, 
el que ha suposat una rebaixa de 
prop de 25.000 euros. 

L’estructura que s’ha de cons-
truir anirà adossada a la paret 
lateral dreta del pati central de 
l’escola. Per aquest motiu, en coin-
cidir amb un Casal d’Estiu s’ha 
acotat i tancat tota la zona on es 
treballa perquè la canalla no hi 
accedeixi, i així es pugui treballar 
amb seguretat. 

Fa dos anys, l’Ajuntament de 
Blanes va fer arribar als Serveis 

Territorials d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a Gi-
rona una petició de millora molt 
específica relacionada amb l’Es-
cola Quatre Vents. Es demanava 
poder dotar el centre escolar amb 
un ascensor que comuniqués la 
planta baixa amb el primer pis, 
així com ampliar el servei de la-
vabo adaptat. Ara, la demanda ha 
estat satisfeta.

El regidor d’Educació de 
l’Ajuntament de Blanes, Albert 

Sanz, s’ha mostrat satisfet amb 
l’inici dels treballs: “És molt gra-
tificant que, de tant en tant, els 
qui ens relacionem amb el món 
educatiu rebem bones notícies 
que compartim amb la comu-
nitat. Pot semblar que aquestes 
obres no tenen importància, que 
són petita cosa, però de ben segur 
són un avenç per a tots els usuaris 
i usuàries que se’n beneficiaran a 
partir d’ara. Per ells no es tracta 
de cap petitesa”. 

12 de setembre

El proper curs escolar 2016-
17 començarà el 12 de setembre a 
Primària i Secundària.

Els cicles formatius de grau 
superior, escoles oficials d’idio-
mes i formació d’adults podran 
començar el curs fins el dia 19 de 
setembre. 

Amb caràcter general, l’horari 
lectiu dels centres a infantil i pri-

mària serà de nou del matí a dos 
quarts d’una del migdia i de tres 
de la tarda a dos quarts de cinc de 
la tarda. En els centres que el De-
partament determini, es comple-
tarà l’horari lectiu amb una hora 
diària a tots els alumnes, amb 
l’objectiu que l’alumnat reforci les 
competències bàsiques. Alhora, 
els centres públics programaran, 
en horari no lectiu, unes hores de 
suport personalitzat per aquells 
alumnes que ho requereixin i se-
gons els criteris establerts per En-
senyament. 

En el marc del calendari els 
centres disposaran de 3 dies fes-
tius de lliure disposició que es po-
dran fer repartits en els diferents 
trimestres i que no poden coin-
cidir amb els d’inici i final de les 
classes ni amb els immediatament 
anteriors o posteriors als períodes 
de vacances escolars.

 Les classes acabaran el 21 de 
juny i les vacances de Nadal seran 
entre el 23 de desembre i el 8 de 
gener, i les de Setmana Santa entre 
el 8 i el 17 d’abril. yy

estat de les obres a principis d’agost. Foto Yoyo«Es col·loca un ascensor 
i es milloren els serveis 

adaptats»

«El curs 2016-17 començarà 
el 12 de setembre»

Amèrica i la vinya.Una relació complicada.

Al segle xVI els europeus van 
portar el cep (vitis vitífera) a 
Amèrica. 

Al cap de tres-cents anys, la 
planta s’havia aclimatat al nou 
continent variant lleugera-
ment la seves característiques 
de forma que havia esdevingut 
resistent a l’oidi (un fong de 
nom popular “cendrosa”), com 
també va resultar insensible a 
un insecte americà, inexistent 
a Europa: el daktulosphaira viti-
foliae (fil·loxera).

des de llavors cap aquí hi ha 
hagut moltes i greus compli-
cacions per a la vinya a europa.

tot va començar quan al 1863 

es van importar uns ceps 
americans. Ho van fer perquè 
sabien que no agafaven la 
cendrosa. No sabien que amb 
els ceps portaven un insecte 
de mida insignificant (aprox 
1mm) que havia d’arrasar 
tota la vinya europea. Havien 
importat “la capsa de pando-
ra”: la terrible fil·loxera que va 
destruir absolutament tota 
la vinya del vell continent. la 
fil·loxera afecta les arrels dels 
ceps europeus, en canvi als 
ceps americans les arrels no en 
surten perjudicades.

El nou habitant va escam-
par-se per tota europa, sense 
deixar ni un cep productiu. 
durant anys els viticultors 

francesos van anar comprant 
raïm a les zones encara no 
contaminades, que al cap de 
poc temps també van ser ata-
cades. Alguns bordalesos  van 
comprar o arrendar terres a la 
Rioja, quan encara no hi havia 
arribat l’insecte. des de llavors 
que la comarca va adoptar 
l’estil de fer vins negres dels 
francesos.

Per curar el desastre es va se-
guir el pas lògic, replantar tota 
la vinya europea amb ceps 
americans. Això es fa agafant 
un “peu” (la part baixa del cep 
i les arrels) i empeltant-li una 
“tòria” de les varietats locals 
(xarel·lo, pansa, chardonnay, ull 
de llebre, garnatxa, etc). 

El problema de la fil·loxera es 
va resoldre i europa va tornar 
a tenir vinyes productives. Avui 
es segueix plantant les vinyes 
amb “peus” americans.

El remei però portava un al-
tra problema i és que amb els 
ceps americans venia un altre 
polissó: el fong plasmopara 
vitícola (mildiu) contra el que 
els ceps europeus tampoc te-
nien defensa.

Per segona vegada des 
d’amèrica venien enemics 
mortals per la vinya. des de 
llavors que els viticultors es 
defensen com poden del mil-
diu, ruixant les vinyes amb 
sulfat de coure. 

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

Blanes Signature



22   la MariNa AGOST DE 2016

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 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
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

Gastronomia
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Pastís fred de salmó fumat
Aquest pastís de salmó és un plat perfecte per preparar-ho amb 
antelació i tenir-lo llest per servir. 

INGREDIENTS:

- 400 g de salmó fumat filatejat
- 12 llesques de pa de motlle 
sense crosta
- 300 g de surimi ratllat
- 1 terrina de crema de formatge

- 2 ous durs
- Maionesa
- 1 enciam de tipus iceberg
- 1 tomàquet d’amanida

ELABORACIÓ

En un bol posarem una mica d’enciam tallat petit, el surimi ratllat i 
els ous durs picats. Afegirem maionesa. Barrejarem i reservarem.
Folrem un motllo amb paper d’alumini amb els filets de salmó 
deixant que surtin per les vores.

