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EL BLanEs 
“amEricano”
Coincidint amb el cap de setmana de 
la Diada, Blanes va programar una 
recreació històrica sobre les persones 
que van anar a fer les Amèriques.

El CF Lloret jugarà un any més a la Primera Catalana. Edu Urdiales repeteix com 
a tècnic. El CD Blanes juga a la Segona Catalana amb un equip molt rejovenit.

Manifestació de Salt. Foto Joan Aureli (ANC)

Camp de refugiats d’Skaramagas (Grècia)

Hotel Marina Sand. Foto M.A. Comas

Les grans manifestacions dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015, han tingut continuïtat. Enguany ha estat un acte 
descentralitzat en cinc punts del país, tots multitudinàris i recordant el gran objectiu d’aquestes mobilitza-
cions, la independència de Catalunya. La mobilització, organitzada per l’ANC i Òmnium, es va fer a: Lleida, 
Berga, Salt, Tarragona i Barcelona. més informació a la pàgina 3

Un grup de 19 escoltes, 4 de Bla-
nes i 2 de Calella, han passat 
l’agost en un camp de refugiats de 
Grècia fomentant el joc i el lleu-
re entre els més petits del camp. 
Aquest estiu, Docus a la Fresca i 
l’ANC també han tractat aques-
ta problemàtica amb un acte a la 
platja de Sa Palomera i una pro-
jecció cinematogràfica. més infor-
mació a les pàgines 11, 12 i 32. 

Un incendi en un generador de gasoil va permetre descobrir que l’ho-
tel Sun Village de Lloret tenia una connexió irregular a la xarxa elèctri-
ca. Endesa va detectar tres establiments més de la mateixa companyia 
en situació irregular. Posteriorment es van trobar connexions irregulars 
de gas i nombrosos deutes. Pàg. 6
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Els nois del Rem Santa Cristi-
na aconsegueixen un nou títol en 
una temporada carregada d’èxits. 
En aquest cas, s’han emportat la 
Lliga Catalana, un campionat de 7 
proves, la primera i la darrera de 
les quals s’ha celebrat a les platges 
de Lloret, primer a Santa Cristina, 
i després a Sa Caleta.

Aquest és el tercer títol de la 
temporada després del Campionat 
d’Espanya i de Catalunya de llagut 
mediterrani.

Joaquim Planells, portaveu del 
club, valora positivament la tem-
porada, “és una temporada molt 
llarga, el novembre van començar 
els entrenaments i encara no hem 
parat”.

Els nois de l’absolut masculí 
s’han classificat en primera posi-
ció de la cronometrada de la dar-
rera prova (4 de setembre), i un 
cop a la final, han acabat la regata 
en segona posició amb un temps 
de 07:52,06; per darrera de Cam-
brils (07:43,10) i per davant de 
Nàutic Flix (07:55,02) i Xino Xano 
Deltebre (07:56,25). Així doncs 
han guanyat de manera clara la 
lliga amb 134 punts, per davant 
de Cambrils (2ns amb 127 punts) 
i Nàutic Flix (3rs amb 123 punts).

Les noies del Rem Santa Cristi-
na també han fregat el títol. Final-
ment han quedat segones. Arriba-
ven a la darrera prova en primera 
posició de la general amb un marge 
de 2 punts sobre el segon; però el 
resultat de la final en què han gua-

nyat les vogadores del Capgrossos 
de Mataró (08:27,84) seguides de 
Nàutic Bétulo (08:39,67) i Rem 
Santa Cristina (08:45,95) ha com-
portat un doble empat a 132 punts 
entre Mataró i Santa Cristina, do-
nant per vencedores les noies de 
Mataró pel nombre de victòries (3) 
davant de les dues de les vogadores 
lloretenques.

També han pujat al podi, l’equip 
cadet femení, segones, i l’infantil 
mixt, tercers.

El Rem Santa Cristina disposa 
de cinc tripulacions i a cada compe-
tició hi porta entre 50 i 60 persones.

La temporada 2016 acabarà 
els dies 18 i 19 de setembre amb la 
Copa Catalunya de llagut català. yy
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Foto de família per tancar la Lliga. Foto rem Santa Cristina

Els refugiats: Una ferida sagnant

El seguiment de les notícies sobre els conflictes violents al món no 
ens preparen pas per la colpidora conseqüència d’aquelles batalles. 
Milers de persones es queden sense res: ni casa, ni feina, ni diners, 
ni terra, ni família. Fugint de la guerra es troben davant fronteres 
tancades i “camps de refugiats”.

Segons la Unicef, 100.000 nens sense família en formen part.

És per això que fa bo de veure que a casa nostra hi ha gent sensible 
a aquest drama i amb voluntat de cooperar per ajudar.

Diverses entitats en les poblacions que abasta aquesta publicació, 
han fet activitats per conscienciar del problema o directament per 
ajudar en camps. 

Ara que els refugiats són uns altres, potser seria bo recordar quan 
els refugiats vam ser nosaltres. El 1939, en acabar la nostra guerra 
civil, els republicans que traspassaven la frontera fugint de les tro-
pes franquistes, van ser rebuts pels gendarmes francesos amb el fa-
mós “allez, allez”  tot conduint-los cap a les platges d’Argelers i Bar-
carès (avui zones turístiques de Canet Plage) sense aigua ni menjar. 
Fins al cap de tres dies no va arribar el primer camió amb pa. Molts 
van morir de disenteria.

No s’hauria de repetir. yy
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de Blanes a Salt. Foto Yoyo

Batecs a Salt. Foto aCN

cataLuNya

Les grans manifestacions dels 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015, han 
tingut continuïtat. Enguany ha es-
tat un acte descentralitzat en cinc 
punts del país, tots multitudinàris i 
recordant el gran objectiu d’aques-
tes mobilitzacions, la independèn-
cia de Catalunya. Com deia des de 
fa dies Jordi Sánchez, president de 
l’ANC, “és una manifestació des-
centralitzada, però unitària”.

La principal novetat, la pre-

sència del President de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont a Salt, 
i la de la Presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell a Tarragona. Fins 
ara, les dues màximes autoritats 
del país havien rebut als organit-
zadors, però no hi havien assistit. 
Enguany també hi ha participat 
l’alcaldessa de Barcelona Ada Co-
lau, partidària del dret a decidir, 
però molt lluny de les proclames 
independentistes.

La mobilització, organitzada 
per l’ANC i Òmnium, es va fer en 
cinc punts del territori català: Llei-
da, Berga, Salt, Tarragona i Barce-

lona, municipis que van bategar al 
mateix temps “demostrant davant 
del món que som un país unit 
i viu, i que la societat civil està a 
punt per a la construcció d’un fu-
tur millor per a tothom”.

En total hi havia 44 trams di-
vidits en els cinc punts diferents. 
Cadascun dels trams tenia uns 200 
metres, aproximadament, excep-
tuant el tram final de 310 metres. 
Tenint en compte la relació de la 
superfície amb la capacitat, s’ha 
calculat un aforament de 21.700 
persones a cadascun dels trams.

A les 17.14 h les campanes de 
la Seu Vella de Lleida van anunci-
ar l’inici de l’acció. Tot seguit, hi 
va haver una salutació, es llegí la 
primera part d’un manifest comú 
i, immediatament després, sonà 
una cançó instrumental. Aquesta 
melodia marcà el ritme de l’acció. 
Tots els assistents a la mobilització 
disposaven d’uns punts de car-
tolina que s’havien repartit prè-
viament, i que van anar aixecant 
mostrant la part de color groc, 
de manera compassada, simulant 
l’efecte d’un batec.

Berga va prendre el relleu a 
Lleida, seguit de Salt, Tarragona 
i, finalment, Barcelona. Tots els 
punts tenien el mateix programa 

d’acció: introducció d’un presen-
tador, lectura d’un fragment del 
manifest i batec.

Un cop van acabar de fer el ba-
tec els cinc punts, un coet llençat a 
cada ciutat anuncià que havia arri-
bat el moment d’aixecar els punts 
alhora, al ritme de la música i re-
presentant el batec d’un cor.

Mentrestant, les colles caste-
lleres presents a les cinc ciutats, 
van aixecar uns pilars que simbo-
litzaven els Pilars de la República 
Catalana.

Jordi Sánchez (ANC), va de-
manar fermesa al Govern i al Par-
lament, “el poble català està al vos-
tre costat, no defalliu”.

Jordi Cuixart (Òmnium), va 
tenir un record emocionat per a 
Muriel Casal, molts anys presi-
denta d’Òmnium i una de les àni-
mes d’aquestes manifestacions per 
a la independència, “per la Muriel 
i per tothom que ha treballat per 
tirar endavant aquest objectiu”.

El president Puigdemont va 
seguir l’acte des de Salt. Per Puig-
demont, el procés ha vingut per 

quedar-se, “que quedi clar i que 
prenguin nota, el procés ha vingut 
per quedar-se”. yy

a punt per la república catalana  

«Hi va haver concentracions 
multitudinàries a salt, 

Berga, tarragona, Lleida i 
Barcelona»

«per primera vegada hi 
van assistir les primeres 

autoritats del país, carles 
puigdemont i carme 

Forcadell»
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Una de les recreacions del passeig de dintre. Foto Yoyo

passejada dels figurants. Foto Yoyo

Blanes reivindica el llegat 
dels “americanos”

diada NacioNaL dE cataLuNya

actes institucionals i sardanes

marxes de torxes

cant coral, puntaires, gegants...

Ofrena institucional a Blanes. Foto Marc romero

Marxa de torxes a Lloret de Mar. Foto M.a. Comas

Ofrena floral a la plaça de la Vila de Lloret. Foto M.a. Comas

Blanes ha commemorat l’11 de 
Setembre amb la hissada de la 
senyera a les portes de l’ajunta-
ment i la interpretació del cant 
dels Segadors. A continuació, 

hi va haver l’ofrena floral a càr-
rec de grups polítics i entitats 
locals (imatge). A la tarda, es 
va programar una audició de 
sardanes. yy

Tant a Blanes com a Lloret 
(imatge) la vigília de la Dia-
da Nacional de Catalunya està 
marcada per les tradicionals 
marxes de torxes. A totes dues 

poblacions amb arribada o sor-
tida de llocs emblemàtics:  Sa 
Palomera a Blanes, i Dona Ma-
rinera a Lloret de Mar. yy

L’actuació de les corals del mu-
nicipi, la cercavila dels gegants 
i una multitudinària trobada de 
puntaires animen cada any el 
matí de l’11 de Setembre a Llo-

ret de Mar. Són el complement 
perfecte a l’acte institucional: 
ofrena floral, cant dels Segadors 
i parlament de l’alcalde. yy

BLaNEs

Coincidint amb el cap de set-
mana de la Diada, s’ha organitzat 
una recreació històrica pels carrers 
del centre de la vila que va perme-
tre reviure el Blanes del segle XIX 
quan la gent marxava a fer les Amè-
riques, segons recorda Aitor Roger, 
tècnic de l’Arxiu Municipal i pro-
motor d’aquesta iniciativa. “Més de 
2.000 blanencs van marxar per in-
tentar fer fortuna, sobretot entre els 
anys 1839 i 1862. Majoritàriament 
eren homes solters relacionats amb 
la menestralia o els oficis del mar. 
El comerç va ser l’activitat econò-
mica principal que van exercir els 
blanencs emigrats, més concreta-
ment el comerç al detall”.

A la Casa Oms hi havia parades 
de pageses, a Les Voltes del car-
rer Ample peixateres, a la casa on 
vivia Joaquim Ruyra una família 
d’americanos degustava cava, a la 
confluència del carrer Ample amb 
el passeig de Dintre hi havia unes 

puntaires, i a Casa Oliveras també 
es degustà cava. També hi havia 
activitat a la Font de la Mina Cris-
tal·lina del passeig de Dintre;,a Can 
Massó –on actuava un cantant de 
melodies com ara boleros-, i al car-
rer Verge Maria. 

Al matí, les pageses de les pa-
rades del Mercat de Fruites i Ver-
dures del passeig de Dintre ja es 
van avançar a la recreació històri-
ca i van despatxar els clients amb 
indumentària típica dels indians. 
També es comptà amb el suport de 
diversos comerços que van ambi-
entar els seus locals amb motius de 
l’època, i la col·laboració d’establi-
ments de restauració, on es podien 
degustar mojitos, vi i cava d’empre-
ses blanenques.

Com a acte previ, hi va haver 
un record a Bonaventura Puig, 
descobrint una placa a la casa que 
va construir quan va tornar a Bla-
nes, conegut com Can Gallet, situ-
ada entre el carrer Esperança i el 
passeig de Mar.

Puig va cedir un terreny per 

fer un passatge que comuniqués 
els dos carrers, que ara porta el 
seu nom.

Les activitats organitzades per 
reivindicar El Blanes dels america-
nos es van completar amb la posa-
da en marxa de l’exposició Blanes 
i la petja dels americanos a Casa 
Oms. Sota el mateix títol, també es 
va programar una visita guiada. 

La jornada es tancà, amb un 
concert d’havaneres a càrrec del 
grup Haváname a la plaça Verge 
Maria, l’antiga plaça del peix.

L’any 2004 es va crear la Xar-
xa de Municipis Indians de Ca-
talunya, l’ajuntament blanenc no 
va tardar en adherir-s’hi, per po-
der posar en valor aquest signe 
d’identitat. Lloret de Mar és un al-
tre dels municipis que forma part 
d’aquesta xarxa. yy

«Més de 2.000 blanencs van 
marxar a fer les amèriques»

«Hi va haver recreació 
històrica, havaneres, una 

exposició i una visita 
guiada»
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Lloret de Mar ja coneix l’estat 
del seu Mercat Municipal gràcies 
a un estudi estructural-econò-
mic, encarregat pel consistori, 
que certifica que no hi ha danys. 
Per tant, no serà necessari el seu 
enderroc i l’ajuntament ja co-
mença a treballar per enfocar 
la rehabilitació d’un edifici que 
data del 1982, amb una antigui-
tat, per tant, de 33 anys. 

 
Des de l’equip de govern, ve-

uen necessari oferir una nova 

imatge del mercat, fent-lo atrac-
tiu per als ciutadans i altres vi-
sitants. Consideren que s’ha de 
convertir en un referent entre la 
ciutadania per adquirir produc-
tes frescos i de qualitat. 

 
En aquest sentit, el regidor 

de Comerç, Cristian Fernández 
(PSC), considera que cal millorar 
l’oferta perquè creu que el model 
actual no té futur. Assegura que 
els mercats han evolucionat amb 
el pas del temps i ja no són úni-
cament llocs de venda sinó que 

també s’ofereixen altres serveis. 
És per aquest motiu que, segons 
Fernández, s’hauria de mantenir 
l’oferta per als lloretencs però 
ampliant-la per al turisme. A 
més, el regidor destaca les possi-
bilitats de les instal·lacions, amb 
més de 1.500 metres quadrats, i 
la ubicació de l’edifici, prop de 
col·legis i hotels i al costat del 
carrer Sant Pere, un dels espais 
més importants pel que fa al co-
merç a la població. A partir d'ara, 
caldrà concretar com es fa aques-
ta remodelació. yy

LLorEt dE Mar

El divendres 9 de setembre, 
coincidint amb el cap de setma-
na de la Diada, es va celebrar 
una nova edició del Lloret Night 
Shopping, una nit de compres i 
activitats lúdiques a l’aire lliure 
en la qual els comerços tanquen 
passada la mitjanit i ofereixen 
moltes propostes d’oci per gaudir 
de l’ambient comercial de la vila.  

Des de mitja tarda, i fins a 
mitja nit, es va gaudir de més de 
60 propostes: descomptes i pro-
mocions comercials, música en 

viu, passarel·les de moda, demos-
tracions de ball, degustacions 
gastronòmiques, còctels i activi-
tats infantils.

Com a novetat, enguany la 
programació de la Lloret Night 
Shopping s’ha pogut consultar 
des de la Lloret Smart, l’aplica-
ció municipal gratuïta que es 
pot descarregar per Google Play 
i App Store, amb els espectacles 
programats per hores i espais i un 
mapa amb totes aquestes activi-
tats geolocalitzades. yy

no caldrà enderrocar el 
mercat municipal 

nit de compres, 
música i gastronomia

Façana del Mercat Municipal. Foto M.a. Comas

Carrers i botigues plenes fins a la mitjanit. Foto M.a. Comas
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Un incendi va cremar un di-
pòsit de gasoil al terrat del Sun 
Village, situat al carrer Turó de 
l’Estelat, número 29. 

L’incendi no va afectar l’establi-
ment preventivament però va obli-
gar a desallotjar preventivament 
238 persones entre clients i treba-
lladors. No es van haver de lamen-
tar danys personals, però una per-
sona va haver de ser atesa al mateix 
lloc per una crisi nerviosa. L’incen-
di va coincidir amb un problema 
elèctric a la zona que va obligar la 
companyia a tallar el subministra-
ment, moment en què s’hauria po-
sat en marxa el generador.

Fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar vuit dotacions dels 
Bombers de la Generalitat,  quatre 
patrulles dels Mossos d’Esquadra, 
Policia Local i serveis sanitaris 
que van acordonar la zona.

Un cop apagades les flames, els 
mossos van obrir una investiga-

ció per presumpte delicte de frau 
elèctric al detectar que s’agafava 
la corrent directament del carrer. 
L’hotel va quedar precintat i els 
turistes van ser allotjats en d’altres 
establiments de la mateixa propie-
tat a Lloret de Mar.

EL proBLEMa Es Fa graN

Tècnics de la companyia elèc-
trica també van inspeccionar l’ho-
tel Savoy del mateix propietari i 
van detectar la mateixa pràctica. 
L’incendi era un dijous i aquests 
dos casos es denunciaven el di-
vendres.

El dilluns següent van seguir 
les investigacions d’Endesa i van 
localitzar la xarxa punxada al Me-
diterranean Sand. La bola de neu 
es va anar fent grossa i unes hores 
després també detectaven les ma-
teixes pràctiques al Marina Sand, 
antic Selvamar, i van procedir a 
tallar la llum. Aquest és una esta-
bliment de gran capacitat i alguns 
clients desallotjats dels primers 
establiments havien estat derivats 
a aquest hotel. Per tant, en una 
setmana de vacances, es trobaven 
per segona vegada amb el mateix 

problema. No tenien llum.

Els problemes del grup hote-
ler amb Endesa venen de lluny. 
Des de fa mesos s’arrossegava un 
deute important (més de 200.000 
euros) i en tres dels establiments 
es va tallar la llum i es funcionava 
amb generadors. Ara s’ha desco-
bert que hi havia la llum punxada. 
Concretament, primer es va tallar 
el subministrament al Sun Village. 
Era el novembre de 2015. Al Mari-
na Sand el tall va arribar el desem-
bre de 2015 i al Mediterranean 
Sand, el passat mes de febrer. En 
el cas del Savoy, tot i que no havi-
en arribat a tallar la llum, sí que hi 
havia deutes per rebuts impagats. 

Si no n’hi havia prou amb el 
tema de la llum, posteriorment es 
va descobrir que també hi havia 
irregularitats amb el gas. Això va 
comportar el tancament dels dos 
hotels que encara treballaven, el 
Savoy i el Marina Sand. L’ajunta-
ment va donar un termini de 24 

hores per traslladar els clients a 
d’altres establiments.

MaLa iMatgE dE La Marca 
LLorEt 

L’alcalde, Jaume Dulsat, va 
condemnar els fets i va remarcar 
que és un cas d’un únic empresari 
però que fa molt mal a la marca 
turística. “Lloret és un lloc fantàs-
tic i això posa a la mateixa alçada 
a molts hotelers quan la majoria 
fan les coses molt ben fetes”, ha 
lamentat. Per això, el consistori ti-
rarà endavant accions legals con-
tra el propietari pel perjudici a la 
marca de Lloret.

Per si la situació no fos prou 
complicada, una setmana després 
dels fets, es feia públic que el grup 
Savoy arrossegava un deute de 
450.000 euros amb l’ajuntament 
de Lloret de Mar en concepte de 
taxes, impostos i rebuts de l’aigua.

prEocupació ENtrE ELs 
trEBaLLadors

Els quatre hotels donen feina a 
130 persones. Els del Marina Sand 
ja van tenir molts problemes per 
començar a treballar aquesta tem-
porada.

Arran de l’incendi, CCOO va 
demanar per escrit informació a la 
direcció per saber en quina situa-
ció quedaven els treballadors. No 
sabien si estaven d’alta, de vacan-
ces... Com que no van aconseguir 
cap resposta,  van interposar una 
denúncia davant la Inspecció de 
Treball per vulneració dels drets 
d’informació i consulta dels treba-
lladors i els seus representants. 

Pràcticament una setmana 
després de l’incendi hi va haver 
la primera trobada entre repre-
sentants dels treballadors, el grup 
hoteler i Inspecció de Treball. La 
Generalitat va demanar a l’em-
presa tota la informació sobre la 
situació dels treballadors i va ame-
naçar amb sancions, si aquesta no 
arribava.

Finalment es va arribar a un 
acord per acabar la temporada 
el 10 de setembre, quan ja no hi 
havia turistes a cap dels 4 hotels, 
i col·locar els treballadors a l’atur. 
La companyia assegura que ha si-
gut víctima d’un boicot. yy

Un incendi destapa connexions irregulars de llum 
i gas a 4 hotels del grup savoy

intervenció dels bombersUn dels quatre hotels afectats. Foto aCN

«El hotels tenien connexions 
irregulars de llum i gas»

«El grup savoy arrossega un 
deute de 450.000 euros amb 

l’ajuntament»

«El 10 de setembre es va 
tancar la temporada i els 
treballadors van anar a 

l’atur»

turistes marxant del Marina Sand. Foto aCN
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Cotxes de la policia Local davant de la prefactura. Foto aj. Blanes

BLaNEs

La ràpida intervenció de la Po-
licia Local de Blanes va permetre 
la detenció de tres homes que aca-
baven de robar en un càmping del 
municipi. Per entabanar la vícti-
ma, els detinguts –de nacionalitat 
estrangera– es van fer passar per 
policies ensenyant-li una placa 
d’identificació falsa. 

Els fets van iniciar-se a quarts 
de sis de la tarda. Una família ale-
manya acabava d’arribar a bordo 
d’una autocaravana i, mentre 
el pare romania a l’interior del 
vehicle esperant que una de les 
seves filles acabés d’informar-se 
sobre uns tràmits a la recepció de 
l’establiment, va veure com s’atu-
rava molt a prop d’ell un turisme 
marca Alfa Romeo amb matrícu-
la espanyola, amb tres homes al 
seu interior. 

