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FEStES majorS
Lloret de Mar i Blanes, estan 
de festa. A Blanes, el principal 
atractiu és el Concurs de Focs 
Artificials, i a Lloret de Mar, 
la processó marítima a Santa 
Cristina i el Ball de Plaça. 

La Generalitat sanciona amb 486.000 euros els quatre hotels de Lloret de 
Mar que punxaven els subministraments. L’ajuntament ja els havia sancionat 
amb 3,3 MEUR.

Estores al carrer Ample i Nou. Foto Aj. Blanes

13 artistes i desenes de voluntaris van treballar per confeccionar les es-
tores de Corpus de Blanes. Enguany s’han fet als carrers Raval, Ample, 
Nou i plaça Mn. Joan Quer amb l’objectiu d’acostar l’art floral efímer de 
les estores als ciutadans. pàg. 15

mundial de Vela

treball 
conjunt

Camp de regates de Blanes. Foto Alfred Farré CV Blanes

El conveni es va signar als Jardins de Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

Blanes ha acollit el mundial de la vela en la classe Europa a través del Costa Brava World Championship Eu-
rope Class. La competició, fase de classificació, va començar l’1 de juliol; i la fase final, el dissabte dia 8. El 
campionat ha reunit més de 300 esportistes, els millors regatistes d’arreu del món, que provenien d’una vin-
tena de països. Amb l’organització d’aquest esdeveniment, el Club Vela Blanes enfila cap al seu 75è aniversa-
ri, una efemèride que es celebrarà el pròxim 2018. més informació a la pàgina 25

Sector públic i privat uneixen es-
forços per invertir en la millo-
ra de la destinació turística de 
Lloret de Mar. Les administraci-
ons aportaran 3,7 MEUR en tres 
anys. De manera paral·lela, els 
empresaris es comprometen a fer 
inversions per valor de 60 MEUR 
en els seus establiments en aquest 
mateix termini. pàg. 3
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LLoreT de mAr - bLANes

Una exposició  mostra amb 
imatges inèdites la gran evolució 
dels més de 60 anys de càmping 
a les comarques gironines. Fa uns 
dies es va poder veure a la façana 
marítima de Lloret de Mar i del 21 
al 30 de juliol serà a la plaça dels 
Càmpings de Blanes.

La mostra l’ha organitzat l’As-
sociació de Càmpings de Girona, 
amb motiu del 40 aniversari de l’en-
titat que se celebra aquest 2017 i té 
el suport de l’Agència Catalana de 
Turisme, la Diputació de Girona, el 
Consell Comarcal de l’Alt Empor-
dà, Banc Sabadell i Auto Camper 
Service Internacional (ACSI).

Per l’Associació, l’objectiu de 
l’exposició és posar en valor el 

món del càmping i subratllar la 
seva gran tasca com a promotor 
de les comarques gironines arreu 
d’Europa. Els responsables de la 
mostra han destacat la qualitat de 
l’oferta dels càmpings gironins, 
“volem donar a conèixer la tasca 
que fem, la realitat dels càmpings 
del segle XXI i la capacitat d’oferir 
experiències úniques a més d’un 
allotjament”.

A banda de reflectir la gran 
evolució dels establiments fins a 
convertir-se en els grans parcs de 
vacances actuals, també es fa un 
recorregut per la trajectòria de 
l’entitat i recull la relació que els 
càmpings gironins sempre han 
tingut amb l’entorn i el paper que 
han jugat en la preservació del 
territori.

La mostra inclou un total de 
115 fotografies, algunes d’elles 
inèdites, distribuïdes en set origi-
nals mòduls amb forma de tenda 
de campanya. 

L’exposició subratlla que anar 
de càmping no és una decisió 
econòmica, sinó una filosofia de 
vida. “És molt més que una forma 
de passar les vacances. És tot un 
estil de viure i veure la vida que, 
en moltes ocasions, passa d’una 
generació a l’altra.”

El muntatge de l’exposició ha 
estat dissenyat per Pep Canaleta 
de 3carme33. I les imatges han 
estat cedides pels associats, el Pa-
tronat  de Turisme Costa Brava 
Girona, diversos ajuntaments i 
oficines de turisme. yy
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tendes de campanya-exposició a Lloret. Foto M.a. Comas

Torna la Festa Major

Lloret de Mar i Blanes comparteixen les dates de la seva Festa Major. Dos 
pobles tan veïns i tan separats per la seva història recent.

Al segle passat es va configurar la disparitat actual de les dues poblacions.

Per una banda a Blanes l’empresa Safa va determinar una certa inclinació 
industrial que va limitar el desenvolupament turístic, a Lloret pel contra-
ri, la nova activitat turística va ser rebuda amb braços oberts i la població 
va créixer exponencialment abocada a l’explotació del nou recurs econò-
mic que l’havia de transformar profundament.

Passats els anys, i igualades les poblacions d’ambdues a l’entorn dels 40.000 
habitants, els separen 6 quilòmetres de carretera i una diferent forma d’ac-
tivitat econòmica.

El camí que va prendre Lloret de Mar ha resultat molt més reeixit que el 
de Blanes que ha vist com es col·lapsava la Safa sense disposar d’una al-
ternativa potent.

Ara totes dues poblacions tenen el repte d’adaptar-se als nous temps, Llo-
ret de Mar per modernitzar el sector turístic, tal com ja està fent amb una 
bona entesa al Consistori i Blanes per definir el seu futur econòmic, feina 
difícil sobretot sense disposar d’Ajuntaments cohesionats.

Comparteixen tanmateix les dates de les Festes Majors que plenes de vi-
talitat segueixen omplint places i carrers per celebrar la festa que revifa el 
sentit de pertinença a una col·lectivitat.

Blanencs i Lloretencs. Bona Festa Major! yy

972 372 943
972 337 842

terminal d‘autobusos:
Transports Pujol
Barcelona Bus 972 350 487



LA mAriNA   3juliol DE 2017

moisÉs gArCÍA - LLoreT de mAr

L’Ajuntament de Lloret, la Ge-
neralitat, el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Girona i la 
Mesa del Turisme s’han compro-
mès a finançar diverses actuaci-
ons per a la reconversió turística 
del municipi. D’aquesta manera, 
les administracions invertiran 
3,7 milions d’euros fins al 2019. 
Aquesta dotació econòmica per-
metrà executar diferents acci-
ons que estan previstes en el Pla 
Operatiu de renovació de Lloret. 
Algunes de les iniciatives són la 
de millorar els camins de ronda, 
l’adequació de la plaça Mossèn 
Pere Torrent, un pla de dina-
mització comercial i altres obres 
vinculades al vessant esportiu del 
municipi. 

 Per la seva part, els empresaris 
de Lloret també jugaran un paper 
important en tot el procés. Han 
assegurat que invertiran al vol-
tant de 20 milions d’euros a l’any 
durant el trienni 2017-2018-2019. 
Aquestes inversions destacades 
serviran per millorar les seves in-
fraestructures d’hostaleria i oci.

 
L’acte de la signatura del conveni 

va tenir lloc el divendres, 30 de juny, 
als Jardins de Santa Clotilde amb la 
presència de diferents autoritats que 
van valorar de manera molt positiva 
aquest acord. Un d’ells va ser Jordi 
Baiget, que en aquell moment de-
senvolupava les tasques de conseller 
d’Empresa i Coneixement. Va asse-
gurar que es tractava d’un acte de 
confiança, ja que, des de la Genera-
litat, estan convençuts del futur que 
té Lloret de Mar. A més, va destacar 
el paper que juga la destinació en el 
model turístic de Catalunya.

 
Per la seva part, l’alcalde de 

Lloret, Jaume Dulsat, va assenya-
lar la importància de la signatura 

i va reconèixer que feia temps que 
hi treballaven. A més, va defensar 
que el municipi hagi estat el pri-
mer de tot Catalunya en obtenir 
aquest finançament.

Una altra de les autoritats 
presents va ser la vicepresidenta 
primera del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Girona, Mar-
ta Felip. Va destacar que Lloret és 
una destinació històrica, que acull 
el 25% dels visitants que rep la 
Costa Brava. Va afegir, també, que 
compta amb una gran projecció 
internacional i que aquest conveni 
serà la sacsejada i l’impuls defini-
tiu per situar-se al capdamunt.

 
Pel que fa al sector privat, el 

president de la Mesa Empresarial, 
Josep Maria Molist, va reivindi-
car la capacitat d’entesa entre el 

col·lectiu que representa i els ens 
públics. Va explicar que en la seva 
llarga trajectòria com a empresari 
de Lloret, des de l’any 1965, mai 
havia vist amb garanties aquesta 
possibilitat i va destacar que s’hagi 
establert un vincle de comunicació 

fort i definitiu entre els dos sectors.
 
Amb la signatura del conveni 

per a la reconversió turística de 
Lloret, el municipi s’assegura una 
font de finançament complemen-
tària fins al 2019. yy

lloret de mar rebrà 3,7 milions d’euros per 
desplegar el pla de reconversió turística
Els empresaris es comprometen a invertir 60 MEUR en 3 anys en els seus establiments d‘hostaleria i oci

«La signatura del conveni va 
comptar amb la presència 
del conseller baiget, pocs 

dies abans de ser cessat pels 
seus dubtes sobre l’1-o»

«Lloret de mar ha estat 
la primera destinació de 

Catalunya en rebre aquest 
finançament»

Signatura del conveni. Foto M.a. Comas
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FESta ma jor DE llorEt DE mar
s A N t A  c R i s t i N A  2 0 1 7

lloret ja ho té tot a punt per a 
celebrar la Festa Major d’Estiu, 
la festa major de santa cristina. 
Els actes centrals, com marca 
la tradició, seran la processó 
marítima a santa cristina i el 
ball de Plaça o dansa de ses 
Almorratxes. les quatre obreres 
de santa cristina per aquest 
2017 són la Mar cassany, la laia 
clos, la Marina Garcia i l’Ariadna 
saladrigas.

El programa, que es pot consultar 
en aquestes pàgines, també 
inclou un correfoc, focs artificials, 
concerts, visites guiades...

A la contraportada, hi trobareu 
una entrevista amb l’Obrer Major 
de santa cristina, Arseni Frigola.

dissAbTe 15

XXXV TorNeig de sANTA 
CrisTiNA de fuTboL sALA
Al Pavelló del Molí. 
Fins al 21 de juliol

fesTes deL bArri de mAs 
bAeLL – CAN CArbó
Fins al 16 de juliol

TorNeig de PeTANCA
A les 9 del matí a les Pistes de 
Petanca de la plaça de Fenals.

AudiCió de sArdANes a 
càrrec de la cobla Jovenívola de 
sabadell. A les 10 de la nit a la 
plaça de la Vila.

NighT TrAiL LLoreT 
A 2/4 de 10 de la nit. sortida a 
l’Oficina de turisme de l’avinguda 
de les Alegries. cursa nocturna 
pels boscos de lloret. Més 

informació a wefeeltrailseries.com 

diumeNge 16

sPLAsh sLide, eL TobogAN 
iNfiNiT. d’11 del matí a 2 del 
migdia. Avinguda de Pau casals

fesTA de LA mAre de dÉu 
deL CArme. Als carrers del 
carme, del Rector coch i de la 
sènia del Rabic.

bALLAdA de CouNTry
A les 9 del vespre al passeig de 
Manel bernat.

diLLuNs 17

berT. A les 2/4 de 10 de la nit. 
Al teatre Municipal. cinema 
amb Fermí Reixach i Mercedes 
sampietro. Acte d’homenatge a 
l’actor lloretenc Fermí Reixach.

dimeCres 19

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

diJous 20

AssAig bALL de Plaça de 
concurrència popular. A 2/4 de 8 
del vespre. Al pati de l’Erol

CiNeCLub AdLer presenta: 
“Estiu 1993”. A les 9 del vespre 
al teatre Municipal. El film, 
basat en part en la infància i els 
records de la seva directora, està 
protagonitzat per laia Artigas, 
en el paper de Frida, i en el 

repartiment també hi apareixen 
bruna cusí (Incerta glòria), 
david Verdaguer (10.000 km) i el 
lloretenc Fermí Reixach, entre 
més actors. sessió gratuïta, amb 
invitació. Recollida d‘invitacions al 
Museu del Mar i a El Puntet.

diVeNdres 21

TroLLs. A les 6 de la tarda al 
teatre Municipal. cinema infantil. 
sessió Gratuïta.

ACTiViTAT bibLioiNfANTiL 
a 2/4 de 7 de la tarda. Al Pati sala 
infantil Espectacle Fem una festa, 
a càrrec de Jordi tonietti i cia.

ProJeCCió de 
L’AudioVisuAL  ToT 
reCordANT sANTA 
CrisTiNA a les 9 del vespre. 
Al teatre Municipal. Recull 
d’imatges antigues de diversos 
fons de l’Arxiu Municipal i també 
d’imatges de santa cristina de 
l’any 2016.

CoNCerT de LA bANdA Puig 
i The muddy souNd
A les 10 de la nit al passeig de 
Manel bernat.

LiCeu A LA fresCA. Il Trovatore
A les 10 de la nit a la plaça de Pere 
torrent.

dissAbTe 22

iV TorNeig ComArCAL de 
PeTANCA. A les 9 del matí. A 
les Pistes de Petanca del Rieral 
(davant de l’Hotel Olympic)

CoNCurs de PesCA 
iNfANTiL. A les 5 de la tarda. Al 
Port de canyelles

iV TrobAdA gegANTerA 
de L’Ass. de gegANTs i 
CAPgrossos de LLoreT de 
mAr. A les 5 de la tarda. Passeig 
de Verdaguer

CerCAViLA de gegANTs. A 
les 7 de la tarda pels següents 
carrers de lloret de Mar:  carrer de 
la Vila, plaça Piferrer, carrer de sant 
Pere, del torrentó fins a arribar a la 
plaça de Pere torrent.

CiNeCLub AdLer presenta: 
Grand Prix a la muntanya dels 
invents. A 2/4 de 6 de la tarda al 
teatre Municipal. cinema infantil. 
A partir de 6 anys. 
Entrada gratuïta

      
AudiCió de sArdANes a 
càrrec de la cobla Flama de 
Farners. A les 10 de la nit a la 
plaça de la Vila

CoNCerT, diNs deLs ACTes 
deL XiV CLoN fesTiVAL, a 
càrrec de bRibRiblibli, banda 
tribut a Extremoduro. A ¼ d’11 de 
la nit. Al passeig de Manel bernat. 

diumeNge 23

eXPosiCió deLs LLAguTs 
deLs Nou CLubs de rem 
que PArTiCiPArAN A LA 
regATA s‘AmorrA AmorrA
durant tot el dia al passeig de 
Jacint Verdaguer.

iLusioNes soLidAriAs 
A 2/4 de 7 de la tarda. Al teatre 
Municipal. Espectacle de màgia 
a càrrec de daniel collado, premi 
mundial de màgia  FisM 2015. 
Preu entrades: 8 € anticipada i 
10 € a taquilla. 

4a ediCió deLs buCs deL 
PuNTeT eN CoNCerT
A les10 de la nit al passeig de 
Manel bernat. A càrrec de teoria 
del Qua, stone Rose, Rainy day i 
Jim & the devil (guanyador del 
concurs sonabucs 2016).

PAssAdA deLs obrers de 
sANTA CrisTiNA 
A10 de la nit. Pels principals 
carrers de la vila per anunciar la 
festa de l‘endemà. tot seguit, a 
la plaça de la Vila, sorteig de les 
posicions de sortida de la regata 
s‘Amorra Amorra i toquen a 
córrer de concurrència popular. 
sardanes a càrrec de la cobla 
bisbal Jove

diLLuNs 24
diAdA de sANTA CrisTiNA

JorNAdes de PorTes 
oberTes ALs següeNTs 
eLemeNTs deL moLL:
can saragossa, Jardins de santa 
clotilde, Museu del Mar, 
castell de sant Joan i turó Rodó

PAssAdA deLs obrers de 
sANTA CrisTiNA
A 2/4 de 8 del matí
      
sorTidA de LA ProCessó
A les 8 del matí. del temple 
parroquial fins a la platja per anar 
fins a santa cristina per mar. 

després del cant de la salve, 
celebració de la regata de llaguts 
s’Amorra Amorra a la badia de 
santa cristina.

PuJAdA eN ProCessó fiNs 
A L‘ermiTA. missA soLemNe. 
En acabar la regata, al santuari, 
amb acompanyament del cor 
Alba de Prima, veneració de sa 
Relíquia i cant dels goigs.

esTofAT TrAdiCioNAL. 
Ofert als mariners i a les autoritats 
convidades. A la sortida de la 
missa a la plaça del Pi

TorNAdA de LA ProCessó
A les 12 del migdia. de santa 
cristina fins a la platja de lloret 

43è Creuer s’AmorrA 
AmorrA oPeN
A les 12 del migdia, sortida de 
la tradicional regata a vela fins a 
la platja de lloret. davant de la 
platja de santa cristina.
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VisiTA guiAdA grATuïTA 
A CAN foNT. A 2/4 de 6 de la 
tarda a can Font

bALL de PLAçA o dANsA de 
Les ALmorrATXes, a càrrec 
de les quatre parelles d‘obrers 
de santa cristina. A 2/4 de 8 del 
vespre a la plaça de la Vila

AudiCió de sArdANes a 
càrrec de la cobla bisbal Jove
A les 8 del vespre a la plaça de la 
Vila.

dimArTs 25
diAdA de sANT JAume

33è ANiVersAri deL CAsAL 
muNiCiPAL de LA geNT 
grAN 
A les 12 del migdia a la plaça de 
Pere torrent. sardanes a càrrec 
de la cobla Flama de Farners. 
seguidament, agraïment als 
diferents grups d’activitats 
culturals representants del casal.
      
A les 5 de la tarda, concert de la 
coral tot cor a la sala polivalent 
de la casa de la cultura, per 
celebrar el seu 15è aniversari. 
seguidament, berenar.

AudiCió de sArdANes a 
càrrec de la cobla Flama de 
Farners. A 2/4 de 9 del vespre a la 
plaça de la Vila.

PAssAdA deLs obrers de 
sANT eLm. A les 10 de la nit pels 
principals carrers de la vila per 
anunciar la festa de l’endemà

TrAdiCioNAL CANTAdA 
d’hAVANeres a càrrec dels 
grups Port bo i cabotatge. A 2/4 
d’11 de la nit a sa caleta.

dimeCres 26
diAdA de sANT eLm

missA de LA CoNfrAriA de 
sANT eLm. A les12 del migdia a 
l’Església parroquial

sorTidA Amb Creuer 
Per fer L’ofreNA d’uNA 
CoroNA de LLorer
A la 1 del migdia a la platja de 
lloret, davant de l’Ajuntament.
En memòria de les persones que 
van perdre la vida a la mar.
  