A sobre del salmó fem una bona base de maionesa i tot seguit po-
sem una capa de pa de motlle. Aquest el cobrirem amb crema de 
formatge i rodelles de tomàquet.

Posarem una altra capa de pa de motlle i a sobre posarem el su-
rimi. Ho cobrirem amb una altra capa de pa de motlle i acabarem 
tapant-ho amb el salmó sobrant de les vores.

Cal tapar-lo amb paper film i posar-hi un pes a sobre per compac-
tar-ho tot i deixarem el pastís a la nevera durant unes hores abans 
del seu consum.

Per desemmotllar-lo, tallarem les cantonades del motllo d’alumi-
ni i el posarem a sobre d’una safata.  Per servir-lo, acompanyeu-lo 
amb una mica d’enciam talladet.

Bon profit
Manoli Bustamante

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 6 €

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 ·



AGOST DE 201624   la MariNa EsPorts

Blanes recupera la nit de l’esport 

31a Travessia a la 
badia de lloret

Foto de familia dels premiats. Foto aitor roger

blaNEs

Més de 700 persones van parti-
cipar en l’entrega de premis a 50 es-
portistes i equips blanencs, en una 
festa que ha estat el precedent per 
allotjar esdeveniments no espor-
tius a la Ciutat Esportiva de Mas 
Cuní.

Blanes, per tant, ha recuperat 
una tradició que feia 10 anys que 
s’havia deixat de fer, i que ha comp-
tat amb un important èxit de con-
vocatòria. L’acte ha coincidit amb 
els cinc anys de la posada en marxa 
de la Ciutat Esportiva. Per aquest 
motiu, els trofeus que es van lliurar 
feien referència a aquests primers 
cinc anys que ja ha complert l’equi-
pament esportiu, on han competit 
equips i seleccions nacionals, esta-
tals i internacionals. 

Quan es va dissenyar la Ciutat 
Esportiva Blanes, ja es va preveu-
re que un equipament tan singular 
com aquest havia d’estar preparat 
per poder allotjar no tan sols esde-
veniments esportius com ha estat 
fins ara, sinó que també havia d’es-
tar capacitat per activitats com ara 
concerts, congressos, fires, etc. Des 

que es va posar en marxa fa cinc 
anys, la CEB encara no havia allot-
jat cap esdeveniment festiu com un 
concert. 

El regidor d’Esports, Joel Co-
mas va explicar: “Amb l’organitza-
ció de la ‘Nit de l’Esport’ encetem 
una nova etapa a la Ciutat Espor-
tiva Blanes. A partir d’ara la nostra 
intenció és potenciar aquest ves-
sant. L’èxit d’aquesta primera ex-
periència ens anima a pensar que 
ha arribat l’hora de treure profit a 
aquesta magnífica instal·lació per 
d’altres esdeveniments que ens aju-
din a seguir consolidant-la com un 
referent”. En aquest sentit també 
va remarcar que, després d’aquesta 
primera prova, caldrà veure quin 
ha de ser el següent pas. 

Durant la vetllada es van lliu-
rar guardons a una cinquantena 
d’esportistes en dues categories: 
individual i per equips. L’objectiu 
era reconèixer la tasca i els resultats 
aconseguits per les entitats espor-
tistes blanenques, a l’hora que es 
gaudia d’una estona entretinguda 
i festiva. yy

llorEt DE Mar

Organitzada pel Club Natació 
Lloret, es va celebrar a primers de 
juliol i va reunir 300 inscrits que 
es van dividir en dues categories, 
segons la distància a recórrer.

L’edat dels nedadors de la tra-
vessia de 1.200 metres ha estat 
d’entre 9 i 74 anys. El guanyador, 
Marc Busquets Sans del Team Ca-
lella (16’59’’). La primera noia ha 
estat l’Anna Carrión Barea del CN 
Calella amb un temps de 17’58’’. 

El total d’inscrits era de 243.

A la travessia de 450 metres 
les edats eren d’entre 6 i 48 anys. 
Primera posició per la Judith Ar-
tigas Vilanova del CN Banyoles, 
amb un temps de 5’50’’. En la ca-
tegoria masculina el primer lloc 
ha estat per l’Aaron Hernández 
Méndez del CN Figueres, amb un 
temps de 6’51’’. El total d’inscrits 
per aquesta distància va ser de 58, 
tot i que finalment la van nedar 51 
participants. yy

Sortida de la prova de 1.200 metres. Foto M.a. Comas

club/ENtitat PrEMiats /-DEs

AD CA LA GUIDÓ  Francisco Casas Estrada i Juvenil A 

ASS. PESCA ESPORTIVA NTRA. SRA. del VILAR Saul Tobajas

CLUB BÀSQUET BLANES Montse Rúbio Soms i Sènior masculí

CLUB BILLAR BLANES Carlos Potenciano Ortega i 50è Aniversari del club

CLUB FUTBOL SALA BLANESPORT 83 Alessandro Giustiniani Gassó i l’equip Benjamí

CD BLANES Demba Drammeh i l’Aleví C

CENTRE EXCURSIONISTA BLANES Jose García Sola

HALTEROFILIA Ainhoa Méndez

CLUB PATÍ BLANES ATLÈTIC Marc Fluvià Simón i l’equip Benjamí

CLUB TENNIS I PÀDEL BLANES Joaquim Albano Gil 

CLUB TENNIS NYLSTAR Jose Juarez Campos i l’equip femení 

CLUB ESPORTIU BLANENC GIMNÀSTICA RÍTMICA Laura Lozano Marcó i el conjunt Cadet

CLUB TRIATLÓ BLANES Salvador Balagué Vilabella

CLUB VELA BLANES Escola Vela

CLUB VOLEI BLANES Jordi Mor Navarro i l’equip Sènior femení

CLUB ESPORTIU EL VILAR Xavier Oms  i la Tripleta de Petanca

GRUP FONDISTES BLANES Buba Sabaly

CLUB JUDO BLANES Juan Luna Berrocal

CLUB ESPORTIU JUDOBÀSIC COSTA BRAVA David Viladomiu Mates

CLUB KARATE-DO BLANES Elisabeth Gonzàlez Torremocha

PATINATGE ARTÍSTIC BLANES. FUNDACIÓ PRIVADA Fiona Puig Vega i Grup Xou Juvenil

BLANES PING PONG BLANES TENNIS TAULA Udo Baumann

F.C. RACING BLANENC Gerardo

CLUB RÍTMICA BLANES VITRY Mar Remon Lara i les gimnastes de nivell estatal

TAEKWONDO JULS Oscar Pavón Giménez

CLUB TWIRLING BLANES Equip Sènior 

CLUB TWIRLING COSTA BRAVA Núria Parreño Morillo i l’equip Júnior

PENYA BLANC I BLAVA Xavier Àlvarez

ESPORTISTES ELIT COMPETICIONS ALT NIVELL Francesc Zurita, Xavi Marina, Marina Bassols, Mic-
hael Parra i Carlos Ordóñez

RECONEIXEMENTS ESPECIALS Rafel Bagot (presentador) 
Gisela Bayé (Cap Tècnic de l’Àrea d’Esports)
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Rècord de participants en la 
74a Travessia Popular del Port de 
Blanes, amb 380 nedadors de totes 
les edats.