Un d’ells es va acostar al con-
ductor de l’autocaravana i, mos-
trant-li una identificació falsa de 
policia, li va demanar que li donés la 
seva cartera explicant-li que estava 
buscant uns sospitosos per un de-
licte relacionat amb drogues. El fals 
policia va fer veure que olorava la 
cartera i, mentre encara l’estava ma-
nipulant, va aprofitar un descuit de 
la seva víctima per sostreure del seu 
interior una quantitat elevada de 
diners que hi portava, més de 500 € 
segons va declarar a la Policia Local.

La detenció es va poder efec-
tuar després d’una espectacular 
persecució del cotxe on viatjaven 
els sospitosos, que en alguns trams 
del casc urbà van optar per con-
duir en contra-direcció i a més de 
80 Km./h per intentar escapolir-se 
dels agents. Després de poc més 
de 10 minuts de seguiment a gran 
velocitat, la Policia Local de Blanes 
va aconseguir enxampar-los al km. 
6 de la carretera d’accés a la Costa 
Brava, la GI-682, poc abans d’arri-
bar a la rotonda del Monument als 
Focs d’Artifici. 

Per aturar als fugitius, la fur-
goneta d’atestats de la Policia Local 
es va situar al mig de la carretera 
barrant el pas, mentre un dels cot-
xes-patrulla que estava intervenint 
va circular en paral·lel amb els esca-
polits, que no van tenir altra sortida 
que aturar la marxa del vehicle. 

Quan es van veure acorralats, 
un dels dos homes que viatjava 
d’acompanyant va llençar sota 
el seu mateix vehicle diversos 
bitllets, els que presumptament 
acabaven de sostreure a la famí-
lia alemanya. En canvi, no s’ha 
pogut trobar la falsa identificació 
de policies, que se sospita que 
van tirar per la finestra durant la 
persecució.

Els detinguts, que van ser lliu-
rats als Mossos d’Esquadra han 
estat acusats de diversos delictes: 
contra la seguretat pública, con-
ducció temerària, furt, usurpació 
de funcions i conduir sense tenir 
el permís corresponent. En la per-
secució van participar 8 dotacions 
de la Policia Local de Blanes: 3 
cotxes patrulla, 1 furgoneta d’ates-
tats, 3 motocicletes i 1 grua. yy

Detenen per robatori tres 
falsos policies 

LLorEt dE Mar

Coincidint amb la Diada Naci-
onal de Catalunya, Lloret de Mar 
ha acollit la 15a edició de la Troba-
da de Puntaires.

Més de 200 puntaires pro-
vinents d’arreu de Catalunya, es 
van concentrar al passeig Jacint 

Verdaguer per a oferir una exhi-
bició de puntes de coixí que s’ha 
convertit en un referent a les co-
marques gironines cada 11 de se-
tembre. 

Les puntaires van arribar de 
municipis gironins com ara Cassà 
de la Selva, Hostalric, Sils, Sant Hi-

lari Sacalm, Fontajau, Llagostera, 
Anglès, Girona, Maçanet de la Sel-
va i Tossa. I de poblacions barcelo-
nines com ara El Prat de Llobregat, 
Manresa, Premià, Tordera, Sant 
Andreu (Barcelona), Mataró, Cale-
lla, l’Hospitalet de Llobregat, Mal-
grat de Mar, La Garriga, Esparra-
guera, Arenys de Mar i Palafolls. yy

Lloret, capital de les puntes 
de coixí

Una de les puntaires participants. Foto M.a. Comas



8   La MariNa SETEMBRE DE 2016

Dos casos d’ofegament a 
piscines de Lloret

Picasso run 2016

LLorEt dE Mar

Un nen britànic de 12 anys va 
morir durant el mes d’agost des-
prés d’estar a punt d’ofegar-se a la 
piscina d’un hotel del municipi. El 
menor va ser trobat inconscient 
al fons de la piscina i va ser in-
gressat en estat crític a l’Hospital 
Vall d’Hebron, on va morir, dies 
després, a la Unitat de Cures In-
tensives.

Aquest va ser el segon cas en 
menys de dues setmanes. Abans, 
una nena de 3 anys va patir un 
ofegament en una piscina de la 
urbanització Lloret Blau, on pas-
sava les vacances amb els seus fa-
miliars.

Tots dos casos van mobilitzar 
diferents cossos de seguretat: Po-
licia Local, Protecció Civil, SEM i 
Mossos d’Esquadra. A més, es va 
activar el servei de suport psicolò-
gic per a les famílies.

Durant el mes d’agost hi va ha-
ver d’altres casos similars a les co-
marques de Girona amb un total 

de cinc morts el que va generar un 
crit d’alerta des de Protecció Civil 
demanant la màxima precaució. yy

LLorEt dE Mar

Lloret de Mar ha organitzat per 
primera vegada la Picasso Run. Es 
tracta d’un recorregut de 2,5 km 
que, un cop realitzats, els partici-
pants acaben pintats de cap a peus. 
En definitiva, una barreja de colors 
i música mentre es practica esport. 

Ara fa dos anys ja es va realitzar 
una activitat molt similar, la Costa 
Music Run. Hi podia participar tot-
hom, corrents o caminant. L’únic 
requisit era anar vestit de blanc, per 
tal d’acabar la cursa impregnat de 
tots els colors que es llancen durant 
el recorregut. Un dels organitzadors 
ha estat l’atleta lloretenc Àngel Mu-
llera, que destaca que és un esdeve-

niment sense cap esperit competi-
tiu, “aquí no hi ha guanyadors. Bus-
quem que la gent s’ho passi bé amb 
els amics o la família. Sempre hi ha 
els que corren més perquè són molt 
competitius. El que “guanya”, però 
és el que queda més ben pintat”.

La Picasso Run l’organitzen, de 
manera conjunta, Àngel Mullera, 
Jordi Linares i l’Ajuntament de Llo-
ret. La sortida es va donar a la plaça 
Pere Torrent i bona part del recor-
regut era per la façana marítima, el 
que va generar una gran expectació. 

El preu de les inscripcions era 
de 6 euros. Pels nens menors de 4 
anys, la cursa era gratuïta. yy a les piscines, cal extremar les precaucions

Guerra de colors en plena cursa. Foto M.a. Comas

BLaNEs

Un total de 19 dotacions cor-
responents a diversos cossos 
d’emergència, sanitaris i policials, 
locals i de la Generalitat, van in-
tervenir en les tasques d’extinció 
d’un incendi que es va produir 
la matinada del 24 d’agost al car-
rer Vilar de Blanes. Cap persona 
va resultar ferida a conseqüència 
de l’incendi, però es va haver de 
desallotjar les 11 persones que hi 
havia en aquell moment a l’inte-
rior de l’edifici,  que consta d’una 
planta baixa -on hi ha una oficina- 
i tres pisos. 

El cos que va intervenir amb 
més efectius va ser el dels Bom-
bers de la Generalitat, amb un to-
tal de 9 dotacions. També s’hi van 
desplaçar el cap de Protecció Civil 
de Blanes, 3 patrulles i un caporal 
de la Policia Local de Blanes, 2 pa-
trulles de Seguretat Ciutadana, un 

furgó d’ARRO dels Mossos d’Es-
quadra i 2 ambulàncies: una de 
suport vital avançat i una altra de 
suport vital bàsic.

La principal dificultat amb què 
es van trobar els cossos d’emergèn-
cia en aquesta intervenció va ser 
que en el pis sinistrat s’hi amun-
tegava una gran quantitat de roba, 
mobles i altres tipus d’andròmines 
i deixalles. El principal perill con-
sistia en què tot això podia actuar 
com a combustible; per això calia 
actuar amb celeritat. 

Donat que es va llençar tot el 

material parcial o totalment cremat 
al carrer, es va demanar a l’empresa 
que fa el servei de neteja i d’es-
combraries municipal, Nora, que 
s’acostés per poder recollir-ho tot. 

La major part dels inquilins 
desallotjats van passar la nit a casa 
de familiars o amics i una família 
va tornar de matinada a Barcelo-
na, ja que el pis de Blanes és de 
segona residència. Pel que fa a la 
lloguetera del pis sinistrat, va dor-
mir en un hotel que hi ha molt a 
prop del seu domicili. L’endemà, 
un cop comprovat que l’estructura 
no havia resultat afectada, tothom 
va poder tornar a casa menys la 
persona del pis cremat.

iNcENdi a QuatrE VENts

Un total de nou dotacions de 
diferents cossos d’emergència van 
intervenir el dissabte 2 de setem-
bre a la tarda en l’extinció d’un 
incendi sense que sortosament hi 
hagués cap víctima. 

Un veí del mateix edifici on 
s’estava produint l’incendi els va 
alertar mitjançant una trucada 
que hi havia foc a l’habitatge del 
seu costat on, segons va explicar, 
semblava que no hi havia  ningú 
en aquells moments. Immediata-
ment, es van dirigir cap al lloc dels 
fets, al barri de Quatre Vents, i van 
entrar a l’edifici. Tres agents de la 
Policia Local van intentar accedir 
a l’interior del pis sinistrat per la 
porta i, al no ser possible, ho van 
fer saltant des del balcó del veí del 

costat, situat en un quart pis d’al-
çada. 

Quan finalment van entrar a 
l’interior de l’habitatge on s’esta-
va calant foc, van comprovar que 
no hi havia ningú, la qual cosa va 
corroborar posteriorment el pro-
pietari del pis, que va ser localitzat 
pels cossos d’emergència i va acu-
dir al lloc dels fets. Mentrestant, 
ja havien arribat la resta de cossos 
d’emergència, i els Bombers de la 
Generalitat es van encarregar de 
sufocar i extingir l’incendi. 

A conseqüència del foc, el 
dormitori on es van originar les 
flames va quedar molt malmès, 

mentre que a la resta de la casa 
van quedar afectades un parell 
d’habitacions i el passadís pel fum. 
Pel que fa a les possibles causes de 
l’incendi, els cossos d’emergència 
sospiten que podria ser per una 
fallida elèctrica originada en un 
endoll. Des d’aquí, el foc hauria 
pres en el matalàs del dormitori, 
tot i que les investigacions per-
tinents ho hauran de determinar.

 
No es va desallotjar l’edifici, 

ja que els mateixos veïns –un to-
tal de vuit persones- van decidir 
sortir de casa i van retornar als 
seus respectius domicilis quan 
l’alerta va quedar desactivada a 
les 15:38 h. En l’emergència van 
intervinir un total de 9 dotaci-
ons dels cossos d’emergència: 3 
camions dels Bombers de la Ge-
neralitat, 5 dotacions de la Policia 
Local de Blanes (3 cotxes patrulla 
i 2 agents en motocicleta), i una 
ambulància del SEM, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques. yy

incendis d’habitatges a Blanes

intervenció de la policia Local i els Bombers. Foto aj. Blanes

Cuina cremada al carrer del Vilar. Foto aj. Blanes

«En el pis sinistrat s’hi 
amuntegava una gran 

quantitat de roba, mobles 
i altre tipus d’andròmines i 

deixalles»

«Els cossos d’emergència 
sospiten que l’origen del foc 
podria ser per un problema 

elèctric originat en un 
endoll»
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Liciten els horts urbans

LLorEt dE Mar

L’ajuntament de Lloret de Mar 
ha tornat a obrir el procés licita-
dor amb un nou plec de clàusules 
econòmiques i administratives 
per a l’adjudicació de la concessió 
de 57 horts municipals ubicats al 
veïnat de Can Ribalaigua i la crea-
ció de la llista d’espera.

Cadascun dels horts −on s‘hi 
planta verdura de temporada− té 
cinquanta metres quadrats. Tota 
la collita que en surt es destina a 
consum propi. Aquest és un dels 

requeriments de la iniciativa, així 
com practicar el cultiu ecològic.

El regidor de Medi Ambient, 
Jordi Orobitg explica que “apos-
tem pel conreu agrícola de tipus 
ecològic i això vol dir que es pres-
cindeixi de l’ús d’adobs i plagui-
cides químics de síntesi en tot el 
creixement de la planta”. Respec-
te al termini de presentació de la 
documentació per participar en la 
licitació, el regidor explica que va 
“de l’1 al 26 de setembre”.

Tant els usuaris actuals com 
els nous sol·licitants tenen igualtat 
de condicions a l‘hora d‘optar a la 
gestió d‘un dels horts urbans. 

Un grup o col·lectiu local tam-
bé podrà optar a un hort urbà 
sempre i quan els seus membres 
compleixin les condicions ante-
riors com a requisits inexcusables 
i s’hi afegeix l’acreditació de finali-
tats de caire pedagògic, terapèutic, 
social o científicotècnic. El grup 
podrà ser integrat com a màxim 
per un nombre de 10 persones. yy

Horts socials. Foto aj. Lloret

ambient sardanista a la plaça pere torrent. Foto M.a. Comas

LLorEt dE Mar

La plaça Pere Torrent de Lloret 
va acollir el diumenge 4 de setem-
bre el concurs organitzat per l’ajun-
tament de Lloret amb el suport de 
la Diputació de Girona.

El concurs era puntuable per 
al Campionat de Catalunya Gran 
(final A) i per al Territorial de Co-
marques Gironines i Colles Lliures, 
i va comptar amb la música de la 
cobla Contemporània. 

Les vint-i-set colles participants 
van ser:

Alevins: Tren Pinxo de Banyoles.

Infantils: Il·lusions de Cassà de 
la Selva, Montgrí de Torroella de 
Montgrí, Nins de Banyoles i Anta-
viana de Tordera.

Juvenils: Estel de les Gavarres de 
Cassà de la Selva, i Joves Laietans 
de Barcelona.

Veterans: Aires Gironins de Giro-
na, Amics Dansaires de Cassà de la 
Selva, Albera Dansa de Vilallongue 
dels Monts, Exhortació de Banyo-
les, Claror de Goges de Banyoles, 
Torroella de Torroella de Montgrí, 

Galligans del GEiEG de Girona, 
Cireres de Ceret de Ceret i Trenc 
d’Alba de Girona i Sempre Laietans 
de Barcelona.

Grans: Banyoles de Banyoles, Con-
ti 2000 de Torroella de Montgrí, 
Celístia de Cassà de la Selva, Mans 
Amigues de Cassà de la Selva i An-
taviana de Tordera.

Grans Campionat Catalunya, A: 
Mare Nostrum de Barcelona, Ri-
allera de Vic, Mans Amigues de 
Cassà de la Selva, Tarragona Dansa 
de Tarragona i Violetes del Bosc de 
Barcelona. yy

concurs de colles sardanistes 
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1r concurs de Trauma de catalunya

comença el curs escolar 2016-17

BLaNEs

Blanes ha allotjat la primera 
edició del Concurs de Trauma 
de Catalunya, una competició 
fins ara inèdita en aquest país. 
Organitzada pel Departament 
de Protecció Civil de l’Ajunta-
ment de Blanes amb el suport de 
SINDI.CAT, el Sindicat de Tèc-
nics d’Emergències Sanitàries, 

aquesta primera edició ha estat 
valorada de manera molt positi-
va per l’èxit de convocatòria que 
ha tingut, així com pel nivell dels 
equips. 

En total, han participat 26 
professionals que pertanyen a 
diversos cossos d’emergències i 
mèdics, estructurats en 13 equips 

de 2 persones cadascun: bombers, 
policies i sanitaris. D’aquest total, 
n’hi ha hagut 3 que ho han fet a 
nivell d’exhibició i sense compe-
tir, ja que provenien d’Andorra, 
Galícia i València. 

L’objectiu del 1r Concurs de 
Trauma de Catalunya, però, no ha 
estat tant el de competir com po-

sar a prova els coneixements dels 
equips perquè no perdin la pràcti-
ca. També ha estat una ocasió per 
aprendre nous procediments que, 
especialment en l’àmbit de l’aten-
ció mèdica, pot significar salvar la 
vida a les víctimes que atenen. 

Conegut internacionalment 
amb el nom de Trauma Challen-
ge, el concurs estatal compta amb 
tres anys de vida, mentre que en 
canvi a Catalunya ha estat la pri-
mera vegada que s’ha organitzat. 
En definitiva, el plantejament 
dels casos que es presenten en el 
concurs amb la màxima veracitat 
–amb voluntaris i voluntàries que 
fan de víctimes amb la correspo-
nent caracterització– és similar 
als simulacres que periòdicament 
organitzen els cossos d’emergèn-
cies però, en aquest cas, amb un 
format de competició. 

Al llarg del concurs cada 
equip ha actuat en dues situacions 
genèriques: la Maniobra Simple i 
la Maniobra Complexa. En les 
primeres hi ha una sola víctima i 
disposen de 10 minuts des que en-
tren en escena +1 minut de trans-
ferència del malalt als jutges. 

En els exercicis de Maniobra 
Complexa hi ha dues víctimes, i la 

duració en aquests casos és de 15 
minuts +1 minut de transferència 
als jutges. En tots dos casos els 
equips romanen confinats abans 
d’entrar en escena perquè l’orga-
nització pugui preparar els casos 
amb el màxim detall. 

El què es valora i atorga major 
puntuació és que s’hagi tractat la 
víctima segons els protocols esta-
blerts, així com immobilitzar les 
ferides i/o traumes de la millor 
manera que s’adapti a les lesions 
que pateixen les víctimes. Els con-
cursants han de posar en pràctica 
tècniques d’immobilització del 
pacient, així com de tractament i 
extracció del vehicle on han que-
dat atrapats, i per això en alguns 
exercicis s’estan utilitzant cotxes 
o motocicletes. 

En la categoria de Maniobra 
Simple els equips guanyadors han 
estat: Sava, Figueres i Sierra 733. 
Per la seva banda, en Maniobra 
Complexa la classificació l’ha en-
capçalat Figueres, seguit de Trau-
ma By Asfure i Sava. En el còm-
put global el guanyador absolut 
ha estat l’equip del Figueres i, per 
tant, serà el que anirà al Campio-
nat de Trauma Estatal que tindrà 
lloc el proper mes de desembre a 
València. yy

sELVa - MarEsME

3.554 nois i noies en educació 
primària i 1.808 en educació se-
cundària han començat el curs a 
Blanes.

En relació a l’anterior curs es-
colar, si parlem d’infraestructures 
la principal novetat són les obres 
de millora que s’estan acabant 
de fer a l’Escola Quatre Vents, i 
que es preveuen tenir enllestides 
abans de Nadal. Es tracta de la 
construcció d’un edifici annex on 
s’hi ubicarà un ascensor, així com 
l’ampliació dels serveis adaptats. 
L’obra, amb un cost de 100.000 
euros, ha anat a càrrec d’Ensenya-
ment de la Generalitat.

Gairebé 5.000 alumnes han 
començat el curs a Lloret de Mar 
repartits en educació infantil, pri-
mària i secundària.

La principal novetat del nou 
curs és que s’ha ampliat l’oferta 
formativa amb un cicle formatiu 
de grau superior de Tècnic Supe-
rior en Activitats Físiques i Espor-
tives i un PTT (Pla de Transició al 
Treball) de jardineria.

obres a calella, pineda
Calella i Pineda treballen per 

tenir novetats en un futur.

La Fàbrica Llobet-Guri s’està 
remodelant per poder acollir l’Es-
cola Salicrú, un centre de 40 anys 
amb unes instal·lacions obsoletes. 

La regidora Núria Parella, ex-
plica que les obres de la Fàbrica 
Llobet són complexes perquè han 
de conviure amb moltes entitats i 
activitats.

A Pineda, s’està fent l’edifici 
del tercer institut. Els alumnes 
d’aquest institut fa anys que estu-
dien en unes instal·lacions de la 
plaça Orient.

Barracons
El curs escolar comença a les 

comarques gironines amb 314 
mòduls prefabricats repartits en 
107 centres.

CCOO qualifica “d‘escàndol” 
el nombre de mòduls prefabricats 
que hi ha als centres educatius de 
les comarques de Girona. 

Recorden que la demarcació 
acumula prop del 30% de barra-
cons de Catalunya i acusa el de-
partament de falta de previsió.

Al Maresme, la ciutat de Mata-
ró torna a tenir alumnes en barra-
cons una dècada després.

Aquest nou curs n’hi ha als 
instituts Satorras i Thos i Codina 
per manca de places. 

En els pròxims tres anys es pre-
veu que es creïn cinc nous grups 
que, afegits als dos que aquest curs 
començaran en barracons, seran 
set en total per encabir en nous 
edificis que, ara per ara, no estan 
planificats. Des de l‘Ajuntament 
s‘aposta pel model de l‘institut-es-
cola com a solució de futur.

Llibres
Els editors animen el Govern 

a recuperar les ajudes a la com-
pra de llibres de text per incenti-
var el sector.

Tot i que encara no hi ha 
una recuperació clara del sector, 
els editors de llibres de text co-
mencen a veure sortida a la cri-
si econòmica. Els darrers anys 
han registrat petites millores en 
la facturació però factors com 

la socialització dels llibres, cada 
vegada més freqüent, els ha in-
fluenciat i han hagut de buscar 
altres sortides com el llibre di-
gital. Per això, el sector anima 
el Govern a recuperar les ajudes 
per a la compra de llibres de text 
a les famílies amb més dificul-
tats, que incentivaria les vendes, 
segons explica Antonio Garriga, 
president de la sectorial del llibre 
de text del Gremi d’editors. yy

escola pinya de rosa de Blanes, dilluns 12 de setembre a les 9h. Foto Yoyo

Les proves es van fer als antics pavellons. Foto Yoyo
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El conflicte de síria a Docus a la 
Fresca

Estrenen cerca de 
tu casa

Festa dels 80 anys

espectadors de docus a la Fresca. Foto Javier Calvete

BLaNEs

El passat 12 d’agost es va pro-
jectar a Blanes Syrian Love Story: 
la dura odissea d’Amer i Raghda.

A Syrian Love Story és un do-
cumental filmat al llarg de cinc 
anys pel prestigiós director an-
glès Sean McAllister, qui també 
és autor del guió, i se centra en 
la història de l’Amer i la Raghda, 
un matrimoni sirià que fuig de la 
guerra civil del seu país, Síria. 

La parella es va conèixer per 
primera vegada fa més de 20 anys 
en una presó on eren tots dos per 
motius polítics. Van començar 
a parlar a través d’un forat que 
van fer a la paret que separava les 
cel·les on estaven tancats, es van 
enamorar i quan van sortir van 
formar una família. Al 2009, la 
Raghda va ser confinada de nou 
a la presó i alliberada inesperada-
ment, coincidint amb l’esclat de la 
primavera àrab a Síria i la inten-

sificació de la repressió contra els 
activistes polítics. 

Llavors, ja havia començat el 
rodatge del film i el seu director, 
Sean McAllister, va ser detingut. 
La família reunida de nou va 
marxar al Líban amb la intenció 
de demanar asil polític a França i 
així continuar un dur periple en-
tre la por i l’esperança que tot po-
gués acabar bé. Obligats a viure a 
l’exili, poc a poc aquesta circums-
tància va erosionant la relació 
de la parella, conduint-los a una 
situació límit que implica haver 
d’escollir entre l’amor, la revolu-
ció i la família que han format. 