33è Trofeu sANT eLm
A la 1 del migdia a la platja de 
lloret. 1a prova de la regata 
d‘embarcacions classe optimist 
per a alumnes de l‘Escola de     
Vela. 

bALL de PLAçA o dANsA de 
Les ALmorrATXes, a càrrec 
de les quatre parelles d‘obrers de 
santa cristina i amb concurrència 
popular. A 2/4 de 8 del vespre. A 
la plaça de la Vila.

sArdANes a càrrec de la cobla 
la Principal de la bisbal. A les 8 
del vespre a la plaça de la Vila

CAsTeLL de foCs 
ArTifiCiALs a càrrec de la 
Pirotècnia Hermanos Ferrández 
(guanyadors del concurs 
internacional de blanes 2016) a 
2/4 d’11 de la nit. badia de lloret 

CoNCerT de fesTA mAJor a 
càrrec de la Principal de la bisbal 
a les 11 de la nit a sa caleta.

eXPosiCioNs:

eXPosiCió CoL·LeCTiVA de 
PiNTors de LLoreT. 
Fins al 28 de juliol.  sala 
d’exposicions de la casa de la 
cultura. 

VisiTes TeATrALiTZAdes: 

miStErióS crim A LA mANSió 
GArriGA. 
cada dijous de juliol i agost i el 7 
de setembre, a les 9 del vespre al 
Museu del Mar. Places limitades. 
compra anticipada d’entrades 
al web patrimoni.lloret.cat o 
directament al Museu del Mar 
(972 364 454). Visita adreçada al 
públic adult.

VisiTes guiAdes: 

ruTA iNdiANA i CAN foNT. 
Els dissabtes a les 10 del matí 
en castellà i a les 12 del migdia 
en català. cal reserva prèvia. 
informació i compra d’entrades 
al web patrimoni.lloret.cat o 
directament al Museu del Mar 
(972 364 454). 

NiTs d’esTiu A CAN foNT. 
Els dissabtes de juliol i agost a 
les 9 del vespre. Visita guiada 
amb degustació final d’un còctel. 
Places limitades. informació 
i compra d’entrades al web 
patrimoni.lloret.cat o directament 
al Museu del Mar (972 364 454). 

uNA hisTòriA de 
PeL·LÍCuLA. 
Els divendres de juliol (català) 
i agost (castellà) a 2/4 de 9 
del vespre. Visita guiada als 
Jardins de santa clotilde amb 
acompanyament musical basat 
en bandes sonores de pel·lícules. 
Places limitades. informació 
i compra d’entrades al web 
patrimoni.lloret.cat o directament 
al Museu del Mar (972 364 454).
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al barri de Can Sabata s’ampliarà el parc infantil. Foto M.a. Comas

al casc antic s’eliminaran els cables aeris. Foto M.a. Comas

una biòloga del CraM ensenya la tortuga als banyistes. Foto Yoyo

Logo ràdio Marina

LLoreT de mAr

L’any passat hi varen partici-
par 644 persones, el que significa 
403 vots més. El cens en aquesta 
ocasió superava les 45.000 perso-
nes perquè a més dels veïns cen-
sats, podien votar els ciutadans 
amb segona residència. L’any 
passat, el cens era de poc més 
de 32.000 (la votació només era 
oberta a veïns censats).

Els ciutadans havien de deci-
dir entre més de 40 propostes a 
les 13 zones en les quals s’havia 
dividit el municipi. Els diners a 
repartir són 500.000 euros.

Les zones on s’ha registrat un 
major vot han estat el nucli antic, 
amb 223 vots, seguit de la zona 
oest amb 129 i el Rieral amb 99. 
Li segueixen Molí-Mas Vilà i Can 
Ribalaigua amb 79 vots, la zona 
sud amb 72 i Can Carbó- Mas Ba-
ell amb 71.

En paraules del regidor de 
Participació, Josep Lluis Llirinós 
“Aquest increment de participa-
ció mostra que els Pressupostos 
Participats són uns projectes que 
es van coneixent i consolidant, 
pel que pensem que en els pro-
pers anys continuarà augmentant 
la participació”. I ha afegit “el fet 
que un 67% de les votacions hagin 
estat  fetes amb el mòbil mostra 
que cal continuar apostant per 
aquest  canal”.

Els projectes més votats per 
zones són: 

Finalització del projecte d’en-
llumenat públic al Condado del 
Jaruco (32.539€) a la zona sud. 
Col·locació de 15 carpes per co-
brir la plaça (7.350€) al Barri 
dels Pescadors. Modernització i 
condicionament del centre cívic 
(6.945€) a Can Carbó-Mas Baell; 
Instal·lació d’un parc infantil i 
instal·lació d’una font ornamen-
tal a l’actual estany (55.855€) a 
Can Sabata. Condicionament de 
les zones verdes i col·locació de 
mobiliari esportiu a la zona del 
Monterrey al costa del parc a la 

zona centre (30.000€). Instal·la-
ció d’un circuit de salut a la zona 
de la font de Kaikuta a la zona 
Rieral  (12.500€). Millora de l’ac-
cessibilitat dels vianants al carrer 
Portugal, des de la plaça Europa 
fins a l’encreuament de Canyelles 
(28.923€) a la zona est. Il·lumina-
ció de la zona de darrera del parc 
de Can Ribalaigua (61.076€) a la 
zona Molí Vilà-Can Ribalaigua. 
Cobriment del cablejat dels car-
rers amb una canalera (54.231€) 
al nucli antic. Un parc amb ele-
ments de salut (12.500€) a Puig-
ventós; Col·locació de tres mar-
quesines a les parades de bus de 
Mont Lloret, Lloret Residencial i 
Creu de Lloret (36.500€) a la zona 
nord. Col.locació d’una barana a 
la part final del camí de la platja 
de Fenals (12.000€) a la zona oest 
i millores al parc infantil de Sant 
Cristòfol (18.500€) a la zona de 
Can Ballell. yy

bLANes

El CRAM retorna a la mar de 
Blanes una tortuga que va ser res-
catada per un pescador de la vila.

La tortuga, de 9 quilos de pes i 
que compta amb 5-6 anys d’edat, 
és un exemplar de tortuga babaua 
(Caretta, caretta), i està en perill 
d’extinció. Batejada amb el nom 
de Wonder, la ràpida actuació del 
pescador de Blanes que la va tro-
bar, donant avís al 112 per activar 
el protocol de rescat en tractar-se 
d’una captura accidental, va 
permetre que els veterinaris del 

CRAM, a instàncies de la Gene-
ralitat de Catalunya, es poguessin 
dirigir ràpidament al port per 
traslladar la Wonder al centre de 
recuperació i valorar el seu estat 
de salut.

Aquests animals estan prote-
gits des del 1994.

El dispositiu que se li ha aco-
blat a la closca farà un seguiment 
via satèl·lit i pesa uns 30 grams. 
Du incorporats diversos sensors 
que mesuren temperatures, llu-
minositat, profunditat, localitza-

ció, etc. La bateria que alimenta 
l’aparell compta amb una auto-
nomia de prop de 600 dies, i per-
metrà que els científics puguin 
conèixer la seva ruta i augmentar 
el seu coneixement.

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, el regidor de Medi 
Ambient, Juanjo Navarro, i un 
representant de l’empresa Trans-
mediterrània (empresa que ha 
patrocinat aquesta actuació), van 
ser els encarregats de traslladar la 
tortuga des de la platja fins arran 
de mar. yy

seLVA - mAresme

L’enquesta que Estudio Ge-
neral de Medios (EGM) fa cada 
quatre mesos per mesurar l’audi-
ència dels mitjans de comunica-
ció, ha donat a Ràdio Marina la 
xifra de 17.000 oients en  l’estudi 
corresponent a la segona onada 
de 2017.

Aquesta és una dada molt sa-
tisfactòria per a l’emissora per-
què significa una penetració del 
6,8%  resultat de dividir el nom-
bre d’oients entre la població de la 
cobertura de Ràdio Marina  (La 
Selva amb 167.694 habitants  i  
l’Alt Maresme amb 91.761, el que 
suposa un total de 259.455 habi-
tants, xifra que augmenta de ma-
nera notable els mesos d’estiu).

Per comparació amb les 
emissores de programació musi-
cal que cobreixen tot Catalunya, 
el resultat és encara millor ja que 
l’índex més alt que obtenen no 
arriba al 6%.

Des de Ràdio Marina també 

s’edita mensualment La Marina 
Blanes-Lloret i La Marina Ma-
resme, amb un total de 40.000 
exemplars. Tres plataformes lú-
diques, informatives i comerci-
als que cobreixen la Selva i l’Alt 
Maresme. yy

1.047 persones han votat als pressupostos 
participats 2017 

tortuga alliberada ràdio marina: 
17.000 oients

«Aquest any, podien 
votar els veïns censats i 

els que tenen una segona 
residència»

«ràdio marina i Les marines, 
són tres plataformes 

lúdiques, informatives i 
comercials que cobreixen la 

selva i l’Alt maresme»

«els votants havien de 
decidir entre més de 40 

propostes repartides en 13 
zones»
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Montphotosummer

LLoreT de mAr

L’Associació MontPhoto de 
Lloret de Mar, organitza #mont-
photosummer, un concurs 
d’instagram que te com a fil 
conductor, els espais Naturals 
de Lloret de Mar.

 
Podran participar al con-

curs, totes les imatges fetes a 
Lloret de Mar, en les que apare-
guin espais naturals com el mar, 
platja, parcs i jardins, la mun-
tanya, la f lora, la fauna... En 
les fotografies podran aparèi-
xer elements urbans i humans i 
hauran de tenir com a temàtica 
un dels tres reptes del concurs: 
#lloretesblau #lloretesverd o 
#lloretesdetotscolors

 
El concurs estarà obert entre 

el 15 de juliol al 15 d’agost. 
 
 Per participar en el concurs 

s’haurà de tenir un compte a 
Instagram amb un perfil pú-
blic i respectar les condicions 
d’aquesta xarxa (http://insta-
gram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

 1. Ser seguidors de la pàgina
d’instagram de
@montphotosummer

2. Pujar a Instagram una foto-
grafia de Lloret de Mar. 

3. Etiquetar la fotografia amb els 
hashtags #montphotosummer i 
un dels tres hashtags correspo-
nents als reptes del concurs.

 
Les fotografies etiquetades 

correctament, es repostejaran al 
mur de #montphotosummer.

Premis:

Un premi de votació popular 
(la foto amb més likes) per cada 
un dels hashtags del concurs.

Un premi absolut de la com-
petició, seleccionat per l’organit-
zació i un premi addicional. yy

#montphotosummer CuLTurA

artistes lloretencs

inauguració de la mostra. Foto M.a. Comas

La Sala d’Exposicions de la 
Biblioteca de Lloret acull la 
tradicional mostra col·lectiva 
d’artistes locals. Enguany, es va 

aprofitar l’acte inaugural per re-
cordar i retre homenatge a San-
dra Marcos. yy

Una cantada d’havaneres amb 
les Anxovetes va obrir la pro-
gramació de l’Estiu a la Bibli-
oteca. Per al dia 21 de juliol hi 
ha prevista l’actuació de Jordi 
Tonietti amb l’espectacle “Fem 

una festa”. El 16 d’agost actuarà 
la VBella Banda de Blanes i el 
17 d’agost amb el taller infantil 
“Site·silu·art, ombres jugane-
res”, a càrrec d’Ulldistret. yy

La visita permetrà als assistents 
conèixer de primera mà els de-
talls de com es vivia a la prime-
ra casa indiana municipal que 
s’ha obert al públic. Al final del 

recorregut s’oferirà als assis-
tents el còctel Jaruco, dissenyat 
expressament per a aquesta vi-
sita. Seran els dissabtes de juliol 
i agost (21 h). yy

Estiu a la Biblioteca

Visites a Can Font

Havaneres amb les anxovetes. Foto M.a. Comas

des de la inauguració ja s’han fet algunes visites teatralitzades. Foto MaC
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Blanes aprova el pla General d’Urbanisme
JoAN ferrer i berNAT

Dos mesos després de deixar 
el tema sobre la taula, s’ha aprovat 
amb 13 dels 21 vots del plenari el 
nou POUM. En aquest cas, però, 
no es contempla la legalització de 
l’ampliació de dos càmpings, “per-
què la majoria de formacions s’hi 
oposa”, segons ha reconegut la re-
gidora d’Urbanisme Pepa Celaya.

Aquests càmpings es van am-
pliar en terreny agrícola d’especial 
protecció fa anys. Quan es va fer el 
POUM del 2010, no hi havia me-
canismes per a una possible regu-
larització, una possibilitat que es 
va obrir a partir del 2014, sempre 
amb un informe positiu municipal 
i el vistiplau definitiu a càrrec de 
la Generalitat. Ara, però, la situa-
ció es pot tornar a complicar pel 
nou Reglament Públic Hidràulic 
que ha aprovat el govern central, 
segons apuntava el regidor Joa-
quim Torrecillas, “per aquesta 
raó, l’ACA ha tombat una pro-
posta del càmping Bellaterra. Ara 
caldrà analitzar bé la situació per 
comprovar què es pot fer realment 
amb aquests terrenys”.

Els partits que han votat a 
favor del POUM han estat PSC, 
PDeCAT, ERC, PP i Cs, sumant 
13 vots.

En contra hi ha hagut 8 vots 
d’ICV-EUiA, Batega per Blanes i 
la CUP.

CArACTerÍsTiques

El nou POUM, en paraules 
de Celaya, “augmenta les zones 
verdes en 6,5 ha. Hi ha 107 edi-
ficacions en zona forestal que es 
podran regularitzar. Els seus pro-
pietaris podran fer obres de mi-
llora sempre que no augmentin el 
volum edificat”.

A nivell turístic, el Pla con-
templa la possibilitat de triplicar 
la capacitat hotelera, “aquest no és 
un objectiu a curt termini perquè 
segurament ara és complicat tro-
bar inversors. No volem grans ho-
tels amb clients que no surten de 
l’establiment. Volem hotels amb 
gent que passegi per Blanes i entri 
a les botigues, als bars i restau-
rants...” També a nivell turístic, es 
prohibeixen les discoteques i bars 
musicals al nucli urbà. També es 
preveu més sòl industrial, especi-
alment per a petits empresaris.

LA Veu deLs gruPs 
muNiCiPALs

Salvador Tordera, del PP, va 
votar favorablement a la proposta 
perquè Blanes no quedi paralit-

zat amb un planejament del 1981, 
“però aquest Pla arriba tard, mu-
tilat i amb mancances”.

Per Jaume Pujades, de la CUP, 
“aquest model de creixement no 
és el nostre. Al menys, el que ha-
vien de ser uns retocs s’ha con-
vertit en un debat de poble i, mal-
grat les pressions, la legalització 
dels càmpings no ha fructificat”.

Per Jordi Urgell, de Batega, “fa 
dos anys ja sabíem que el Pla del 
2010 es podia anul·lar, però es va 
estar un any sense fer res. Es vo-
lia fer a mida de dos empresaris i 
ara s’han introduït novetats en els 
àtics que també beneficien als que 
tenen més diners”.

A partir d’ara, quan hi hagi 
un àtic de més de 80m2, es podrà 
segregar del pis inferior i disposar 
de dues propietats. Fins ara el pis i 
l’àtic sempre anaven junts.

Cs, el partit que va proposar 
deixar el tema sobre la taula fa dos 
mesos per intentar arribar a un 
acord en el tema dels càmpings, 

considera que la gestió “ha estat 
nefasta”. Segons Sergio Atalaya, 
el vot afirmatiu, “és pel poble de 
Blanes, perquè la gestió política 
mereix un No”.

Àngel Canosa, d’ERC, con-
sidera que “no hi ha d’haver ni 
vencedors ni vençuts. Hi ha mo-
dels diferents”. Per ERC, una sen-
tència judicial va portar al POUM 
del 1981 i ara el que s’ha fet és 
adequar el del 2010, “no s’ha fet 
un pla nou”.

El portaveu d’ERC va recordar 
que hi ha cent llocs de treball en 
perill. “Hem parlat amb tothom 
per intentar resoldre el tema. Cal-
dria un retorn al poble pels anys 
que s’han utilitzat els terrenys 
agrícoles com a càmpings”.

Per Joaquim Torrecillas, del 
PDeCAT, “els màxims que es 
preveien no són possibles i cal 
fer un pas enrere perquè així ho 
marquen les majories polítiques”. 
Torrecillas apuntava com a error 
del passat, “haver perdut els ho-
tels del centre del poble. El boom 

de la construcció els va transfor-
mar en pisos i ara no hi ha rotació 
de persones”.

Per Víctor Catalán, d’ICV-
EUiA, “aquesta era la crònica 
d’una mort anunciada. Ens heu 
coaccionat dient que el tema dels 
càmpings no podia anar separat 
de la resta del POUM per acon-
seguir tirar-ho endavant. Al final, 
ho heu portat a ple sense els dos 
càmpings”.

Catalán també ha lamentat 
que el poble segueixi creixent, en-
tre els 1.000 habitatges que ja hi 
havia previstos i el miler que han 
planificat ara, es poden fer 2.000 
pisos més a Blanes. “Avui votem 
en contra, però seguirem portant 
propostes per millorar Blanes. 
Als barris amb comerç, per exem-
ple, no hi hauria d’haver noves 
superfícies comercials”.

esCoLA bressoL

A banda del POUM, un al-
tre dels temes que va generar un 
debat més intens al ple va ser la 
moció presentada per ICV-EUiA 
i Batega per Blanes en nom de 
l’AMPA de l’Escola Bressol de La 
Plantera per una llar d’infants 
municipal pública i de qualitat. 
La proposta d’acord va ser rebut-
jada, ja que tan sols va comptar 
amb els únics vots a favor dels 
proponents, als quals s’hi va su-
mar la CUP. L’equip de govern 
va votar en contra, i tant PP com 
Ciutadans es van abstenir. El de-
bat va ser, llarg i en molts mo-
ments tens. yy

el pOuM va tenir 13 vots afirmatius. Foto Yoyo

«el Poum augmenta les 
zones verdes,  preveu que 

es puguin triplicar les places 
hoteleres i que no hi hagi 
noves discoteques al casc 

urbà»

«el text aprovat no 
contempla la regularització 

dels terrenys agrícoles 
utilitzats des de fa anys per 

dos càmpings»

El POUM es pot consultar al Centre Cultural Els Pedrets i al web de l’ajuntament
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 ‘els focs Artificials de Catalunya’, patrimoni cultural immaterial

blanes ja ho té tot a punt per ce-
lebrar la 47a edició del concurs de 
Focs d’Artifici de la costa brava. serà 
del 22 al 26 d’aquest mes de juliol. 
Els objectius del concurs, però, van 
més enllà de la cita anual.