En la categoria d’Open Mascu-
lí el més ràpid ha estat Àlex Cas-
tejón, del CN Sabadell, que ja va 
guanyar en l’edició del 2014, i que 
l’any passat es va classificar en la 
segona posició. 

El segon lloc en Open Mascu-
lí l’ha ocupat Fernando Morillas, 
del CN Mataró, i la tercera plaça 
Pere-Jordi Ribas, del CN Calella. 
Per la seva banda, en Open Fe-
mení la nedadora més veloç ha 

estat Ona Jerez, del Club Natació 
Sant Andreu, que l’any passat es 
va classificar en la segona plaça. 
Darrera d’ella s’han situat Marta 
Pérez, del CN Sant Cugat, i Gina 
Ràmia, que ha participat com a 
freelance, sense pertànyer a cap 
club o entitat esportiva.

La Travessia Popular del Port 
de Blanes ha incorporat com a 
principal novetat una polsera de 
neoprè amb un xip incorporat per 
mesurar el cronometratge perso-
nalitzat de cadascun dels nedadors 
i nedadores que han participat en 
la travessia. D’aquesta manera, 
s’ha pogut establir la classificació 
de manera més ràpida i efectiva. yy

Àlex Castejón, 1r classificat. Foto anna Gibernau

Guillem Pujol Belmonte buscarà la medalla en els 
europeus de natació 

Futbol platja a Blanes 74a travessia al 
port de Blanes

Un dels molts partits jugats. Foto Yoyo

Guillem pujol sortint de l’aigua

blaNEs

El jove blanenc vol donar la 
sorpresa el pròxim 10 de setem-
bre a la localitat italiana de Piom-
bino. Allà, es disputarà el Cam-
pionat d’Europa Júnior d’aigües 
obertes i Pujol es veu amb forces 
per guanyar una medalla.

 
El nedador ja es prepara per 

aquesta cita després de partici-
par, fa unes setmanes, al Mundial 
Júnior d’aigües obertes. La com-
petició es va disputar a Hoorn, 
Holanda, amb Guillem Pujol re-
presentant la Selecció Espanyola. 
Tot i fer un bon inici en la prova 
dels 10 quilòmetres, el blanenc 
no va poder pujar al podi i es va 
haver de conformar amb el 21è 
lloc. Reconeix que el va sorpren-
dre el nivell dels rivals i espera-
va aconseguir un millor resultat. 
Malgrat tot, considera que hi ha 

una part positiva: l’aprenentatge. 
Després d’aquesta experiència, 
assegura comptar amb molta més 
informació sobre aquest tipus de 
competicions, per tal d’afrontar 
els pròxims compromisos. 

 La prova a Hoorn va ser en 
un llac, mentre que a Itàlia haurà 
de nedar en el mar. El jove espor-
tista explica que competir en el 
mar sempre té molts més condi-
cionants, a causa de la corrent i 
les onades, aspectes que poden 
dificultar la progressió durant la 
prova. D’altra banda, pel que fa la 
temperatura de l’aigua, també hi 
haurà diferències, ja que als prò-
xims Europeus s’espera una tem-
peratura de 21 graus, aproxima-
dament. Serà més elevada que la 
del Mundial a terres holandeses. 

El bitllet per a aquests Euro-

peus, així com per als Mundials 
disputats durant el mes de juliol, 
el va aconseguir gràcies al seu bon 
paper en el Campionat d’Espanya 
d’aigües obertes. Allà, Guillem 
Pujol es va proclamar guanyador 
de la prova de 10 quilòmetres. 

Guillem Pujol ja té experièn-
cia en aquest tipus de cites inter-
nacionals. Fa tres anys, el blanenc 
ja havia estat campió d’Europa 
infantil a Turquia. En les dues 
darreres temporades, s’havia cen-
trat en competicions de piscina i 
el passat 2015 va participar a les 
primeres Olimpíades Europees 
de Baku, en les quals va acabar 
com a quart classificat, en la mo-
dalitat dels 4x200 metres. També 
va participar en el Campionat del 
Món de Singapur, on també va 
acabar en el quart lloc. yy

blaNEs

La platja del centre de Blanes 
ha allotjat un dels esdeveniments 
que en cada edició que passa con-
grega una major quantitat de pú-
blic, atret per l’espectacularitat que 
poden arribar a tenir les jugades 
dels esportistes sobre la sorra. Es 
tracta del Torneig de Futbol Platja 
que ha organitzat per tercer any 
consecutiu el Club Futbol Atlètic 
amb la col·laboració de la Fede-
ració Catalana de Futbol, l’Ajun-
tament de Blanes, la Diputació de 
Girona i diverses empreses i esta-
bliments del municipi blanenc. 

La final la van disputar els 
equips del Crowley’s Irish Pub (de 
Blanes) i Lacade (format per un 
combinat de jugadors d’Hostalric 

i Breda), proclamant-se finalment 
campions els primers, després 
d’un emocionant partit que va 
acabar amb empat. Per això, es va 
haver de dirimir el campió en una 
tanda de penals a tres tirs cadas-
cun dels dos equips. 

Val a dir que el Crowley’s Irish 
Pub ha aconseguit d’aquesta ma-
nera un objectiu que perseguia 
des de fa tres anys, ja que en les 
dues anteriors edicions del 2014 
i 2015 va arribar a la final, que-
dant-se en totes dues ocasions a 
les portes d’aconseguir la primera 
plaça. En total, han participat en el 
campionat 18 equips, majoritària-
ment procedents de Blanes, Llo-
ret, Barcelona, Sabadell, Hostalric 
i Tordera. 