El documental A Syrian Love 
Story va triomfar especialment al 
Festival de Sheffield, on va gua-
nyar el Gran Premi del Jurat l’any 
2015. També ha estat nominat 
enguany en la categoria de mi-
llor debut als prestigiosos premis 

BAFTA (British Academy Film 
Awards), i l’any passat també va 
ser nominat en la categoria de 
millor documental al British In-
dependent Film Awards, l’Euro-
pean Film Awards i al The Critics 
Cercle.

La sessió va comptar amb el 
suport i participación d’Amnistia 
Internacional.

Va intervenir Ariadna Claret 
i Carles, portaveu d’Amnistia In-
ternacional a Blanes. També, Iris 
Sequera i García, investigadora 
en Cooperació Internacional, 
membre d’AI a Blanes i recent-
ment voluntària independent als 
camps de refugiats de Grècia. yy

LLorEt dE Mar

El film, dirigit per Eduard 
Cortés, està protagonitzada per 
Adriana Ozores, Lluís Homar, 
Ivan Massagué i Sílvia Pérez 
Cruz. 

L’actor lloretenc Paco Moreno 
també hi té un paper. Protagonit-
za una escena fent de carnisser 
amb l’actor Ivan Massegué.

Aquest drama musical explica 
diferents històries relacionades 
amb els desnonaments connecta-

des entre elles. La de la Sònia, que 
després de patir un desnonament 
es veu obligada a tornar a casa 
dels seus pares juntament amb el 
seu marit i la seva filla. La del tre-
ballador de l’oficina bancària que 
s’enfronta al drama de deixar sen-
se casa als qui han estat els seus 
veïns tota la vida i també la d‘un 
policia, que haurà de viure amb la 
càrrega de treure les famílies dels 
seus pisos per deixar-les al carrer. 

És la primera pel·lícula de la 
cantant Sílvia Pérez Cruz. yy

BLaNEs

Un grup de veïns de Blanes 
nascuts el 1936 han preparat per 
al 23 de setembre una festa com-
memorativa. Hi haurà missa, di-
nar de germanor i ball.

Per a més informació i com-
pra de tiquets: Can Borràs (carrer 
Ample 14) i Estanc del passeig de 
Dintre. Serà una bona ocasió per 
recordar temps passats. yy

Cartell de Cerca de tu casa

«Expliquen la història de 
l’amer i la raghda, un 

matrimoni sirià que fuig de 
la guerra civil.»
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BLaNEs

La darrera sessió de la 7a edi-
ció de Docus a la fresca de Blanes 
es va centrar en el País Basc i, més 
concretament, en el terrorisme.

Per centrar aquesta temàtica, 
es va comptar amb un material 
excepcional: el curtmetratge de 
ficció Danzariak/Ballarins, i el 
documental Asier eta biok/Asi-
er i jo. Realitzats respectivament 
els anys 2016 i 2013, tots dos van 
ajudar a situar als espectadors en 
dues perspectives per construir 
una nit temàtica polièdrica. 

Com és habitual, el comple-
ment a la projecció va ser el de-
bat posterior, que va comptar 
amb dos convidats, Axier Salazar 
(guionista, director i coproduc-

tor); i Agustín Saiz (productor), 
de Danzariak/Ballarins. 

Segons Saiz, “el curt explica 
les trobades que hi ha entre mem-
bres d’ETA i els familiars de les 
víctimes, un acostament que mol-
ta gent desconeix”.

La projecció a Blanes d’aquest 
film ha significat la seva estrena a 
Catalunya, ja que la presentació 
oficial es farà el proper mes d’oc-
tubre a Bilbao, on s’espera poder 
comptar amb la participació de 
víctimes i victimaris d’atacs ter-
roristes.

Una ExpEriència qUE 
convida a la rEflExió 

Els organitzadors de Docus a 
la fresca han fet un balanç positiu 
de l’experiència d’enguany. “Cada 
any que passa diem que ha estat 
el millor, però és que realment –i 
no és falsa modèstia-, ens supe-
rem en cada nova edició, tant en 
el material que projectem com en 

els convidats que vénen a Blanes 
per ajudar-nos a centrar el tema”, 
explica Valentí Hinarejos, de 
l’Associació Cultural la Focal. 

Per la seva banda, el president 
de l’entitat, Fran Montero, pun-
tualitza: “Estem molt satisfets, 
no tan sols pel nombre d’especta-
dors que hem tingut, sobretot en 
la darrera sessió, sinó que estem 
convençuts que, aportant aquest 
petit granet de sorra, contribuïm 
al doble objectiu que ens vàrem 
marcar quan vam endegar l’ex-
periència: oferir cinema compro-
mès, sessions on no tan sols es 
tracta de passar una nit d’estiu a 
l’aire lliure, i fer reflexionar”.

altrEs tEmEs

La setena edició dels Docus a 

la fresca, que s’ha estat oferint les 
quatre nits dels divendres del mes 
d’agost, ha centrat en cada sessió 
una temàtica diferent a través de 
la projecció de curtmetratges i 
documentals. El primer tema que 
es va tractar el 5 d’agost va ser la 
pobresa energètica i les energies 
alternatives a través del docu-
mental OlipolyOFF. 

La setmana següent, el 12 
d’agost, es va parlar sobre la guer-

ra de Síria i tangencialment so-
bre les vivències que han de patir 
els refugiats que fugen dels con-
flictes armats, amb el documen-
tal Síria, una història d’amor. La 
tercera sessió la transsexualitat 
amb De Berta a Teo, història d’un 
trànsit, especialment interessant 
perquè es va comptar amb el/
la seva protagonista: Teo Valls. 
Amb una espontaneïtat d’agrair, 
va parlar sense embuts de la seva 
pròpia vivència. yy

BLaNEs

L’ANC de Blanes va organitzar 
com a acte previ a l’11 de Setembre 
una jornada reivindicativa i de de-
núncia per la manca de solidaritat 
de l’Estat espanyol davant la crisi 
dels refugiats. Per expressar-ho, 
es va fer una representació carre-
gada de simbolisme que va cridar 
l’atenció a més d’un turista que 
s’aplegava a aquella hora al voltant 
de la Platja de Sant Andreu de Sa 
Palomera.

Així, els voluntaris de l’As-
semblea Nacional Catalana van 
col·locar un bon nombre de saba-
tes pintades de groc –el color que 
identifica l’ANC-, que sortien de 
la mar i pujaven per la platja riba 
a munt, simbolitzant així el gran 
nombre de refugiats que es juguen 
la vida al mar, fugint de la violència 

i la misèria. Entre les sabates també 
s’amuntegaven maletes, armilles i 
salvavides.

Perquè tot plegat fos encara 
més evident, es va plantar un car-
tell a tocar del mar on es podia 
llegir Aturem els morts al Mediter-
rani. Per emmarcar l’escenari, es va 
estendre una estelada al costat de la 
“performance”, i se’n va penjar una 
altra de grans dimensions a la falda 
sud de la Roca de Sa Palomera. 

Un cop muntada tota l’escena, 
la representació es va completar 
amb un extens torn de diversos 
parlaments. En primer lloc la co-
ordinadora de l’ANC Blanes per 
la Independència, Mireia Maeso, 
va explicar el sentit que té aquest 
acte que s’està reproduint durant 
aquests dies anàlogament a d’altres 

poblacions catalanes. Presentat 
genèricament amb el lema A punt 
per respectar les persones, el qué es 
reclama és un estat propi per tenir 
veu a Europa i al món i defensar el 
respecte als drets humans.

Mireia Maeso també va agrair 
el suport de dues altres entitats bla-
nenques sensibles a la temàtica que 
es van afegir a l’acte de l’ANC: Bla-
nes Solidari i Stop Mare Mortum. 
En representació de totes dues, 
Pepa Sánchez i Santiago Gorga es 
van encarregar d’adreçar-se a la 
cada vegada més nombrosa con-
currència que es va aplegar al vol-
tant de la platja de Sa Palomera per 
assabentar-se de què anava l’acte

Les intervencions es van tancar 
amb les aportacions en primera 
persona que van fer quatre joves 

de Blanes que han estat treballant 
de voluntaris fins fa pocs dies al 
camp de refugiats de Skaramagas, 
a Grècia. Cristina Bitlloch, les ger-
manes Ona i Alba Lupiáñez i Car-
les Pascual van parlar de la seva 
experiència, desenvolupada dins 
el projecte Lleure cap a Grècia, que 

parteix d’un grup de caps de dife-
rents agrupaments escoltes i esplais 
d’arreu de comarques gironines 
per ajudar i millorar en la mesura 
del possible la situació de les perso-
nes que viuen atrapades en camps 
de refugiats (més informació a la 
contra, pàgina 32). yy

El terrorisme al País Basc i els seus processos 
restauratius a debat 

aturem les morts al mediterrani

 darrera projeció al docus 2016. Foto Javier Calvete

acte reivindicatiu a la platja. Facebook ajuntament de Blanes

«aquest any s’ha parlat 
de terrorisme, pobresa 
energètica, la guerra a 
síria i els refugiats, i la 

transsexualitat»

«docus a la fresca, que ha 
arribat a la setena edició, 

convida a la reflexió sobre 
temes d’actualitat »
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BLaNEs

Amb l’èxit de les tres edici-
ons anteriors com a referència, 
els propers dies 16, 17 i 18 de se-
tembre tindrà lloc la quarta edi-
ció de la FIRA DEL VEHICLE 
D’OCASIÓ DE BLANES. Es farà 
a l’esplanada de l’antic pavelló po-
liesportiu.

Amb 14 mil metres qua-
drats, la 4a FIRA DEL VEHICLE 
D’OCASIÓ, comptarà amb la 
presència d’un ampli ventall de 
concessionaris que oferiran les 
seves millors ofertes en turismes, 
vehicles industrials, híbrids, fa-
miliars, esportius, berlines, mo-
novolums, 4 x 4...

La Fira tindrà 14.000 m2 dis-
ponibles amb 200 cotxes en ex-
posició. El divendres 16 es podrà 
visitar a la tarda, i la resta de dies, 
durant tota la jornada.

Les vendes del 2015 van supo-
sar un 33% dels cotxes exposats.

Es preveu una àrea de lleure 
infantil gratuïta amb una zona 
destinada a la pràctica i conduc-

ció de karts a càrrec de Karting 
Club Blanes.

Concessionaris i marques:
- aUtomoció i sErvEis 
dEl nord-Est s.l: Renault
- anGEl BlancH: Opel, 
Suzuki, Honda, Hyundai
- GaratGE plana s.a: 
Mercedes-Benz, Smart
- aUtoBrava s.a: Fiat
- BravaUto s.a: Peugeot
- marEsmÒvil s.l: Nissan
- covEsa vEHÍcUlos s.l: 
Ford
- GrUp sadUrnÍ: 
Mazda, Subaru, SsangYong, 
Honda, Chevrolet, Saab
- aUtopÒdUm s.a: 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- aUto aUlEt: Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda. yy

Lloret de mar ingressa 2,6 milions durant el 2015 
a través de la taxa turística

iV Fira del Vehicle 
d’ocasió

Fira del 2015. Foto Yoyo

platja central aquest estiu. Foto M.a. Comas

MoisÉs garcÍa - LLorEt dE Mar

Lloret de Mar es va conver-
tir en el segon municipi de Ca-
talunya en xifres de recaptació 
en concepte de la taxa turística 
durant el 2015. En total, van ser 
2.639.688,12 euros, que van situar 
la destinació per darrere de Bar-
celona, que va ser la primera, i per 
davant de Salou, que és la tercera 
del rànquing. Segons les darreres 
dades actualitzades, el municipi 
lloretenc va registrar 53.107 pla-
ces, la majoria de les quals van ser 
d’hotels, amb 34.718. La segona 
gran oferta de la vila va ser els ha-
bitatges d’ús turístic, amb 13.118 
places registrades. Pel que fa a la 
xifra de viatgers, segons dades de 
l’Institut Espanyol d’Estadística, 
Lloret va rebre 1.119.294 visitants, 
728.324 dels quals eren de fora de 
l’Estat espanyol.  

 
Des del consistori, consideren 

que aquestes dades són bones. El 
regidor de Turisme durant la pas-
sada legislatura era Jordi Orobitg 
(ERC-Avancem), que també valo-
ra aquestes xifres de manera po-
sitiva i assegura que, es demostra 
que Lloret no només és una po-
tència turística vacacional, com 

tradicionalment ha estat el refe-
rent, sinó que s’ha aconseguit am-
pliar l’oferta amb altres modali-
tats de turisme com, per exemple, 
el turisme de congressos, a través 
del Lloret Convention Bureau, o 
el turisme esportiu. 

 
Tot i així, Orobitg considera 

que l’èxit no només es pot traduir 
en xifres de gran ocupació. Creu 

que és important que vinguin 
moltes persones, però el plante-
jament estratègic de l’equip de 
govern implica redimensionar la 
destinació, fet que pot provocar 
que hi hagi menys visitants però 
que aquests tinguin un poder 
adquisitiu més elevat. En aquest 
sentit, assegura que qualsevol 
ocupació, pel fet d’incrementar 
una xifra, no s’ha de convertir de 

manera obligatòria, en positiva.
 
El regidor, a l’actual equip de 

govern, també afegeix que cal tro-
bar un equilibri que permeti que 
Lloret faci una transició ordena-
da. Aquesta consisteix a passar de 
la situació negativa que hi havia 
temps enrere, a una destinació de 
qualitat en el sector turístic. Se-
gons Orobitg, s’està fent una bona 

tasca des dels darrers cinc anys. 

 La taxa turística va ser im-
plementada per la Generalitat a 
finals del 2012. En un inici, els 
diners ingressats van a les arques 
del govern. Durant el 2015, Cata-
lunya va obtenir 43,5 milions. El 
següent pas pertany a la mateixa 
Generalitat, que s’encarrega de 
transferir el 30% de la xifra recap-
tada als diferents ajuntaments. 

 
Els 2,6 milions recollits per 

Lloret durant el 2015 suposen, 
segons fons municipals, la meitat 
del pressupost de l’ens Lloret Fu-
tur SA. Amb els diners de la tari-
fa, fa un any i mig, es va reformar 
l’interior del passeig Verdaguer. 
Això és així perquè la Generalitat 
obre convocatòries per subvenci-
onar projectes turístics locals a 
partir dels ingressos de la taxa.  

 La resta de municipis de la 
Selva i el Maresme, que aparei-
xen entre els vint primers del 
rànquing en xifres de recaptació 
de la taxa turística del 2015, són, 
de més a menys, Santa Susanna, 
Calella, Tossa de Mar, Malgrat de 
Mar, Blanes i Pineda de Mar. yy
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1a Quinzena gastronòmica de la gamba de Blanes
BLaNEs

Les jornades de la gamba es 
fan del 15 al 30 de setembre a 25 
establiments de la vila que ofe-
reixen un plat o un menú amb la 
gamba com a protagonista.

A la Costa Brava ja fa temps 
que hi ha una còmplice i sana ri-
valitat entre Blanes i Palamós, ja 
que totes dues reivindiquen la 
gamba com a producte propi. En 
realitat, els patrons majors de les 
respectives confraries sempre han 
explicat que es tracta del mateix 
producte i que tant bona és la que 
es ven a Blanes o a Palamós. En 
tot cas, és la primera vegada que 
a Blanes s’organitzen unes jor-
nades gastronòmiques al voltant 
d’aquest ingredient, valorat explí-
citament per blanencs i visitants.

Així ho ha destacat la regidora 
de Promoció de la Ciutat, Dafne 
Galvany: “No es tracta de compe-
tir amb Palamós, perquè al cap i a 
la fi estem parlant del mateix pro-
ducte. El què volem és reivindicar 
que és un dels fruits de la mar més 
exquisits que oferim a Blanes”. La 

regidora també ha remarcat: “Es-
tem molt satisfets de la resposta 
que ha tingut la iniciativa, i de 
cara a l’any vinent valorarem si 
allarguem la seva durada o ho fem 
en una altra època de l’any”..

Els establiments que partici-
pen en la 1a Quinzena Gastronò-
mica de la Gamba, així com els 
respectius xefs, són: B&B, Isaac 
Dalmau Martori; Cafè del Mar, 

Kike; Cala Bona, Josep Pratsevall; 
Can Bruno, Imma Travesa Planas; 
Can Flores, Pere Povill; Duvet, 
Bladi; El Celler Sant Antoni, Gio-
vanni Ferrara; La Llotja de Blanes, 
David Simón; El Ventall, Francesc 
Valiente; Inèdit, Cuina de l’Inèdit; 
Juanma, Juan Manuel Martínez; 
Kiku, Kiku; La Gaviota, Pedro Ca-
brera; La Nou, Juan Carlos Guer-
rero; Laia, Rafael Domènech; Las 
Salinas, Isabel Rives; Port Pesquer, 

Oxana Vlasova; Racó Sa Palome-
ra, Inés Pascual; Sa Nansa, José 
Martínez; Santi, Ricardo Ezeta; 
Sentits, Òscar Vilà i Guillem Ga-
llego; Síbaris, Miquel Diamant; 
Sol d’Or, Manuel García; Va de 
Catas, Alberto Mora; i Vineo, 
Raúl Perea.

Blanes ja celebra les Jornades 
Gastronòmiques del Suquet de 
Peix de Sa Palomera i, ara, les de 

la gamba. En un futur el peix blau 
podria agafar protagonisme.

El patró major de la Confraria 
de Pescadors de Blanes, Eusebi 
Esgleas, ha remarcat que la gamba 
és un dels productes més preuats 
de tota la costa del Mediterrani. 
La gamba vermella Aristeus An-
tennatus es troba a tots els canons 
de la Mediterrània occidental, 
viu en fons fangosos d’entre 400 i 
800 metres, així com a fondàries 
superiors quan està en època de 
reproducció. El mètode de pesca 
és l’arrossegament. 

L’any passat es van pescar i 
vendre a la Confraria de Pes-
cadors de Blanes 123 tones de 
gambes, que van generar 3 mi-
lions d’euros en preu de venda a 
la subhasta. El Port de Roses, en 
canvi, està molt per sota d’aques-
ta xifra, amb 63 tones, i Palamós 
està una mica per sobre de Bla-
nes, amb 139 tones, si bé cal dir 
que mentre que a Blanes hi ha 7 
embarcacions que s’hi dediquen, 
a Palamós n’hi ha 23. yy

presentació de les jornades amb Lupiáñez, Galvany i esgleas. Foto Yoyo

Blanes Signature el cava artesà nascut 
a les vinyes de Blanes

«25 establiments ofereixen 
un plat o un menú amb la 

gamba com a protagonista»

«La gamba pescada a Blanes 
l’any passat va suposar 

unes vendes de 3 MEur a la 
llotja»

Com fer un milió d’ampolles de cava

El cava procedent de catalu-
nya ha tingut molt èxit. les 
exportacions han permès que 
alguns productors del Pene-
dès comptin les seves produc-
cions per milions d’ampolles. 

El problema és com fer que 
milions d’ampolles d’una 
determinada marca siguin 
iguals cada any. lògicament 
les grans produccions no po-
den tenir el sabor original de 
la vinya que varia cada any 
segons la climatologia.  sense 
comptar que, per fer un milió 
d’ampolles, s’hauran de barre-
jar raïms de diferents vinyes.

Els productors de vi ho soluci-
onen indicant  l’anyada i així el 
consumidor  sap que la dife-
rència que pugui apreciar és a 

causa de l’inevitable variació 
anual. 

com que les ampolles de cava 
no diuen la procedència del 

raïm ni l’any de la collita,  és 
convenient que el producte 

sigui molt similar cada any per 
preservar la marca.

la solució dels cavistes va ser 
el “licor d’expedició”, el xarop 
compost bàsicament de sucre 
que s’afegeix al moment del de-
gorjat per fer les varietats més 
dolces. A aquest xarop se li va 
donar el sabor o toc de la mar-
ca que acostuma a ser el secret 
millor guardat de la firma. 

Només uns pocs productors 
artesanals  poden permetre 
que el seu cava tingui el sabor 
que li ha donat la vinya, sen-
se afegir-hi cap altra cosa. Els 
clients del cava artesanal,  com 
els de ses Vernes, saben que 
no tots els anys serà exacte.  
Aquesta és la garantia del pro-
ducte natural.
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Ple extraordinari d’agost

Els objectius de l’equip de govern de Lloret de mar

els regidors van aprovar 3 de les 4 propostes presentades. Foto aj. Blanes

presentació del nou govern a l’abril. Foto M.a. Comas

BLaNEs

L’Ajuntament de Blanes apro-
va diverses mesures i accions per 
millorar l’atenció social a les per-
sones. 

El ple extraordinari demanat 
pels quatre grups de l’oposició 
(EUiA-ICV, C’s, CUP i Batega per 
Blanes), aprova per unanimitat 
tres dels quatre punts a l’ordre del 
dia: fer front a la pobresa energè-
tica, suport a la immigració i l’ac-
cés a l’educació. No hi va haver 
acord quan es va parlar d’habi-
tatge per raons econòmiques. En 
aquest cas, la majoria del govern 
(PSC, PDC, ERC) i el vot del re-
gidor popular es va imposar des-
prés d’un ampli debat. 

mEsUrEs aprovadEs  

En el punt per fer front a la 
pobresa energètica s’ampliarà 
l’actual composició de la Taula 
pel Dret a l’Habitatge incorpo-
rant l’APE (Aliança contra la Po-
bresa Energètica) i s’elaborarà un 
pla de xoc. També s’impulsarà 
la signatura de convenis amb les 

companyies perquè tinguin l’obli-
gació de demanar autorització a 
l’Administració abans de tallar els 
subministraments i es redactarà 
un pla de rehabilitació i millo-
rament energètic d’habitatges de 
persones en situació de pobresa 
energètica. 

D’altra banda, en aquest ma-
teix punt es definirà el concepte 
de consumidor vulnerable i s’es-
tabliran acords amb les compa-
nyies subministradores de gas, 
llum i aigua per establir línies 
d’ajut o descomptes en la cober-
tura del cost dels consums mí-
nims. Per últim, es revisarà l’ac-
tual sistema d’ajuda en l’àmbit del 
subministrament d’aigua per no 
cobrar la quota de reconnexió en 
determinats casos. 