Els ajuntaments de blanes i tar-
ragona, amb el suport del departa-
ment de cultura de la Generalitat, 
han sumat esforços i segles d’ex-
periència en l’organització d’espec-
tacles pirotècnics amb l’objectiu de 
promocionar i donar projecció als 
dos únics concursos que s’organit-
zen a catalunya. A tarragona, final 
de juny-primers de juliol; i a blanes, 
el mes de juliol. 

des de fa més d’un any, els ajun-
taments de tarragona i blanes es-
tan treballant en el projecte comú 
de reivindicar el paper dels castells 
de focs com un signe d’identitat 
del país. Els dos municipis van tro-
bar aviat les necessàries sinèrgies 

per sumar esforços, comptant amb 
el recolzament de la Generalitat de 
catalunya per poder donar contin-
gut i continuïtat a la idea. 

Per aquest motiu, l’objectiu 
principal del projecte ‘Els Focs d’Ar-
tifici de catalunya’ és donar projec-
ció als dos únics concursos inter-
nacionals de focs d’artifici que hi 
ha a catalunya, com un element 
més del patrimoni cultural imma-
terial, alhora que també funcio-
na com a recurs per al desenvolu-
pament local i una idea de marca 
molt potent i única al territori. 

cada ajuntament continuarà 
treballant i gestionant el seu res-
pectiu concurs, comptant amb la 
complicitat de la Generalitat per 
trobar vies de finançament i gestió 
comunes. En aquest sentit, es trac-
ta de compartir despeses comunes 
i donar un pas més, pujar un segon 
esgraó que ajudi a la projecció i 

promoció exterior a nivell de patri-
moni immaterial. 

d’altra banda, s’està treballant 
per establir algun tipus de pre-
mi que pugui unificar les dues po-
blacions, i en aquest sentit s’es-
tan plantejant diverses fórmules 
per establir aquest lligam enca-
ra més sòlid i perdurable. Els co-
neixements adquirits al llarg dels 
anys s’espera que no tan sols ser-
veixin per compartir experiència, 
sinó també per enfortir encara més 
el prestigi adquirit. 

El projecte s’ha presentat al Pa-
lau Marc de barcelona presidit pel 
director general de cultura Popu-
lar, Associacionisme i Acció cultu-
rals, lluís Puig, conjuntament amb 
el regidor de cultura i Festes de 
l’Ajuntament de blanes, Quim tor-
recillas, i la regidora de Festes i Pa-
trimoni de l’Ajuntament de tarra-
gona, begoña Floria. yy Blanes i tarragona treballen junts des de fa un any. Foto Quim Llorens

FESta ma jor DE BlanES
s A N t A  A N N A  2 0 1 7
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firA d’ATrACCioNs:
del 14 al 26 de juliol  

dissAbTe 15

TorNeig fuTboL PLATJA de 
9 a 21 h – davant el monument a 
la sardana. Organitza: club Futbol 
Atlètic blanes.

fesTA roig, a càrrec de 
l’Associació cultural Joan 
comorera –dins l’antic camp de 
futbol. 22 h.

diumeNge 16

TorNeig fuTboL PLATJA de 
9 a 21 h – davant el monument a 
la sardana.

19 h: fiNAL deL TorNeig
20 h: LLiurAmeNT de Premis

diVeNdres 21

esCeNAri eNsorrA’T
Pg. de Mar /davant de la Formiga
A partir de les 22.30 h,
concert amb els grups:
gArrAPATeros
seguirem
PeLuKAss

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya
21.30 h. concert a càrrec de la 
big bANd de l’escola del col·legi 
santa Maria de blanes.

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
23 h. Actuacions dels grups de 
la CAsA de ANdALuCÍA Amb 
Coro ViLAdeCANs ZAhArA 
de LA sierrA i grups de 
guitarres i caixes de la casa de 
Andalucía de blanes.

AssoCiACió CuLTurAL JoAN 

ComorerA
Dins l’antic camp de futbol
A partir de les 23.15 h, 
AmeNiTZACió CubANA 
diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular.

ALTres esPAis
19.30 h. TALLer de CAsTeLLs 
Per A LA CANALLA a càrrec 
dels castellers de l’Alt Maresme, 
davant de l’Ajuntament.

20.30 h. AssAig oberT 
de CAsTeLLs a càrrec dels 
castellers de l’Alt Maresme, 
davant de l’Ajuntament.

22 h. LiCeu A LA fresCA, 
projecció de “ il trovatore” de 
Verdi, al c. Raval.

dissAbTe 22 
iNiCi deL 47è CoNCurs 
iNTerNACioNAL de foCs 
d’ArTifiCi de LA CosTA 
brAVA

22.30 h PiroTÈCNiA VuLCANo, 
s.L. ( mAdrid)

esCeNAri fesTA mAJor
Pl. dels Dies Feiners
19.30 h. Pregó de fesTA 
mAJor. lliurament trofeu Focs 
2016 – Pirotècnia Hermanos 
Ferrández. Actuació de Núria 
Pérez bielsa. 

20.30 h. concert a càrrec de 
NeLsoN AsdrúbAL i deLs 
gemeLos CorTÉs, participants 
en l’edició 2017 de La Voz Kids .

23.15 h. LA VideofesTA 2017, 
amb toni linares.

esCeNAri eNsorrA’T
Pg. de Mar /davant de la Formiga
23.15 h. concert amb els grups:

fuNKiWis
KLiChee
iNCombusTibLes

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya
23.15 h. concerts de ROcK amb 
els grups:
fumeTAL (tarragona)
LA reVueLTA (blanes)

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
19 h. mAsTer ZumbA 
fiTNess amb Rafa lópez

23 h actuacions dels grups 
de ball, guitarres i caixes de 
la CAsA de ANdALuCÍA 
Amb KiNdALÉ y breNdA 
deLgAdo

AssoCiACió CuLTurAL JoAN 
ComorerA
Dins l’antic camp de futbol
A partir de les 23.15 h 
AmeNiTZACió CubANA 
diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular

diumeNge 23

22.30 h PiroTÈCNiA TomÁs, 
s.L. (CASTELLÓ)

esCeNAri iNfANTiL
Teatre de Blanes- 19.30 h 
esPeCTACLe de màgiA: “una 
nit amb el MAG lARi”. Preu: adults 
10 € i nens fins a 12 anys 6 €. 
Entrades anticipades a la web: 
www.teatredelacostabravasud.cat 
i a la taquilla del teatre 2 h abans 
de l’inici de l’espectacle.

esCeNAri fesTA mAJor
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h. Espectacle de dansa 
tradicional amb l’esbArT 

JoAquim ruyrA i LA CobLA 
CATALANA deLs soNs 
esseNCiALs

esCeNAri eNsorrA’T
Pg. de Mar /davant de la Formiga
23.15 h concert amb els grups:
PLAN b
rise uP
dJ CAmPA

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya - 19 h. 
CoNTA CoNTes de fesTA 
mAJor amb  Mercè domenech

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
19 h. mAsTerCLAss CoN 1000 
A griTos, de la casa Andalucía

23 h. Actuacions dels grups de 
ball de la CAsA de ANdALuCÍA 
i dANsA deL VeNTre Amb 
eLisA AfrAh

AssoCiACió CuLTurAL JoAN 
ComorerA
Dins l’antic camp de futbol
A partir de les 23.15 h 
AmeNiTZACió CubANA 
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diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular.
ALTres esPAis

10 h. XV Trofeu fesTA 
mAJor de biLLAr AL CLub 
biLLAr bLANes i CAsAL 
beNeT ribAs
Pl. d’Espanya, 5.

18 h. CoNCerT de grALLes a 
càrrec dels grallers i tabalers dels 
castellers de l’Alt Maresme “ Els 
Maduixots” a la plaça d’Espanya.

18.30 h. CerCAViLA 
CAsTeLLerA. Recorregut: 
sortida de plaça d’Espanya, c. 
Ample, c. Raval fins a la plaça de 
la Verge Maria.

19 h. diAdA CAsTeLLerA amb 
els castellers de l’Alt Maresme, 
tirallongues de Manresa i 
Picapolls de la Gavarresa, a la 
plaça de la Verge Maria.

19.30 h. CerCAViLA mANAies 
iuNiores, en honor a la seva 
patrona santa Anna. Recorregut: 
sortida de l’arc dels copatrons, c. 
Ample, plaça solidaritat, Rambla 
Joaquim Ruyra, c. Muralla, passeig 
de dintre, passeig de mar fins al 
monument a la sardana.

23.30 h. grAN CorrefoC a 
càrrec de la colla de diables sa 
Forcanera de blanes.

- sortida arc dels copatrons, 
passant pels carrers Ample, 
Raval, Petit Raval, Pl. sagrada 
Família, salut, Ample fins a plaça 
solidaritat, Rbla. Joaquim Ruyra, 
c. Valls, c. Ample, c. Nou i Plaça 
Església

diLLuNs 24

22.30 h PiroTÈCNiA 
hermANos ferrÁNdeZ, s.L. 
(MÚRCIA)
 
esCeNAri iNfANTiL
Pg. Pau Casals /monument del Frare 
18.30 h. ANimACió iNfANTiL 
i fesTA de L’esCumA Amb 
eLs ATrAPAsomNis “A riTme 
d’esCumA”

esCeNAri fesTA mAJor
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h. NiT de bALL Amb 
L’orquesTrA PArfiLLs

esCeNAri eNsorrA’T
Pg. de Mar /davant de la Formiga
23.15 h. concert amb els grups:
subVersA
LÁgrimAs de sANgre
moZrAP

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya
23.15 h. NiT de sWiNg i 
LiNdyhoP Amb eL gruP siC 
quArTeT (blanes)

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
23 h. Actuacions dels grups de 
la CAsA de ANdALuCÍA Amb 
gruPs AssoCiACió ALmA 
TosseNCA

AssoCiACió CuLTurAL JoAN 
ComorerA
Dins l’antic camp de futbol
A partir de les 23.15 h. 
AmeNiTZACió CubANA 
diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular.

ALTres esPAis

23.15 h. CorreAiguA.
sortida del moll de blanes, 
passant pel passeig fins a la plaça 
de catalunya

dimArTs 25

22.30 h PiroTÈCNiA sArL 
rÉgie fÊTe PyroTeChNie 
(FRANÇA)

11 h. missA A L‘hosPiTAL-
AsiL de sANT JAume.

12 h. CoNCerT, sArdANes 
i bALL de CAPgrossos A 
L‘hosPiTAL-AsiL de sANT 
JAume

esCeNAri iNfANTiL
Pg. Pau Casals /monument del Frare 
18.30 h. ANimACió iNfANTiL 
“esTrAmboTiquem?” a 
càrrec del grup Els tRAMbÒtics

esCeNAri fesTA mAJor
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h. concert amb el 
gruP de VersioNs hoTeL 
CoChAmbre

esCeNAri eNsorrA’T
Pg. de Mar /davant de la Formiga
23.15 h concert amb els grups:
eXTrACTo de LuPuLo

iTACA bANd
PuNKs & ComPANy

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya. 18 h. 
ACTuACió de L’esCoLA de 
dANsA de L’esbArT

19 h. TALLer de bALL de 
morrATXes

23.15 h. concert amb els grups:
Thug Life bANd (berguedà)- 
versions més boges

fi de fesTA Amb LAPAo 
souNd sysTem (blanes)

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
23 h. Actuacions dels grups 
de la CAsA de ANdALuCÍA 
Amb bALLeT isAbeLiTA 
mÁrqueZ i grups de guitarres 
i caixes de la casa de Andalucía.

AssoCiACió CuLTurAL JoAN 
ComorerA Dins l’antic camp de 
futbol A partir de les 23.15 h 

AmeNiTZACió CubANA 
diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular.

ALTres esPAis

19 h. CoNCerT de bANdes: 
bANdA CoL·Legi sANTA 
mAriA Amb LA JoVe 
fiLhArmòNiCA de VeNTs 
NrW (Alemanya) al Teatre de 
Blanes. Entrada lliure.

dimeCres 26 - sANTA ANNA -

22.30 h PiroTÈCNiA PAbLo, sL 
(ASTÚRIES)

fesTiViTAT de sANTA ANNA, 
PATroNA de bLANes

11.45 h. sorTidA de 
LA ComiTiVA ofiCiAL. 
Ajuntament de Blanes

12 h. ofiCi soLemNe - 
Parròquia de Sta. Maria
13.30 h. bALL de morrATXes 
i sArdANes amb l‘Esbart 
Joaquim Ruyra i la cobla la 
Principal d’Amsterdam
Pg. de Dintre

esCeNAri fesTA mAJor
Pl. dels Dies Feiners

FESta ma jor DE BlanES
s A N t A  A N N A  2 0 1 7
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FESta ma jor DE BlanES
s A N t A  A N N A  2 0 1 7

19 h. CoNCerT A CàrreC de 
L’orquesTrA seLVATANA
23.15 h. NiT de bALL a càrrec 
de l’Orquestra selvatana

esCeNAri iNfANTiL
Pg. Pau Casals /monument 
del Frare 18 h. CoNCurs de 
dibuiX A CàrreC de LA 
CoLLA gegANTerA

18.30 h. esPeCTACLe 
iNfANTiL: “CLoWN 
mALAbArisTA” a càrrec de 
l’Associació Juvenil salsa Jove

esCeNAri CAsA de 
ANdALuCÍA 
Pl. dels Països Catalans
23 h quAdres de bALL de 
la casa de Andalucía de blanes 
i bALL A CàrreC de sebAs 
rider.

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya
23.15 h. concerts a càrrec de
bifLATs (blanes)
Presentació del nou cd catalan 
Fanfare!

fi de fesTA Amb 
TAmboriNu so obsTiNAT

AssoCiACió CuLTurAL 
JoAN ComorerA
Dins l’antic camp de futbol
A partir de les 23.15 h. 
AmeNiTZACió CubANA 
diVersA, música, a càrrec de 
l’Associació cultural sóc de cuba 
soy Popular.

ALTres esPAis

20.30 h. PiLAr CAmiNAT, 
des del c. Nou fins a les 
escales de l’Església, a càrrec 
dels CAsTeLLers de L’ALT 
mAresme

diJous 27

19 h. ACTe PúbLiC deL 
VerediCTe deL 47È 
CoNCurs iNTerNACioNAL 
de foCs d’ArTifiCi de LA 
CosTA brAVA.  
Al Teatre de Blanes

esCeNAri esbArT JoAquim 
ruyrA - Pl. Espanya
21.30h JAZZ A LA fresCA
amb la Vbella banda (blanes)

diVeNdres 28
L’APLeC de L’Amor
A Cala Bona
servei de carrilet: 
Anada de 17.30 a 21.30 h. 
tornada de 23 h a  00.15 h (cada 
30 minuts). Preu 3-4€

18 h. sArdANes Amb 
LA bANdA-CobLA deL 
CoL·Legi sTA. mAriA

19 h. missA A L‘ermiTA 
de sANT frANCesC. A 
continuació, tradicional copa de 
cava.

22 h. CoNCerT Amb JudiTh 
NeddermANN “ uN segoN”

* Aquest any no hi haurà servei 
de càtering.

Funkiwis actuarà dissabte dia 22

Fira d’atraccions . Foto Yoyo
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bLANes

Operatiu policial a Blanes per 
lluitar contra el cultiu de ma-
rihuana i les connexions fraudu-
lentes a la xarxa elèctrica. 

Els Mossos d‘Esquadra han 
fet quatre entrades i escorcolls 
en habitatges del barri de Valldo-
lig, on s‘hi cultivava droga, i han 
comissat fins a 1.000 plantes de 
marihuana. En paral·lel, en un 
dels pisos han detingut la parella 
que hi vivia, un home i una dona 
de 31 anys, per un delicte contra 
la salut pública. A la resta de pi-
sos amb plantacions, quan hi ha 
entrat la policia, no hi havia nin-
gú a l‘interior. 

L‘operatiu policial al barri de 
Valldolig d’aquest mes de juny 
culmina una investigació polici-
al que es va iniciar fa uns mesos. 
Els Mossos d‘Esquadra havien re-
but denúncies de diversos veïns, 
dient-los que hi havia pisos que 
s‘havien convertit en autèntiques 
plantacions de marihuana.

A més de desmantellar les 
plantacions, també van deco-
missar la infraestructura que 
les acompanyava per afavorir el 
creixement de la droga.

Durant l‘operatiu, tècnics 
d‘Endesa han aprofitat per des-

connectar la llum d‘aquells habi-
tatges que la punxaven del car-
rer. A més dels quatre pisos on 
hi creixia la marihuana, se n‘han 
trobat setze més amb connexions 
fraudulentes. A tots ells, se‘ls han 
retirat els comptadors. yy

LLoreT de mAr

La Generalitat ha sancionat 
amb 486.000 euros els quatre ho-
tels de Lloret de Mar que punxa-
ven els subministraments. 

En total, els expedients oberts 
al Sun Village, al Mediterranean 
Sand, al Marina Sand i al Savoy 
inclouen dotze infraccions. 

La multa més elevada és per 
al Sun Village, que haurà de pa-
gar 189.001 euros. L‘establiment 
va patir un incendi al setembre 
de l‘any passat, que va posar al 
descobert la picaresca. El Govern 

considera que va incórrer en una 
“infracció molt greu” de la nor-
mativa en matèria de seguretat 
industrial. Aquestes sancions se 
sumen a les que els ha imposat 
l‘Ajuntament de Lloret per vulne-
ració de la Llei de Turisme, i que 
ascendeixen als 3,3 MEUR.

El passat mes d‘abril es va fer 
públic que la cadena Alegria Ho-
tels reobria dos dels establiments 
tancats (el Savoy, reconvertit en 
Fenals Mar i el Mediterranian 
Sand, rebatejat amb el nom d‘Ho-
tel Mariner). yy

bLANes

L’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats del Casal d’Avis 
Benet Ribas, ha protagonitzat 
una nova desfilada de vestits de 
paper, una de les seves especia-
litats.

La plaça d’Espanya es va om-
plir de gom a gom per veure els 
models que presentaven en aques-
ta ocasió. Tots, segons el presenta-
dor de l’acte “d’alta costura”.  La 
veritat és que ningú diria que són 
de paper. yy

LLoreT de mAr

Cinc detinguts per segrestar 
un veí de Lloret de Mar durant 
11 dies i demanar un rescat d‘1,5 
MEUR. L‘organització criminal, 

assentada a la comunitat de Ma-
drid i formada per membres de 
l‘est d‘Europa, retenia la víctima 
en una localitat propera a Toledo 
i li subministrava contínuament 

drogues per mantenir-lo atordit i 
desorientat. El cas es va iniciar el 
passat 12 de juny quan una dona 
es va presentar a la comissaria de 
Lloret de Mar per denunciar que 
havia rebut una trucada –des del 
telèfon del seu marit- d‘un home 
que afirmava que l‘havien segres-
tat i que li reclamava un rescat 
d‘1,5 MEUR si volien que l‘allibe-
ressin amb vida. 