Després dels dos primers 
equips campió i sots-campió, la 
classificació del III Torneig de 
Futbol Platja de Blanes pel que 
fa a les vuit primeres posicions, 
l’han ocupat els següents equips: 
3r JyC Alublanes; 4rt Nou Mon-
tecarlo (l’equip que l’any passat 
es va proclamar campió); 5è Pub 
Victoria; 6è Hostal Miranda; 7è 
Etern Cadet; i 8è Càmping Bella-
terra. 

Pel que fa als guardons indi-
viduals i especials, el premi del 
concurs de xilenes el va guanyar 
Ángel Fernández, de l’equip que 
va resultar ser el sots-campió, el 
Lacade. El millor jugador en el 
concurs de llançament de faltes 
va ser Óscar Castellanos, que no 
formava part de cap equip parti-
cipant. Respecte els guardons que 
es van decidir al llarg del campio-
nat, el del màxim golejador va ser 
per Albert Castillejos (de l’equip 
Crowley’s), ja que va marcar un 
total de 13 gols. 

Per la seva banda, el premi al 
millor porter, qui va aturar més 
pilotes que podrien haver acabat 
en gol, va ser pel jugador Aliou, de 
l’equip de Lacade. El premi al mi-
llor jugador del III Torneig de Fut-
bol Platja ha estat per Xavi Amo-
rín, de l’equip del JyC Alublanes; 
i finalment el guardó per a l’equip 
que ha tingut un millor fairplay 
amb la resta d’equips ha estat el 
Esbuscaeskerra, de Tordera. yy
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Festes Majors
Santa Susanna, fins el dia 14 
d’agost
Malgrat de Mar, fins el dia 16
Tordera, del 19 al 26
Pineda de Mar, del 25 al 30
Palafolls, del 7 a l’11 de 
setembre
(Tots als actes a les pàgines 
centrals de l’edició de La Marina 
Maresme)

Altres propostes:

DIA 10 
Pineda de Mar
Ball d‘estiu a la plaça. 
Música en viu aMB pM Grup  
De 19.30 a 22 h. Plaça Espanya 

DIjouS, 11
Pineda de Mar
cineMa a la Fresca: avatar  
21.30 h. Plaça Espanya

DIA 12 
Calella 
17 h al passeig de Manuel 
Puigvert, actuació per a la 
mainada.

19 h al pati de la biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, Hora del 
Conte infantil: Les Bruixes de 
xocolata a càrrec de Mon Mas.

21 h al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, espectacle 
de narració L’art de triar carxofes 
(homenatge a la meva àvia), a 
càrrec de Jordi Palet i Puig. 

22 h a la plaça de l’Església, 
projecció d’audiovisuals: Petites 
històries de Calella (Espais 
de Calella, Calella dos temps, 
Gent de Calella, Pescadors...). 
Organitzat per Foto Film Calella 
amb motiu del 50è aniversari de 
l’entitat.

22 h al Far, concert Sintonías amb 
Marinah & Chicuelo.

Pineda de Mar
arts d‘estiu: concert de 
niña pastori 
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

Tordera
audició de sardanes 
Amb la Cobla Principal de 
Banyoles. A les 22 h a la plaça de 
l’Església.

plantada de telescopis al 
parc prudenci Bertrana 

DIA 13
Calella
curs d´ensenyaMent de 
Ballar i repartir sardanes. 
Es repeteix cada dissabte.18 h
Al passeig de Manuel Puigvert.
 
revetlla popular
21 h, al passeig Manuel Puigvert

DIA 10
jocs GeGants
Biblioteca municipal · 17 h

trio de caMBra 
Església Parroquial de Sant 
Romà · 22 h

DIA 11
Festival de Balls
Moderns todes
Plaça de la Vila
20.30-22 h

visites Guiades
al casc antic
Museu del Mar · 20 h

DIA 12
Fira aliMentÀria
de productes artesans
Plaça de la Vila
16-22.30 h

Òpera al carrer 
Pati anglès de la Biblioteca 
Infantil · 20 h

Misteriós criM
a la Mansió GarriGa
Museu del Mar · 21 h

clon Festival
tHe aMy´s BiG BanG
Roca d’En Maig · 22.15 h

Del 12 Al 14
Festes del MolÍ,
Mas vilÀ i can riBalaiGua

DIA 13
visites Guiades
al casc antic
Museu del Mar · 20 h

sardanes: coBla
FlaMa de Farners 
Plaça de l’Esglèsia St. Romà · 
22 h

niGHt trail lloret
Passeig Jacint Verdaguer
21.30 h

jaZZcastells aMB la vella
diXieland i el vernets
Pl. del Pi. Ermita de Sta Cristina 
22.30 h

DIeS 13 I 14
Fira artesana Marinera
Puerto Rico-Fenals · 10-23 h

DIA 14
Mercat de Brocanters i
Col·leCCIoNISTeS. TRoBADA
veHicles clÀssics
Plaça Pere Torrent · 9-14 h

DIA 17
nit de poesia 
Església de Sant Romà · 22 h

DIA 18
visites Guiades al casc 
antic 
Museu del Mar · 20 h

Festival de Balls
Moderns todes 
Plaça de la Vila · 20.30-22 h

DIA 19
contes Mullats,
salats i esQuitXats
Biblioteca Municipal · 18 h

Misteriós criM
a la Mansió GarriGa
Museu del Mar · 21 h

Fira de productes
artesans
Plaça de la Vila · 16-22.30 h

GuieM soldevila 
Plaça del Pi. Ermita Sta Cristina 
22.30 h

DIA 20
visites Guiades 
al casc antic
Museu del Mar · 20 h

sardanes: coBla
la principal de lloBreGat
Plaça de la Vila · 22 h

DIeS 20 I 21
Fira artesana Marinera
Festes Barri Mas roMeu
Puerto Rico-Fenals
10  - 23 h

DIA 21
Fira del disc 
Passeig Jacint Verdaguer · 8-21 h

DIA 24
cor calit Gospel
Església de Sant Romà · 22 h

DIA 25
visites Guiades
al casc antic
Museu del Mar · 20 h

DIA 26
Misteriós criM
a la Mansió GarriGa
Museu del Mar · 21 h

trio de cordes
Ermita de Santa Cristina
22.30

Fira de productes
artesans

DIeS 26 I 27
Festes de Fenals

DIA 27
visites Guiades
al casc antic
Museu del Mar · 20 h

sardanes: coBla
FoMent de MontGrÍ
Plaça de la Vila · 22 h

DIA 31
lorena GarcÍa 
Església Parroquial St Romà
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