Respecte el tercer punt de 

l’ordre del dia, inclou set acords. 
Els quatre primers són recupe-
rar el projecte de Consell Social 
Municipal; elaborar un protocol 
de convocatòria dels minuts de 
silenci; crear d’una borsa de vo-
luntaris per a l’acompanyament 
i la traducció i l’accés lliure a la 
inscripció al padró. Els altres tres 
són publicació i transparència en 
el procés d’adjudicació dels re-
cursos socials; exigir igualtat de 
tracte en els drets salarials i labo-
rals a les empreses concessionà-
ries de l’ajuntament i implicar el 
municipi en la promoció i regu-
larització laboral de la ciutadania 
blanenca d’origen immigrant. 

Per últim, en el quart punt 
de l’ordre del dia, que també s’ha 
aprovat amb la unanimitat de 
totes les forces polítiques, defen-
sa impulsar de manera gradual 
un programa de socialització de 

llibres a les escoles i iniciar la 
redacció d’un nou Pla Educatiu 
d’Entorn. 

Tot i que en un ple extraordi-
nari el ROM no preveu que pu-
guin haver intervencions del pú-
blic, l’alcalde de Blanes, atenent a 
la petició d’un regidor a l’oposi-
ció, ha cedit la paraula a la por-
taveu de la PAH, que ha assistit 

a la sessió acompanyada d’altres 
representants de l’entitat. Emma 
Torres, portaveu de la PAH, ha 
recordat a tots els regidors i re-
gidores que, malgrat està molt 
bé que s’hagin aprovat aquestes 
mesures, cal no perdre de vista 
que l’emergència habitacional i 
la pobresa energètica afecta per-
sones de carn i ossos, demanant 
una major implicació política. yy

MoisÉs garcÍa - LLorEt dE Mar

Des de l’abril, hi ha majoria 
en el consistori lloretenc, després 
del pacte de Convergència amb 
ERC-Avancem, primer, i amb el 
PSC, després. D’aquesta mane-
ra, amb 11 regidors a l’equip de 
govern, Jaume Dulsat afronta el 
seu segon any de mandat i ho fa 
amb molts projectes pendents. 
Considera que aquests responen a 
un treball conjunt de tots els seus 
socis i que, en cap cas, vol deixar 
una gran obra per vanagloriar-se 
en temps futurs. Entre aquests 
reptes, destaca la necessitat de 
donar una major sortida al Pla 
Operatiu de Turisme, engegar els 
camins de ronda i dotar el munici-
pi d’un nou centre sociosanitari. A 
banda, l’alcalde també recorda que 
l’ajuntament, entre altres temes de 
màxima importància, treballa per 
l’obertura del CAP les 24 hores 
del dia. Malgrat no ser una qües-
tió que depengui directament del 
consistori, assegura que no deixa-
ran de lluitar per aconseguir-ho.    Fa poc més d’un any que 

Dulsat va agafar les regnes del 
seu partit en l’àmbit local i, en 
guanyar les eleccions de l’alcaldia 
de Lloret. Les valoracions que fa 
d’aquest primer curs de mandat 
són positives i assegura que s’ha 
treballat en positiu per millorar 
diversos aspectes. Sense dubte, 
l’àrea més important de la desti-
nació és la de turisme que, a més, 

resulta transversal i afecta la resta 
de departaments sigui de manera 
directa o indirecta. Després de la 
renúncia de Joan Gou, que era el 
responsable d’aquesta regidoria, el 
mateix Dulsat ha assumit la seva 
gestió. Ho haurà de combinar amb 
les tasques d’Alcaldia i, per fer-ho 
de la manera més eficient possible, 
comptarà amb l’ajuda de Jordi Sais, 
nou regidor de Convergència.  

 Pel que fa a aquesta àrea, l’al-
calde qualifica la temporada turís-
tica d’estiu com a positiva. A més, 
creu que costarà canviar la imat-
ge sovint negativa que té Lloret, 
però està convençut que s’acabarà 
assolint la fita. Una de les prime-
res mesures per aconseguir-ho ha 
estat el treball constant per evitar 
repetir aldarulls greus a les zones 
d’oci nocturn. Jaume Dulsat afir-

ma que s’han donat bons resultats 
i que no s’ha hagut de parlar d’in-
cidents destacats. 

 
Un altre dels temes més polè-

mics als que ha hagut de fer front 
és la piscina. Actualment, la seva 
gestió és municipal, però amb 
tres empreses subcontractades 
que s’encarreguen del manteni-
ment, la neteja i el socorrisme. 

 

L’equip de govern de Lloret 
ha iniciat el segon any de man-
dat: ho haurà de fer, a més, sot-
mès al Pla Econòmic Financer, 
tot i que el municipi no hi esta-
va obligat. Això és així perquè es 
va incomplir el límit d’estabilitat 
pressupostària en el 2015, amb 
una petita desviació del 0’07%. 
Segons el regidor d’Hisenda, Al-
bert Robert, els números sorgei-
xen d’una diferència negativa de 
47.000 euros d’un pressupost de 
61 milions. Assegura que aquest 
fet no els ha impedit poder de-
manar crèdit al banc. La intenció 
del consistori, però, és reduir l’en-
deutament i arribar a un equilibri 
òptim. yy

 Comença el segon curs polític del mandat 2015-19

«Entre els objectius: 
donar una major sortida 

al pla operatiu de 
turisme, engegar els 

camins de ronda i dotar el 
municipi d’un nou centre 

sociosanitari»

«El ple es va fer a petició 
dels quatre grups de 

l’oposició: Euia-icV, c’s, cup 
i Batega per Blanes»

«No hi va haver acord quan 
es va parlar d’habitatge “per 

raons econòmiques”»

«dulsat ha assumit des 
de fa unes setmanes 

les responsabilitats de 
turisme»
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Moment de la sortida. Foto Yoyo

representants de La Caixa, ajuntament, Càritas i Bon Samarità. Foto aj. Blanes

«Enguany s’ha arribat per 
primera vegada als 5.500 

inscrits»

«cinc entitats sense ànim de 
lucre rebran els diners que 

ha generat la caminada més 
solidària»

FEsta dELs copatroNs

anunci de la festa

concert de Tàrraco surfers

ofrena floral

el pregó itinerant a la plaça dels dies Feiners. aj Blanes

tàrraco Surfers a la plaça dels dies Feiners. Foto Yoyo

Ofrena floral als Copatrons. Foto aj. Blanes

Un pregó itinerant cantat va do-
nar el tret de sortida de la Festa 
dels Copatrons, la Festa Major 
Petita de Blanes. El tradicional 
acte que va incloure entre d’al-
tres temes el rebuig a la C-32 i 
la reivindicació d’un estat pro-
pi, va encetar un intens cap de 

setmana, amb més d’una 20ena 
d’activitats. Seguint la tradició 
d’aquests darrers anys, se’n va 
encarregar de fer-lo Ferran Pu-
jadas, d’Acció Cultural Es Viver, 
cantant-lo acompanyat d’una 
guitarra. Un nombrós públic el 
va seguir a cada parada. yy

Ball i diversió a base de versi-
ons de temes internacionals de 
pop-rock dels anys 80 i 90, però 
també de l’actualitat. El més des-
tacat dels intèrprets era la seva 

vestimenta: romans i romanes 
customitzats en cantants i mú-
sics de rock, això, sense oblidar 
les taules de surf que els acom-
panyaven a l’escenari. yy

Un dels actes més tradicionals 
és l’ofrena que les autoritats lo-
cals fan cada any als Copatrons, 
sants Bonós i Maximià, a l’arc del 
carrer Ample. El dia 21 tampoc 

va faltar l’habitual xocolatada, un 
acte molt concorregut cada mes 
d’agost i especialment aquest al 
caure en cap de setmana. També 
hi va haver l'ofici religiós. yy

La crÒNica - JoaN FErrEr

Si hi ha un dia a l’any en que el 
passeig de mar de Blanes s’omple 
de gom a gom, aquest coincideix 
amb la celebració de la Caminada 
popular Nit de Sant Bonós. Una 
caminada que enguany ha arribat 
a la 34 edició amb rècord de parti-
cipants, 5.500. Els darrers anys ja 
s’havia arribat als 5.000, però en-
guany l’ajuntament va augmentar 
el límit màxim d’inscrits. La cur-
sa la fa més gent perquè hi ha una 
quantitat indeterminada de perso-
nes que la fa sense dorsal.

La caminada comença a 2/4 
d’11 de la nit però una hora abans 
l’ambient ja és de plena festa. El 
moment més delicat és el de la sor-
tida. Les 5.500 persones no es van 
poder col·locar a l’espai reservat, 
des de l’entrada al pàrquing so-
terrani fins més o menys el carrer 
Ample. Algunes van començar 
des del banc de les sardanes i quan 
van creuar l’arc de sortida, ja feia 
uns quants minuts que els primers 
havien sortit. Tot va quedar una 
mica estret perquè la plaça Catalu-
nya també era plena d’atletes. No 
es podria trobar un lloc per fer una 
sortida més esponjada? A l’arriba-
da, com que és esglaonada, ja no hi 
ha problemes.

El més important, però, les 
ganes de participar. Cada perso-
na al seu ritme amb l’objectiu de 
fer una mica d’esport, divertir-se 
i passar una estona amb els amics 
o la família. Ja se sap, “qui mou les 
cames, mou el cor”. El més impor-
tant és que aquesta pràctica espor-
tiva tingués continuïtat al llarg de 
l’any i no quedés centrada en un 
únic dia al voltant del 21 d’agost.

GUanyadors

Tot i que la caminada no es 
competitiva, tothom rep el mateix 
premi: aigua, beguda refrescant, 
síndria, caldo... Sempre hi ha una 

gran expectació per rebre els pri-
mers en arribar.

El primer en cobrir tota la 
distància aquest 2016 ha estat l’at-
leta blanenc Buba Sabaly, actual 
subcampió de Catalunya en els 
3.000 metres obstacles i sotscam-
pió d’Espanya en aquesta mateixa 
modalitat. Qui en les quatre an-
teriors edicions l’havia guanyat, 
l’atleta lloretenc José Luis Blanco, 
ha quedat en segona posició se-
guit en tercer lloc per Lluís Vall-
llosera. Els tres esportistes han 
fet respectivament uns temps de 
26’16, 26’52 i 27’50 minuts. Per 
la seva banda, les més ràpides 
han estat la francesa Rarbi Saliha 
(35’20), Laura Prieto (35’47) i Sira 
Angulo (37’48).

la caminada més soli-
dària

Des de fa 10 anys, tots els par-
ticipants tenen la possibilitat de 
fer donacions voluntàries míni-
mes de mig euro en el moment 
de fer la inscripció. Tot el què es 
recull es destina a entitats sense 
afany de lucre que s’encarreguen 
d’escollir des del Departament 
d’Acció Social de l’ajuntament 
de Blanes. Aquest 2016 un 50% 
del total recollit s’ha destinat a 
MIFAS, Minusvàlids Físics As-
sociats; i l’altre 50% per a Blanes 
Solidari i CFS Blanesport ’83. 

Abans que comencés la cami-
nada, l’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, acompanyat del regi-
dor d’Esports, Joel Comas, i altres 

membres de l’equip de govern, 
van fer el lliurament de la suma 
de totes les aportacions voluntàri-
es. Julio Merino, de MIFAS, va re-
collir el taló de 1.300’75 €; Fran-
cesc Rufs, de Blanes Solidari, un 
taló de 650’37 €; i Miquel Pons, 
del CFS Blanesport ’83 un altre 
taló de 630’37 €. Blanesport acull 
en els seus equips diversos espor-
tistes derivats des d’Acció Social.

D’altra banda, el què enguany 
ha fet esdevenir aquesta camina-
da com la més solidària de totes 
és una altra novetat que s’hi ha 
afegit. L’Obra Social La Caixa ha 
col·laborat amb l’esdeveniment 
multiplicant per 1 € totes les ins-
cripcions que s’han fet. La quanti-
tat resultant, 5.500 €, ho ha lliurat 
a dues altres entitats solidàries 
que també ha triat Acció Social 
de l’ajuntament: Càritas i El Bon 
Samarità, han rebut els correspo-
nents talons (2.750 € per a cadas-
cuna).

La 34a Caminada Popular Nit 
de Sant Bonós està organitzada 
per l’Àrea d’Esports de l’ajunta-
ment de Blanes amb el suport del 
Grup Fondistes Blanes. Col·labo-
ren en diversos aspectes logístics 
la Policia Local i Protecció Civil de 
Blanes; el Consell Comarcal de la 
Selva i la Diputació de Girona. yy

La caminada més popular
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incendis forestals 
a Lloret de mar

Jornada pedagògica després del foc

LLorEt dE Mar

La tarda del 29 d’agost n’hi va 
haver dos.

El primer es va declarar a la 
zona de Papalús a ¾ de tres. Es 
van mobilitzar cinc mitjans aeris 
i 10 de terrestres dels bombers. 
També hi va haver diverses ADF 
de la zona encapçalades per la de 
Lloret de Mar-Selva Marítima.

A ¾ de 4 estava controlat i a 
2/4 de 7, extingit. Es van cremar 
2.500 m2 de vegetació.

De manera paral·lela, a ¼ de 
4, es va declarar un incendi a prop 
del Water World. Hi va intervenir 
una dotació dels bombers i es van 
cremar 400 m2. Una hora després 
de començar ja estava extingit. yy

BLaNEs

D’ençà que va tenir lloc l’in-
cendi al paratge del Vilar, els cos-
sos d’emergència volien organitzar 
algun tipus d’experiència en el 
territori per conscienciar sobre la 
importància de la prevenció i ex-
tremar les precaucions al bosc. Va 
ser llavors quan va arribar la peti-
ció del CAU, que cada mes dedica 
com a mínim una de les activitats a 
fer servei i a l’agost volia fer-ho pre-
cisament a l’entorn dels boscos de 
Blanes. Hi van participar 140 nens 
i nenes i 18 monitors de l’Agrupa-
ment Escolta i Guia Pinya de Rosa.

La jornada, que s’ha allotjat 
al Santuari del Vilar, s’ha encetat 
amb una presentació a càrrec del 
cap de Protecció Civil de Blanes, 
Josep Lluís Pouy, seguida per les 
intervencions de la resta de cos-
sos de seguretat: el cap del Parc de 
Bombers de Blanes-Lloret-Tossa, el 
sergent d’extinció Josep Salmoral; 
el coordinador de l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF) de la Selva 
Marítima, Enric Martínez; i el cap 
de comarca del cos d’Agents Ru-
rals, Jordi Torner. 

Cada grup ha explicat les tas-
ques específiques que tenen assig-
nades en un incendi, sempre en 

coordinació amb la resta de cossos 
d’emergència i seguretat. Tant els 
Bombers com els ADF són el grup 
d’intervenció en l’extinció, mentre 
que els Agents Rurals tenen una 
tasca prèvia de previsió i planifica-
ció, durant el sinistre fan suport lo-
gístic, i després s’encarreguen de la 
investigació de les causes que l’han 
originat. 

Per la seva banda, Protecció 
Civil també fa tasques preventi-
ves –en la vigilància de franges 
perimetrals en zones boscoses, per 
exemple- i tant durant l’incendi 
com posteriorment s’encarreguen 
de donar suport en tot el què sigui 
necessari. També hi va participar 
l’alcalde Miquel Lupiañez, que un 
cop més va agrair la tasca feta per 
tots els cossos que van intervenir la 
tarda del 24 de juliol.

normEs BàsiqUEs dE 
comportamEnt 

Durant la trobada s’han ex-
plicat diversos conceptes bàsics 
a tenir en compte sobre com ens 
hem de comportar quan estem al 
bosc o bé com hem de reaccionar 
si ens trobem alguna vegada en 
un incendi. Cal tenir clar que més 
del 98% dels incendis forestals no 

s’originen per causes naturals, sinó 
que és l’acció de l’home –ja sigui 
fortuïta o intencionada- la que aca-
ba provocant-lo. Una de les causes 
dels incendis forestals són les bu-
rilles de les cigarretes que es llen-
cen sense apagar-les correctament, 
cremes de rostolls que es descon-
trolen, etc. 

Per això, és important cons-
cienciar la societat des de ben pe-
tits sobre com cal comportar-se al 
bosc i, més encara, aprofitar l’efec-
te multiplicador que té la canalla a 
casa seva, sobretot en matèria de 
seguretat. 

Un altre dels conceptes que 
se’ls ha remarcat ha estat la manera 
com s’han de comportar si de sob-
te es declara un incendi quan estan 
al bosc. Davant els primers indicis, 
el primer que han de fer és avisar 
al telèfon d’emergències, al 112, 
procurar no apropar-s’hi, buscar 
una zona de resguard i marxar el 
més aviat possible. Abans d’iniciar 
la sortida, convé haver comunicat 
on s’anirà, quantes persones hi ha 
i la duració de l’estada, perquè així 
en cas d’emergència es coneguin 
tots aquells detalls necessaris si cal 
una evacuació, un trasllat, atenció 
a víctimes, etc. yy

Visita a la zona cremada. Foto aj. Blanes

Xerrada al porxo del Santuari. Foto aj. Blanes

treballant a la zona cremada. Foto Facebook adF Lloret- Selva Marítima

LLorEt dE Mar

La Plataforma Aturem la C-32 
ha protagonitzat un acte reivin-
dicatiu a Lloret de Mar. Ha estat 
un funeral per posar de manifest 
el que ells consideren “nul interès 
dels polítics que governen per sal-
var els boscos i donar opcions a la 
mobilitat sostenible de la zona de 
la Selva Marítima”.

A l‘acte hi han participat un 
centenar de persones. S‘ha concre-
tat un simulacre de funeral amb 
taüt de mides reals amb un arbre 

caigut dels boscos de Sant Pere, 
seguici de familiars i parents de 
dol amb creus i rètols i prèdica de 
comiat. La manifestació ha iniciat 
el camí a la plaça Pere Torrent, da-
vant la biblioteca municipal,  pas-
sant per diferents carrers del cen-
tre de la vila.

Aturem la C-32, d’altra banda, 
ha  presentat un recurs contenci-
ós administratiu contra el projecte 
aprovat el mes de juliol passat de-
manant la suspensió cautelar de 
l’obra. Un recurs presentat amb el 

suport de entitats de l‘àmbit ecolo-
gista i ambientalista (SOS Lloret, 
A.A. Pinya de Rosa de Blanes, A.A. 
S‘agulla de Blanes, Amics de Tossa, 
Naturalistes de Girona, IADEN de 
l‘Alt Empordà, Preservem el Ma-
resme, Federació d‘Ecologistes de 
Catalunya...), entitats veïnals, cul-
turals, polítiques i fins algun hotel 
del mateix Lloret de Mar. 

Les obres, llargament reivindi-
cades per d’altres col·lectius han de 
començar aquesta tardor, segons la 
Generalitat. yy

Funerals pels boscos de la selva 
marítima

parlaments a la plaça de l’església. Foto M.a. Comas
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armeniam artists centre

imatges de la Festa major

LLorEt dE Mar

La Casa de la Cultura de Llo-
ret de Mar ha acollit aquest mes 
d’agost una exposició d’art ar-
meni. S’han pogut contemplar 
un total de 65 obres de 9 artistes 
armenis diferents que actualment 
viuen arreu del món: Alemanya 
(2), Txèquia (2), Rússia (2), Ar-
mènia (2) i Catalunya (1).

L’objectiu de la mostra, “fo-
mentar les relacions i amistat en-
tre Catalunya i Armènia promo-
vent l’intercanvi artístic i cultural 
entre les dues terres”.

Khachick Abrahamyan, presi-
dent del Centre d’Artistes d’Ar-
mènia, ha mostrat la seva satis-
facció pel desenvolupament de la 
mostra i ha agraït el suport rebut 
per l’ajuntament i altres entitats 
per poder-la fer realitat.

La mostra ha estat organitzada 
per l’Associació Cultural Armènia 
creada fa menys d’un any a Lloret 
de Mar i que té la seva seu al car-
rer Venècia. A Lloret de Mar hi 
resideixen 120 famílies armènies, 
el que suposa unes 400 persones. 

També hi ha armenis que residei-
xen a Blanes i Malgrat de Mar.

L’associació organitza els caps 
de setmana cursos de dansa, músi-
ca i idiomes i en un futur es preve-
uen classes de pintura i escultura. yy

BLaNEs

Fins l’11 de setembre s’han 
pogut visitar a Casa Saladrigas les 
fotografíes que es van presentar al 
concurs organitzat per la Festa Ma-
jor de Santa Anna. El concurs que 
organitza l’ajuntament amb el su-
port de l’AFIC, l’Agrupació Fotogrà-
fica i Cinematogràfica, ha arribat a 
la 22a edició.

En la categoria d’activitats de la 
Festa Major, el primer premi l’ha 
guanyat Xavier Xaubet amb la foto-
grafia titulada Festa Major 2, men-
tre que els dos finalistes han estat 
Joan Membrives i Joan Salip amb 
les imatges Ensorra’t i Final feliç, 
respectivament. Dels tres apartats, 
aquest ha estat el què ha comptat 
amb menys participants: 30 foto-
grafies. 

La categoria reina ha estat la de 
Focs d’Artifici, amb 68 fotografies, 
mentre que en la del Correfoc n’hi 
ha hagut 33. En total, sumant els 
tres apartats, han concorregut 131 
treballs corresponents a 30 autors. 
Una vegada més, ha augmentat la 
participació d’imatges presentades, 
ja que al 2015 en van haver 106. 

Seguint amb el rànquing de pre-
miats, val a dir que hi ha hagut un 
fotògraf indiscutiblement guanya-
dor per partida doble David Bou. 
Els seus dos treballs titulats Traca 
final i Comencem! 2016 li han signi-
ficat el primer premi en les respec-
tives categories de Focs d’Artifici i 
Correfoc. Seguint amb les curiosi-
tats, el guanyador del primer premi 
de Festa Major, Xavier Xaubet, ha 
estat un dels dos finalistes en l’apar-
tat de Correfoc amb la instantània 
titulada Correfoc 1. 

També ha fet doblet, en aquest 
cas com a finalista, Joan Membrives 
amb la fotografia Medusa en la cate-
goria de Focs d’Artifici. La resta de 
finalistes han estat Juan Díaz –amb 
el sobrenom de Kanjungla, precisa-
ment l’autor de la fotografia que va 
ser escollida per il·lustrar el cartell 
de la Festa Major i el Concurs de 
Focs 2016- amb Estrellas Fugaces en 
la categoria de Focs d’Artifici, i Pablo 
Ntutumu amb A l’interior dels dia-
bles en l’apartat del Correfoc.