Segons va explicar la víctima 
un cop alliberada, els segresta-
dors –vestits amb armilles de 
policia- el van interceptar quan 
tornava en cotxe a casa seva. 

L’operació ha estat conjunta 
entre els Mossos d‘Esquadra i la 
Policia Nacional. yy

1.000 plantes de marihuana i 
20 pisos amb la llum punxada

Sancions exemplars 

Vestits de paperSegresten un veí de lloret

interior d’un dels habitatges

Sun Village. arxiu aCN

Màxima expectació. Foto j. Ferrer

La víctima al moment de ser alliberat
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premi Genèric. Foto Mercè Blanchpremi Botigues. Foto ricard & Helen

Lupiáñez al moment de demanar disculpes. Foto Yoyo

bLANes

Les Estores de Corpus des 
d’una botiga i Sa Palomera a l’al-
bada, imatges guanyadores del II 
Concurs d’Instagram #Blanes-
vilaflorida.

Corresponen, respectivament, 
a les categories d’establiments i ge-

nèrica del certamen, que ha aug-
mentat la participació respecte la 
primera edició.

foTo sA PALomerA
La imatge guanyadora en la 

categoria de Genèrica/Blanes 
du per nom La primera llum del 
dia, i la seva autora és @m_erce, 

Mercè Blanch, de Blanes. En 
primer pla es veuen unes flors 
naturals, i al seu darrera hi ha 
un dels indrets més emblemà-
tics que identifiquen inequívo-
cament el municipi: la roca de 
Sa Palomera. Tal com explicava 
ahir al vespre, aquesta instagra-
mer és una apassionada de la 

fotografia i compta amb 2.165 
followers. Tant li agrada aquest 
món, que no va dubtar a matinar 
i anar a fer la fotografia que tenia 
in mente a les 6 del matí, quan va 
ser disparada.

foTo esTorA
Per la seva banda, la instan-

tània que ha guanyat en la mo-
dalitat de Botiga és obra de @ric-
hel07, un compte que utilitzen 
indistintament Ricard & Helen. 
La parella viu entre Blanes i Bar-
celona, i expliquen que tots dos 
són uns enamorats de la fotogra-
fia: “per a nosaltres fotografiar és 
plasmar la mirada més bella de 
la realitat”. La imatge premia-
da es va fer coincidint amb les 
Estores de Flors de Corpus, que 
es veuen reflectides en l’apara-
dor de la botiga Espais Interiors 
Neus Garriga del carrer Raval.

En aquesta segona edició s’ha 
registrat un augment del nombre 
de participants, amb un total de 
324 fotografies penjades a Ins-
tagram de l’1 al 18 de juny amb 
l’etiqueta #Blanesvilaflorida. El 
jurat l’han format @islandika 
(Sandra Duran), guanyadora de 
la primera edició del concurs; 
sengles representants de l’Asso-
ciació Estores de Raval, l’Agru-
pació Fotogràfica i Cinemato-
gràfica de Blanes, i l’Associació 
de Botiguers de Blanes Centre, 
Francesc Gispert, Jordi Mas-
bernat i Sònia Castillo, respec-
tivament; i el tinent d’alcalde de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament 
de Blanes, Quim Torrecillas. yy

bLANes

L’alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez (PSC), ha estat durant 
uns dies el centre d’atenció po-
lítica i mediàtica per una sèrie 
de declaracions sobre el referèn-
dum del proper 1 d’octubre.

Miquel Lupiáñez defensa 
que, com alcalde, complirà la le-
galitat, però com a ciutadà anirà 
a votar i votarà NO.

En el seu Facebook particu-
lar, Lupiáñez penjava aquesta 
declaració:

“Tal i com he explicat a tot-
hom que ha volgut escoltar, el 
PSC defensa un referèndum, 
però referèndum per treballar 
en un acord, però no per la rup-
tura; per això som partidaris de 
la reforma federal de la Consti-
tució.

També he deixat clar que 
com alcalde no puc partici-
par en cap acte il·legal. Ara bé, 
tothom té llibertat per actuar 
d’acord amb els seus principis i 
conviccions i, a nivell personal, 
en el cas que s’arribés a fer el 
referèndum, votaria que “NO”, 
igual que vaig votar al 9N”.

El secretari d’organització 
del PSC, Salvador Illa, va trucar 
Lupiáñez perquè les seves mani-
festacions “no s’ajustaven al que 
defensa el partit”.

En una entrevista a una 
emissora de ràdio de Madrid, 
Lupiáñez va comparar la dis-
tància entre Catalunya i altres 
comunitats de l’Estat amb la 
que hi ha entre Dinamarca i el 
Magreb, el que va augmentar la 
tempesta política i mediàtica.

ICV-EUiA i Batega van re-
butjar aquestes declaracions 
amb un comunicat on els dos 
grups assenyalaven que, “la 
utilització retorçada dels prin-
cipis democràtics és una tònica 
ja massa habitual per part de 
Lupiáñez. Les declaracions de-
noten un caràcter clarament xe-
nòfob i que menysté la resta de 
cultures i zones d’Espanya”.

Les manifestacions de Lu-
piáñez es van comentar en 
nombrosos foros polítics i pe-
riodístics.

Abans de començar el ple de 
juny, Lupiáñez va demanar dis-
culpes:

“No tinc cap afany de notori-
etat i no tinc més aspiracions po-
lítiques que les de complir amb el 
mandat democràtic que se’m va 
encomanar. 

Crec que, qui ha fet interpre-
tacions parcials o ha tergiversat 
el què he dit, ho ha fet mogut per 
interessos polítics. Amb l’objec-
tiu de faltar a la veritat, fer mal i, 
sobretot, crear polèmica.

Y sí. Soy andaluz de nacimi-
ento y catalán de adopción. Por 
eso precisamente, soy el primero 
que entiende que mis palabras 
han podido ofender y eso, es lo 
que más lamento. 

Sempre he cregut en la igual-
tat d’oportunitats i en el respecte 
per a totes les persones i col·lec-
tius, sigui quin sigui el seu lloc 
d’origen i el lloc on viu. 

Espero que, amb aquesta de-
claració pública, es pugui donar 
per tancada una polèmica que 
mai he volgut encetar”.

El tema, però, no quedava 
tancat. Al final del mateix ple 
de juny, Joan Salmerón apunta-
va que el municipi malagueny 

d’Ardales –agermanat amb Bla-
nes des de fa molts anys- aca-
bava d’aprovar una moció per 
unanimitat (PSOE, Izquierda 
Unida-Convocatoria por Anda-
lucia-Ardales para la Gente i PP) 
criticant a l’alcalde de Blanes. En 
la moció, hi havia dos acords: 
exigir la rectificació pública de 
les paraules de Miquel Lupiáñez, 
que consideren vexatòries envers 

altres poblacions de l’Estat espa-
nyol, i que aquesta rectificació 
se li fes arribar a l’Ajuntament 
d’Ardales, així com a la Casa de 
Ardales de Blanes.

L’endemà mateix, Lupiáñez 
es va disculpar i va enviar còpia 
de la manifestació que havia fet 
abans del ple. yy

ii Concurs d’instagram #Blanesvilaflorida

miquel lupiáñez i l’1-o
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al carrer ample es van poder veure dues catifes. Foto Yoyo

acte en record de la Maria. Foto institut S’agulla

teatre, un dels ingredients de la commemoració. Foto aj. Blanes

bLANes

La principal novetat que ha 
inclòs enguany la confecció de 
les tradicionals estores de flors de 
Corpus de Blanes, el canvi dels 
carrers on s’han estat fent aquest 
2017, ha aconseguit l’objectiu 
que s’havien marcat els seus or-
ganitzadors, l’Associació Estores 
de Raval de Blanes. Es tractava 
d’apropar encara més a tothom la 
confecció de les catifes i per això 
s’ha modificat el recorregut dels 
carrers, apropant-ho més al nucli 
històric del municipi. 

D’aquesta manera, enguany 
s’han realitzat al tram nord del 
cèntric carrer Ample, han se-
guit per Raval, han vorejat per 
la Plaça Mossèn Joan Quer i han 
baixat pel carrer Nou, dibuixant 
un quadrat. Això ha facilitat que 
s’hagi multiplicat el nombre de 
públic que s’hi ha acostat per 
admirar-les, atrets pel bullici de 
l’activitat i pels acurats i coloris-
tes dissenys, que competien en 
imaginació i bellesa. 

També ha augmentat espec-
tacularment la participació de 

voluntaris. Més de 500 perso-
nes de totes les edats, el doble 
que al 2016, han col·laborat en 
la confecció. 

La feina d’omplir les catifes 
ha unit les mans de petits i grans. 
L’Associació Estores de Raval de 
Blanes ha comptat amb la col·la-
boració de 13 artistes de la vila, 
que han dissenyat els dibuixos 
que al llarg de la jornada han es-

devingut en art efímer als carrers 
del municipi. 

Aida Subirà ha dibuixat di-
versos tipus de flors; Cristina Es-
pinosa també s’ha inspirat en for-
mes florals; Antoni Cerdan ha fet 
un disseny molt mironià; Jeroni 
Matas ha introduït el famós dis-
seny del gran Miquel Àngel que 
decora la Capella Sixtina, amb els 
dits de Déu i l’home a punt de to-

car-se; i Joan Gaitan ha elaborat 
un camp de flors multicolors amb 
figures humanes recorrent-los. 

Per la seva banda, l’única es-
tora que està sota cobert, a l’en-
trada de l’Església Santa Maria, 
a càrrec de Joan Pujol, reprodu-
eix un paisatge del Jardí Botànic 
Marimurtra on es barreja el mar 
Mediterrani i el templet de Lin-
né. Aquest mateix racó del jardí 

també l’ha utilitzat Maria López; 
mentre que Narcís Balmanya ha 
dibuixat uns peixos molt carac-
terístics en un mar blau. 

Els dissenys d’Isaac Ulam i 
Quim Serrano són clars exem-
ples dels seus peculiars i particu-
lars estils, únics i inconfusibles. 
Per últim, tant Sònia Isern com 
Susanna Martín i Antoni Boro-
nat utilitzen diverses varietats 
de flors reproduïdes amb pro-
fusa utilització de colors. Val a 
dir que aquesta ha estat la sego-
na vegada que diferents artistes 
del municipi han participat en 
aquesta experiència després que 
l’any 2010 ja ho feren 10 artistes.

Per omplir els dissenys s’ha 
utilitzat matèria prima natural, 
que ha sumat un pes aproximat 
d’unes 4 tones: clavells, clova 
de pinyó, f locs de fusta tenyi-
da, podrit de castanyer, pellofa 
d’arròs, carbonat càlcic, bruc i 
serradures.

Les catifes de Corpus han 
tancat el Blanes Botànic 2017. yy

bLANes

El dilluns 26 de juny a la tar-
da, es va escampar ràpidament 
entre la població blanenca una 
d’aquelles notícies que no hauri-
en de passar mai. La gent, petits 
i grans, reaccionaven entre in-
crèduls i consternats. La Maria 
Garres Cornellà de 15 anys havia 
mort mentre era de vacances al 
municipi d’Esporles (Mallorca).

Era a les illes amb la seva mare 
i el seu germà, més petit que ella, 
quan li va caure a sobre una co-
lumna d’una hamaca. 

L’endemà mateix, la comuni-
tat educativa de l’institut s’Agulla 
es reunia i li feia un sentit home-
natge. Es va plantar un arbre en 
el seu record en un acte que va 
reunir una gran quantitat de per-
sones, tot i que els alumnes ja ha-
vien començat les vacances.

En el ple ordinari de juny, es 
va començar amb un minut de 
silenci en record de la Maria, se-
gons acord de la junta de porta-
veus. El divendres, dia 30, la Par-
ròquia de Santa Maria va quedar 
petita de familiars i amics. yy

bLANes

Blanes ha passat a formar part 
aquest mes de juliol de la Xarxa del 
Patrimoni Català ‘Espais Escrits’, a 
través de la Ruta Literària Joaquim 
Ruyra elaborada per la blanenca 
Joana Muñoz. Aquesta novetat es 
va donar a conèixer amb motiu 
de la celebració del 15è aniversa-
ri de la Tertúlia Literària ‘Lletres 
i Mots’. Els seus 31 membres es 
reuneixen un cop per setmana, i 
durant aquests 15 anys han llegit i 

comentat 180 llibres i temàtiques, 
una per cada mes. 

La primera trobada dels in-
tegrants de la tertúlia literària es 
va fer el juliol de l’any 2002 amb 
la lectura de ‘Les coses benignes”, 
de Joaquim Ruyra. Per això, des de 
la Biblioteca Comarcal s’ha volgut 
aprofitar l’ocasió per obrir al món 
l’obra d’aquest autor blanenc. 

La mateixa creadora de la ruta, 

Joana Muñoz, es va encarregar de 
presentar-la de nou a tots els assis-
tents, precedida per la breu intro-
ducció que va fer la directora de 
la Biblioteca Comarcal, Gemma 
Ciuró. La vetllada es va completar 
amb l’espectacle Llibràlegs, amb 
Meritxell Yanes i Cristina Cervià, 
de Tramoia Cultura i Mentidera 
Teatre, el lliurament d’un obsequi 
de record a tots els membres de la 
tertúlia, així com una fotografia de 
grup per immortalitzar l’ocasió. yy

13 artistes i desenes de voluntaris

Consternació15è aniversari de la tertúlia 
literària ‘lletres i mots’

«es van utilitzar 4 tones de 
matèria prima natural»

«Les catifes de Corpus 
han tancat el blanes 

botànic 2017»
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PEIX I MARISC
Autèntic 
C. Havana,11
972 370 921 - LLoret de Mar 

cALA BOnA
Pg. de la Bitàcola, s/n
972 334 913 - BLaNeS

cA L’Amic
Carnisseria Vella, 5
972 367 857 - LLoret de Mar

cA L‘AVi
Ctra. a Vidreres, 30
972 365 355 - LLoret de Mar

cAn BOLet
C. Sant Mateu, 12
972 371 237 - LLoret de Mar 

cAn tOn
C. St. andreu de la Palomera, 4
972 334 938 - BLaNeS

eL GALLeGO 
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLaNeS

eL truLL
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - LLoret de Mar

GALíciA mAr
Pg. Camprodon i arrieta, 7
972 349 759 - LLoret de Mar

KiKu
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLaNeS

LA cuinA d’en PedrO
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - LLoret de Mar

L‘eScÓrPOrA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLaNeS

LOS PeScAdOreS “cASA SeVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLaNeS

Pez cOLOrAO
C. Joan durall, 5
972 371 925 - LLoret de Mar

POPS
Pg. Camprodon i arrieta, 28
972 362 203 - LLoret de Mar

PORT PESQUER
esplanada del Port, 25
972 355 639 - BLaNeS
Peix de llotja, marisc i arrossos