FINS Al 30 De SeTeMBRe
eXposició FotoGrÀFica 
josep pons i GirBau.
Fotògraf i cineasta
Sala García-Tornel

FINS Al 31 D AgoST
MinicluB 
Cada dia de 10 h a 13.30 h

les nits del MariMurtra
A les 22 h
Dia 13: Gospel viu
Dia 19: susanna del saZ
Dia 27: Marlon Harper +    
pavvla

DIeS 12, 19 I 26
docus a la Fresca
Plaça Verge Maria a les 22 h

DIeS 13, 20 I 27
Mercat setManal 
De 9 h a 14 h
A l’avinguda de la Plantera

DIA 14
Balades el Foc del cor 
concerts aMa
Casa del Poble a les 18 h

Festes del Barri Mas 
creMat

DIeS 14 I 28
audicions de sardanes
Passeig de Mar
a les 19.00 h

DIeS 16 I 17
unitat MÒBil de 
recollida de sanG
Banc de Sang i Teixits

Passeig de Mar

Del 19 Al 21
Festes dels copatrons

DIeS 19 I 20 
BotiGa al carrer
Carrers del Centre. 
De 17 h a 21 h i de 9.30 a 21 h

DIA 20
escacs al carrer. 
Passeig de Dintre a les 16.30 h

XXXiv caMinada popular 

nit de sant Bonós
Sortida Passeig de Mar. 22:30 h

DIA 21
Xlii cronoescalada al 
castell de sant joan
Sortida Passeig de Mar
a les 9 h

MeRCAT D’ARTICleS De 
seGona MÀ: la GanGa
Passeig Central de l Avinguda 
Catalunya-La Plantera
De 9.30 h a 14 h

DIA 27
troBada GeGantera

DIeS 26, 27 I 28
Festes del Barri can 
Borell

DIA 28
viii aQuatló vila de 
Blanes
Passeig de Mar a les 9.30 h
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Pineda de Mar
10A FIRA Del DISC I Del 
Col·leCCIoNISMe
De 10 a 22 h. Plaça de Les Mèlies 

revetlla popular avv can 
carreras El Mirador 
Durant tot el dia. Al Local social 
de Can Carreras 

DIA 14
Calella
audició de sardanes 
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

revetlla d‘aGost. Ball aMB 
el conjunt Krater. 
21.30 h, a la plaça de Catalunya.

Pineda de Mar
audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona
19.30 h. Plaça de les Mèlies 

Tordera
cursa local de Bicicletes. 
Sortida des del Camí Ral 
cantonada Dr. Trueta.  A les 18 h.

DIeS 14 I 15
Palafolls
Festes de santa Maria

Diumenge 14. A partir de les 
20 h gaudeix de la música i 
l‘espectacle. Primer a càrrec de 
les alumnes de dansa del ventre 
del Casal de la Dona i Elisa Afrah 
i tot seguit concerts a càrrec de 
EzePot, Blitz i Cheri. A mitjanit 
discomòbil.

Dilluns 15. A les 10 h, bicicletada 
al Molí d‘en Puigvert. A les 12 h, 
festa de l‘escuma al parc de les 
Esplanes. Música i aigua per a 
tothom! I a les 14 h, dinar veinal 
a preus populars.

DIA 15
Calella
Havaneres aMB el Grup 
arjau 19.30 h, al passeig de 
Manuel Puigvert

Pineda de Mar
arts d‘estiu: concert de 
Manel
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

Tordera
IX APleC De RoCA-RoSSA. 
Activitats a tordera.cat

DIA 16
Pineda de Mar
Música en viu  
De 19.30 a 22.30 h.
Plaça Espanya

DIeS 16 I 18
Palafolls
tallers a la Fresca de 
Balls locals: contrapas, 
patatuF i espolsada.
A l‘antiga escola de Sant Genís a 
les 21h. Activitat gratuïta.

DIA 17 
Calella
concert de violÍ a cÀrrec 
dels GerMans cuBarsi. 
21 h, al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça.

Pineda de Mar
Ball d‘estiu a la plaça. 
Música en viu amb PM Grup. De 
19.30 a 22 h. Plaça Espanya

DIA 18
Calella
activitat de BusseiG 
nocturn. 21 h, a la zona de les 
Roques de Calella. 

Pineda de Mar
Meditació de la lluna 
plena, a càrrec de Mayka López
20 h. Carrer Joan Maragall, 19

cineMa a la Fresca: 
indiana jones
21.30 h. Plaça Espanya

DIA 19
Calella
concert cotton candy 
aMB Marion Harper. 
22 h, al Far.

Pineda de Mar
arts d‘estiu: concert 
d‘antonio oroZco
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

Meditació per la pau 
A càrrec de Josep Gimbernat
20 h. Joan Maragall, 19

taller inFantil: oBjectes 
decoratius. 
Taller de manualitats per a nens i 
nenes de 5 a 12 anys.
18 h. Biblioteca Poblenou

DIA 20
Calella
XXXiX reGata troFeu 
president de vela
Tot el dia, al Club Nàutic Calella,  
Dissabte i diumenge

revetlla de sant llop: 
tallers, Berenar per a la 
Mainada, sopar popular, 
Música en viu... 
17 h  - 2.30 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

cercavila del Grup de 
percussió dels udols 
de Foc en Motiu de la 
revetlla. 19 h

Pineda de Mar
revetlla popular de l‘avv 
can Moré. 
Matí (11h): Festa de l‘escuma i 
castell inflable. 
Nit (21h): Sopar i ball

la coMpanyia del centre 
presenta‚ SErvEi a doMiCili, 
adaptació de l‘obra Taxi de Ray 
Cooney i direcció de Rafa Ibáñez. 
Plaça de Can Moré

centre cultural i 
recreatiu. 22 h i diumenge a 
les 19 h

Palafolls
Festa del contrapÀs.
A l‘antiga escola de Sant Genís. 

A les 21 h, sopar popular. 
A les 22.30 h, Ball FolK aMB 
danses per Ballar en Grup 
a càrrec de la Cobla Minima i 
ballada popular del Contrapas.

BotiFarrada popular del 
casal d‘avis.