Les tres imatges seleccionades 
com a candidates a ser imatge del 
cartell de Festa Major i Concurs 
de Focs de Blanes per al 2017 cor-
responen a José Centellas, Josep 
Maria Molist i David Bou. Les fo-
tografies triades es titulen respec-
tivament Focs Hermanos Ferrán-
dez (2) -la pirotècnia que aquest 
2016 ha guanyat el 46è Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici de 
la Costa Brava-, La platja i Quasi 
Simètric. yy

acte inaugural de la mostra. Foto M.a. Comas

primer premi correfoc. Foto david Bou

cuLtura LLorEt dE Mar

concert de gospel

Poesia i música d’orgue

música a santa cristina

Cor Carlit Gospel. Foto M.a. Comas

Soler,  alférez, Martín i alsina. Foto M.a. Comas

Guiem Soldevila a Santa Cristina. Foto M.a. Comas

El Cor Carlit Gospel, el més 
antic de l’estat, va actuar a la 
Parròquia de Sant Romà en un 
dels molts concerts organitzats 
pels Amics de la Música amb 

l’objectiu d’aconseguir els diners 
necessaris per restaurar l’orgue.
El preu de l’entrada era de 10 
euros. Les activitats continuen 
aquest setembre. yy

També, organitzat pels Amics de 
la Música, aquest agost hi ha ha-
gut un recital de poesia a càrrec 
d’Eduard Soler, Esteve Martín i 
Conxa Alférez, acompanyats a 
la viola per Manel Alsina. Els as-
sistents van poder gaudir d’una 

breu audició de l’orgue a càrrec 
de Sílvia Castillo. En aquest cas, 
es va pagar amb el sistema de 
taquilla inversa, és a dir, els es-
pectadors van pagar després de 
gaudir de l’espectacle. yy

El paratge de Santa Cristina s’ha 
omplert aquest estiu de bona 
música. Un dels protagonistes 
ha estat Guiem Soldevila. El can-
tautor menorquí va presentar 

el seu tercer disc, AmorAmort. 
Lax’n’Busto, Jazzcastell amb La 
Vella Dixieland i els Vernets i el 
Trio de Cordes també han pas-
sat per Santa Cristina. yy
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La millor fotografia de l’edició 
d’enguany del premi Ses Obreres, 
de Lloret de Mar, segons el jurat 
especialitzat, ha estat la d’un bu-
fador del correfoc. L’autor és Pa-
blo Ntutumu. La segona més ben 
valorada ha estat Perspectiva de la 
selfie, de Paco Moreno, amb una 
visió sobre el tradicional Ball de 
Plaça, un dels esdeveniments més 
destacats i representatius de la 
Festa Major de Santa Cristina. Per 
la seva part, la tercera premiada 
ha estat Sortint, de Carlos Costa, 
en la qual es mostra un instant de 
la processó. La quarta, d’Àngels 
Torrens, va dedicada a les obreres, 
amb el títol La joia de les obreres. 
És la mateixa temàtica de la cin-
quena classificada: Alegria, de Pi-
lar Córdoba.  

 
Totes aquestes imatges han 

estat exposades a la Casa de la 
Cultura, juntament amb altres. En 
concret, s’han escollit catorze car-
tells i 67 fotografies, propietat de 
quinze participants. 

 
Els premis Ses Obreres són 

tradicionals de la Festa Major de 
Lloret de Mar. Estan convocats 
per l’Obreria de Santa Cristina i 
el formen un concurs de cartells i 
una competició de fotografia. Les 
imatges presentades han d’estar 
inspirades en les festes de Santa 
Cristina. 

En total, es reparteixen sis 
premis: tres en metàl·lic, esco-
llits per un jurat professional, un 
de commemoratiu, que escullen 
les exobreres, i dos més atorgats 
per la Federació Catalana de Fo-
tògrafs, que també col·labora en 
aquest certamen. yy

guanyador del 
premi ses obreres

Trobada de Big Bands 
a Blanes

Dades per a millorar la gestió

el teatre Municipal es va omplir de jazz. Foto Yoyo

Façana marítima. Foto M.a. Comas
BLaNEs

Al llarg de la vetllada van desfi-
lar per l’escenari del Teatre de Bla-
nes fins a quatre formacions, dues 
de les quals provenien d’un ma-
teix centre, l’Escola Fusió Música i 
Dansa de Sant Cugat. Precisament 
el primer grup en estrenar la vetlla-
da va ser l’Orquestra Fusió, que va 
actuar en format d’orquestra sim-
fònica oferint el primer moviment 
de tres peces de música clàssica: 
Melodia elegíaca op. 34, d’Edvard 
Grieg; Simfonia número 31, de Mo-
zart –coneguda també com Simfo-
nia París- i el primer moviment de 
Sigur Jorsalfar, novament de Grieg. 
Els dirigia Xavier Pagès. 

Darrera d’ells va actuar la for-
mació més jove quant a data de 
formació. Creada tot just el novem-

bre de l’any passat, la Jazz-Band 
Manyanet Les Corts de Barcelona 
està formada per vuit intèrprets, i 
és el resultat de la il·lusió d’un grup 
de músics de la Banda del Col·legi 
Pare Manyanet, que volen aprendre 
altres ritmes. 

La tercera part del concert va 
anar a càrrec de la Big Band de la 
Banda i Cobla del Col·legi Santa 
Maria, que ja compta amb quatre 
anys de trajectòria. Dirigida per 
Jordi Sacristán, el seu repertori es-
tava composat per temes de llatí-ja-
zz, blues, samba, funky, swing, etc.

La darrera intervenció de la 
tarda-vespre va anar a càrrec de 
l’Orquestra Moderna de l’Orques-
tra Fusió Sant Cugat, dirigida per 
Enric Mestre. yy

LLorEt dE Mar

Lloret de Mar aposta per la im-
plementació d’eines que permetin 
recopilar dades per la millora de 
la seva gestió. Les xifres facilitades 
per les càmeres de videovigilància 
o la mediació del retorn dels esde-
veniments en són exemples. 

L’Ajuntament de Lloret de Mar 
té clar que la millora en la seva 
gestió passa per dotar-se d’eines 
que permetin la recopilació, pro-
cessament i tractament de dades i 
per aquest motiu des de fa un any 
està implementant als diferents 
departaments mesuradors i me-
todologies de treball per extreure 
aquestes dades.

 L’alcalde de Lloret de Mar, Jau-
me Dulsat, explica “entre aquestes 
eines tenim per exemple la detec-

ció de matrícules dels vehicles, 
amb les càmeres de videovigilàn-
cia, que registren el flux d’entra-
da i sortida de Lloret; una eina 
contractada per mesurar el retorn 
dels esdeveniments en aspectes 
com l’impacte econòmic, nombre 
d’assistents, despesa per persona/
dia o eficiència pressupostària; o 
el conveni amb l’Institut d’Esta-
dística per conèixer el nombre de 
turistes i mercats que ens visiten”. 
I ha afegit “El Big Data, com va 
mostrar l’estudi de SEGGITUR, 
és bàsic per convertir-nos en una 
Destinació Intel·ligent”.

Pel que fa el registre de vehi-
cles, el regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Josep Lluis Llirinós explica 
que “Entre el maig i la primera 
quinzena d’agost hem registrat un 
flux total de 5.391.826 desplaça-
ments; d’aquest total un 2.975.365 
han entrat o sortit via Blanes i 
2.416.461 via Vidreres”.

 
Aquest sistema de videovigi-

lància està autoritzat per la Co-

missió de Control de Dispositius 
de Videovigilància de Catalunya 
(TSJC) i a disposició dels cossos 
de seguretat pública per ajudar 
en les seves responsabilitats de 
prevenció i persecució de delictes 
però també esdevé una bona eina 
per tenir un registre i planificar les 
actuacions en matèria de trànsit 
i seguretat local. En paraules del 
regidor de Seguretat Ciutadana 
“Aquestes tecnologies ens perme-
ten millorar el treball de preven-
ció i aquest és un dels principals 
objectius de la Policia Local”. 

També s’extreuen dades d’es-
deveniments com els que s’han 
organitzat darrerament a la vila, 
com per exemple  la Night Shop-
ping o el Lloret Street Shopping. yy

«Les càmeres de 
videovigilància permeten 

controlar les matrícules i el 
flux d’entrada i sortida»

«també s’extreuen dades 
d’esdeveniments com per 

exemple la Night shopping 
o el Lloret street shopping»
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Aquests dies ha finalitzat el 
procés de recollida i preselecció de 
propostes amb la darrera de les re-
unions que s’han estat fent durant 
tot l’agost amb els veïns d’arreu del 
municipi.

Del total dels sis districtes en 
què s’ha estructurat la delimitació 
geogràfica de Blanes, la més acti-
va ha estat la zona 6, que engloba 
els barris de La Pedrera-Carretera 
de Lloret, Mas Enlaire i Mont Fer-
rant. Aquí n’hi ha hagut 250.

També han estat especialment 
actius els veïns i veïnes de la zona 
2, que comprèn S’Auguer, Sa Mas-
saneda, Dintre Vila, Raval, Sa Car-
bonera i El Port, on hi van haver 
169 propostes.

La majoria de propostes que 
s’han seleccionat tenen a veure 
amb millores relacionades amb es-
pais públics, com ara parcs infan-
tils i zones verdes. També n’hi ha 
que demanen la instal·lació d’ele-
ments de mobiliari i esbarjo urbà 
o bé reforçar la seguretat quant 
a circulació. La proposta estrella 
que ha aparegut a gairebé totes les 
zones ha estat la instal·lació d’un 
pipi-can o un parc per a gossos, si 
bé no era una de les que comptés 
amb un recolzament massiu.

Un cop llegides totes les pro-
postes, aplegades sota un mateix 
concepte, les que demanaven el 
mateix per a un determinat veïna-
to zona, es van descartar les que a 
priori, donada la seva envergadura, 
no podien adaptar-se al pressupost 

designat, o bé no eren de compe-
tència municipal. Finalment, han 
quedat seleccionades entre 3 i 4 
propostes en cada zona. Aquest 
procés de selecció, l’han encap-
çalat els membres de les diferents 
entitats veïnals, veïns i veïnes dels 
barris i el Departament de Partici-
pació Ciutadana de l’ajuntament.

Ara els tècnics municipals va-
loraran si aquestes propostes d’in-
versions són viables econòmica i 
tècnicament en relació a les quan-
titats assignades en cada zona.

Finalment, seran els veïns els 
que escolliran quines tiren enda-
vant, sempre segons el pressupost 
previst que globalment s’eleva a 
315.000 euros. yy

BLaNEs

Corganitzada per la Colla Ge-
gantera de Blanes i l’ajuntament, 
la trobada ha doblat enguany el 
nombre de components i ha tor-
nar a tenyir de festa, gresca i músi-
ca la població que tot just feia uns 
dies havia acollit la Festa Major 
Petita, la Festa dels Copatrons.

Es van convidar les colles de 
Lloret, Tordera, Breda, Solsona, 
Arbúcies, Bescanó i Raval de Bar-
celona. De Blanes destacaven com 
a novetats els gegantons d’una es-
cola i d’Aspronis.

Cinto Juanes, cap de colla de 
la Colla Gegantera de Blanes, ha 
destacat que enguany l’esdeveni-
ment culmina tot un any de tre-
ball en què s’han volgut assolir 
dos objectius: consolidar l’entitat 
i treballar per la unitat entre els 
barris del municipi. Justament per 
aquest darrer motiu, el lema que 
ha encapçalat el llibret per fer di-
fusió de la trobada ha estat Junts 
fem Blanes.

Respecte el primer objectiu, 
durant aquests darrers mesos s’ha 

incentivar la presència de músics 
a la colla amb el professor Felip 
Morales que, un cop per setma-
na d’octubre fins a juny, ha estat 
donant-los classes. Actualment 

el grup de músics de la Colla Ge-
gantera de Blanes està format per 
5 grallers que tenen entre 11 i 12 
anys, i 4 adults a la percussió dels 
timbals.

  Entre els components de 
Blanes, la principal novetat ha 
estat la incorporació dels gegan-
tons portats per dos col·lectius 
que van desfilar per primera 

vegada en la cercavila: l’Esco-
la Napoleó Soliva, del barri de 
la Plantera, i els membres del 
Centre Pinya de Rosa d’Aspro-
nis. La primera colla va desfilar 
duent dos gegantons que s’han 
encarregat de confeccionar els 
mateixos nens i nenes del centre 
educatiu, i que advoquen per la 
interculturalitat.

Per la seva banda, els mem-
bres del Centre Ocupacional 
de la Fundació Aspronis lluïen 
uns gegantons que també s’han 
encarregat de confeccionar ells 
mateixos i que duen per nom 
Pep i Mariona.

 
Per cinquè any consecutiu, 

la vetllada es va tancar amb la 
celebració del Concurs Inter-
nacional de Fal·leres, que ha 
arribat ja a la cinquena edició 
consecutiva. Es tractava que els 
representants de les colles que 
van participar designessin un 
representant per fer una fal·lera, 
el crit de guerra geganter, amb la 
màxima intensitat sonora i du-
ració possibles. yy

700 propostes per als Pressupostos Participatius

18a Trobada gegantera de Blanes

Una de les moltes reunions que s’han fet. Foto aj. Blanes

desfilada dels gegants de Blanes. Foto Yoyo
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Blanes ha acollit Sabors Cata-
lans, co-organitzada per l’Ajunta-
ment de Blanes i l’Associació Cul-
tural Sabors de Catalunya. Es trac-
ta d’un esdeveniment que inclou 
diverses activitats, amb l’objectiu 
que generin dinamisme econòmic 
i sigui un atractiu més pels visitants 
que aprofiten els darrers dies d’es-
tiu. El fil conductor, com és habi-
tual, són la vintena de parades que 
fomenten i promouen productes 
tradicionals i artesanals elaborats 
al país.

Un dels actes més destacats del 
cap de setmana de la Diada, va ser 
el Recital de Poemes Patriòtics a 
càrrec de la popular cantant i ac-
triu catalana Núria Feliu. Després 
de més de 50 anys dalt l’escenari, la 
incombustible artista continua al 
peu del canó. 

Al llarg de la seva vida ha recre-
at i enregistrat més de 500 temes 
de les millors cançons del món, 
així com de poetes i compositors 
catalans. També és una dona com-
promesa amb el seu temps, la seva 
terra i la seva gent. La seva pre-

sència per tot arreu, en qualsevol 
esdeveniment –literari, polític, so-
ciocultural, musical, etc–, ha estat 
sempre constant.

L’any 1985 va ser guardonada 
amb la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat per premiar tota una 
vida de treball i entrega. L’any 2008 
se li va concedir el Premi Nacional 
President Lluís Companys, així 
com la Medalla d’Honor de l’Ajun-
tament de Barcelona; i al 2014 el 
Premi Joan Coromines que atorga 
la CAL, Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana. yy

Signatura del conveni entre els 12 municipis i l’acadèmia del Cinema. Foto aCN

Núria Feliu al passeig de Mar. Foto aj. Blanes

Espai setè artcalella acollirà el cicle gaudí

Poemes patriòtics

LLorEt dE Mar

La projecció de “Cerca de Tu 
Casa” ha obert les sessions cine-
matogràfiques d’aquest mes de 
setembre al Teatre Municipal de 
Lloret de Mar.

Entre el 9 i el 13 també s’han 
projectat ”La estación de las muje-
res” i “Café Society”.

Les properes projeccions se-
ran: “Ben-Hur”, dies 18, 19 i 20; 
“Heidi”, dia 25 i “Cuerpo de élite”, 
dies 25 i 27.

Entre les propostes del mes 
d’octubre hi ha una jornada de 
cinema ambiental per a comme-
morar el 20è aniversari de Mont-
Photo amb la projecció de “Las 
Estaciones” i “Mañana”. Això serà el 
dia 26 amb entrada gratuïta.

Aquests dos treballs han estat 
dels més reconeguts i premiats 
com a documentals de temàtica 
mediambiental del darrer any.

Pel al mes d’octubre també s’ha 
programat la projecció de “Un 

permiso para ligar”, una pel·lícula 
rodada a Lloret de Mar l’agost del 
1980. La projecció servirà per re-
tre homenatge a Carles Velat. Al-
tres títols del mes d’octubre seran  
“Los siete magníficos”, Gentlemen” 
o “Project Rwanda”.

Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a Disc 
club i a el Puntet o una hora abans 
de la projecció del teatre. yy

caLELLa

Calella serà la seu de la comarca 
del Maresme per al Cicle Gaudí, un 
circuit d’exhibició estable de cinema 
català promoguda per l’Acadèmia 
del Cinema Català. La Sala Mozart 
és l’escenari escollit per reproduir 
des del setembre fins al desembre les 
pel·lícules seleccionades en aquesta 
primera temporada del Cicle Gaudí.

L’objectiu del cicle és el de fer ar-
ribar arreu de Catalunya una selec-
ció de les pel·lícules catalanes pro-
duïdes i estrenades recentment. En 
aquesta primera fase només s’arriba-
rà a la demarcació de Barcelona (12 
poblacions) i es preveu que el 2017 

es pugui fer extensió a tot el territori.

programació:
- “El Rei Borni” serà la primera 

pel·lícula del cicle i es projectarà el 
15 de setembre a les 21.00 h. 

- El 27 d’octubre a les 21.00 h, el 
film que es podrà veure serà “Cerca 
de tu casa”. 

- Al mes de novembre, el dia 17, 
es projectarà “La propera pell” prota-
gonitzada per Sergi López. 

Una nova proposta, en data per 
concretar, serà la pel·lícula per te-
levisió Ebre, del bressol a la batalla‘, 
dirigida per Román Parrado i pro-
tagonitzada per Oriol Pla, Enric Au-

quer, Àlex Monner, Emilio Palacios, 
Artur Busquets, Roser Tapias i Ma-
nuel Morón.

Finalment, “100 metros”, el film 
rodat parcialment a Calella, tanca-
rà aquesta primera edició del Cicle 
Gaudí al desembre.

Amb aquesta col·laboració, jun-
tament amb el Festimatge, de la mà 
de FotoFilm, el Calella Film Festival, 
promogut per l’Associació Rosebud 
d’Amants del Cinema, la Sala Mo-
zart, i ser l’escenari escollit per acollit 
diversos rodatges, Calella es reafir-
ma com a ciutat cinematogràfica i 
cultural.

L’alcaldessa de Calella, Montser-
rat Candini, ha volgut destacar que 
és un orgull per a la nostra ciutat 
formar part d’aquest cicle i promou-
re així la cultura cinematogràfica del 
nostre país. A més, ha fet una men-
ció especial a la pel·lícula ‘100 me-
tros’: “Ens fa especial il·lusió que una 
pel·lícula rodada en part a la nostra 
ciutat sigui escollida com a film re-
presentant del cinema català”. yy

Cartell de Las estaciones
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GastronomiaDirECtori GastronÒmiC (Blanes i Lloret de Mar) 

rEsTaUranT
80‘S
C. Germandat, 6 - 629 036 063
BLANES

ABRASAS
Av. Europa, 23 - 972 338 833
BLANES

ALMIRALL
Pg. Agustí Font, 20 - 972363393
LLORET DE MAR

AMÈRICA
Av. Amèrica, 32 - 972366417
LLORET DE MAR

B&B
C. Canigó, 69 - 972 109 233
BLANES

BAHIA
Pg. Cortils i Vieta, 21 - 972 331 398
BLANES

BAMPI
Av. Vila de Madrid, s/n - 972 350 177
BLANES

EL TORO
Av.  Vila de Blanes, 8 - 972372904
LLORET DE MAR

LIDO
Av. Camprodon i Arrieta, 13 - 972369757
LLORET DE MAR

BISTROT DE TOT
C. Forn, 16 - 633 321 509
BLANES

BODEGA D‘ARTE
C. Enric Morera, 1 - 972 334 790
BLANES

BODEGA MANOLO
Olivo, 94 - 972366943
LLORET DE MAR

BUGGY
Ps. Pau Casals, 49 - 972 336 064
BLANES

CA LA LUCI
Pl. Catalunya, 12 - 872 507 006
BLANES

CA L‘AVI
Carretera a Vidreres, 30 - 972365355 
LLORET DE MAR

CA L‘ENRIC
Av. Mistral, 8 - 972368213
LLORET DE MAR

CAL SOGRE 
Ponent, 5 - 972364289
LLORET DE MAR

CAL TONY
Ps. S’Abanell, 20 Bloc 3 - 972 335 667
BLANES

CALA
C. Josep Tarradellas, 63 - 619 246 637
BLANES

CALA BONA
Ps. de la Bitàcora, s/n - 972 334 913 
BLANES

CALA TREUMAL
Cala Treumal  - 972 191230
BLANES

CAN BORRELL
C. Provença, 14  - 972 348 012
BLANES

CAN BRUNO
Camí Vell del Vilar, 100 - 972 330 586 
BLANES

CAN CARBÓ
Plaça Lluis Companys, 4 - 972371575 
LLORET DE MAR

CAN FLORES
Esplanada del Port, 27  - 972 330 007 
BLANES

CAN GUIDET
Mas Guidet. Sra. de Rossell, 25 - 972371659
LLORET DE MAR

CAN MIQUEL
Ps. Cortils i Vieta, 25 -  972 330850
BLANES

CAN PACO
Av. Vila de Madrid, 21 - 972 336 170 
BLANES

CAN SETMANES
C. Antiga, 26  - 972 330 011
BLANES

CAN TON
C. St. Andreu de La Palomera, 4
972 334 938 - BLANES

CARLO
Av. Vila de Madrid, 30 - 972 332 801 
BLANES

CARPE DIEM
Av. Vila de Blanes, 101 - 972362089
LLORET DE MAR

CAVA NIT
C. Forn, 3 - 972 353422
BLANES

CELLER SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 61 - 972 351 438
BLANES

CHAVES
Pl. Onze de Setembre, 3 - 972 334 158 
BLANES

CLASSIC II
C. Canigó, 73 - 689 919 439
BLANES
Peix fregit, marisc i racions

CULLAR
C. Senda del Molí, 4 - 972 351 295
BLANES

DRAGÓN
Sant Romà, 24 - 972369917
LLORET DE MAR

DUVET LOUNGE&RESTAURANT
Pg. Mestrança, 106 - 872 502 216
BLANES

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36 - 972 337 069
BLANES

EL CAPITELL-CA LA MARI
Pg. Pau Casals, 48 - 872 264 134
BLANES

EL CELLER DE VENÈCIA
Venècia, 49  - 972371694
LLORET DE MAR

EL GALLEGO 
C. Vila de París, 8  - 872 505 234
BLANES

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
Av. del Rieral, 83-85 - 872001036
LLORET DE MAR

EL MESÓN DE LOS ARCOS
C. Enric Morera, 2 - 972 358 429
BLANES

EL MIRALL
C. Hospital, 14 - 660085907
BLANES

EL NOU CELLER IBÈRIC
Plaça Germans Maristes, 3 - 619449154 
LLORET DE MAR

EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7 - 972 355 573 
BLANES

EL RANCHO
Av. Vila de Blanes, 103 - 972369473 
LLORET DE MAR

EL REENCUENTRO
Av. Puig de Castellet, 7 - 872500586
LLORET DE MAR

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
Sènia del Barral, 80 - 972369989
LLORET DE MAR