rAcÓ de SA PALOmerA
C. Mirador de S’auguer, 17
872 508 104 - BLaNeS

SA mALicA 
C. St. andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLaNeS

SA nAnSA
av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLaNeS

SOL d’Or
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLaNeS

CARNS I BRASA
80‘S
C. Germandat, 6
629 036 063 - BLaNeS

ABrASAS
av. europa, 23
972 338 833 - BLaNeS

BAmPi
av. Vila de Madrid, s/n
972 350 177 - BLaNeS

BOdeGA JOSÉ
C. Joan Burcet, 17
972 335 078 - BLaNeS

cAn Guidet
Mas Guidet. Sra. de rossell, 25.
972 371 659 - LLoret de Mar

dAmAJuAnA
C. Camadasa, 1 Bx
972 905 627 - BLaNeS

diVuit trentA-QuAtre
esplanada del Port, 17
972 333 243 - BLaNeS

eL BOtiJerO
av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLaNeS 

eL ViLAr
C. Josep tarradellas, 20
972 332 287 - BLaNeS

LA FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - LLoret de Mar

LA ruedA BArBAcOA
C. alhambra, 14
972 348 082 - BLaNeS

LA tOrrAdA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLaNeS

LAS mimOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLaNeS

LeS BrASeS
C. antiga, 40
972 332 837 - BLaNeS

mOLí de Vent
Ctra. de tordera, 37
972 335 235 - BLaNeS

XAJOS deL ViLAr
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - BLaNeS

CUINA 
MEDITERRÀNIA
ALBA
C. Josep trueta, 9
972 335 567 - BLaNeS 

ALce BAr
av. Vila de tossa, 51
972 371 107 - LLoret de Mar

ALmirALL
Pg. agustí Font, 20
972 363 393 - LLoret de Mar

AmèricA
av. amèrica, 32
972 366 417 - LLoret de Mar

B&B
C. Canigó, 69
972 109 233 - BLaNeS
 
BArBAt FrAnKFurt
C. Ses Falques, 10
972 348 106 - BLaNeS
 
BiStrOt de tOt
C. Forn, 16
633 321 509 - BLaNeS

BOdeGA d‘Arte
C. enric Morera, 1
972 334 790 - BLaNeS

BOdeGA mAnOLO
C. oliva, 94
972 366 943 - LLoret de Mar

BOn APPetit
C. Canonge domènech, 4
972 906 079 - LLoret de Mar

BOnA ViStA
C. Valldolig, 2
972 334 992 - BLaNeS

BuGGY
Pg. Pau Casals, 49
972 336 064 - BLaNeS

cA LA Luci
Pl. Catalunya, 12
872 507 006 - BLaNeS

cAFè de LA ViLA
C. de la Vila, 22
972362127 - LLoret de Mar

cAFè deL mAr
Pg. Pau Casals, 58
972 337 243 - BLaNeS

cAL SOGre 
C. Ponent, 5
972364289 - LLoret de Mar

cAL tOnY
Pg. S’abanell, 20 Bloc 3
972 335 667 - BLaNeS

cALA
C. Josep tarradellas, 63
619 246 637 - BLaNeS

cALA treumAL
Cala treumal
972 191230 - BLaNeS

cAn BOrreLL
C. Provença, 14
972 348 012 - BLaNeS

cAn Quicu 
av. de amèrica, s/n
972 368 051 - LLoret de Mar

cAn SetmAneS
C. antiga, 26 
972 330 011- BLaNeS

cAncun
av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLaNeS

cArPe diem
av. Vila de Blanes, 101
972 362 089 - LLoret de Mar

cASA OLiVerAS 1890
Pg. dintre, 10 / Cortils i Vieta, 15
972 357 511 - BLaNeS

cAVA nit
C. Forn, 3
972 353 422 - BLaNeS

drAGÓn
C. Sant romà, 24
972 369 917 - LLoret de Mar

eL cAPiteLL-cA LA mAri
Pg. Pau Casals, 48
872 264 134 - BLaNeS

eL meSÓn de JuAn PedrO
av. del rieral, 83-85
872 001 036 - LLoret de Mar

eL meSÓn de LOS ArcOS
C. enric Morera, 2
972 358 429 - BLaNeS

eL mirALL
C. Hospital, 14
660 085 907 - BLaNeS

eL reencuentrO
av. Puig de Castellet, 7
872 500 586 - LLoret de Mar

eL rincÓn de LA tAPA iBÉricA
C. Sènia del Barral, 80
972 369 989 - LLoret de Mar

eL SOrrALL
Pg. S’abanell, 6
972 333 420 - BLaNeS

eL tOrO
av. Vila de Blanes
972 372 904 - BLaNeS

eLS PinS
Pg. S’abanell, Bloc 4
972 335 707 - BLaNeS

en LA eSQuinitA te eSPerO         
C. Guilleries, 26
972 334 377 - BLaNeS

FenALS internAciOnAL
domènec Carles, s/n
972 366 923 - LLoret de Mar

JuAnmA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - BLaNeS

LA GAViOtA
esplanada del Port, 13
972 335 370 - BLaNeS

LA HABAnA
Les taronges, 11
972 372 024 - LLoret de Mar

LA nOu
av. d‘europa, 43, nau 2
972 338 018 - BLaNeS

LA trOBAdA
rb. Joaquim ruyra, 95
609 300 400 - BLaNeS

LAiA
Pg. de la Marina, 16
972 333 224 - BLaNeS

LAS SALinAS
Pl. Catalunya, 18
972 331 264 - BLaNeS

LidO
Pg. Camprodon i arrieta, 13
972 369 757 - LLoret de Mar

LOS mAÑOS
av. Joan Carles I, 113
972 330 436 - BLaNeS

mAr i ceL
C. Méndez Núñez, 3
686 022 574 - BLaNeS

mAr Vent
C. Mercè rodoreda, 3
BLaNeS

mArSOL 
Pg. Jacint Verdaguer, 7
972 365 754 - LLoret de Mar

mediterrÀneum
Pg. Cortils i Vieta, 5
972 337 703 - BLaNeS

meLAnGieS
C. Hospital, 20-22
972 357 215 - BLaNeS

meSÓn mOnteVideO
C. ausiàs March, 9 
972 368 400 - LLoret de Mar

mi tAnGO
riera, 56 - 972 366 356
LLoret de Mar

mirAmAr
Pg. S’abanell, 29
972 353 449 - BLaNeS

rAcÓ SA PALOmerA
C. Mirador de S’auguer, 17
872 508 104 - BLaNeS

rOXY‘S
av. d’amèrica, 24-26
972 365 494 - LLoret de Mar

S’ABAneLL 
Pg. S’abanell, 22
972 350 978 - BLaNeS

SA cALetA 
Pg. de Sa Caleta, 10 - 658 140 801
LLoret de Mar

SAnt AntOni
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLaNeS

SAnti
Pg. S’abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLaNeS

SicrA´S terrAce & LOunGe
Pg. de s‘abanell, 1
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

ViVeS
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972 372 794 - LLoret de Mar

MONTADITOS I 
TAPES
ALHAmBrA LOunGe terrAce
C. Josep togores, 11
972 360 247 - LLoret de Mar

BerLAnGA 
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLaNeS

esPAi reserVAT PeL 
seu esTAbLimeNT

972 33 45 00
23 € al mes
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BOcAteriA XirinGu
av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLaNeS

cAn cArBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLoret de Mar

eL ceLLer de VenèciA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLoret de Mar

eL nOu ceLLer iBèric
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLoret de Mar

eL rAcÓ d‘en PAcO
Pl. onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLaNeS

eL rOmAní
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLoret de Mar

GirOnA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLoret de Mar

LA cAtA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLaNeS

LA iGuAnA 
C. Grau, 2
972 364 577 - LLoret de Mar

LA mezQuitA
C. oliva, 29
972 370 874 - LLoret de Mar

L‘AntiGA
C. roig i Jalpí, 19
972 357 458 - BLaNeS

LeOPOLdO 
esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLaNeS

LuiS
Camí de l’Àngel, 43
606 039 207 - LLoret de Mar

NOU MOiSéS
Ctra. accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLaNeS

OPEN CAFÈ i BAR
C. Canigó
972 357 417 - BLaNeS
tapes andaluses

PA i Vi 
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLaNeS

SA XArXA
C. Sènia del Barral, 14
972 364 115 - LLoret de Mar

SercA
av. Vidreres, 50
972 363 030 - LLoret de Mar

tAVernA de n‘eSteVe
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLaNeS

tOni
C. Girona, 20
972 365 844 - LLoret de Mar

VA de cAtAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLaNeS

VintAGe 
C. olivers, 2
650 141 323 - BLaNeS

BAR - CAFETERIA, 
PLATS COMBINATS 
I ENTREPANS
AnuBiS cAFè
C. Camprodon i arrieta, 32
972 366 527 - LLoret de Mar

ArcÀdiA
av. Josep Pla i Casadevall, 34
972 377 131- LLoret de Mar

Armin SWeetS
Pl. dels Germans Maristes, 3
972 366 299 - LLoret de Mar

ArrietA 32
Camprodon i arrieta, 32
972 370 793 - 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 

BAHiA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLaNeS

BAr VíctOr
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLoret de Mar

BiG FOOd
C. astúries, 46
972 858 940 - BLaNeS

BiGFOOt cOFFee And FOOd
av. Vidreres, 17 Local 1
872 504 991 - LLoret de Mar

BOdeGA cASA PAcO tABernA
C. ausiàs March, 10 Barri Can Sabata 
972 364 176 - LLoret de Mar

BOdeGA SAndrA
C. Pere Codina i Mont, 14
972 360 185 - LLoret de Mar

BruncH
C. Pere roure, 17
872 211 686 - BLaNeS

cA L‘enric
av. Mistral, 8
972 368213 - LLoret de Mar

CAFÈ ACCió BOCATERiA
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLaNeS

cAFè BiStrÓ
C. Josep tarradellas
972 364 764 - LLoret de Mar 

cAFeteriA BiAncHi 
C. Sant Pere, 81
972 364 940 - LLoret de Mar

cAn miQueL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - BLaNeS

cASA PePe
av. el rieral, 73
633 025 569 - LLoret de Mar

cASAS cOLGAdAS cuencA
av. Vidreres, 136
LLoret de Mar

cHAVeS
Pl. onze de Setembre, 3
972 334 158 - BLaNeS

cOFFee ‘n’ cruncH
av. Vidreres, 36
688 331 078 - LLoret de Mar

cOLOn
C. Colom, 21
972 353 574 - BLaNeS

cOnGeLA’t
av. de la Vila de Blanes, 99-101
658 194 307 - LLoret de Mar

cOStA BrAVA
C. Mas Florit, 22
972 351 297 - BLaNeS

cÚLLAr
C. Senda del Molí, 4
972 351 295 - BLaNeS

de LA ViLA
C. de la Vila, 22 
972 361 227 - LLoret de Mar

deLiciAS, XurreriA-cAFeteriA
av. Josep Pla i Casadevall, 36
972 377 121 - LLoret de Mar

de miLAnO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLoret de Mar

dinÀmic cAFè
C. Gertrudis Moret i Frigola, 1-3 
622 462 273 - LLoret de Mar

eL cid
av. Vila de Blanes, 113
972 367 864 - LLoret de Mar

eL JArdí
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - LLoret de Mar

eL muSeu
Ctra. de tossa, 51
972 372 700 - LLoret de Mar

eL PASO
C. Costa Carbonell, 50
972 369 605 - LLoret de Mar

eL POrtAL de BLAneS
Ctra. accés C. Brava, 136
972 337 989 - BLaNeS

eLS terrASSAnS
Pg. de dintre, 31 / C. ample, 3
972 330 081- BLaNeS

FrAnKFurt ArdALeS
av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLaNeS

FRANKFURT DEL RiERAL
av. Josep Pla i Casadevall, 30 (el rieral)
972 377 220 - LLoret de Mar

FrAnKFurt LA FOnt
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLaNeS

GuStO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLaNeS

JAmÓn ii
C. Canonge domènech, 8
972 372 037 - LLoret de Mar

JÚLiA BuFFet
av. Vila de tossa, 50
630 911 189 - LLoret de Mar

KAmPerO’S
Ctra. accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLaNeS

LA cOVA (cAFè)
Pg. de Sa Caleta, 16
972 365 643 - LLoret de Mar

LA JiJOnencA
Pg. de Sa Caleta, 15
972 372 128 - LLoret de Mar

LA PAríS deL rierAL
C. Josep Pla i Casadevall, 38
972 377 022 - LLoret de Mar

LA terrASSetA
C. Provença, 18
872 503 382 - BLaNeS

LAS cAneLAS
Ctra. tordera, 24
972 337 492 - BLaNeS

Le PAin du JOur
Centre Comercial Braus
972 373 430 - LLoret de Mar

LAS reGiOneS
av. les regions, 12
972 362 090 - LLoret de Mar

mAri
C. Sant Pere, 70
972 365 357 - LLoret de Mar

mOmentS
Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLaNeS

MT FACTORY
C. Mas enlaire, 19
972 115 637 - BLaNeS

mOnteViStA
C. Santiago rusiñol, 16
972 365 208 - BLaNeS

MOSSEGA’M
Ctra. de Malgrat, 1
972 354 027 - BLaNeS

mYFriend
av. el rieral, 29
603 458 051 - LLoret de Mar

nOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLaNeS

P de PA - Bakery rieral
av. Josep Pla i Casadevall, 12
872 022 060 - LLoret de Mar

PAnzerOtti cAFè
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLoret de Mar

ríO 
C. Barcelona, 4 - BLaNeS

rOSA mArLèS
Pl. església, 1
972 364 076 - LLoret de Mar

StÀdium
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLaNeS

tOni
C. Girona, 20
972 370 921 - LLoret de Mar

VA de BO (SoLIMar) 
av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLaNeS

VALecuAtrO
C. Josep tarradellas, 3
872 211 012 - BLaNeS

xURRERiA LES VOLTES
Pl. de l’església dels Pins
665 608 721 - BLaNeS

NIT I COCTELERIA
AncLA
Valentí almirall, 15
616 680 113 - LLoret de Mar 

BOnAViStA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLoret de Mar

cArmen’S
av. Camprodon i arrieta, 24
972 366 344 - LLoret de Mar

deLicuS LOunGe BAr
av. Vila de tossa, 51
605 929 828 - LLoret de Mar

esPAi reserVAT PeL 
seu esTAbLimeNT

972 33 45 00
23 € al mes
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eL Secret de Sue
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLaNeS

eS BLAnc
C. St. andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLaNeS

LA mAr BLAncA
av. Camprodon i arrieta, 22
972 370 833 - LLoret de Mar

LA trOBAdA
C. Josep tarradellas, 1
653 895 379 - LLoret de Mar

L’Art tíPic BAr
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLoret de Mar

L’HiVernAcLe
esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLaNeS

nOu mOntecArLO
av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLaNeS

rOnnie SHOtt’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLoret de Mar

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

BOSCO PiZZA 
C. tapioles, 17 - 872 094 821 
de 12h a 15 h i de 17 a 23 h.
dm. tancat - BLaNeS

BurGer KinG
Ctra. accés C. Brava, 150
972 348181 - BLaNeS 

cArPi PizzA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLaNeS

FrAnKFurt
Pg. de la Marina, 24
931 613 103 - BLaNeS

LA NOSTRA VENDETTA
av. europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLaNeS
a domicili des de 6 €

mc dOnALdS
Ctra. accès Costa Brava, 148
972 352 895 

teLePizzA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLaNeS 

VienA
av. europa, 44
972 338 781 - BLaNeS 

MENJARS 
EXÒTICS
ÀSiA WOK
av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - BLaNeS

cAntinA meXicAnA PAnXOS
av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLoret de Mar

deLYSium (iOGurteriA)
av. Camprodon i arrieta, 15
872 508 390 - LLoret de Mar

eL SABOr (KeBAB)
C. Forn de la Calç, 13
872 986 082 - BLaNeS

eurOPA KeBAB 
C. olivers, 13 - BLaNeS

FOSter’S HOLLYWOOd
av. europa, 40
972 355 243 - BLaNeS

GrAn WOK 
av. europa, 41
972 335 702 - BLaNeS

HOnG KOnG
av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLaNeS

indiAn tAndOOri reStAurAnt
C. riera, 48
972 364 036 - LLoret de Mar

JOHn tHOmAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLoret de Mar

KeBAB BAr GALerA
C. oliva, 96
632 858 991 - 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 PAmPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLoret de Mar 

mArAtHOn
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLaNeS

mc ALiSter
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLoret de Mar

meXicAnitO
C. Hospital, 9 
972 333 757 - BLaNeS

miLAnO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLoret de Mar

nAtSumi
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLoret de Mar

nOcHeS BLAncAS KeBAB
av. Vila de Madrid, 28 - BLaNeS

PALAu d’Orient
av. estació, 29 a
972 351 495 - BLaNeS

PePermOLen
C. Vila de París, 4
972 348 087 - BLaNeS

QiAn SuSHi
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - BLaNeS

WOK cOStA BrAVA
Ctra. accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLaNeS

PIZZERIES
AnnA, PizzeriA
C. anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLoret de Mar

BOnA PizzA
av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLaNeS

dA PAuLO LOunGe trAttOriA
av. Camprodon I arrieta, 36
972 373 140 - LLoret de Mar

de SALVAtOre
C. olivers, 11
BLaNeS

di nAPOLi
Passeig de Camprodon i arrieta, 38,  
972 364 475 - LLoret de Mar

dOLce VitA 
C. Josep trueta, 8
972 334 792 - BLaNeS

dOn PrimO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLaNeS

iL BriGAntinO
av. Camprodon i arrieta, 21
972 371 228 - LLoret de Mar

iL POmOdOrO
Pg. de Sa Caleta, 26 - 972 369 203
LLoret de Mar

LA GÒndOLA
Pg. Mestrança, 80 - 81
972 336 488 - BLaNeS

LA nOnnA rOSY
C. Sant Pere, 42
972 365 314 - LLoret de Mar

LA OcA
C. Pere Codina i Mont, 17
972 901 296 - LLoret de Mar

LA tAGLiAteLLA
Pg de la Mestrança, 98
972 330 500 - BLaNeS

LA tAVOLA
C. olivers, 3
972 335 214 - BLaNeS

mAmmA miA
Pg. Pau Casals, 45
667 826 018 - BLaNeS

mArinA PiccOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLaNeS

mÀXim
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLoret de Mar

mediterrÁneA
av. del rieral, 29
972 373 392 - LLoret de Mar

nA tArAnteLLA
av. Mediterrani, 11 i Ctra. de tordera 
972 331 637 - BLaNeS

nAPOLi, PizzeriA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLaNeS

PizzAiOLO
rbla. Joaquim ruyra, 7
972 334 461 - BLaNeS

SAFAri
av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLoret de Mar

tOScAnA
av. europa, 43
972 355 566 - BLaNeS

CUINA D’AUTOR

FREU
av. Vila de tossa, 27
972 369 326 - LLoret de Mar

L’ARROSSERiA DE FENALS
C. de les antilles, 5
972 361 264 - LLoret de Mar 

mAS rOmeu
av. Mas romeu, 13
972 367 993 - LLoret de Mar

SA LOLA
av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLaNeS 

SA mAr BLAVA
C. arnau Gatell, 3
605 879 348 - BLaNeS

SentitS LOunGe reStAurAnt
C. Mercè rodoreda, 1
872 211 693 - BLaNeS

SíBAriS
esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLaNeS

 · El fogó de la Marina ·

esPAi reserVAT PeL 
seu esTAbLimeNT

972 33 45 00
23 € al mes

INGREDIENTS

- 2 kg de musclos de roca
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 1 fulla de llorer

- 1 copa de vi blanc
- 4 cullarades de julivert picat
- 50 g de mantega
- sal

PREPARACIÓ:

El primer pas és netejar els musclos.

En una olla, desfem la mantega a foc mig, afegim la ceba picada i 
deixem que es faci una mica. Incorporem l’all, el llorer, la meitat del 
julivert, la sal i deixem coure un parell de minuts.

A continuació, afegim el vi blanc. Donem més foc i incorporem els 
musclos. Tapem i deixem fins que s’hagin obert tots.

Espolvorem amb la resta del julivert i servim sempre molt calents.
Una recomanació: Servir-los acompanyats de patates fregides.
Deliciosos!

Bon profit i bona Festa Major!

Manoli Bustamante

Musclos mariners a la belga
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 jornada de treball. Foto aj. Lloret

LLoreT de mAr

Les set corals més destacades 
de Lloret s’han trobat un any més, 
i ja en són vuit, a l’església parro-
quial de Sant Romà per oferir una 
mostra dels seus repertoris. 

Cada coral interpreta tres 
cançons del seu propi repertori 
i, al final, les set corals canten 
un tema de forma conjunta. La 
trobada té per objectiu primor-
dial promoure el cant coral i el 

conjunt instrumental, en tots 
els àmbits, sobretot entre la gent 
més jove.

La trobada està organitzada 
pel Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Lloret i hi par-
ticiparan les següents corals de 
Lloret:

• Coral de l’Institut Rocagrossa
• Coral de l’Institut Coll i Rodés
• Cantaires de la Casa del Mar
• Coral Multicultultural de la Selva
• Coral Alba de Prima
• Coral Tot Cor
• Coral Unió Lloretenca 
   (3 seccions)

La trobada, que va néixer 
amb l’objectiu d’establir contacte 
entre els grups de cant coral que 
hi ha a Lloret, s’ha convertit amb 
els anys en una trobada fixa en el 
calendari d’activitats culturals 
que es fan a la vila. La idea d’or-
ganitzar una trobada de corals 
lloretenques va sorgir ara fa set 
anys de l’Institut Coll i Rodés i 
de l’Ajuntament de Lloret, que 
van acordar organitzar, un cop a 
l’any, una celebració amb les di-
ferents corals de la vila. yy

Viii trobada de Corals 
lloretenques

Coral del Coll i rodés. Foto @Collirodes

LLoreT de mAr

El Meet Catalunya és la troba-
da comercial de referència per al 
sector català de turisme de nego-
cis i reuneix 92 empreses i entitats 
catalanes i 80 operadors turístics 
de 19 països diferents. 