DIA 21
Calella
audició de sardanes 
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert

Pineda de Mar
audició de sardanes
A càrrec de la Cobla La Genisenca 
de Taradell
19.30 h. Plaça de les Mèlies 

Malgrat de Mar

Ballada de sardanes

Parc de Can Campassol, 20:30

DIA 22
Pineda de Mar
diBuiXeM els contes de 
roald daHl. Els dibuixos es 
penjaran a l‘especial Roald Dahl 
i la fàbrica de contes al portal 
infantil Gènius. A les 18 h. 
Biblioteca M. Serra i Moret 

DIA, 23
Pineda de Mar
Música en viu. De 19.30 
a 22.30 h. Plaça Espanya. 
Organitza: Gent de Pineda

DIA 24
Pineda de Mar
espectacle FaMiliar
La Carpa dels contes, a càrrec de 
Cia Patawa. A les 18 h. Biblioteca 
M. Serra i Moret

DIA 25
Pineda de Mar
espectacle FaMiliar: La 
veritable història d‘en Cagallufes. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h.

cineMa a la Fresca: 
valKiria.
21.30 h. Plaça Espanya

DIA 26
Calella
Hora del conte amb Contes 
que fan bullir el calder de la iaia 
Maria, a càrrec d’Eva González. 
19 h, al pati de la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça.

concert soMnis!
Amb Núria Grima, Carles Geli i 
Judit Pedemonte. 22 h, al Far

Pineda de Mar
cineFÒruM
20 h. Joan Maragall, 19

arts d‘estiu: actuació de 
luis piedraHita
22 h. Espai Sant Jordi de Pineda

DIA 27
Calella  
prova del circuit 
“MAReSMe 5K
20 h, al passeig Manuel Puigvert.

revetlla popular 
21 h, al carrer de Balmes 
(Església - Jovara)

Palafolls
espectacle FaMiliar aMB 
sorpresa a cÀrrec del 
MaG deivid  tot seGuit 
Xocolatada. A les 17 h

sopar popular. A les 21h. 
Ball aMB Música en viu 
amb Jordi Vila, teclats i veu. A 
partir de les 22.30 h.

DIA 28
Calella
audició de sardanes 
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert

Palafolls
oFici soleMne i actuació 
de la coral palatiolo. 
A les 12.30 h

actuacio de la coBla 
palaFolls al pati de l‘antiga 
escola. A les 13.30 h

Havaneres a càrrec de la Petita 
Havana amb rom cremat
A les 20 h.

Malgrat de Mar
Ballada de sardanes
Al Parc de Can Campassol, 20:30

l’aGENDa

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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música, art i solidaritat contra 
la leucèmia 

atacs a Gatolandia

blaNEs

L’any 1992 l’artista blanenc Joan 
Gaitán es va fer soci de la Funda-
ció Josep Carreras, com a donant 
de medul·la òssia, arran que la seva 
mare va morir de leucèmia. Des de 
llavors, ha donat suport de manera 
molt activa a la fundació organitzant 
diversos esdeveniments que han 
unit la música, l’art i la solidaritat per 
seguir lluitant contra la malaltia. Un 
d’ells és el que ha tingut lloc aquest 
juliol al Teatre de Blanes.

L’acte va comptar amb la parti-
cipació de la cantant blanenca Ruth 
Cerdán, acompanyada a la guitarra 
per Joan Vissi. 

Salvador Roca va llegir una car-
ta de l’Anna, la mare de l’Abril, una 
nena de tres anys a qui, quan tan sols 
comptava amb cinc mesos de vida, li 
van diagnosticar que patia leucèmia. 
L’Anna va enviar-li la carta a Joan 
Gaitán amb motiu de l’aniversari 
de l’artista per agrair-li que, gràcies 
a persones com ell que donen su-

port a la Fundació Josep Carreras, la 
seva filla havia superat la malaltia en 
‘haver-li fet el trasplantament d’una 
medul·la òssia d’un donant americà 
a través de l’entitat benèfica.

Durant l’acte, Joan Gaitán va 
presentar el catàleg d’obres d’art que 

ha pogut editar gràcies al suport de 
la seva família, l’Ajuntament de Bla-
nes, i de nombroses empreses de la 
vila. El catàleg, que es va vendre al 
preu de 20 euros també es va poder 
adquirir a l’exposició Imagine Art 
amb diverses obres de Gaitán que 
s’allotjà a Casa Oms fins el dia 26. yy

blaNEs

Des del novembre de l’any pas-
sat, hi ha un parc per a gats a la 
zona turística dels Pins. Els res-
ponsables del servei han denunci-
at que les instal·lacions han patit 
diversos atacs i han sofert alguns 
danys, uns atacs que atribueixen a 
persones que resideixen a la zona. 
Molts grups escolars, turistes i 
blanencs, en canvi fan costat a la 
iniciativa amb les seves visites i 
aportacions per assegurar-ne el 
seu manteniment. yy

Joan Gaitán presentant el catàleg. Foto Yoyo

Caseta de Gatolandia
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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

Agost - Setembre

Agost - Setembre

farMÀcia aDEll
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
farMÀcia PuJol
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
farMÀcia oMs
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
farMÀcia bartriNa
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
farMÀcia surEDa-casaMor
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
farMÀcia raMoN
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
farMÀcia turoN
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
farMÀcia MorEll
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
farMÀcia GuillEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
farMÀcia GriMa
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
farMÀcia altiMir
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

farMÀcia bastÉ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
farMÀcia cÀNovEs
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
farMÀcia M. tallaDa
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
farMÀcia borrÀs
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
farMÀcia llaDÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
farMÀcia a. MartíNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
farMÀcia PErPiNYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
farMÀcia c. cabaÑas
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
farMÀcia MaZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
farMÀcia M. cabaÑas
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
farMÀcia J. MartíNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
farMÀcia fÀbrEGas
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
farMÀcia E. tallaDa 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
farMÀcia i. EsPiNEt
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
farMÀcia MasEtE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
farMÀcia s. MorEra
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525

GriMa
altiMir
aDEll 
aDEll
PuJol  / raMoN
oMs / PuJol / raMoN
bartriNa
surEDa-casaMor
raMoN 
turoN 
MorEll
GuillEM / PuJol / raMoN
GriMa 
altiMir
aDEll 
aDEll 
PuJol 
oMs
bartriNa / PuJol / raMoN
surEDa-casaMor
raMoN 
turoN 
MorEll
GuillEM
GriMa
altiMir  / PuJol / raMoN
aDEll 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

EcoNoMia local

Gaudeix navegant

autopodium lloret

Una de les embarcacions de Blanes boats

autopodium Lloret de Mar

blaNEs

Blanes boats ofereix tota 
mena de serveis per gaudir 
al màxim de la Costa Brava. 
Amb seu al passeig de la Ma-
estrança 116, disposen de sis 
embarcacions de lloguer per 
hores o dies. Tres es poden 
portar sense llicència. Per la 
resta, cal el permís adequat 
per a cada embarcació. La seva 
capacitat, de 4 a 10 persones.