EL ROMANÍ
Sant Pere, 5 - 972369349 
LLORET DE MAR

EL SORRALL
Pg. S’Abanell, 6 - 972 333 420. BLANES

EL VENTALL
Ctra. Blanes a Lloret, s/n - 972 350 781 
BLANES

EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20 - 972 332 287 
BLANES

ELS PINS
Pg. S’Abanell, Bloc 4 - 972 335 707 
BLANES

ESCUALO
C. Pau Casals, 44 - 606172192
BLANES

FENALS INTERNACIONAL
Domènec Carles, s/n - 972366923 
LLORET DE MAR

INÈDIT RESTAURANT LOUNGE
Pg. Mestrança (Club de Vela) - 972 115 644
BLANES

JAMON II
Canonge Domenech, 8 - 972372037 
LLORET DE MAR

KIKU
Pg. Pau Casals, 42 - 972 332 727
BLANES

LA BALMA 
C. Esperança, 11 - 972 338 748
BLANES

LA GAVIOTA
Esplanada del Port, 13  - 972 335 370
BLANES

LA HABANA
Les Taronges, 11 - 972372024 
LLORET DE MAR

LA IGUANA 
Grau, 2 - 972364577
LLORET DE MAR

LA LLOTJA DE BLANES
Pl. Catalunya, 13 - 972 352 925
BLANES

LA NONNA ROSY
Sant Pere, 42 - 972365314
LLORET DE MAR

LA NOU
Av. d‘Europa, 43, nau 2 - 972 338 018
BLANES

LA OCA
Pere Codina I Mont, 17 - 972901296
LLORET DE MAR

LA TORRADA
Pl. Molina, 3 - 972 334 022
BLANES

LA TROBADA
Rb. Joaquim Ruyra, 95 - 609300400 
BLANES

LAIA
Pg. de la Marina, 16 - 972 333224
BLANES

L‘ANTIGA
C. Roig i Jalpí, 19 - 972 357 458
BLANES

LAS MIMOSAS
C. Valldolig, 30 - 972 336 274
BLANES

LAS SALINAS
Pl. Catalunya, 18 - 972 331 264
BLANES

LES BRASES
C. Antiga, 40 - 972 332 837
BLANES

L‘ESCÒRPORA
C. Provença, 24 Local 2 - 972 353 563 
BLANES

LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102  - 627288013
BLANES

MAR I CEL
C. Mendez Núñez, 3 - 686 022 574 - BLANES

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

MARSOL 
Pg. Jacint Verdaguer, 7 - 972365754 
LLORET DE MAR

MC ALISTER
Just Marlés, 23 - 972364314
LLORET DE MAR

MEDITERRÀNEA
Av. Del Rieral, 29 - 972373392
LLORET DE MAR

MEDITERRANEUM
Pg. Cortils i Vieta, 5  - 972 337 703 
BLANES

MELANGIES
C. Hospital, 20-22 - 972 357 215
BLANES

MESÓN MONTEVIDEO
Ausias March, 9 - 972368400
LLORET DE MAR

MI TANGO
Riera, 56 - 972366356
LLORET DE MAR

MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17 - 972367877
LLORET DE MAR

MIRAMAR
Pg. S’Abanell, 29  - 972 353 449
BLANES

MOLI DE VENT
Ctra. de Tordera, 37 - 972 335 235
BLANES

MONTFERRANT
C. Abat Oliba, 3  - 972 336 323
BLANES

NATSUMI
Sènia del Barral, 26 - 610928614
LLORET DE MAR

POPS
Av. Camprodon i Arrieta, 28 - 972362203
LLORET DE MAR

PORT PESQUER
Esplanada del Port  - 93 762 11 28 
BLANES

LA MAR
Domènec Carles, 26 - 872022959 LLORET 
DE MAR

ROXY‘S
Av. d’Amèrica, 24-26 - 972365494
LLORET DE MAR

S’ABANELL 
Ps. S’Abanell, 22  - 972 350 978
BLANES

SA LOLA
Pg. Pau Casals, 59  - 972 355 219
BLANES

SA MALICA 
C. St. Andreu de La Palomera, 2 - 972 355 093
BLANES

SA MAR BLAVA
C. Arnau Gatell, 3  - 605879348
BLANES

SA NANSA
Av. dels Pavos, 13  - 972 337 080
BLANES

SA XARXA
Sènia del Barral, 14 - 972364115
LLORET DE MAR

SABOR A MAR - CARLOS SERRANO
C. Mestrança, 74 - 872 267032
BLANES

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47 - 972362984
LLORET DE MAR

SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 62  - 972 351 438
BLANES

SANTI
Pg. S’Abanell, Bloc 2 - 972 335 051
BLANES

SENTITS
C. Mercè Rodoreda, 1 - 872 211 693 
BLANES

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11 - 972 332 948
BLANES

SICRA´S TERRACE&LOUNGE
Pg. de s‘Abanell, 11- 972 330 400
BLANES

SIROCO
C. Josep Trueta, 2/Lluís Companys, 15 
972 354 522 - BLANES

SOL D‘OR
Pg. Cortils i Vieta, 6 - 972 335 303 - BLANES

TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7  - 972 350 026. BLANES

VALECUATRO
C. Josep Tarradellas, 3 - 872211012
BLANES

VIVES
Pg. Jacint Verdaguer, 23 - 972372794
LLORET DE MAR

XAJOS DEL VILAR
C. Mas Vilar, 106 - 618 448 819
BLANES

XALOC
Ramon Casas, 2 - 972368003
LLORET DE MAR

Bar - caFETEria
ALBA
C. Josep Trueta, 9 - 972 335 567
BLANES

ALCE BAR
Av. Vila de Tossa, 51 - 972371107 
LLORET DE MAR

ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
Josep Togores, 11 - 972360247
LLORET DE MAR

ANUBIS CAFÉ
Camprodon i Arrieta, 32 - 972366527
LLORET DE MAR

ARCADIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 34 - 972377131
LLORET DE MAR

ARMIN SWEETS
Plaça dels Germans Maristes, 3 - 972366299
LLORET DE MAR

ARTURO
Pl. Catalunya, 6 - 972 337 566
BLANES

AVENIDA
C. Plantera, 1/Av. Catalunya, 2 - 972 901 365
BLANES

BACCHIO
C. Theolongo Bacchio, 13 - 972 334 427
BLANES

ANCLA
Valentí Almirall, 15 - 616680113
LLORET DE MAR

ARRIETA 32
Camprodon i Arrieta, 32 - 972370793
LLORET DE MAR

JÚLIA BUFFET
Av. Vila de Tossa, 50 - 630911189
LLORET DE MAR

CASAS COLGADAS CUENCA
Av. Vidreres, 136
LLORET DE MAR

GIRONA
Girona, 4 - 972369919
LLORET DE MAR

LUIS
Camí de L’Àngel, 43 - 606039207
LLORET DE MAR

MARI
Sant Pere, 70 - 972365357
LLORET DE MAR

MYFRIEND
Av. El Rieral, 29 - 603458051
LLORET DE MAR

TONI
Girona, 20 - 972365844
LLORET DE MAR

BAR VÍCTOR
Plaça Mil.lenari, 1 - 605991630
LLORET DE MAR

BARBAT FRANKFURT
C. Ses Falques, 10 - 972 348 106
BLANES

BERLANGA C
C. Josep M. de Sagarra, 14 - 972 331 436
BLANES

BERLIN
Pl. Antic Hospital Sant Jaume - 972 354 094
BLANES
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Gastronomia

BIG FOOD
C. Astúries, 46 - 972 858940
BLANES

BIGFOOT COFEE AND FOOD
Av. Vidreres, 17 Local 1 - 872504991
LLORET DE MAR

BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5 - 620 029 267
BLANES

BODEGA CASA PACO TABERNA
Ausiàs March, 10 Barri Can Sabata 
972364176 - LLORET DE MAR

BODEGA SANDRA
Pere Codina I Mont, 14 - 972360185
LLORET DE MAR

BON APPETIT
Canonge Domènech, 4 - 972906079
LLORET DE MAR

BONA VISTA
C. Valldolig, 2  - 972 334 992. BLANES

BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3 - 972363955
LLORET DE MAR

BRUNCH
C. Pere Roure, 17 - 872 211 686
BLANES

CAFÈ DE LA VILA
C. de la Vila, 22 - 972362127
LLORET DE MAR

CAFÉ DEL MAR
Ps. Pau Casals, 58 - 972 337 243
BLANES

CAFETERIA BIANCHI 
Sant Pere, 81 - 972364940
LLORET DE MAR

CANCUN
Av. Mediterrani, 9  - 972 351 397
BLANES

CASA OLIVERAS 1890
Pg. Dintre, 10 / Cortils i Vieta, 15
972 357 511 - BLANES

CASA PEPE
Av. El Rieral, 73 - 633025569
LLORET DE MAR

COFFEE ‘N’ CRUNCH
Av. Vidreres, 36 - 688331078
LLORET DE MAR

COLON
C. Colom, 21 - 972 353 574
BLANES

CONGELA’T
Av. De La Vila De Blanes, 99-101
658194307 - LLORET DE MAR

COSTA BRAVA
C. Mas Florit, 22 - 972 351297
BLANES

DELICIAS, XURRERIA-CAFETERIA
Josep Pla I Casadevall, 36 - 972377121
LLORET DE MAR

DINÀMIC CAFÉ
Gertrudis Moret i Frigola, 1-3 
622462273 - LLORET DE MAR

EL CID
Av. Vila de Blanes, 113 - 972367864
LLORET DE MAR

EL MUSEU
Ctra. de Tossa, 51 - 972372700
LLORET DE MAR

EL PASO
Costa Carbonell, 50 - 972369605
LLORET DE MAR

EL PORTAL DE BLANES
Cr. Accés C. Brava, 136 - 972 337 989
BLANES

ELS TERRASSANS
Pg. de Dintre, 31 / C. Ample, 3
972 330 081- BLANES

EN LA ESQUINITA TE ESPERO         
C. Guilleries, 26 - 972 334 377
BLANES

FRANKFURT DEL RIERAL
Av. El Rieral, 30 - 972377220
LLORET DE MAR

GUSTO
Ps. Cortils i Vieta, 26 - 872 501 309
BLANES

IZQUIERDO
C. Josep Tarradellas, 4  - 972 331 011 
BLANES

JUANMA
C. Mas Marot, 3  - 972 330 809
BLANES

LA CATA
C. Canigó, 67 - 972 334 903
BLANES

LA COVA (CAFÈ)
Passeig de sa Caleta, 16 - 972365643 
LLORET DE MAR

LA JIJONENCA
Passeig de sa Caleta, 15 - 972372128 
LLORET DE MAR

LA LLUNA
C. Gavarres, 99  - 972 355 640 - BLANES

LA MEZQUITA
Oliva, 29 - 972370874
LLORET DE MAR

LA PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall, 38 - 972377022
LLORET DE MAR

LA RUEDA BARBACOA
C. Alhambra, 14  - 972 348 082
BLANES

LA SARDINA ENAMORADA
C. Anselm Clavé, 86  - 972 359 125 
BLANES

LA TERRASSETA
C. Provença, 18 - 872 503382
BLANES

L’ART TIPIC BAR
Sant Pere, 84 - 616955438
LLORET DE MAR

LAS CANELAS
Cr. Tordera, 24 - 972 337 492
BLANES

LE PAIN DU JOUR
Centro Comercial Braus - 972373430 
LLORET DE MAR

LEOPOLDO 
Esplanada del Port, 16  - 972 334 564 
BLANES

LOS MAÑOS
Av. Joan Carles I, 113 - 972 330 436 
BLANES

MAXIM
Passeig Sa Caleta, 20 - 972365179
LLORET DE MAR

MERKAT CAFÉ
Ps. de Dintre, 48 - 972 332 822
BLANES

MIRANDA
C. Josep Tarradellas, 50 - 972 333 465 
BLANES

MOMENTS
C. Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLANES

MONTEVISTA
C. Santiago Rusiñol, 16 - 972 365 208 
BLANES

MOSSEGA’M
Cr. de Malgrat, 1 - 972 354 027
BLANES

NOU MOISÉS
Ctra. Accés C. Brava, 128  - 972 335 199 
BLANES

NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18 - 670 581 207
BLANES

NOVO
C. Bellaire, 2 - 675 972 853
BLANES

OPEN CAFÉ I BAR
C. Canigó, 69972 357 471
BLANES
Tapes Ansaluses

P DE PA - Bakery Rieral
Av. Josep Pla i Casadevall, 12 - 872022060
LLORET DE MAR

PA I VI 
C. Hospital, 6  - 656 390 852
BLANES

PRIMER CASINO DE BLANES
Ps. Pau Casals, 36 - 972 901 815
BLANES

RIO
C. Barcelona, 4 
BLANES

RONNIE SHOTT’S
Pere Codina i Mont, 8 - 972371684
LLORET DE MAR

ROSA MARLÈS
Plaça Església, 1 - 972364076
LLORET DE MAR

SA CALETA 
Passeig de sa Caleta, 10 - 658140801
LLORET DE MAR

SERCA 
Av. Vidreres, 50 - 972363030
LLORET DE MAR

STADIUM
Ps. Lluís Companys, 19 - 972 354 577 
BLANES

VA DE BO (SOLIMAR) 
C. Mediterrani, 24 - 972 334 377
BLANES

VA DE CATAS
Ps. Pau Casals, 43  - 972 348 172
BLANES

VANADIS
Pg. Jacint Verdaguer, 14 - 972364183 
LLORET DE MAR

VERACRUZ
C. S’Auguer, 76  - 972 333 188
BLANES

VINEO (GASTROBAR)
Ctra. de Malgrat, 7 Local 2 - 972 358 806 
BLANES

VINTAGE 
C. Olivers, 2 - 650 141 323
BLANES

niT i cocTELEria
CARMEN’S
Av. Camprodón i Arrieta, 24 - 972366344
LLORET DE MAR

DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51- 605929828 
LLORET DE MAR

EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10 - 872 986888
BLANES

ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330049 - BLANES

LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22 - 972370833
LLORET DE MAR

LA TROBADA
Josep Tarradellas, 1 - 653895379
LLORET DE MAR

L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28 - 972 354 432 
BLANES

RACÓ SA PALOMERA
C. Mirador de S’Auguer, 17 - 872 508 104 
BLANES

mEnJar PEr EmPorTar
BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150 - 972 348181
BLANES 

CAN QUICU 
Av. de Amèrica, S/N - 972368051
LLORET DE MAR

McDONALD’S
Cr. Accés Costa Brava, 148 - 972 352 895 
BLANES

TELEPIZZA
Ps. Pau Casals, 72 - 972 330 133
BLANES

VIENA
Av. Europa, 44 - 972 338 781
BLANES

mEnJars EXÒTics i 
PiZZEriEs
ASIA WOK
Av. Vila de Madrid, 6 - 972 332 505
BLANES

BODEGA JOSE
C. Joan Burcet, 17 - 972 335 078
BLANES

BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30 - 972 338 689
BLANES

BOSCO PIZZA 
C. Tapioles, 17 - 972 335336
BLANES

CANTINA MEXICANA PANXOS
Av. Mistral, 14 - 972363670
LLORET DE MAR

CARPI PIZZA
Ps. de la Marina, 26 - 972 336 661 
BLANES

DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36 
972373140 - LLORET DE MAR

DAMAJUANA
C. Cadamasa, 1 Bx - 972 905627
BLANES

DELYSIUM (YOGURTERIA)
Av. Camprodon i Arrieta, 15 
872508390 - LLORET DE MAR

DIVUIT TRENTA-QUATRE
Esplanada del Port, 17  - 972 333 243 
BLANES

DOLCE VITA 
C. Josep Trueta, 8 - 972 334 792
BLANES

DON PRIMO
Ps. Mestrança, 89 - 972 351 205
BLANES
Diumenges pizzes per emportar a 6 €

EL SABOR (KEBAB)
C. Forn de la Calç, 13  - 872 986082
BLANES

EUROPA KEBAB 
C. Olivers, 13
BLANES

FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40 - 972 355243
BLANES

FRANK-FURT
Ps. de la Marina, 24 - 93 161 31 03 
BLANES

FRANKFURT ARDALES
Av. Mediterrani, 12 - 972 332 107
BLANES

FRANKFURT LA FONT
C. Gavarres, 95 - 972 353 741
BLANES

GRAN WOK 
Av. Europa, 41 - 972 335 702
BLANES

HONG KONG
Av. Vila de Madrid, 14 - 972 350 144 
BLANES

IL BRIGANTINO
Av. Camprodon i Arrieta, 21 - 972371228
LLORET DE MAR

IL PAPPARDELLE 
Pg. S’Abanell, 1 - 872 211 882
BLANES

IL POMODORO
Passeig De Sa Caleta, 26 - 972369203
LLORET DE MAR

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
Riera, 48 - 972364036
LLORET DE MAR

JOHN THOMAS (burguer)
Just Marlés, 25 - 972365106
LLORET DE MAR

KAMPERO’S
Cr. Accés Costa Brava, 188 - 972 097 061 
BLANES

KEBAB BAR GALERA
Oliva, 96 - 632858991
LLORET DE MAR

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9
BLANES

KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62  
BLANES

KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18  - 972 354 807
BLANES

LA GONDOLA
Ps. Mestrança, 80-81 - 972 336 488 
BLANES

LA TAGLIATELLA
Pg de la Mestrança, 98  - 972 330 500 
BLANES

LA TAVOLA
C. Olivers, 3 - 972 335 214
BLANES

LA PAMPA
Santa Llúcia, 16 - 972368463
LLORET DE MAR

LA RINCONADA
Av. Vila de Madrid, 13 - 972 352 461 
BLANES

MAMMA MÍA
Ps. Pau Casals, 45  - 667 826 018
BLANES

MARATHON
Ps. Cortils i Vieta, 10 - 625 691 261 
BLANES

MARINA PICCOLA
C. Josep Mª Poblet, 17 - 972 351 781 
BLANES

MEXICANITO
C. Hospital, 9  - 972 333 757
BLANES

NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. De Tordera 
972 331 637 - BLANES

NOCHES BLANCAS KEBAB
Av. Vila de Madrid, 28 
BLANES

PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A - 972 351 495
BLANES

PANZEROTTI CAFÉ 
Pg. Jacint Verdaguer, 21 - 972365154
LLORET DE MAR

PEPERMOLEN
C. Vila de Paris, 4 - 972 348 087
BLANES

PIZZAIOLO
Rb. Joaquim Ruyra, 7- 972 334 461 
BLANES

ANNA, PIZZERIA
Anselm Clavé, 10 - 972362908
LLORET DE MAR

NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2  - 972 351 679
BLANES

DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES

QIAN SUSHI
Ps. Cortils i Vieta, 24 - 972 090421
BLANES

TEXAS RANCH STEAKHOUSE
Ps. S’Abanell, 2 - 972 336 852
BLANES

TOSCANA
Av. Europa, 43 - 972 355 566
BLANES

WOK COSTA BRAVA
Cr. Accés C. Brava, 128 - 972 338 675 
BLANES
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Una plantilla renovada sota 
els mateixos fonaments

XLii cronoescalada al castell de sant Joan 

palafolls-CF Lloret de pretemporada. Foto albert amaya pujol

prova en línia. Foto Yoyo

LLorEt dE Mar - MoisÉs garcÍa

El Club de Futbol Lloret 
afronta una nova temporada a la 
Primera Catalana. Amb l’objectiu 
de mantenir la categoria com més 
aviat millor, sense haver de patir 
fins al darrer segon de l’última 
jornada com en el passat curs, el 
primer equip de l’entitat ha patit 
una regeneració en més del 50%. 
En la nova plantilla, formada per 
24 jugadors, només en queden 11 
de la campanya anterior: Valls, 
Poderoso, Riky, Majó, Chino, 
Narcís, Puntí, Aparicio, Peti, Ba-
der i Carlos.  

 
Al capdavant de l’equip hi 

haurà, per cinquè any, l’entrena-
dor Edu Urdiales, que continua-
rà amb l’ajuda del seu cos tècnic 
habitual: la seva mà dreta, Pere 
Gónzalez, el preparador de por-
ters, Micky González, i el dele-
gat, Antonio Pérez. S’ha tornat 
a apostar per la joventut en la 
seva majoria, però amb tocs de 
veterania i experiència que seran 
aportats per dues de les noves 
incorporacions, el lateral dretà 
Juanpi Galarza i el migcampista 
Raúl Calvo. Una altra de les altes 
més destacades és la del porter 
Jordi Tuscà, que serà l’encarregat 
de fer oblidar un dels grans por-
ters de l’entitat, Jaume Prado, que 

es va retirar al final de la passada 
temporada. Amb ell, intentaran 
fer-se un lloc els joves porters, 
sortits del juvenil del club, Josep 
Franquet i Gurpinder Singh. La 
resta de joves fitxatges són la del 
defensa central Aniol Ekai, els 
mig campistes Adrián Expósito 
i Juan Romero, els extrems Àlex 
Portavella, Abder Mouka i Enc-
hi Sanneh, i els davanters Roger 
Mora i Gusmani Sanneh.  

 
De nou, la Primera Catalana 

es presenta com una competició 
exigent i igualada. Enguany, amb 
diversos equips amb el clar objec-

tiu d’assolir l’ascens de categoria, 
com el CE Manresa, la UA Hor-
ta, la UE Sants o el filial de la UE 
Llagostera, que parteix com un 
dels clars favorits. Els lloretencs 
volen fer-se forts a casa i tornar 
a demostrar que són capaços de 
plantar cara a qualsevol rival. I és 
que amb Urdiales a la banqueta, 
les senyes d’identitat tornaran a 
ser la intensitat constant de cada 
acció, l’ambició per buscar la por-
teria rival sense cap mena de reti-
cència i l’actitud i la concentració 
per assolir una necessària forta-
lesa defensiva. yy

BLaNEs

El guanyador de la prova, 
que també és Memorial Pascual 
Horna, va ser Guillem Muñoz 
amb 13 segons de diferència so-
bre Ibon Zugasti, que va adjudi-
car-se la Xallenge de Muntanya. 
En la categoria reina femenina, la 
guanyadora va ser Martina Sans 
(Aiguafreda Club Ciclista) amb 
un temps que va baixar dels 15 
minuts, seguida de Sandra Here-
dero (Cicles Vic) a 20 segons i en 
tercera posició a 47 segons de la 
líder va acabar Cristina Bru (BZK 
Emakumeen Bira).

La cursa compta amb dues 
etapes, una en línia i una altra 
en què els ciclistes disputen una 
contrarellotge individual.