El director de l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), Xavier 
Espasa, i l’alcalde de Lloret de 
Mar, Jaume Dulsat, van inaugu-
rar la trobada a l’Auditori Gran 
Casino Costa Brava.  Prèvia-
ment, s’havia fet l’acte oficial de 
benvinguda als Jardins de Santa 
Clotilde, on els participants va-
ren poder gaudir d’un taller de 
daiquiri, els parlaments institu-
cionals i un sopar.

Enguany aquest workshop 
ha facilitat més de 1.700 cites 
comercials entre 92 empreses i 
entitats catalanes i 80 operadors 
turístics de 19 països diferents 

(Alemanya, Azerbaitjan, Bèlgi-
ca, Canadà, Dinamarca, Estats 
Units, Finlàndia, França, Irlan-
da, Israel, Itàlia, Mèxic, Noru-
ega, Països Baixos, Regne Unit, 
Rússia, Suècia, Tailàndia i Xina).

El director de l’Agència Cata-
lana de Turisme, Xavier Espasa, 
ha recordat que el Meet Cata-
lunya és un dels esdeveniments 

més importants de l’any. Especi-
alment pel que fa al turisme de 
negocis, reunions i incentius, un 
segment clau que atrau un turis-
me de qualitat i alhora ajuda a la 
desestacionalització del turisme”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha 
afirmat que “Lloret de Mar té una 
important oferta público-priva-

da especialitzada en el turisme 
de reunions i esdeveniments 
que es promociona a través del 
Lloret Convention Bureau i que 
ens ha permès captar i fidelitzar 
multinacionals com Audi, Oran-
ge França, AMGEN, SANOFI, 
IKEA, Desigual o OKQ8. Per a 
Lloret de Mar és una gran opor-
tunitat haver estat la seu del Meet 
Catalunya 2017 i haver pogut 

mostrar els nostres atractius de 
primera mà”.

Posterior a la trobada comer-
cial, del 15 al 17 de juny, els ope-
radors turístics participants van 
tenir l’oportunitat de conèixer 
l’oferta catalana de turisme de ne-
gocis “in situ” a través de diversos 
viatges de familiarització.

El Meet Catalunya està orga-
nitzat per l’Agència Catalana de 
Turisme mitjançant el Catalunya 
Convention Bureau i compta amb 
la col·laboració del Lloret Con-
vention Bureau. Hi han participat 
també el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Costa Bra-
va Girona Convention Bureau, 
Girona City Convention Bureau, 
Costa Daurada Convention Bu-
reau, Tarragona Convention Bu-
reau, Barcelona Convention Bu-
reau, Sitges Convention Bureau i 
Turisme de la Garrotxa. yy

lloret acull el Meet Catalunya

«el meet Catalunya reuneix 
92 empreses i entitats 

catalanes i 80 operadors 
turístics de 19 països 

diferents»

«està organitzat per 
l’Agència Catalana de 

Turisme i compta amb la 
col·laboració del Lloret 

Convention bureau»
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 Saskia i Huguet al templet de Linné. Foto Yoyo

infants i adults van gaudir dels contes i la música. Foto Yoyo

alba Saskia presenta ‘Con 
un par de alas’

15a Festa dels 
Contes de Sant joan

bLANes

Alba Saskia finalista del Pre-
mi Planeta desplega les seves ales 
carregades d’esperança per al 
públic de Blanes i Lloret. 

L’octubre del 2016, l’Alba va 
passar d’estar en l’anonimat a 
ser el focus d’atenció dels mit-
jans de comunicació, perquè 
amb tan sols 25 anys va aconse-
guir que la seva primera novel·la 
fos una de les 10 finalistes Premi 
Planeta 2016. 

Ho ha estat justament la vegada 
en què han concorregut més tre-
balls, 552 d’arreu del món. Obres 
d’autors que en alguns casos s’han 
passat anys per fer-la realitat, men-
tre que la d’aquesta jove, que ama-
ga una maduresa i una enteresa 
increïbles, va estar enllestida en 
tan sols 15 dies. Presentada sota el 
pseudònim de Hope –esperança-, 
aquest sentiment que du tatuat a 
l’avantbraç és també la seva forma 
de vida, perquè malgrat la seva jo-
venesa ja porta anys lluitant contra 

una estranya malaltia degenerati-
va, la síndrome Brown Vialetto 
Van Laere, de la qual tan sols se’n 
coneixen 80 casos diagnosticats a 
l’Estat espanyol. 

Per presentar el llibre editat 
per Planeta es va comptar amb la 
periodista de TV3 Mònica Hu-
guet, a qui la mateixa Alba Saskia 
va demanar que l’acompanyés per-
què va ser la primera que va entre-
vistar-la, contribuint a què la seva 
experiència fos coneguda. yy

bLANes

El Templet de Linné del Jardí 
Botànic Marimurtra va allotjar la 
tarda del dia de Sant Joan un esde-
veniment que, a cada nova edició, 
compta amb més seguidors. Es trac-
ta de la Festa dels Contes de Sant 
Joan, que organitza Amics Joan Pe-
tit-Nens amb Càncer Fundació.

L’objectiu és alhora recaptar 
diners, i difondre informació so-
bre els serveis d’atenció i inves-
tigació que realitza la Fundació, 
tant per a la mainada que està 
hospitalitzada rebent tractament 
com per als seus familiars.

Un destacament dels Mana-
ies Iuniores de Blanes va inter-
venir en la festa fent el paper de 
mestres de cerimònies.

Els contes van anar a càrrec 
de Pep Rams, Xavier de Bèr-
gam, Mia Ametller,  Ruth Tor-
mo (Premi Recvll 2017) i Mercè 
Domenec. Les narracions es van 
completar amb breus interludis 
musicals que van oferir alumnes 
i professors de l’Escola de Música 
el Metrònom Alegre, que encap-
çalen els músics Josep Maria Pi-
guillem i Marina Alum. yy
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presentació de la campanya a la plaça de la Vila. Foto aj. Lloret

imatge de grup el dia que es van lliurar els premis. Foto aj. Blanes

moisÉs gArCÍA - LLoreT de mAr

“Amb respecte, a Lloret hi 
cabem tots”. Aquest és el lema 
de la campanya de civisme que 
ha engegat l’Ajuntament per 
aquest estiu. Té l’objectiu prin-
cipal d’enfortir les relacions 
entre els residents i els turistes. 
Vol fomentar la convivència al 
municipi des d’una perspectiva 
positiva i desenfadada, a través 
de la participació dels veïns i els 
turistes.

 L’element central és una sa-
marreta on hi caben dues per-
sones, que simbolitza la convi-
vència i el respecte. En aquest 
sentit, s’han instal·lat dos punts 
de dinamització, a la plaça de 
la Vila i a les oficines de Turis-
me, on es podran trobar les sa-
marretes. Per poder obtenir-ne 
una, cal fer-se una fotografia i 
compartir-la a les xarxes socials 
amb el hastag #mylloret. 

 També s’ha dut a terme una 
acció de street-marketing. Con-
sisteix en una línia simbòlica, 
pintada amb color verd al llarg 

del passeig Marítim i als acces-
sos de la zona comercial, que 
assenyala quan és necessari po-
sar-se la samarreta.

 La campanya vol donar 
resposta a la necessitat de pro-
moure una mirada positiva del 
resident cap al turista, tenir una 
bona comunicació amb els llore-
tencs i demanar respecte, segons 

ha destacat Elizabeth Keegan, 
gerent de Lloret Turisme.

 Aquesta campanya s’allar-
garà fins al 15 de setembre, tot 
i que és previst que tingui con-
tinuïtat durant l’hivern a di-
ferents actes de la destinació. 
Aquest és el primer projecte que 
s’emmarca sota la campanya pa-
raigües, “Lloret, fes-lo teu”. yy

lloret de mar estrena 
campanya de civisme 

premi Quillat de fotografia
bLANes

Organitzats per l’AFIC, 
l’Agrupació Fotogràfica i Cine-
matogràfica de Blanes, amb el 
suport de l’Ajuntament de Blanes, 
els prestigiosos premis fotogràfics 
han tornat a augmentar enguany 
la participació amb 1.600 obres 
presentades disparades per 90 au-
tors majoritàriament procedents 
de Catalunya i l’Estat espanyol, 
així com d’altres països d’Europa 
i Amèrica.

Aquest 2017, el Premi Qui-
llat d’Honor de la 45a edició, és 

per a José Beut Duato, que rep 
la medalla daurada de la CEF (la 
Confederació Espanyola de Fo-
tografia) i 500 €. Es tracta d’un 
reconeixement al millor fotògraf 
del certamen, el que compta amb 
més obres premiades o finalistes 
en aquesta edició.

Xavier Xaubet Serra ha estat 
el guanyador del Premi Quillat 
Social, que es lliura a l’autor que 
compta amb més fotografies fi-
nalistes. En aquesta modalitat 
el jurat només valora els treballs 
presentats pels socis de l’AFIC.

A l’exposició de Casa Sala-
drigas, hi ha les 40 obres fina-
listes i les 20 fotografies premi-
ades, així com el 1r i 2n premi 
de cadascuna de les 10 seccions 
amb què compta: natura, re-
trat, paisatge, art experimental, 
arquitectura, esports, bodegó, 
estil street, mar i col·lecció. En 
total, sumen 60 treballs abso-
lutament recomanables, no tan 
sols per la força i creativitat 
que amaguen les imatges, sinó 
també perquè pot atraure a tot-
hom: professionals, aficionats i 
amants de l’art en general. yy
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Festa de la Diversitat de 
Blanes

Blanes millora les línies de bus

els immigrants i les polítiques de donald trump hi van ser molt presents. Foto aj. Blanes

terminal d’autobusos. Foto aj. Blanes

bLANes

Blanes sempre ha estat un 
lloc d’acollida, on les migracions 
han enriquit el seu teixit cultural 
i social. De fet, segons dades de 
l’Idescat, a partir de l’Estadísti-
ca de variacions residencials de 
l’INE que corresponen al 2016, 
del total d’habitants –prop de 
40.000-, gairebé 23.800 ciuta-
dans i ciutadanes són nascudes a 
Catalunya. 

Pel que fa a la resta -més de 
15.000 persones-, n’hi ha més de 
8.000 nascudes en alguna altra 
població d’arreu de l’Estat espa-

nyol, mentre que prop de 7.500 
ho han fet a l’estranger. Actual-
ment conviuen a Blanes més de 
90 nacionalitats diferents i les 
més nombroses són, entre d’al-
tres, la marroquina, gambiana, 
romanesa, uruguaiana, italiana, 
senegalesa, argentina, russa, txe-
ca, dominicana i colombiana. 

Amb aquests precedents, és 
fàcil d’entendre que si es tracta 
d’organitzar un esdeveniment 
per mostrar en públic la riquesa 
cultural del municipi, pot comp-
tar amb un gran nombre d’in-
gredients. Això és el què pretén 

des de fa molt temps la Festa de 
la Diversitat, hereva de la Quin-
zena Intercultural, que s’organit-
za cada dos anys a Blanes. 

Un total de 9 entitats van 
aportar el seu granet de sorra 
amb sardanes, danses xilenes i 
de Bollywood, gospel, country, 
dansa africana i un llarg repertori 
que va fer allargar la vetllada fins 
quarts d’una de la matinada. 

Com és habitual, una de les 
activitats més concorregudes va 
ser la Mostra Gastronòmica, on 
es podien degustar plats d’arreu 
del món, que es venien al preu de 
0,50 € el tiquet. 

Al llarg de la vetllada també 
va haver moments per a la reivin-
dicació, protagonitzada per Stop 
Mare Mortum a través de Blanes 
Solidari –que va recordar la greu 
situació dels refugiats de Síria 
que encara batega-, així com per 
Amnistia Internacional. Aquesta 
ONG va convidar tothom qui es 
volgués afegir a la campanya que 
està fent actualment, on demana 
als congressistes dels Estats Units 
que frenin les polítiques contràri-
es als drets humans que està im-
pulsant l’administració Trump. yy

bLANes

L’Ajuntament de Blanes ha 
ampliat les línies de transport 
públic de viatgers i millora una 
de les ja existents. 

S’ha restablert la Línia 7, que 
es va haver de suprimir el 2009 
per la crisi econòmica, i s’han fet 
millores en la Línia 2, que uneix 
la Ciutat Esportiva amb la Ter-
minal d’Autobusos.

La Línia 7 enllaça la plaça 
Catalunya –al centre de la vila- 
amb el carrer Mercè Rodoreda 
–a la zona turística, al barri d’Els 
Pins-, i que inclou un total de 8 
parades. El servei ha començat el 
15 de juny i finalitzarà el 15 de 
setembre.

Per poder posar en marxa de 
nou aquesta línia, s’ha destinat 
una partida de més de 30.000 €, 
si bé s’ha de tenir en compte que 
d’aquesta quantitat se’n recupe-
raran els imports que resultin de 
la venda de bitllets que es facin 
durant aquests tres mesos.

Pel que fa a la Línia 2, després 
de recollir diferents demandes i 

peticions per ampliar el recorre-
gut, els serveis tècnics munici-
pals van dissenyar un nou traçat 
que ha comportat la substitució i 
ampliació de parades, així com la 
construcció d’una de nova.

El cost de les millores que 
s’han introduït aniran a càr-
rec del concessionari del servei, 
Transports Pujol, així com de 
partides de la Policia Local de 
Blanes. Es tracta de despeses 

menors, ja que s’ha hagut d’ins-
tal·lar rètols amb el recorregut, la 
senyalització de les parades, així 
com les de trànsit –majoritària-
ment, pintura- per indicar que 
es tracta d’un lloc d’aturada del 
transport públic de viatgers.

Actualment, Blanes disposa 
d’un total de 7 línies de trans-
port urbà de viatgers, de les quals 
dues d’elles són interurbanes. yy
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 La Flama va arribar en moto. Foto M.a. Comas

LLoreT de mAr

Un any més, l’Associació de 
Moters de Lloret ha fet arribar 
la Flama del Canigó a Lloret de 
Mar. Els moters es van reunir 
a la plaça de la Vila per anar 
fins a Vidreres a buscar la f la-
ma i traslladar-la com han fet 
aquests darrers anys fins a la 
població lloretenca. Hi van par-
ticipar aproximadament unes 
200 persones.

Un cop a Lloret, es va llegir 

el manifest commemoratiu de la 
diada i s’oferí coca i cava a tots 
els assistents. 

La matinada del 22 al 23 de 
juny, la Flama del Canigó es re-
nova al cim d’aquesta muntanya 
del Pirineu català i centenars de 
voluntaris i equips de foc la dis-
tribueixen arreu dels Països Ca-
talans seguint diverses rutes per 
tal d’encendre les fogueres de la 
nit de Sant Joan. Així comença, 
any rera any, la celebració d’una 

festa ancestral vinculada al sols-
tici d’estiu que és també un sím-
bol de germanor entre els territo-
ris de parla catalana.

reVeTLLA de sANT JoAN A 
CAN foNT

La visita teatralitzada, “Me-
mòries del passat de Can Font”, 
que s’està realitzant tots els diven-
dres de maig i juny, també es va 
oferir als assistents el divendres 
dia 23, amb motiu de la revetlla de 
Sant Joan. En aquest cas, acom-
panyada d’una degustació de la 
tradicional coca o d’una copa de 
cava al pati de la casa.

“Memòries del passat” és la 
nova visita teatralitzada que s’ha 
estrenat aquest any a Lloret i que 
s’ha pogut veure tots els diven-
dres dels mesos de maig i juny, 
exhaurint sempre localitats. A 
càrrec de l’actor lloretenc Joan 
Romà Ortiz i la guia Ana Peña. 
La visita convida al públic a visi-
tar les diferents estances de Can 
Font i, durant el recorregut, apa-
reixen diferents personatges que 
expliquen la història de la casa i 
els seus protagonistes. yy

bLANes

Aquest 2017, un total 9 enti-
tats juvenils, culturals, socials 
i esportives de Blanes han su-
mat esforços i, amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes, han or-
ganitzat una Nit de Revetlla Po-
pular. La festa va començar a les 
sis de la tarda i es  va allargar fins 
ben entrada la matinada.

Els més petits van encetar la 
celebració a la tarda amb l’ani-
mació infantil de Rialles, el Ta-
ller de Ninots i la Xocolatada –a 
càrrec de Creu Roja Joventut i 
Acció Solidària Mediterrània- i 
els Jocs d’Hoquei del Club Patí 
Blanes Atlètic. A quarts de 9, la 
Colla Gegantera va continuar 

amb l’animació, seguida per un 
dels moments més destacats de 
la vetllada. Des de fa uns anys, 
Acció Cultural Es Viver apro-
fita la celebració de la Revetlla 
de Sant Joan per fer l’entrega de 
La Flameta, una distinció que 
s’atorga a alguna entitat de Bla-
nes que s’hagi distingit pel seu 
treball envers la cultura popular, 
o bé que hagi significat un bene-
fici per a tot el municipi. Aquest 
2017 els membres d’Acció Cul-
tural Es Viver han decidit guar-
donar dues ONG que treballen 
amb un objectiu comú: defensar 
els drets de les persones refugia-
des.  Es tracta d’Acció Solidària 
Mediterrània (ASM) i Stop Mare 
Mortum.

L’altra moment culminant, 
el més esperat de la Revetlla de 
Sant Joan pel públic en general i 
la canalla en especial, és l’encesa 
de la foguera. La Colla de Diables 
Sa Forcanera es va encarregar 
de preparar l’ambient amb una 
sessió de percussió que va ser 
especialment apreciada pel pú-
blic. Des de fa uns anys, aquest 
instant va seguit per una encesa 
d’espelmes de l’Assemblea Naci-
onal Catalana, que aquesta vega-
da va dibuixar lumínicament la 
paraula Referèndum amb multi-
tud de llànties que es van encen-
dre al terra.