Blanes boats també ofe-
reix sortides per a fer tot tipus 
de pesca, inclosa la infan-
til, i tours per un màxim de 
nou persones per a practicar 
snorkel i subwing. yy

llorEt DE Mar

Autopodium Lloret, situ-
at a l’avinguda Vila de Blanes 
número 100, pertany a un 
grup familiar amb més de 80 
anys d’experiència en el sector 
de l’automoció que disposa de 
concessionaris de les marques 
AUDI, VW Turismes i VW 
Comercials a Girona, Figue-
res, Olot, Sant Feliu de Guí-
xols i Mont-ras (Palafrugell), 
unes instal·lacions que sumen 
70.000 m2 d’exposició.

Ara, són a Lloret de Mar 
oferint un servei integral de 
venda i postvenda. 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

a. MartíNEZ
PErPiNYÀ
c. cabaÑas
mAZó
M. cabaÑas / PErPiNYÀ
J. MartíNEZ / c. cABAÑAS
fÀbrEGas
E. tallaDa
BAStÉ
cÀNovEs
M. tallaDa
borrÀs / E. tALLAdA
llaDÓ
i. EsPiNEt 
MasEtE
s. MorEra
a. MartíNEZ
PErPiNYÀ
c. cabaÑas / J. mArtÍNEZ
MaZÓ
M. cabaÑas
J. MartíNEZ
fÀbrEGas
E. tallaDa
bastÉ
cÀNovEs  / mASEtE
M. tallaDa
borrÀs
llaDÓ
i. EsPiNEt
MasEtE
s. MorEra
a. MartíNEZ / LLAdó

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

blaNEs

Caprabo ofereix una nova 
manera de comprar. El click & 
drive permet fer la compra per 
internet i passar-la a recollir 
amb el cotxe el mateix dia. A 
Blanes, aquest servei ja funci-
ona a l’establiment del carrer 
Ses Falques, 14. Polígon de 
l’Estació.

Caprabo ha difós aquesta 
nova iniciativa per totes les 
cases de la població oferint la 
possibilitar d’optar fins el 25 
d’agost a un descompte de 10 
euros fent una compra míni-
ma de 50. yy

Click & drive

els productes, directament al cotxe
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EcoNoMia local

Bon inici de temporada

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

B
L

A
N

E
S

L
L

O
R

E
T

 1 vErDurEs MoNtElls
Plaça Verdures

 2 aJuNtaMENt DE blaNEs
Passeig de dintre

 3 EvENtia PrEss
carrer Esperança

 4 PuNt D‘iNforMaciÓ
Plaça catalunya

 5 cafEtEria baccHio
Plaça theolongo bacchio

 6 Xaloc PErfuMEriEs
carrer Ample

 7 fErrEtEria MEstral
carrer Raval

 8 faMilY DENt
carrer de la Fe

 9 E.s. saNta aNNa
carrer Anselm clavé

 10 caPrabo
carrer lleida

 11 farMÀcia Narcís PuJol
Plaça Verge del Pilar

 12 bibliotEca coMarcal
Avinguda de catalunya

 13 PastissEria MariNa
Avinguda de catalunya

 14 farMa salut
Avinguda Europa

 15 totcarN
Avinguda Europa

 16 Escola safa
carretera de l‘Estació

 17 rÀDio MariNa
ca la Guidó

 18 farMÀcia turoN
ca la Guidó

 19 ciutat EsPortiva blaNEs
Mas cuní

 20 caPrabo
carrer ses Falques

 21 E.s. saras
Avinguda Europa

 22 PastissEria GutiÉrrEZ
Guilleries / cantonada ter

 23 PastissEria GutiÉrrEZ
Gavarres

 24 PastissEria GutiÉrrEZ
Vila de lloret

 25 GalP HosPital
Accès costa brava

 26 GalP PolíGoN
carretera 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 El cliP (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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llorEt DE Mar

El primer semestre del 2016 han 
passat per Lloret de Mar 554.152 
viatgers i s’han realitzat 2.173.803 
pernoctacions. El nombre de viat-
gers ha augmentat un 21% en re-
lació als mateixos mesos del 2015, 
segons les dades de l’Institut Naci-
onal d’Estadística. Pel que fa a les 
pernoctacions, 806.810 correspo-
nen a viatgers de l’Estat Espanyol i 
1.366.992 a viatgers estrangers.

Pel que fa a nacionalitats, 
aquest mes de juny, s’observa que 

hi ha un augment de visitants pro-
vinents de gairebé tots els mer-
cats, especialment el mercat bri-
tànic, que acumula un augment 
del 27% aquest primer semestre. 
En paraules d’Elizabeth Keegan, 
gerent de Lloret Turisme, “el fet 
que operadors com Jet2holidays 
hagin portat noves connexions a 
l’aeroport de Girona és un factor 
que ha contribuït a aquest incre-
ment”. En l’acumulat, per mercats, 
el més important en nombre de 
viatgers ha estat de l’Estat Espa-
nyol, amb 238.514 visitants, dels 

quals 184.410 de Catalunya; seguit 
del francès amb 111.404 viatgers, 
del britànic amb 41.498 viatgers, 
l’alemany amb 28.741 i l’italià amb 
28.358.

Per Keegan, “la consolidació 
de productes turístics com el tu-
risme esportiu i de reunions així 
com l’aposta per posicionar Lloret 
com una destinació urbana de sol 
i platja ofereix atractius pels dife-
rents mercats fora de temporada i 
ajuden a desestacionalitzar la tem-
porada”. yy
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ENtrEvista a Marc MuNiEsa (Futbolista professional)

“els aficionats anglesos volen que arribis a l’àrea 
com més aviat millor”

MoisÉs García

Marc Muniesa ja està preparat per 
afrontar una nova temporada a la 
Premier League, com a jugador de 
l’Stoke City. El de Lloret de Mar, de 24 
anys, viurà el seu quart curs en una de 
les considerades millors competicions 
d’Europa. Ho farà enmig de la incertesa 
sorgida arran de la victòria del “Brexit”, 
que ha dividit la població anglesa i que 
provocarà canvis en l’àmbit futbolístic. A 
més, serà un any especial per a Muniesa, 
que el passat mes de juny va veure com 
venia al món el seu fill Pau. 