Tots els participants han de 
recorre els 2,2 km que hi ha des 
del passeig de Mar fins al Castell 
de Sant Joan, un recorregut ca-
racteritzat per les rampes de gran 
desnivell amb pocs metres. 

La Cronoescalada al Castell 
de Sant Joan de Blanes enguany 
ha estat una prova puntuable 
per la Xallenge de Muntanya de 
la Federació Catalana de Ciclis-
me amb proves a Blanes i Vallter 
2000.

Guanyadors per categories: 

Elit masculí: Guillem Muñoz, 
Ibon Zugasti, Alejandro Sucias
Elit femení: Martina Sans, San-
dra Heredero, Cristina Bru 

sub 23: Vincent Cabanel, Tho-
mas Cabanel, Ot Doniga 
Júnior masculí: Ivan Martell, 
Edgar Curto, Guillem Surinyach 
Júnior femení: Berta Orozco, 
Paula Sellol, Carla Puig 
màster 30: Antonio Olivares, 
Christian Collados, Jaime Ce-
brián 
màster 40: Xavi Luceño, Jordi 
Ruiz, Josep Rams 
màster 50: Francisco Javier Sala-
mero, Josep Bosch, Jordi Sabater 
màster 60: Manel Parlade, Fran-
cisco Miguel 
cadets masculí: Àlex Martín, 
Gerard Bofill, Pablo Ruíz 
infantils masculí: David Parron-
do, Marc Aladesa, Samuel Calero 
infantils femení: Nerea Bastida, 
Judit Pradas. yy

Esports

6a aquatló Vila de Blanes

Torneig Vila de Blanes

arribada del guanyador. Foto Yoyo

partit Ca la Guidó-Cd Blanes. Foto Yoyo

Els participants van començar 
la prova amb 400 metres de na-
tació i van seguir amb 4 km. de 
cursa a peu i 400 metres més 
nedant. Roberto Fidalgo es va 
imposar en la categoria mascu-
lina amb un temps de 1:27.31. 

Estefania Chamorro va gua-
nyar la categoria femenina amb 
2:03:58. L’equip Garmin Team 
va aconseguir el primer lloc 
amb 1:29:31 en la categoria de 
dues persones, una feia la nata-
ció i l’altra la cursa a peu. yy

El CD Ca la Guidó es va impo-
sar en el triangular Vila de Bla-
nes de futbol amateur al superar 
els seus dos rivals, l’Atlètic Bla-
nes (2-0) i el CD Blanes (3-0). 

L’Atlètic Blanes va guanyar al 
CD Blanes (1-0). El torneig es 
va jugar al camp Pedro Àlia una 
setmana abans de començar la 
lliga. yy

Jornada 1 (04/09)
CE Manresa 0 – CF Lloret 1
Jornada 2 (10/09)
CF Lloret 4 – CF Ripollet 2 
Jornada 3 (17/09)
FC Andorra – CF Lloret
Jornada 4 (24/09)

CF Lloret – UE Avià
Jornada 5 (02/10)
Girona FC “B” – CF Lloret
Jornada 6 (08/10)
CF Lloret – UE Sants
Jornada 7 (15/10)
CF Lloret – CD Masnou

Jornada 8 (23/10)
UE San Juan de Montcada
– CF Lloret
Jornada 9 (30/10)
CF Lloret – FC Sant Cugat Esport
Jornada 10 (06/11)
UE Tona – CF Lloret

calendari de les 10 primeres jornades de competició:
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Tornar a començar

500 corredors a la primera 
Lloret night Trail

paLaFoLLs - BLaNEs

La Segona Catalana de futbol 
ha començat la temporada 2016-
2017 amb la presència de dos vells 
coneguts que van estar molt a prop 
de no ser-hi. El CD Palafolls, per-
què va lluitar fins al darrer sospir 
de la darrera temporada per pujar a 
1a Catalana, i el CD Blanes, perquè 
va haver d’esperar després de jugar 
el darrer partit de lliga un mes per 
saber si jugava a 2a o 3a. L’ascens 
del Prat va evitar el descens, ja en 
ple estiu.

De la pretemporada del Pala-
folls, es pot destacar el canvi d’en-
trenador. Josep Matas “Pai”, passa 
a la secretaria tècnica mentre seu 
a la banqueta, José Cáceres, tècnic 
que va començar la passada tempo-
rada al juvenil A del Tordera i la va 
acabar al primer equip torderenc.

El més emotiu d’aquestes dar-
reres setmanes ha estat l’homenat-
ge a Marc Muñoz i Martí Vilanova 
que han penjat les botes per poder 
estar més amb la família tot i que 

tots dos encara estan en molt bona 
forma.

Al CD Blanes segueix Xavi Lo-
zano. Per aquesta temporada s’ha 
signat un conveni de col·labora-
ció amb l’Atlètic Blanes. Durant la 
pretemporada s’han jugat diversos 
triangulars: Selva Marítima, Vila 
de Blanes i Festa Major de Malgrat 
de Mar. L’objectiu, és agafar forma i 
anar provant i acoblant jugadors, la 
majoria dels quals són de la zona i 
molt joves. yy

LLorEt dE Mar

El passat 13 d’agost, es va ce-
lebrar a Lloret de Mar la primera 
cursa nocturna i ho va fer amb 
un èxit de participació, amb 500 
dorsals repartits entre lloretencs i 
forans. La prova, anomenada Llo-
ret Night Trail, es va dur a terme 
en un recorregut que va finalitzar 
a la platja del municipi. Compta-
va amb dues distàncies, una de 7 
quilòmetres, més assequible per a 
la majoria de participants, i una 
de 16 quilòmetres, més recoma-
nada per a corredors amb més 
activitat. A més, durant tot el dia, 
es va poder gaudir de la Fira del 
Corredor, situada a la plaça de 
la Vila, amb diferents estands de 

productes esportius i activitats 
infantils. 

Les valoracions de la primera 
Lloret Night Trail han estat molt 
positives. El regidor d’Esports, Joan 
Bernat, assegura que l’ambient que 
es copsava durant la jornada era 
molt bo i va destacar la bellesa del 
recorregut, sovint desconegut, en 
especial, pels participants de fora, 
que acostumen a tenir una visió 
de Lloret més relacionada amb 
el sol i la platja. A més, considera 
que un dels punts diferencials és la 
celebració d’aquesta cursa durant 

l’estiu, un fet poc habitual a la vila.  
 
Des del consistori ja prepa-

ren la segona edició, després de la 
bona acollida d’aquesta cursa. A 
banda de la Lloret Night Trail, Joan 
Bernat ha anunciat que a finals de 
setembre es realitzarà una compe-
tició en aigües obertes. Serà d’uns 
6 quilòmetres i anirà de Canyelles 
fins a Santa Cristina, amb l’objectiu 
de donar a conèixer el litoral llore-
tenc. Amb aquests esdeveniments, 
segons el regidor d’Esports, es con-
tinua fent més gran la marca Lloret 
Vila Esportiva i s’augmenten les xi-
fres del turisme esportiu. yy

3-4 setembre
camprodon 2 - CD BLANES 0
rosEs 1 - CD PALAFOLLS 1
  
10-11 setembre
cd BlanEs 0 - ANGLÈS 4
cd palafolls 0 - L‘ESCALA 1
  
17-18 setembre
aro - CD BLANES
GUÍxols - CD PALAFOLLS

24-25 setembre
cd BlanEs -
ROSES
cd palafolls -
CAMPRODON

1-2 octubre
cornElla tErri -
CD BLANES
anGlès - PALAFOLLS

8-9 octubre
cd BlanEs -
CAPDEVÀNOL
cd palafolls - ARO
   
29-30 octubre
cd BlanEs - CD PALAFOLLS
  
25-26 març
cd palafolls - CD BLANES

partit de pretemporada Cd Blanes-Ue Ca la Guidó

Cursa nocturna a la platja. Foto Marcos Foto Sport (Wefeelevents)

«Hi havia dos recorreguts, 
un de 16 i un altre de 7 km»
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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 

del 15 al 30
QUinZena GastrOnÒmiCa 
de la Gamba de blanes
Més info: www.visitblanes.net/
gambadeblanes.
(Vegeu programa a part)

del 16 al 18
4a Fira del VeHiCle 
d’OCasiÓ
Esplanada Pàrquing Antic 
Pavelló

del 16 al 22
setmana de la mObilitat 
sOstenible i seGUra 2016

dia 18
Pedalada POPUlar
Passeig de Mar a les 10 h

del 16 de setembre al 13 
d’OCtUbre
eXPOsiCiÓ PintUra
didier lOUrenÇO
Galeria l’Arcada

del 23 de setembre al 8 
d’OCtUbre
eXPOsiCiÓ FOtOGrÀFiCa
blanes PHOtO FestiVal V.4
Casa Saladrigas

dies 24 i 25 
Viii Fira d’entitats
Passeig de Mar

dies 24 i 25
tOrneiG tennis PlatJa

Platja de Blanes
De 10 h a 22 h i de 10 h a 14 h  

dies 24 i 25 
trOFeU tardOr
Club Vela Blanes

dia 25
Xiii missa de l’alba
Platja sa Palomera a les 7 h

bibliOteCa COmarCal

dia 15
dOnaCiÓ de sanG 
OrGanitZa banC de sanG 
i teiXits. De les 9 h a les 14 h i 
de 16 a les 21 h.

dia 22
ClUb de leCtUra inFantil 
“l’arbre de les HistÒries” 
d’Eulàlia Canal a les 17 h

taller de FiliGrana de 
PaPer Per a nens i nenes. 
Inscripcions a la Biblioteca. a 
les 18 h

dia 23 
taller de FiliGrana 
de PaPer Per a adUlts. 
Inscripcions a la Biblioteca
 a les 18 h

dia 23
ClUb de leCtUra inFantil 
“Ombres a la foscor”, de l’Arturo 
Padilla de Juan a les 17 h

dia 29
HOra del COnte – Taller: 
“Un taller de  monstres”, amb 
l’Albert Quintana a les 18 h a la 
sala Roberto Bolaño.

dia 14
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

del 14 al 17
Viè FestiVal 
internaCiOnal 
iV COnCUrs COral CanÇÓ 
mediterrÀnia

dia 15
Visita GUiada al CasC 
antiC 
Museu del Mar · 20 h

del 16 al 18
JOrnades eUrOPees
del PatrimOni

dia 17
nOrdiC WalKinG
Camins de rOnda
Museu del Mar · 10 h
 
Visita GUiada
al CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

sardanes CObla 
CiUtat de GirOna
Pl. de la Vila · 22 h 

del 17 al 24
FestiVal de 
CinemaFestiVal
de la CUltUra de
KOralan
Casa Russa - Passeig Jacint 
Verdaguer, 11 

dia 18
Festa de les aleGries
Ermita de les Alegries · 11-22 h

JOrnada Canina
Plaça Pere Torrent · 9-22 h

dies 20 i 21
FestiVal FOlKlÒriC
Plaça Pere Torrent · 17-19 h

dia 21
nOrdiC WalKinG

Camins de rOnda
Museu del Mar · 10 h

dia 22
Visita GUiada al 
CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

COnCert Gala
FestiVal FiestalÒnia
Plaça Pere Torrent · 21-23 h

dia 23
WOrld CHOral 
FestiValWOrld mUsiC
Plaça Pere Torrent · 18-22 h

dia 24
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

Visita GUiada
al CasC antiC
Museu del Mar · 20 h

sardanes CObla
la bisbal JOVe
Pl. de la Vila · 22.30 h

dia 25
XXXVi marXa POPUlar
“PlatGes les de llOret”
Plaça de la Vila · 8 h

PiCniC al JardÍ
de la PaU
Parc de Can Xardó · 13 h

dia 27
FestiVal mOnÒlit
Plaça Pere Torrent · 19-21 h

dia 28
nOrdiC WalKinG
bOsCOs de llOret
Oficina Turisme Central · 10 h

dia 29
ParaUla de Vi.
leCtUra i COmentari
de teXtOs
Biblioteca Municipal · 20 h

Festes maJOrs
Calella
Festa maJOr de la minerVa 
i Fira de Calella i l’alt 
maresme
Del 22 al 25. 
Programa detallat a les pàgines 
centrals de La Marina Maresme.

Fogars de la Selva
Festa maJOr

dia 16
aCtUaCiÓ mUsiCal amb el 
GrUP QUè tal a la Pista i a 
continuació, disCO mÒbil 22 h

dia 17
marXa POPUlar 9 h, 
FUtbOl ball 17 h, 
bitlles Catalanes 17:30, 
Festa HOlly i Festa de 
l’esCUma 18 h 
i ball a la Pista 22 h

dia 18
trObada de COtXes ClÀssiCs
Entrada lliure al Museu de la 
Pagesia, Ofici 10 h

Festa inFantil 11 h

aCtUaCiÓ d’antOniO, 
benJamÍ i ÒsCar sHOW, 
concursants de Buscant 
La Trinca 18 h

Cada nit Hi HaUrÀ els 
tradiCiOnals sOPars de 
Festa maJOr
A partir de les 8 del vespre.

dia 14
Calella
Al pati de la Biblioteca, en el marc 
de la 36a Fira de Calella i l’Alt 
Maresme conferència:
“Ulysses, JOyCe i dUblÍn”, 
a CÀrreC de JOaQUim 
mallaFré, professor de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
vicepresident de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 19 h

dia 15
Calella
iniCi del COnCUrs 
d’instaGram “Vila eUrOPea 
de l’esPOrt 2016”
Consulta les bases a www.
calella.cat, www.facebook.com/
calellaesmes i www.instagram.
com/calellaesmes. 

Primera sessiÓ del ClUb de 
leCtUra sèniOr tardes de 
tertúlia (2016-2017), amb el 
llibre DeSig De xoColata de 
Care santOs. 18 h

A la Sala Mozart, Primera 
sessiÓ del CiCle GaUdÍ amb 
la pel·lícula “el rei borni”. 
Amb la presència de l’equip de la 
pel·lícula. 21 h
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Pineda de Mar
GimnÀstiCa COrreCtiVa. 
Classe gratuïta a càrrec d‘Eva M. 
Pastor, de 10 a 11 h.

GimnÀstiCa PassiVa. Classe 
gratuïta a càrrec de Margarita 
Fassold, de 15.30 a 17.30 h. 

taPissOs i maCramé. Classe 
gratuïta, de 16 a 18 h.

ball mOdern. Classe gratuïta 
a càrrec d‘Assumpta Cantal, de 
18.30 a 19.30 h. 
Lloc: Centre Cívic Poblenou. 

del 16 al 22
Malgrat de Mar
La Regidoria de Medi Ambient 
promou i organitza la setmana 
de la mObilitat sOstenible 
i seGUra. Del 16 al 22 de 
setembre es duran a terme 
un seguit d‘actes dedicats a 
impulsar una mobilitat que 
sigui respectuosa amb el medi 
ambient i d‘acord amb normes 
de seguretat.
                                                                                                            
dia 16

Calella
Al pati de la Biblioteca, nits de 
sHereZade: COntes, músiCa 
i dansa de les mil i Una 
nits. 22 h

CerCaVila de tOts els 
GrUPs PartiCiPants a les 44 
JOrnades internaCiOnals 
FOlClÒriQUes de CatalUnya 
a Calella. 21 h

aCte inaUGUral amb 
l’aCtUaCiÓ de tOts els 
GrUPs PartiCiPants a les 44 
JOrnades internaCiOnals 
FOlClÒriQUes de CatalUnya 
a Calella. A la Fàbrica Llobet 
Guri. Entrada gratuïta. 22 h

Pineda de Mar
meditaCiÓ Per la PaU, a 
càrrec de Josep Gimbernat. 20 h 
Lloc: c. Joan Maragall, 19

dia 17
Calella
PintUra sOlidÀria, un 
projecte sorgit del Pressupost 
Participatiu de la Regidoria de 
Joventut 2016. Es tracta de 
pintar les llars de les persones 
que no disposen de recursos, 
per promoure la sensibilització 
i la implicació dels joves en la 
transformació social i el dret a un 
habitatge digne. 9 h

12 HOres d’HandbOl 
Al Pavelló Municipal d’Esports 
Parc Dalmau. 9 h

inaUGUraCiÓ de l’eXPOsiCiÓ 
“estels i ermites del 
mOntneGre COrredOr”
Al Museu del Turisme. 17 h 

Festa del reCiClatGe, amb 
jocs de cura del medi ambient, 
tallers amb materials reciclats, 
jocs de gegants reciclats i un 
punt d’informació. 
Al Parc Dalmau, 17 h 
 
FestiVal de l’estUdi de 
dansa bilans. A la plaça de 
l’Ajuntament. 19 h

Al Museu-Arxiu, Visita 
COmentada al mUseU, 
dins les Jornades Europees de 
Patrimoni. 19 h

dies 17 i 18
Pineda de Mar
Fira FOra stOCKs 
Lloc: avinguda Hispanitat

Palafolls
i trOFeU del ClUb PatÍ 
PalaFOlls. 
Trofeu de patinatge artístic que 
celebra la seva primera edició. Els 
dos dies hi haurà exhibicions de 
les 9 h a les 20 h al Palauet.

dia 18
Calella
JOrnada de POrtes Obertes 
al museu-arxiu, el Far, 
reFUGi i la CaPella en horari 
habitual d’obertura, dins les 
Jornades Europees de Patrimoni.

marXa de la minerVa
Al camp de futbol de Mar, sortida 
de la 15a. 8 h

triatlÓ inFantil
A la platja de Garbí, 10 h

ClOenda del CUrs 
d’ensenyament de ballar 
i rePartir sardanes i 
aUdiCiÓ a càrrec de la Cobla 
Sabadell. A la plaça de Catalunya, 
19.30 h 

Pineda de Mar
XXV marXa CiClOtUrista 
Vila de Pineda de Mar, memorial 
Fabri Hernández. Pavelló Can 
Xaubet. 8.30 h

xerrada-debat: les Flors 
de baCH, a càrrec de Gemma 
Mir. C. Joan Maragall, 19. 11 h

Diada del Casal d‘Avis de 
Poblenou, berenar i 
aCtUaCiÓ mUsiCal 
Casal d‘Avis de Poblenou.

Palafolls
PasseJades PaS a PaS 
PalaFOlls. 
Sota el títol “Un viatge per tot 
el món sense moure‘ns de 
Palafolls“ es descobrirà l‘origen 
dels arbres dels carrers, places 
i parcs de Palafolls. Sortida a les 
9 h des de davant de l‘església 
Santa Maria. Cal portar calçat 
còmode, aigua i esmorzar.

dia 19
Calella
taller de dansa amb els 
grups de ballarins de les JIF. 
Obert a tothom. Aquest taller es 
repetirà el dimarts dia 20. A la 
plaça de l’Església. 17 - 19 h

tertúlia dediCada a 
l‘esPOrt comentant el llibre 
“Córrer sense por“ de Giuseppe 
Cataozzella. Coordina: Lluís Barri. 
A la Biblioteca Can Salvador. 19 h

Pineda de Mar
HOra del COnte: brUiXa, 
brUiXa!, a càrrec de Natatxa 
Frutos. Biblioteca M. Serra i 
Moret. 18 h 

Palafolls
iniCi de les Classes de 
GimnÀstiCa Per a la Gent 
Gran. Dilluns i dimecres de 9 
a 10 h a Sant Lluís i de 10.15 a 
11.15 h al Casal de la Dona.

dia 21
Pineda de Mar
iniCi del GrUP de sUPOrt 
emOCiOnal i aJUda mútUa 
GSAM, un recurs de suport 
psicològic per a persones 
cuidadores no professionals. 
Per a més informació
93 767 15 60 (ext. 751). 
C. Major, 44. De 10 a 11.30 h 

taller inFantil: Fem lletres 
i JUGUem! per a nens i nenes 
a partir de 8 anys. Cal inscripció 
prèvia. Activitat que forma part 
del projecte Brossa a Pineda.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

taPissOs i maCramé. Classe 
gratuïta a càrrec d‘Isabel Latre
De 17 a 19 h. Al Centre Cívic 
Poblenou. Passeig Diputació, 8

taller de PintUra, a càrrec 
de Nora Jofre. 
C. Joan Maragall, 19. 20 h

dia 23
Pineda de Mar
CineFÒrUm
C. Joan Maragall, 19. 20 h

dia 24
tordera
PrOGramaCiÓ estable del 
teatre ClaVé Cicle familiar 
amb Ernest i Célestine 18 h

Malgrat de Mar
Segona edició del merCat 
mUsiC & taPes al Mercat 
Municipal.

Pineda de Mar
eXCUrsiÓ a les illes medes 
Organitza: Casals d‘Avis de 
Poblenou

Festa de celebració del terCer 
aniVersari de l‘assOCiaCiÓ 

CanViem
C. Joan Maragall, 19. 18 h

dia 25
Calella
tirada a l’art 
A la platja Gran de Calella, 10 h

dia 26
Calella
taller de sUPOrt 
emOCiOnal i aJUda mútUa 
per a cuidadors de persones amb 
dependència. A la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament Vell, 17 - 18.30 h

estrena del dOCUmental 
“els PiOners del tUrisme 
a Calella”, realitzat pels 
calellencs Anna Torras i Ernest 
Cadena. 20 h, a la Sala Mozart. 

dies 27 i 28
Calella
matrícula del curs 2016-
17 d’aUla d’eXtensiÓ 
UniVersitÀria al Casal de 
l’amistat, de 10 h a 13 h i de 
17h a 19 h. 

dia 28
Calella
PresentaCiÓ del llibre: 
la ràbia De lolita boSCh, 
editorial Amsterdam. Un llibre 
impactant sobre el bullying, amb 
referències autobiogràfiques.
19 h, al pati de la Biblioteca

Pineda de Mar
aVUi tertúlia. es 
COmentarÀ‚ elS 7 ConteS 
MiSòginS, de Patricia 
Highsmith. Grup dirigit per Maria 
Matas. Biblioteca M. Serra i 
Moret. De 17 a 19 h. 

CelebraCiÓ del 15è 
aniVersari del ClUb de 
leCtUra. Es comentarà 
“Els germans Karamàzov” de 
Dostoievski. Club de lectura 
dirigit per l’escriptor i filòleg 
Toni Sala. Per commemorar 
els 15 anys del Club de 
Lectura es comptarà amb la 
presència especial de l’editora 
Maria Bohigas, del Club dels 
Novel·listes. 20.30 h a la 
Biblioteca M. Serra i Moret

dia 29
Calella
COnCert de l’OrQUestra i 
COr iCKnield COmmUnity 
del reGne Unit. 
Plaça de l’Església, 17.30 h

Primer taller de memÒria 
Per a la Gent Gran (2016 - 
2017). A l’Ajuntament Vell, 18 h

Malgrat de Mar
La Biblioteca la Cooperativa 
organitza a partir de les 18 h 
una sessiÓ de COntes Per a 
inFants fins a 3 anys a la sala 

de la mateixa biblioteca. 