El sopar popular, a càrrec 
de l’Agrupament Escolta i Guia 
Pinya de Rosa, va ser el següent 
ingredient de la nit, que va conti-
nuar amb balls tradicionals amb 
la Colla de Diables. La darrera 
activitat va ser un concert a càr-
rec del grup Tutú-Kekè, reblat 
amb la música de PD’s. yy

revetlla lúdica i cultural

nit de Festa popular

Foguera al passeig de Blanes. Foto Yoyo

«els organitzadors van ser: 
Agrupament escolta, es 

Viver, Colla de diables sa 
forcanera, Colla gegantera, 

Creu roja Joventut, Acció 
solidària mediterrània, 

ANC, rialles i el Club Patí 
blanes Atlètic»
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bLANes

El nedador blanenc Guillem 
Pujol Belmonte, ha guanyat la 90 
Travessia al Port de Barcelona. En 
tot moment va anar al capdavant 
de la prova de 5 km. La victòria va 
ser en categoria absoluta i a més, 
va aconseguir el campionat de 
Catalunya de Fons.  Guillem Pu-
jol, que defensa els colors del CN 
Mataró, combina les proves en 
piscina i mar obert. Tot i la seva 
joventut ja acumula una gran ex-
periència a nivell català, estatal i 
internacional. yy

bLANes

La II Color Blanes X Runners 
ha comportat diversos canvis en 
relació a l’any passat. El recorre-
gut s’ha escurçat i ha passat de 5 
Km a 3. El 2016, el final de festa 
es va fer als antics camps de fut-
bol i enguany s’ha optat per fer-
lo a la platja central. 

Tal i com ja va passar ara fa 
12 mesos, les persones al·lèr-
giques podien participar sense 
problemes, ja que el tipus de pols 
de colors que es llençava al llarg 
del recorregut era innocu. yy

El CF lloret prepara la 
temporada 2017-18

nova victòria

pluja de colors

President i cos tècnic. Foto CF Lloret

Guillem Pujol rebent la copa de mans del president de la Federació de Natació. Foto G. Pujol

moisÉs gArCÍA - LLoreT de mAr

El Club de Futbol Lloret està 
preparant el seu setè any consecu-
tiu a la Primera Catalana.

Després d’igualar la millor 
temporada a la Primera Catalana 
des del darrer ascens, el Club de 
Futbol Lloret ja té la vista posada 
en el mes d’agost, en què iniciarà 
els entrenaments de pretempora-
da. Ho farà de nou a les ordres 
d’Edu Urdiales, que ha acceptat 
l’oferta de renovació de l’entitat 
per seguir dirigint l’equip per 
setè any. La resta del cos tèc-
nic, però, presenta cares noves 
amb dos exjugadors de l’entitat: 
Albert Batllosera serà el segon 
entrenador i Àlex Bertran farà 
les funcions de preparador físic. 
Aquest canvi ha estat causa de 
les baixes, per motius laborals, 
de Pere González i Micky Gon-
zález, que fins ara compartien 
banqueta amb Urdiales.

 
Pel que fa a la plantilla, aquest 

estiu no hi haurà una rentada de 

cara tan pronunciada com la que 
es va produir en l’anterior. L’equip 
seguirà comptant amb la seva co-
lumna vertebral, amb futbolistes 
importants com Jordi Valls, Jordi 
Tuscà, Xavi Aparicio, Raúl Calvo 
o Josep Maria Majó, entre d’altres.

En total, segueixen 14 juga-
dors de la temporada passada. A 
més, de dos juvenils que acaben 

la seva etapa de formació, Albert 
Massegú i Josep Velis, que tindran 
l’oportunitat de fer la pretempora-
da i convèncer Edu Urdiales. Pel 
que fa als fitxatges, l’equip s’ha re-
forçat amb el porter Francesc Gurt 
(UE Can Gibert), l’extrem Bukary 
Marena (CD Blanes), el davanter 
Rubén Martínez “Peke” (UE Lla-
gostera B) i Marc Sánchez i Nil 
Victòria (CD Palafolls). yy

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 089 090

Final de festa a la platja. Foto Yoyo
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2n torneig interescolar d’Escacs 

Blanes capital mundial de 
la vela, classe Europe

bLANes

El torneig l’ha organitzat el 
Club d’Escacs Marítim de Blanes 
amb la participació de deu escoles 
de Blanes, Lloret, Palafolls i Mal-
grat de Mar. Un cop feta la fase 
prèvia a les escoles, que va reu-
nir uns 150 jugadors i jugadores, 
la fase final s’ha jugat a la Ciutat 
Esportiva de Blanes. Hi havia 38 
jugadors repartits en tres catego-
ries: Sub-8, Sub-10 i Sub-12.

Joan Romero, vocal del club 
organitzador, explica que l’enti-
tat es va crear ara fa 2 anys, “amb 
l’objectiu d’ensenyar a jugar a es-
cacs a la mainada. És un joc que 

es podria comparar amb la vida 
quotidiana. Va molt bé pel desen-
volupament de la canalla”.

Els tres guanyadors de cada 
categoria van rebre un trofeu i 
tots els participants, una medalla.

Podis

En la categoria SUB-8, la 
guanyadora va ser Mar Alániz 
(guanyant totes les partides) de 
l’Escola Pere Torrent (Lloret de 
Mar). En segon lloc va quedar en 
Guillem Calvo de l’Escola Qua-
tre Vents (Blanes) i la tercera po-
sició va ser per a Màxim Levin, 
també de l’Escola Pere Torrent.

En la categoria SUB-10, el 
guanyador va ser l’Oriol Ga-
llardo, de l’Escola Cor de Maria 

(Blanes). En segon lloc va quedar 
l’Arnau Roselló, de l’Escola Mas 
Prats (Palafolls) i en la tercera 
posició, en Daniel Romero, del 
Cor de Maria. 

La primera posició de la cate-
goria SUB-12 va ser per en David 
Gay, de l’Escola Pompeu Fabra 
(Lloret de Mar). La segona, per 
a Àlex Rueda, de l’Escola Cor de 
Maria (Blanes). I la tercera per en 
Pau Magro, de la Roureda (Tor-
dera). Molts dels finalistes i gua-
nyadors són membres del Club 
d’Escacs Marítim. yy

bLANes

De l’1 al 12 de juliol, Blanes 
ha estat la capital mundial de la 
vela en la classe Europa a través 
del Costa Brava World Champi-
onship Europe Class. El primer 
cap de setmana de juliol, van ar-
ribar al Club Vela Blanes, orga-
nitzador de les regates, els pri-
mers navegants d’arreu del món, 
que ja es van fer a la mar per a la 
primera etapa de la competició. 

Es tractava de l’Open Week, 
la primera fase que s’allargà 
fins al dia 5. Eren els esportis-
tes que no havien accedit en-
cara al campionat tancat, que 

s’ha celebrat del 7 al 12 de juliol. 
Durant aquesta primera etapa 
participen més d’un centenar 
d’esportistes, que lluitaven per 
obtenir alguna de les 40 places 
pel mundial a les què encara po-
dien optar. 

El campionat ha reunit a 
Blanes més de 300 esportistes, 
els millors regatistes d’arreu del 
món, que provenen d’una vinte-
na de països com ara Dinamar-
ca, Finlàndia, Brasil, Veneçuela, 
Suècia, Colòmbia, França, Itàlia 
i Alemanya, entre d’altres. Al 
mateix temps, mou gairebé un 
miler de persones entre regatis-

tes, entrenadors, tècnics, fami-
liars i acompanyants, i s’espera 
que generi un impacte econòmic 
d’un milió d’euros, aproxima-
dament. 

Amb l’organització d’aquest 
esdeveniment mundial, el Club 
Vela Blanes enfilarà el seu 75è 
aniversari el pròxim 2018 i, per 
afegit, la ciutat de Blanes està 
sent el centre d’atenció indiscu-
tible per als amants de la vela i 
per a la premsa especialitzada 
a nivell internacional que s’ha 
acreditat per cobrir-lo. Ha es-
tat l’esdeveniment esportiu més 
destacat de la temporada. yy

«hi han participat escolars 
de blanes, Lloret, Palafolls i 

malgrat de mar»

«La fase final la van disputar 
38 jugadors repartits en tres 

categories: sub-8, sub-10 i 
sub-12»

La fase final es va jugar a la Ciutat esportiva. Foto Yoyo

Camp de regates amb Sant joan de fons. Foto alfred Farré CVB
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bLANes

L’AgeNdA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLoreT AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

MINICLUB
FINs a L’11 de seteMBre
ParC d’estIU deL PasseIg de 
s’aBaNeLL : 10  - 13.30 h

Festa de L’esCUMa: Dimecres i 
dissabtes de 17 a 18.30 h

taLLers INFaNtILs: Plaça dels 
Països Catalans de 18 a 21 h

deL 22 aL 28
Festa MaJOr saNta aNNa

47è CONCUrs de FOCs 
d’artIFICI de La COsta BraVa
I trOFeU VILa de BLaNes
(Consultar pàgines especials de 
La MARINA)

dIa 13
CaNtada d’HaVaNeres. 
grUP POrt BO
Restaurant Cala Bona. 22 h

dIa 14
FestIVaL de PatINatge
Fundació Patinatge Artístic 
Blanes. Ciutat Esportiva Blanes. 
19 h.

dIes 15 I 16 
tOrNeIg FUtBOL PLatJa 
BLaNes 2017
Atlètic Blanes / CD Blanes
Platja de Blanes.

dIa 15
NIt de L’esPOrt
Ciutat Esportiva. A les 18.30 h

dIa 15
VIsIta gUIada rUta 
VesCOMtes de CaBrera
Inscripció prèvia al 972 33 03 48 
o turisme@blanes.cat. 20 h

deL 21 aL 12 d’agOst
eXPOsICIÓ: La PLatJa de 
BLaNes. eVOLUCIÓ I FUtUr
Centre d’Estudis Avançats i Arxiu 
Municipal. Sala García-Tornel

deL 21 aL 30 
eXPOsICIÓ FOtOgrÀFICa
El Càmping, un estil de vida
Plaça Càmpings.

dIa 29
CaNtada d’HaVaNeres 
POPULar. Port

BIBLIOteCa COMarCaL
de L’1 de JULIOL aL 31 d’agOst
BIBLIOPLatJa
(davant dels gronxadors de la 
platja del centre).

BIBLIOVaCaNCes HOteL 
BIBLIOteCa: Unes vacances de 
por, activitat de promoció de la 
lectura per a nens i joves.

de L’1 aL 31 d’agOst
eXPOsICIÓ: LLIBres Verges, 
exposició de llibres que no 
han sortit mai en préstec de 
la Biblioteca. Al Vestíbul de la 
Biblioteca.

deL 3 aL 28
eXPOsICIÓ PrUdeNCI 

BertraNa. L’ideari bàrbar. 
Aurora Bertrana, el virus de 
l’aventura. Diputació de Girona. 
#any Bertrana. Al Vestíbul de la 
Biblioteca

PrIMer CasINO de BLaNes
dIa 13
Conferència 20:20. esBart 
JOaqUIM rUyra / COLLa 
sardaNIsta sa PaLOMera

dIa 20
Conferència: 20:20. Àrea 
COaCHINg BLaNes

assOCIaCIÓ estIMeM Les 
erMItes de BLaNes
Visites a l’ermita de St. Joan 
(diumenges 10 - 13 h).

dIes 12 I 13
FestIVaL FIestaLòNIa
Música-dansa. Plaça Pere 
Torrent. 21-23.30 h

dIa 12
MÚsICa d’aCOrdIÓ
A càrrec de Koninklijke 
Accordeonvereninging Hoger 
Streven. Plaça de la Vila. 21 h

dIa 13
rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip. 
Oficina de Turisme. Preu: 5 €

VIsIta: CrIM aL MUseU. 
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

deL 14 aL 16
FESTES DEL MAS BAELL-CAN 
CarBÓ

dIa 14
FIra aLIMeNts artesaNs
Plaça de la Vila. 16  - 22.30 h

CINeMa: “Cars 3”
Teatre de Lloret. 18 h

rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (FR)
Museu del Mar. 18.30 h. Inscrip. 
Oficina de Turisme. Preu: 5 €

FestIVaL tOdes: Música-dansa. 
Plaça de la Vila. 20 h

JardINs: “HIstòrIes de 
PEL·LÍCULA”. Jardins de Santa 
Clotilde. 21 h. Inscrip.: Museu del 
Mar. Preu: 5€/2,50 €

esPeCtaCLe de Carrer: “eL 
Metre”. Platja de Fenals. 21 h

dIa 15
II NIgHt traIL
Cursa nocturna de trail - fira del 
corredor. 7km / 16km. Passeig 
Jacint Verdaguer. 9  - 23 h

CINeMa: “Cars 3” 
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: sHeNFIeLd sCHOOL
Plaça Pere Torrent. 19 h

VIsIta NOCtUrNa a CaN 
FONt. Museu del Mar. 21 h / 
Preu: 5/2,50 €

MUSICA BANDA-BALL
Roca d’en Maig. 21 h

NIts de JaZZ: Hotel Delamar. 22 h

sardaNes COBLa
JOVENÍVOLA DE SABADELL 
Plaça de l’Església. 22 h

dIa 16
CINeMa: “Cars 3”
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: CHUrstON 
Ferrers sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

dIa 17
CINeMa: “Cars 3”. 
Teatre de Lloret. 18 h

CONCert: MaLtON sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

FestIVaL tOdes
Música-dansa
Roca d’en Maig. 20 h

CINeMa: “Bert”
Homenatge a Fermí Reixach
Teatre de Lloret. 21.30 h

dIa 18
CONCert: CWMtaWe sCHOOL
Plaça de la Vila. 19 h

dIa 19
COrreFOC. Museu del Mar. 
Roca d’en Maig. 22 h

dIa 20
rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h
Inscrip.: Oficina de Turisme.
Preu: 5 €

VIsIta: CrIM aL MUseU. 
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €

CINeMa de Festa MaJOr: 
“estIU 1993”
Teatre de Lloret. 21 h

dIa 21
CINeMa: “trOLLs”
Teatre de Lloret. 18 h

FeM UNa Festa. Amb Jordi 
Tonietti. A partir de 2 anys.
Pati Sala Infantil-Casa Cultura. 
18.30 h

LICeU a La FresCa
Retransmissió directe des del 
Liceu de l´òpera “Il Trovatore” 
de Giuseppe Verdi. Plaça Pere 
Torrent. 22 h

FIra aLIMeNts artesaNs 
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

rUta INdIaNa+CaN 
FONT+DAIQUIRI (FR)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip.: 
l’Oficina de Turisme. Preu: 5 €

JardINs: “HIstòrIes de 
PEL·LÍCULA”Jardins de Santa 
Clotilde. 21 h / Inscrip.: Museu 
del Mar. Preu 5€/2,50 €

CINeMa dOCUMeNtaL
saNta CrIstINa
Teatre de Lloret. 21 h

dIa 22
CLON FestIVaL
Roca d’en Maig. 22.15 h

Festa MaJOr de saNta 
CrIstINa
Consultar pàgines especials
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dIa 13
Tordera
L’aLtre CLaVé: CeNdres. 22 h 
a la Plaça Miquel Martí Pol. 

Palafolls
CONCert. BaNda 
d‘aCOrdIONs KONINKLIJKe 
aCCOrdeONVereNIgINg 
HOger streVeN. A la gespa del 
Casal d‘Avis, a les 20 h.

dIa 14
Calella
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a CÀrreC d‘aLeHOP 
PrOdUCCIONs. 17 h, al passeig 
de Manuel Puigvert.

HOra deL CONte. 19 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

aCtUaCIÓ BaNda MaLtON 
sCHOOL deL regNe UNIt. 
19 h, a la plaça de l’Església.

CONCert IMMIgraNt, 
aMB IrIe sOULJaH. Dins la 
programació de NEC’17.
22 h, al Far.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL 
CarMe. De les 9 a les 03 h.  
Plaça del Carmen.

rOda d‘eNergIa aNgèLICa. 
A càrrec de Mayka López. A les 
20 h. c/ Joan Maragall, 19.

Tordera
PreseNtaCIÓ de La NOVa 
PrOgraMaCIÓ deL teatre 
CLaVé. 20 h

aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La COBLa CIUtat de gIrONa. 
A la plaça de l’Església. 22 h

Malgrat de Mar
Festa aaVV de LLeVaNt

dIa 15
Calella 
CUrs d´eNseNyaMeNt de 
BaLLar I rePartIr sardaNes 
18 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

sardINada I CaNtada 
d’HaVaNeres. 21 h, a 
l’esplanada annexa al Camp de 
Futbol de Mar.

Tordera
Xerrada I OBserVaCIÓ 
aMB teLesCOPIs de JÚPIter, 
satUrN I CeL PrOFUNd a 
HOrtsaVINyÀ. 20 h.

BaLLs tradICIONaLs a La 
PLaça de L’esgLésIa, a càrrec 
de Se’n fa una. 22 h.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL 
CarMe. De les 9 a les 03 h.
Plaça del Carme

397 PINeda FestIVaL.
FESTIVAL DE hIP-hOP I 
CULtUra UrBaNa. De les 10 a 
les 02 h. Platja dels Pins

PINeda ressONa! 17 I La 5a 
trOBada de PerCUssIÓ
De les 15 a les 02 h. Inici a la 
plaça del Mar

VII FestIVaL de PatINatge 
ARTÍSTIC

CAMPEONAT FEMENÍ DE 
PetaNCa. 12 hores de petanca 
en la modalitat de tripletes
formades.

MeLés NOCtUrNes de 
PetaNCa eN La MOdaLItat 
de dUBLetes MONtades

Malgrat de Mar
FIra d’estIU. Tarda i nit av. 
Bon Pastor. Productes artesanals 
i espai gastronòmic local i food 
trucks.

Festa aaVV de LLeVaNt

dIa 16
Calella
NETEJA DEL FONS MARÍ DE 
CaLeLLa. 10 h, a la platja de 
Garbí.

aUdICIÓ de sardaNes. A 
càrrec de la Cobla Premià. 19.30 
h, al passeig de Manuel Puigvert.

Tordera
CONCert COMMeMOratIU 
40 aNys deL rUsC “reLOad”, 
aMB tHe gOsPeL VIU CHOIr. 
A les 19 h al Teatre Clavé.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI deL CarMe

sardaNes a PLaça Les 
MèLIes. 19.30 h.

Malgrat de Mar
FIra d’estIU. Tarda i nit av. 
Bon Pastor. Productes artesanals 
i espai gastronòmic local i food 
trucks

BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Ciutat de Granollers

Palafolls 
Festa deL CONtraPÀs. A 
l‘antiga escola de Sant Genís, a 
les 19 h. Ball folk amb danses per 
ballar en grup i ballada popular 
del Contrapàs de Sant Genís, 
amb música a càrrec del grup 
Cobla Mínima.

dIa 17
Calella
CONCert BaNda MÚsICa. 
21 h, passeig Manuel Puigvert.

dIa 18
Tordera
dIsCOVery tIMe a La 

BIBLIOteCa! Llegim, descobrim 
i aprenem. 18.30 h.

dIa 19
Tordera
FestIVaL MULtIPOLar: 
d’aMOr I de MOrt.
a càrrec de Jordina Biosca. 
21:30 h a la Biblioteca de Tordera

Pineda de Mar
BaLL d‘estIU
Plaça Espanya, 19:30 h

Palafolls
Xerrada. eXerCICIs 
aBdOMINaLs HIPOPressIUs. 
Al Casal de la Dona, a les 10 h. 

taLLer. PINZeLLades de 
CataLÀ. 
A la Biblioteca Enric Miralles, a 
les 19 h. Es treballarà el Poema 
Taronja, de Josep Palau i Fabre.

dIa 20
Tordera
L’aLtre CLaVé: daNseU, 
daNseU, MaLeïts! 
Nit de dansa clàssica, flamenca, 
contemporània i claqué. 
22 h a la plaça Miquel Martí i Pol

dIa 21
Calella 
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a càrrec de Divertiventum. 17 h, 
al passeig de Manuel Puigvert.