El jove futbolista va debutar com a pro-
fessional en partit oficial amb la samar-
reta del FC Barcelona. Aquell dia, davant 
d’Osasuna, l’àrbitre navarrès Alberto Un-
diano Mallenco va mostrar-li la targeta 
vermella després d’una entrada a un ju-
gador rival pocs minuts després de saltar 
al camp. El públic li va fer costat i es va 
convertir en un dels protagonistes de la ce-
lebració del campionat de lliga. Era l’inici 
d’una trajectòria que l’ha permès celebrar 
una Champions i, més tard, fer-se un lloc 
a la Premier League.  
 
Comença una nova temporada a la 
Premier League, com es presenta?

 La veritat és que tinc moltes ganes 
de començar i veure què passarà. 
Vull guanyar-me la titularitat i se-
guir gaudint de la Premier League, 
una de les millors lligues del món. 
Esperem que tot surti bé. 
 
Com arriba l’equip després de la 
pretemporada?

 Jo crec que bé. És cert que, al prin-
cipi, ens costa arrencar, però volem 
salvar-nos com més aviat millor. 
Crec que tenim jugadors de qualitat 
per fer-ho i després ja mirarem cap 
amunt. 
 
La salvació és l’únic objectiu?

 És el principal, però és cert que no 
renunciem a res. A les Copes, espe-
rem arribar com més lluny millor. A 
la lliga, intentarem entrar a Europa. 

De fet, la passada temporada vam 
estar a prop però vam tenir una mala 
ratxa i se’ns va escapar. 
 
I Marc Muniesa com afronta el seu 
quart curs a Anglaterra? 

 Tinc ganes de lluitar i posar-li com-
plicat a l’entrenador. Principalment, 
vull estar bé, sense lesions. Això 
em permetrà lluitar amb la resta de 
companys. Si estic bé, tindré mol-
tes opcions de jugar bona part de la 
temporada. 
 
No podem oblidar que inicieu 
la nova temporada amb la incer-
tesa que ha provocat el triomf del 
“Brexit”. Com ho has viscut?

 La majoria de gent pensava que no 
sortiria i que es quedarien a la Unió 
Europea. En guanyar el “Brexit”, tots 
estem a l’espera de saber què passa-
rà. Sabem poca cosa i des del club 

tampoc ens han pogut donar una 
resposta clara. Es preveu que co-
mencin a passar coses en dos anys. 
Espero que, pel bé del futbol i dels 
que seríem jugadors estrangers, com 
és el meu cas, no afecti gaire. 
 
Com ha estat l’experiència de tras-
lladar-te a Anglaterra?

 Al principi, va ser dur marxar del 
Barça, perquè hi portava 11 anys i és 
l’equip de la meva vida. Separar-me 
dels amics i de la família no va ser 
fàcil. La vida a Anglaterra és molt 
diferent però em vaig acostumar rà-
pidament. Pel que fa a la competició, 
és molt maca i molt física. Això m’ha 
obligat a fer més hores al gimnàs.  
 
I com és aquesta vida a Anglaterra?
 
 És una cultura completament di-
ferent i una altra manera de viure 
molt allunyada de la que tenim, per 

exemple, a Lloret de Mar. A causa 
del temps, estàs obligat a fer més 
vida a casa.
 
 Què prefereixes: el futbol que es 
practica a la Lliga Espanyola o el 
de la Premier League?

 El futbol de la Lliga Espanyola és 
molt més tècnic i tàctic que no pas 
l’anglès. A la Premier tot és molt més 
físic amb situacions d’anada i torna-
da. Els aficionats anglesos volen que 
arribis a l’àrea com més aviat millor. 
És l’estil anglès. Aquesta temporada, 
amb tants entrenadors estrangers, 
potser canvia aquesta filosofia. 
 
Un d’aquests entrenadors estran-
gers serà Pep Guardiola, l’home 
que et va fer debutar com a pro-
fessional. Deus guardar un bon 
record d’ell, oi?

 I tant. La veritat és que guardo 

molt bon record. És un enamorat 
del futbol i li estaré eternament 
agraït per haver-me fet debutar 
amb el Barça. 
 
Creus que li anirà bé amb el 
Manchester City?

Crec que li costarà, al principi. No 
per ell, sinó per la paciència dels 
aficionats. És una filosofia total-
ment diferent, però estic segur 
que, quan vegin els resultats, esta-
ran a mort amb ell. 
 
T’has plantejat tornar a la Lliga 
Espanyola?

 Sempre vols estar més a prop de 
casa i jugar en una lliga on la gran 
majoria parlen el teu idioma. A 
vegades ho penso, però en com-
petició considero que encara tinc 
corda per tirar a la Premier. A 
més, aquí estic molt content. Tinc 
la sort de poder estar amb Bojan i 
Joselu i això fa que em senti com 
a casa. 
 
Aquest 2016 ha estat un any es-
pecial. Has estat pare. El veurem 
també com a jugador de futbol, 
al teu fill?

 He estat pare d’un nen que es diu 
Pau i, la veritat, és que ha estat la 
millor experiència de la meva vida. 
No sé si serà jugador. Mentre esti-
gui content i ens faci gaudir, que 
sigui el que vulgui.  
 
Per últim, fa unes setmanes que 
has estat de vacances a Lloret. 
Pots gaudir-les amb tranquil·li-
tat?

 Normalment, sí. A l’estiu, a Lloret 
hi ha molts turistes i passes una 
mica desapercebut, que ja em va 
bé per estar tranquil i relaxat. Se-
gurament, són els nens qui més em 
paren pel carrer, per demanar-me 
alguna fotografia o alguna firma, 
perquè els pica la curiositat de veu-
re un futbolista professional. yy

Marc Muniesa defensant els colors de l’Stoke City. Fotos de la col·lecció de M. Muniesa

Muniesa i puyol celebrant la lliga. Gerard piqué i Marc Muniesa Marc Muniesa