Espectacle gratuït a càrrec de 
Gisela Llimona: La maleta dels 
bebès. Cal inscripció prèvia.

Pineda de Mar
taller de leCtUra assistida 
amb Un GOs, a càrrec de 
Kanstal. 
Per a nens i nenes de 5 a 11 anys. 
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h 

Xerrada nUtriCiOnal 
“CUida el teU COr”. 19 h 
Lloc: Biblioteca M. Serra i Moret

dia 30
Pineda de Mar
10a maratÓ de dOnaCiÓ de 
sanG de Pineda de Mar
Al Casal d‘Avis les Mèlies (pl. de 
les Mèlies) de 10 a 22 h i a la 
unitat mòbil de Poblenou (pl. del 
Pilar) de 10 a 14 h i de 17 a 22 h

Organitza: Ajuntament de 
Pineda, Banc de Sang i entitats 
col·laboradores

aCtUaCiÓ d‘animaCiÓ i 
CUltUra. 
Plaça de les Mèlies. 10 h

taller inFantil: ZentanGle 
art Per a nens, a CÀrreC de 
JèssiCa HinOstrOZa. 
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia. Biblioteca 
Poblenou. 18 h

taller d‘aUtOestima Per a 
adUlts, a càrrec de l‘escriptora i 
coach Maite Bayona. 6a sessió: El 
Karma de l’amor. A la Biblioteca 
Poblenou. 19 h 

del 29 de setembre al 
2 d’OCtUbre

Palafolls
CaP de setmana de la Gent 
Gran

Dijous 29: sessiÓ de Cinema.
Commemorem el Dia Mundial de 
l‘Alzheimer a les 20 h al Cafè amb 
la Pel· lícula “La vida empieza 
hoy“. Obert a tothom. 

Divendres 30: taller de CUina 
salUdable.
A les 10 h al Casal d‘Avis Centre. 

Dissabte 1 d‘octubre: 
eXCUrsiÓ a mOntserrat i 
rOCa VillaGe.

Diumenge 2 d‘octubre:
A les 18.30 h, al Casal dels avis 
de Sant Lluís, ball en ViU. 
HOmenatGe a les Parelles 
QUe Celebren 50 anys de 
Casats aQUest any. 
Sorteig d‘obsequis. 
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saLut

@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

dr. JosEp Marès BErMúdEz , pediatre

Cada any entre el 10 i el 40% 
dels nens i entre un 5 i 10% 
dels adults pateixen la grip. Els 

virus de la grip són causants comuns 
de malalties respiratòries agudes a to-
tes les edats. A finals d’aquest any o en 
els primers mesos del proper, patirem 
una nova epidèmia de grip estacio-
nal. Desconeixem si serà intensa, la 
gravetat que tindrà i quin dels quatre 
virus gripals A o B circulants en serà 
el predominant. La grip continua sent 
una malaltia infravalorada i amb una 
percepció tant per alguns professio-
nals sanitaris com per la majoria de la 
població general d‘escàs impacte pel 
que fa a la seva repercussió tant en els 
nens, com en els adults i especialment 
en la gent gran.  Malauradament 
aquesta percepció està molt lluny de 
ser certa. En un percentatge variable 
entre el 5 i el 25% de les persones que 
pateixen la grip presenten complica-
cions com otitis mitjana aguda, bron-
quitis i pneumònies. Els menors de 2 
anys presenten taxes d‘hospitalització 
elevades, fins i tot superiors als adults 
majors de 65 anys, encara que és en 
aquests on s‘observen les taxes més 
altes de complicacions i mortalitat. A 
més els nens actuen com a principals 
transmissors de la infecció a familiars, 
a altres nens i en general a la resta de 
la població. 

Afortunadament en els nens, tot i 
presentar les taxes de grip més altes, 
la mortalitat és baixa, molt inferior 
a la que s‘observa en majors de 65 
anys, on és una causa rellevant de 
mort cada any. També cal saber que 
a totes les edats, la taxa d‘hospitalit-
zació per grip és significativament 
més alta en les persones que perta-
nyen als grups de risc per estar afec-

tades per determinades malalties 
cròniques o situacions clíniques que 
incrementen el risc de presentar 
formes més greus, més complicaci-
ons i major mortalitat si l’agafen.

A nivell social i sanitari, la grip gene-
ra una elevada càrrega assistencial en 
els serveis d‘atenció primària i d‘ur-
gències, ocasiona absentisme escolar 
en els nens i laboral en els adults, 
amb un notable impacte sobre la vida 
familiar, amb una repercussió gens 
menyspreable en l’economia de les fa-
mílies i, sense cap mena de dubte, en 
la de tota la societat. 

La vacunació antigripal és l‘estratègia 
més eficaç per prevenir la infecció 
pels virus de la grip. Als Estats Units 
d’Amèrica, la vacunació antigripal 
anual està inclosa als calendaris siste-
màtics de vacunació des dels 6 mesos 
d’edat, per a nens, joves, adults i gent 
gran, tant si tenen factors de risc com 
si no. D’altres països com Canadà, 
Finlàndia o Mèxic han inclòs la vacu-
nació antigripal en els calendaris de 
vacunació per a tots els nens petits a 
partir dels 6 mesos d‘edat, a més de 
les dones gestants, la gent gran i a 
totes les edats si es tenen factors de 
risc. Precisament per l’impacte tan 
rellevant de la grip en tota la població 
i el paper dels nens en la transmissió, 
al Regne Unit varen endegar des de 
2013 un programa ambiciós de vacu-
nació per a tots els nens sans de 2 a 17 
anys a l’escola, a més de la vacunació 
ja habitual de les dones gestants, la 
gent gran i de les persones amb pato-
logies de base. Els resultats han estat 
espectaculars, amb una reducció de 
la taxa de grip en els nens vacunats i, 
gràcies a la immunitat de grup gene-
rada, una significativa disminució de 
la incidència de grip a totes les edats, 
reducció de la càrrega assistencial 
global que provoca, de les seves com-

plicacions i de les taxes de hospitalit-
zació en tota la població. A Espanya, 
la vacunació antigripal va dirigida de 
forma universal només a la gent gran, 
a les dones embarassades i a les per-
sones amb determinades patologies 
de base. En la infància només està fi-
nançada per a nens i joves que perta-
nyen als grups de risc i també als seus 
contactes familiars sans. Però totes 
les persones que ho desitgin poden 
rebre la vacuna, essent molt recoma-
nable per a tots els nens sans.

La falsa creença que la grip és poc 
rellevant i gairebé sempre benigna, 
i la por injustificada a les reacci-
ons adverses a la vacuna, fan que 
hi hagi moltes persones reticents a 
vacunar-se. Les vacunes de la grip 
s’utilitzen des de fa dècades i al 
llarg d’aquest temps, amb milers de 
milions de dosis administrades, la 
seguretat de les mateixes ha quedat 
més que garantida. 

La vacunació antigripal anual és espe-
cíficament essencial per a tots els nens, 
adolescents i adults que pertanyin als 
grups amb factors de risc (asmàtics i 
altres malalties pulmonars, cardiopa-
ties, diabetis, immunodeficiències i 
altres malalties cròniques...), tots els 
familiars sans convivents d’aquests 
pacients, tots els adults majors de 
60-65 anys, les dones gestants, i tot el 
personal sanitari i els treballadors no 
sanitaris de centres de salut, hospitals, 
i d‘institucions geriàtriques. Malaura-
dament, moltes d’aquestes persones, 
que s’haurien de vacunar cada any, 
segueixen sense fer-ho. Potser no son 
conscients que en ells la vacunació es 
una estratègia preventiva molt bene-
ficiosa, segura i recomanable. Però 
seria desitjable que tots ens vacunés-
sim de la grip i, molt especialment, 
tots els nens. Vacunar-se de la grip es 
beneficiós per tothom. yy

La grip ens afectarà un altre cop 
aquest hivern. És bo vacunar-se.
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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



30   La MariNa SETEMBRE DE 2016

Farmàcies de guàrdia
BLaNEs

LLorEt

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Setembre - Octubre

Setembre - Octubre

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

guiLLEM 
griMa
aLtiMir
adELL 
adELL
puJoL
oMs 
BartriNa
surEda-casaMor
raMoN 
turoN 
MorELL
guiLLEM 
griMa 
aLtiMir
adELL 
adELL 
puJoL 
oMs
BartriNa
surEda-casaMor
raMoN 
turoN 
MorELL
guiLLEM
griMa
aLtiMir 
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Dilluns
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Dimecres

EcoNoMia LocaL

Talles 11 XL a Tot gros

Lloret street shopping

Un dels pantalons que es poden trobar a tot Gros

roba per triar i remenar. Foto M. a. Comas

LLorEt dE Mar

La botiga Tot Gros de Lloret 
de Mar s’ha especialitzat en ta-
lles grans. A Tot Gros trobareu 
roba interior tant d’home com 
de dona, vestits de festa, moda 
texana, samarretes amb dissenys 
de les últimes tendències i fabri-
cació nacional. A Tot Gros hi ha 
totes les peces per anar vestits 
d’acord a la vostra personalitat 
i edat. En camises, es pot trobar 
una 11 XL i en pantalons, la talla 
80. La gent que necessita talles 
especials, per tant, ja té un pro-
blema menys a l’hora d’anar a 
comprar en un establiment que 
li poden oferir el que necessi-
ta. Un objectiu no sempre fàcil 
d’aconseguir. Tot Gros, està situ-
ada al carrer de la Oliva, 48. yy

LLorEt dE Mar

La 27a edició de la Botiga 
al Carrer, anomenada Lloret 
Street Shopping, organitzada 
per l’Ajuntament i l’Associació 
de Comerciants va reunir una 
seixantena de parades amb 
productes molt i molt rebaixats.

Una de les novetats de 
l’edició d’enguany ha estat que 
els clients podien consultar 
on es trobaven les parades 
a través de l’aplicació Lloret 
Smart.

Com a cada edició, hi va 
haver una gran acollida de 
públic ja fós lloretenc o visi-
tant. 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.

Mazó
M. caBaÑas
J. MartÍNEz
FÀBrEgas
E. taLLada
BastÉ
cÀNoVEs
M. taLLada
BorrÀs
LLadó
i. EspiNEt 
MasEtE
s. MorEra
a. MartÍNEz
pErpiNyÀ
c. caBaÑas
Mazó
M. caBaÑas
J. MartÍNEz
FÀBrEgas
E. taLLada
BastÉ
cÀNoVEs
M. taLLada
BorrÀs
LLadó
i. EspiNEt
MasEtE
s. MorEra

Horari: de 08:30 h a 22 h

BLaNEs

Coincidint amb la festa 
dels copatrons, es va organit-
zar una nova i concorreguda 
Botiga al Carrer. Va ser un 
divendres a la tarda i un dis-
sabte, tot el dia, carregats de 
bones ofertes que van atreure 
blanencs i turistes.

No cal dir, que molts mar-
xaven amb una o més bosses 
amb productes comprats.

Blanes celebra actes com 
aquest dos cops a l’any. Aquest 
ha servit per tancar la campa-
nya de rebaixes. yy

Botiga al carrer a Blanes

Una de les parades de la Botiga al carrer. Foto Yoyo

Crema catalana
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
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 1 VErdurEs MoNtELLs
Plaça Verdures

 2 aJuNtaMENt dE BLaNEs
Passeig de dintre

 3 EVENtia prEss
carrer Esperança

 4 puNt d‘iNForMació
Plaça catalunya

 5 caFEtEria BaccHio
Plaça theolongo bacchio

 6 XaLoc pErFuMEriEs
carrer Ample

 7 FErrEtEria MEstraL
carrer Raval

 8 FaMiLy dENt
carrer de la Fe

 9 E.s. saNta aNNa
carrer Anselm clavé

 10 capraBo
carrer lleida

 11 FarMÀcia NarcÍs puJoL
Plaça Verge del Pilar

 12 BiBLiotEca coMarcaL
Avinguda de catalunya

 13 pastissEria MariNa
Avinguda de catalunya

 14 FarMa saLut
Avinguda Europa

 15 totcarN
Avinguda Europa

 16 EscoLa saFa
carretera de l‘Estació

 17 rÀdio MariNa
ca la Guidó

 18 FarMÀcia turoN
ca la Guidó

 19 ciutat EsportiVa BLaNEs
Mas cuní

 20 capraBo
carrer ses Falques

 21 E.s. saras
Avinguda Europa

 22 pastissEria gutiÉrrEz
Guilleries / cantonada ter

 23 pastissEria gutiÉrrEz
Gavarres

 24 pastissEria gutiÉrrEz
Vila de lloret

 25 gaLp HospitaL
Accès costa brava

 26 gaLp poLÍgoN
carretera de l‘estació

 27 pastissEria gutiÉrrEz
cristòfol colom

 28 capraBo
cristòfol colom

 1 aJuNtaMENt dE LLorEt
Plaça de la Vila

 2 FarMÀcia Jordi MartÍNEz
carrer Emili Martínez Passapera

 3 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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 · El fogó de la Marina ·

Crema catalana

ELABORACIÓ

En un bol posarem un got de 
llet, afegirem la farina de blat 
de moro i la dissoldrem.

Afegirem els rovells d’ou i el 
sucre i batrem fins que es 
barregin tots els ingredients.

Posarem a escalfar la res-
ta de la llet amb la  branca 
de canyella i la pell de la lli-
mona.

Tot just quan comenci a bullir 
ho retirarem del foc i traurem 
la canyella i la pell de la lli-
mona.  Afegirem la barreja de 
llet i ous i ho tornarem a po-
sar al foc, ara a foc lent, i no 
deixarem de remenar en cap 
moment.

Quan comenci a bullir de nou, 
notarem que s’ha espessit i 
ho retirarem.

Repartirem la crema en cas-
soletes  de fang i deixarem 
que es refredi.

Tot just en el moment de con-
sumir-la, la cobrirem amb 
abundant sucre i la  crema-
rem amb un cremador de 
ferro calent o un bufador.

Bon profit!

Manoli Bustamante

INGREDIENTS:

- 1 litre de llet
- 8 rovells d’ou
- 200 g. de sucre
- 25 g. de farina de blat de moro 
(Maizena)
- La pell d’una llimona
- 2 branques de canyella
- Sucre per cremar

NoVa guia gastroNÒMica

Més de 300 locals on gaudir de l’àmplia 
gastronomia de les nostres contrades.

Tota la informació per esmorzar, dinar, berenar, 
sopar, fer un mos, prendre un copa o si et ve de 
gust agafar el menjar i endur-te’l allà on vulguis.

uNa guia oN EL MÉs FÀciL És 
Què FarÀs aVui pEr diNar

Pàgines 22 i 23



PRÒxIMA EdIcIó: 13 octuBrE

ENtrEVista a cristiNa BitLLocH, aNNa i Laura dEL Hoyo, aLBa i oNa LupiÁÑEz, carLEs pascuaL i Marta scHiLLiNg

“Les activitats de lleure han servit per recuperar el 
somriure dels infants refugiats de guerra”

d’esquerra a dreta i de dalt a baix: alba Lupiáñez, Cristina Bitlloch, Marta Schilling, anna del Hoyo, Ona Lupiáñez, Laura del Hoyo 
i Carles pascual . Foto almudena Montaño

aLMudENa MoNtaÑo iNdia

Seguint un dels lemes de la llei escolta 
“som germans de tothom i treballem 
per la pau”, un grup de cinc joves escol-
tes de Blanes (l’Alba i l’Ona Lupiáñez, 
la Cristina Bitlloch, la Marta Schilling 
i en Carles Pascual) i dues de Calella 
(la Laura i l’Anna del Hoyo) han estat 
aquest mes d’agost al camp de refugiats 
d’Skaramagas (Atenes) per ajudar a 
millorar la situació de les més de 3.500 
persones que hi viuen allà. Formaven 
part del projecte Lleure cap a Grècia, 
integrat per 17 joves del Bisbat de Giro-
na i 2 d’Alacant vinculats al lleure. Han 
portat material, tallers, jocs, gimcanes, 
danses i, sobretot, molts somriures. 
Com que a mi també m’agrada molt 
jugar, he preparat un joc per realitzar 
l’entrevista: He fet paperets amb les pre-
guntes i les he sortejat entre els set entre-
vistats...i...ens ho hem passat molt bé!

Quina valoració en feu de la vostra 
estada al camp d’Skaramagas?

Alba Lupiáñez: Molt positiva i sa-
tisfactòria. Hem aconseguit l’objectiu 
de desenvolupar el lleure entre els 
infants. Les activitats han servit per 
recuperar el somriure dels infants re-
fugiats de guerra. La relació amb ells i 
entre els voluntaris ha sigut excel·lent.

Com és aquest camp de refugiats?

Laura del Hoyo: Hi ha més de 3.500 
persones repartides en 410 mòduls 
prefabricats i 150 tendes. Disposen 
d’aigua corrent, electricitat i aire con-
dicionat.  Està en més bon estat que 
altres camps de refugiats grecs. Reben 
menjar dos cops al dia, sempre el ma-
teix i no els agrada gaire. Els refugiats 
provenen majoritàriament d’Iraq, 
Síria i Afganistan, però també hi ha 
famílies del Pakistan,  Iran, Kurdistan 
i Palestina. 

Aquesta diversitat d’orígens, llen-
gües, religions i cultures dels refugi-
ats, dificulta la convivència?

Anna del Hoyo: Durant el dia nosal-

tres no hem vist que això suposi un 
problema entre els nens i nenes. Entre 
ells tenen molt clar de quina ètnia són, 
però a l’hora de fer els jocs i els tallers 
tots els nens i nenes són molt partici-
patius i tenen ganes de jugar. Sí que és 
cert que deu ser una situació compli-
cada  conviure amb gent de països que 
són adversaris de guerra.

Quin futur els espera?

Marta Schilling: La majoria té l’es-
perança d’anar a viure a algun país 
d’Europa. Molts joves tenen il·lusions 
d’acabar els estudis a Alemanya o Su-
ècia. Però pensem que s’han invertit 
molts diners en el camp perquè s’esti-
guin molt de temps allà i, de moment, 
no creiem que puguin marxar. Si la 
situació s’allarga pot haver problemes. 
Alguns veuen que les expectatives no 
s’acompleixen i retornen al seu país 
d’origen, ja que des d’Europa els faci-
liten la tornada.

Quines activitats heu realitzat al 
camp de refugiats?
 
Ona Lupiáñez: Començàvem amb 
danses i cançons per atraure’ls. Vam 
organitzar un taller de màscares, 

manualitats, una gimcana amb 200 
persones, futbol, vòlei... Els dies que 
havien d’anar a l’escola, picàvem por-
ta a porta i recollíem els infants en 
un autobús escolar de cartró. La idea 
inicial era treballar amb els joves, però 
per la situació del camp vam creure 
més interessant treballar conjunta-
ment amb els voluntaris de l’ONG A 
Drop in the Ocean perquè la nostra 
tasca tingui continuïtat.

Com ha sigut la relació amb aquesta 
ONG Noruega?

Cristina Bitlloch: Molt bona. És 
una ONG formada per voluntaris 
independents. Hem treballat conjun-
tament amb ells i cadascú ha pogut 
aportar el que més bé sabia fer. 

Per donar color a les parets grises, 
vau pintar un mural. Va ser fàcil que 
hi col·laboressin els joves?

M.S.:  Els joves es passen el dia sen-
se fer res. Costa motivar-los perquè 
també fa molta calor i acostumen a 
quedar-se a les caravanes. Vam pensar 
que pintar els agradaria i realment va 
ser un èxit.
A banda de les activitats per als in-

fants i joves, vau organitzar alguna 
exclusiva per a dones?

O.L.: Vam crear la classe de gimnàsti-
ca de manteniment, amb estiraments, 
una mica de dansa... La idea era que 
les joves i dones s’ajuntessin i cone-
guessin el seu cos. Se les veia tan feli-
ces! Deien que allà eren només dones, 
sense cap ètnia ni religió.

Aquesta acció ha servit per crear 
vincles amb la resta de les refugia-
des?

C.B.: Sí, i tant! I també servirà perquè 
tinguin una motivació i puguin fer 
pinya en les situacions complicades. 
Vam habilitar un espai perquè elles 
poguessin continuar l’activitat. 

Durant l’estada vau gaudir de la vi-
sita de Nadia Murad, una  activista 
que lluita pels drets del poble iazidí. 
Què els va explicar als refugiats?

Carles Pascual: Va ser molt emo-
tiu perquè la van reconèixer de se-
guida i els va encoratjar a tirar en-
davant i a ser forts. Ella va ser una 
de les 5.000 segrestades el 2014 al 
nord d’Irak i va poder escapar des-

prés de mesos com a esclava sexual. 

Per què heu triat portar a terme 
aquest projecte a Skaramagas?

L.D.H.: Perquè a les notícies vam veu-
re que hi ha una manca d’atenció cap 
als refugiats de guerra: Estan en un 
camp de formigó sense fer res durant 
tot el dia. I com que el que fem al Cau 
o a l’Esplai és l’educació en el lleure 
vam creure que amb les nostres acti-
vitats afavoriríem aquests nens i joves. 

Com heu finançat el viatge?

A.L.: Cada voluntari s’ha pagat el vol, 
l’estada i els àpats. Per comprar mate-
rial, hem fet recaptació des del Cau: 
un concert, pintura de cares, rentat de 
cotxes... I una campanya amb dona-
cions  de micromecenatge d’entitats, 
familiars, amics... No hem rebut cap 
subvenció institucional.

També vau visitar el camp de refugi-
ats d’Elliniko. Quina tasca vau rea-
litzar allà? 

A.D.H.: Vam anar cinc tardes a aju-
dar a organitzar el material humani-
tari que arriba de tot el món, sobretot 
d’Espanya. El camp d’Elliniko està 
ubicat a l’aeroport i a les antigues 
instal·lacions esportives construï-
des a Atenes per les olimpíades del 
2004. Allà hi ha moltíssimes caixes 
amb roba, sabates, llençols i material 
escolar. Un grup de voluntaris grecs 
jubilats coordinen l’organització del 
material i ho separen per talles, sexe i 
estació de l’any.         

Teniu previst algun altre projecte de 
voluntariat?

C.P.: Mmm... El projecte de volunta-
riat el realitzem cada dissabte a la tar-
da amb el Cau i les activitats d’escol-
tisme. I no descartem implicar-nos en 
altres iniciatives on puguem ajudar. 
Aviat organitzarem conferències i una 
exposició de la nostra experiència a 
Skaramagas. yy

 (7 VOLUNTARIS DE LA SELVA I EL MARESME AL CAMP DE REFUGIATS D’SKARAMAGAS, ATENES) 