CONCert BaNda de MÚsICa 
LyMM HIgH sCHOOL 
del Regne Unit. 19 h, a la plaça 
de l’Església.

CONCert Os POLar, amb 
Quimi Portet. 22 h, al Far.

eMIssIÓ eN dIreCte de 
L’òPera “IL trOVatOre”
en col·laboració del Gran Teatre 
el Liceu i l’Aula d’Extensió 
Universitària. 22 h, a la Sala 
Mozart.

Tordera
aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La PrINCIPaL de BaNyOLes. 
A les 22h a la plaça de l’Església.

LICeU a La FresCa “IL 
trOVatOre”. 
A les 22 h des de la plaça de la 
Concòrdia. 

Pineda de Mar
HOra deL CONte: et 
MeNJadé, I aLtres CONtes de 
LLOPs. A càrrec de Natatxa Frutos. 
Biblioteca Serra i Moret. 18 h.

LICeU a La FresCa: “IL 
trOVatOre“. Plaça Espanya 22 h.

arts d‘estIU: CONCert de 
rOsarIO. A les 22 h. Nou Espai 
Arts d‘Estiu.

dIa 22
Calella
CUrs d´eNseNyaMeNt de 
BaLLar I rePartIr sardaNes.

24 HOres de teNNIs I PÀdeL. 
21 h, a les instal·lacions del Club 
Tennis Calella.

reVetLLa de saNt JaUMe, 
sOPar I CONCUrs de 
FaNaLets. 21 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

aUdICIÓ de sardaNes a càrrec 
de la Cobla Contemporània. 22 h.

Tordera
30a PLaNtada I CerCaVILa de 
gegaNts. A les 18 h.

40è aNIVersarI de L’esPLaI 
A les 22 h. Concert a la plaça de 
l‘Església a càrrec de la Banda de 
Palafolls.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI de Les 
CreUs. De les 9 a les 03 h.
Plaça de les Creus

6a regata de LLagUt a 
PINeda de Mar. Mostra i 
exhibició de llagut. Teoria i 
pràctica de rem. Platja de Pineda, 
entre l‘Estació i l‘antic Club 
Nàutic. 11 h

La PetIta d‘estIU: “CONtes 
eMPaPerats I PersONatges 
esBOJarrats”. Titelles a càrrec 
de Cia. Alma i la Mar de Contes.
Pati Can Comas. 19 h

25a sardINada POPULar 
I CaNtada de HaVaNeres. 
Finalitzant amb actuacions de 
música ballable a Marea de fi de 
festa. Platja de Pineda 20 h

dINs La CeLeBraCIÓ deL dIa 
deL CLUB de PetaNCa: 
Melé social i sopar

Palafolls
IX MOstra LIterÀrIa de 
PaLaFOLLs. A la Biblioteca Enric 
Miralles, a les 12 h. Veredicte i 
repartiment de guardons.

dIa 23  
Calella
aUdICIÓ de sardaNes
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
Festes deL BarrI de Les CreUs 
teatre.  “eL FLOrIdO PeNsIL”.  
Companyia del Centre Cultural i 
Recreatiu. A les 19 h. Sala Gran CCR

sardaNes
19.30 h. a la plaça les Mèlies

Malgrat de Mar
BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Iluro

dIa 24
Tordera
MIssa de L’aPLeC de saNt 
JaUMe. A l’ermita St. Jaume. 13 h.
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mAresme AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

L’AgeNdA

dIsCOVery tIMe a La 
BIBLIOteCa! 
Llegim, descobrim i aprenem. 
Per a nens i nenes d’entre 6 i 12 
anys. A la Biblioteca. 18.30 h.

HOra deL CONte:  atZars, 
CONtes Per VOLar
A càrrec de Sherezade Bardajía a 
la Biblioteca. 19 h

dIa 25
Palafolls
sOrtIda eN BICICLeta aLs 
FOCs de BLaNes. 
Sortida des de la gespa del Casal 
d‘Avis, a les 20:30 h. Per gaudir 
dels focs mentre feu el sopar, 
que us haureu emportat des 
de casa.

dIa 26
Tordera
FestIVaL MULtIPOLar: eLs 
HerOIs d’eN BertraNa. 
A càrrec del torderenc Joan 
Borrell. 21:30 al Parc Prudenci 
Bertrana

Pineda de Mar
BaLL d‘estIU
Plaça Espanya. 19:30h

dIa 27
Calella 
reVetLLa aMB MÚsICa, 
BaLL I BOtIFarrada a PreUs 
POPULars. 19.30 h, al Passeig 
de Manel Puigvert (monument 
de la Sardana).

Tordera
PeIXera INFaNtIL I PeIXera 
de NIt (amb sopar per tothom 
qui vulgui). Al parc Prudenci 
Bertrana. A partir de les 17.30 h. 

Pineda de Mar
LaBOratOrI de LeCtUra: 
eL MÓN de La NIt, a càrrec 
de Natatxa Frutos. Biblioteca M. 
Serra i Moret. 18 h

dIa 28
Pineda de Mar
arts d‘estIU: raMON 
MIraBet + La PegatINa. 
Nou Espai Arts d‘Estiu, 22 h.

CINeFOrUM. 
c/ Joan Maragall, 19. A les 20 h.

Calella 
aCtUaCIÓ Per a La MaINada 
a càrrec de Giraevents. 17 h, al 
passeig de Manuel Puigvert.

23es hAVANERES DE PEQUÍN 
aMB eLs CreMats I eLs 
PesCadOrs de L’esCaLa. 
21.30 h, a la riera de Capaspre.

“NOtte d’OPera” CONCert 
dedICat aL MÓN de L’òPera 
aMB L’ OrqUestra I COr 
sIMFòNICa HarMONIa. 
6a Temporada Lírica Ciutat de 
Calella i el Nec’17. 22 h, al pati 
de l’Escola Pia.

Tordera
aUdICIÓ de sardaNes aMB 
La COBLa COsta BraVa. A la 
plaça de l’Església. 22 h.

dIa 29
Calella
INICI deL X tOrNeIg 
INterNaCIONaL 
ZONa tt I trIOPeN de 
teNNIs taULa de CaLeLLa

CUrs d´eNseNyaMeNt 
de BaLLar I rePartIr 
sardaNes. 18 h, al passeig de 
Manuel Puigvert.

23a NIt MarINera a 
BeNeFICI de La CreU rOJa.
21 h, al pg. de Manuel Puigvert. 

Tordera
BaLLs tradICIONaLs a La 
PLaça de L’esgLésIa, a càrrec 
de La Sonsoni. 22 h

Pineda de Mar
CAMPEONAT MASCULÍ DE 
PetaNCa. 12 hores de petanca 
en la modalitat de tripletes
formades. Pistes del Club de 
Petanca

tradICIONaL BereNar aVIs 
a.VV. Les CreUs

teatre. “eL FLOrIdO PeNsIL“. 
A càrrec de la Companyia del 
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19 h. Sala Gran del CCR

reVetLLa POPULar a.VV. 
CaN FeLIU de MaNOLa

Palafolls
sardaNes. V aPLeC 
de PaLaFOLLs MarIa 
saBatera. Al Forum Palatiolo, 
a les 20 h. Amb les cobles de 
Palafolls, Granollers i La Flama 
de Santa Coloma de Farners.

dIa 30
Calella
19.30 h, al passeig de Manuel 
Puigvert, audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Marinada.

Pineda de Mar
teatre. “eL FLOrIdO PeNsIL“. 
A càrrec de la Companyia del 
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19.00 h. Sala Gran CCR

sardaNes
Plaça Les Mèlies. 19:30 h

Malgrat de Mar
BaLLada de sardaNes
20.30 h Parc de Can Campassol
Cobla Palafolls

CaLeLLa: eXPOsICIONs I 
aCtIVItats

MUSEU-ARxIU MUNICIPAL 
JOseP  COdINa I BagUé
(c. Escoles Pies, 36) Col·lecció 
permanent. Fins al 7 de 
gener de 2018. Exposició 
“Complements de moda, 1850-
1950”. Organitzada pel museu.

saLa d’eXPOsICIONs de 
L’aJUNtaMeNt VeLL (pl. 
Ajuntament, 1-3) Fins al 
3 de setembre. Exposició 
“Dominica Sánchez. Perfils 
d’ombra, escultures i dibuixos”. 
Organitzada per l’Ajuntament de 
Calella. Comissariat a càrrec de 
Josep Casamartina.

MUseU deL tUrIsMe (c. Sant 
Pere, 122-140). Fins al 15 de 
setembre. Exposició “Marroc, 
de Foto-Film Calella (1996)” i 
“Etiòpia, un viatge a les tribus 
de la Vall del riu Omo” de 
Quim Botey (2016). Col·labora 
l’Ajuntament de Calella i el 
Museu de Calella.

CeNtre d’INterPretaCIÓ 
deL Far de CaLeLLa (carretera 
N-II, km 666). Horari: de dimarts 
a diumenge de 17 a 21 h.

reFUgI aNtIaerI deL ParC 
daLMaU (Parc Dalmau)
Horari: de dimarts a diumenge 
de 17 a 21 h.

CaPeLLa de saNt qUIrZe I 
saNta JULIta
Horari: dijous de 17.30 a 20 h. 
Diumenge d’11 a 13 h.
Preus: entrada gratuïta.

PINeda de Mar: aLtres 
aCtIVItats

eXPOsICIÓ: “de L’aUra 
PersIsteNt”. Exposició de 
pintura contemporània amb 
obres de Josep Maria Avilés, 
Anna Comellas, Uwe Geest, 
Lluís Ivern, Manel Marzo-Mart, 
Adelaida Murillo, Agustí Penadès 
i Pilar Perdices, i el suport del 
filòsof i crític d’art Arnau Puig.
Lloc: Fundació Tharrats. Del 17 
de juny al 17 de setembre

BIBLIOteCa M serra I MOret

BIBLIOestIU. Del 3 al 31 de 
juliol. Cada dia de 18 a 20 h

VIatJa aMB eL PassaPOrt 
d’eN gèNIUs!  
Vine a buscar el teu. Llegir té 
premi. Del 3 al 31 de juliol. 

reCOLLIda d’aLIMeNts dINs 
de La CaMPaNya La FaM NO 
Fa VaCaNCes. 
Del 3 al 31 de juliol.

eXPOsICIÓ FOtògraFs de 
PINEDA-TOT AMB DRAGUT 
Amb la col·laboració de 
Cinemart. Del 3 al 14 de juliol

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL a 
L’aBOrdatge!
Un munt de contes i llibres 
sobre pirates.
Dels 3 al 14 de juliol

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“PeIXOs qUe eNs POdeM 
trOBar aqUest estIU”.
Segona planta. Del 3 al 31.

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“VeNCeNt La CaLOr”. 
Segona planta. Del 10 al 31. 

eXPOsICIÓ dOCUMeNtaL 
“Les NOstres Festes”. 
Segona planta. Del 17 al 31. 

eXPOsICIÓ de PINtUres: 
OBres aL LLarg deL teMPs, 
a càrrec de Joan Fàbregas. Del 
18 de juliol a l’1 d’agost.

BIBLIOteCa POBLeNOU

eXPOsICIÓ: 75 aNys deL 
NaIXeMeNt de L’aCtOr 
HarrIsON FOrd.
Del 10 al 31 de juliol

eXPOsICIÓ: “dIa 
INterNaCIONaL de 
NeLsON MaNdeLa”. 
Fins el 31 juliol

eXPOsICIÓ: “200 aNys de La 
MOrt de JaNe aUsteN”.
Fins el 31 juliol
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rodALies AuTobusos

tRANsPORts PÚblics

 bLANes  - bArCeLoNA (renfe)

FEiNERs

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

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  - giroNA (Renfe)

FEiNERs (transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 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 9.45 10.45 11.37 12.37 15.44

16.44 17.37 18.42 19.44 22.13 -

- - - - - -

FEstius (directes) 8.45 14.44 20.45

 giroNA (Estació de bus) - LLoreT de mAr

FEiNERs (totes les parades)

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

dissAbtEs , diuMENGEs i FEstius

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

sEMidiREctEs (Girona - Vidreres - lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45

12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30

20.00 20.30 22.00 - - - -

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  bArCeLoNA (Aeroport del Prat) - bLANes (Estació)

10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15

18.15 20.15 22.45 - - - -

 bLANes (Estació) - bArCeLoNA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 7.00 9.30 13.00 15.45

17.00 19.00 - - - - -

 LLoreT de mAr- bLANes (centre)

FEiNERs 7.15 - 21.15 cada 15 min 22.15 23.15 0.15

FEstius 7.15 - 21.15 cada 20 min

 bLANes (centre) - LLoreT de mAr

FEiNERs 7.00 - 21.45 cada 15 min 22.45 23.45 -

FEstius 7.00 - 21.40 cada 20 min

 LLoreT  - bLANes (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

bLANes (Estació Renfe) -  LLoreT 

7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLoreT de mAr (Estació de bus)  - giroNA

FEiNERs (totes les parades) 6.15

8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

sEMidiREctEs (lloret de Mar - Vidreres - Girona)

7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45

13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15

22.45 - - - - - - -

dissAbtEs, diuMENGEs i FEstius

7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30

20.30 21.30 - - - - - -

bLANes (Estació de bus)  - giroNA (Estació de bus)

FEiNERs

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.50 -

dissAbtEs FEiNERs 9.00 15.50 -

LLoreT de mAr (Estació de bus)  - bArCeLoNA

2.30 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8.45 9.30

9.45 10.45 11.15 11.30 12.45 14.00 15.00 16.00

17.00 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 -

bArCeLoNA - LLoreT de mAr (Estació de bus) 

7.45 8.45 9.45 10.00 11.00 11.45 12.00 12.45

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15

20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45 0.25 -

 giroNA (Estació de bus) - bLANes (Estació de bus)

FEiNERs

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 -

dissAbtEs FEiNERs 13.15 19.00 -

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 - - -

 bLANes (Estació) - bArCeLoNA (Estació del Nord)

7.00 9.30 10.00 14.30 17.00 19.00 -

 bArCeLoNA (Estació del Nord) - bLANes (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.25 - -
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Farmàcies de guàrdia
bLANes

LLoreT

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Juliol - Agost

Juliol - Agost

fArmàCiA AdeLL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
fArmàCiA PuJoL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
fArmàCiA oms
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
fArmàCiA bArTriNA
Av. joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
fArmàCiA suredA-CAsAmor
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
fArmàCiA rAmoN
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
fArmàCiA TuroN
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
fArmàCiA moreLL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
fArmàCiA guiLLem
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
fArmàCiA grimA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
fArmàCiA ALTimir
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

fArmàCiA mAriA TibAu
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
fArmàCiA e. giLAberT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

grimA 
ALTimir 
AdeLL 
AdeLL 
PuJoL / rAmoN 
oms / PuJoL
bArTriNA
suredA-CAsAmor
rAmoN
TuroN 
moreLL
guiLLem / PuJoL / rAmoN
grimA 
ALTimir 
AdeLL 
AdeLL 
PuJoL 
oms
bArTriNA / PuJoL / rAmoN
suredA-CAsAmor
rAmoN
TuroN 
moreLL
guiLLem
grimA 
ALTimir / PuJoL / rAmoN 
AdeLL 

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

1
2
3
4
5
6
7

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

eCoNomiA LoCAL

33a temporada de Water World

mar de Copes, músic club 

Hamburgueses gourmet

una de les 30 atraccions del parc

Logo Mar de Copes

en toni i la Maite, responsables de Mt FaCtOrY

LLoreT de mAr

El parc aquàtic de Lloret de 
Mar disposa de 140.000 m2 de 
superfície i més de 30 atraccions. 
Entre les novetats d’aquest 2017, 
hi ha la millora en el control 
d’accessos via empremta digital, 
telèfons mòbil o codi QR, entre 
d’altres opcions. També s’ofe-
reix WIFI gratuït a bona part 
del parc. Seguint amb les noves 
tecnologies, també hi ha la pos-
sibilitat de rebre informació via 
Whatsapp, cada dia de 9 a 19 h.

Si fa uns anys el públic era 
majoritàriament estranger, en 
aquests moments pràcticament 
es reparteix a parts iguals entre 
el nacional i l’estranger. La tem-
porada s’allargarà fins al 17 de 
setembre. yy

bLANes

Mar de Copes és un nou es-
pai per gaudir de la bona música 
i la millor companyia. Situat en 
un indret on ja hi havia hagut un 
local de referència a les nits bla-
nenques (Abaco), ha nascut amb 
ganes d’agradar i oferir una pro-
posta diferent. 

L’equip del Mar de Copes tre-
balla perquè les nits es facin cur-
tes i divertides. No pots deixar 
de provar els seus còctels i com-
binats prèmium. Obert les nits 
de divendres i dissabtes. Mar de 
Copes està situat a l’Avinguda 
Mediterrani, 24 (Blanes). yy

bLANes

Novetat gastronòmica a Bla-
nes. Hamburgueseria MT FAC-
TORY ofereix qualitat i sabor en 
una àmplia carta d‘hamburgue-
ses de vedella, pollastre i fins i tot, 
veganes. Les croquetes són una 
altra de les seves especialitats. 
En Toni i la Maite compleixen el 
seu somni de gaudir preparant 
els plats que satisfaran els pala-
dars més exigents, sempre amb 
productes naturals de màxima 
qualitat.

L’hamburgueseria MT FAC-
TORY està situada al carrer Mas 
Enlaire 19, molt a prop del Mer-
cat: www.mtfactory.es. 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.

m. CAbAÑAs / m. TALLAdA 
J. mArTÍNeZ / A. mArTÍNeZ
fàbregAs / m. TALLAdA 
e. TALLAdA 
TibAu / A. mArTÍNeZ
CàNoVes
m. TALLAdA
borràs / C. CAbAÑAs
LLAdó
i. esPiNeT / CàNoVes
mAseTe / LLAdó
s. morerA / m. TALLAdA
e. giLAberT / e. TALLAdA
A. mArTÍNeZ
PerPiNyà / s. morerA
C. CAbAÑAs
mAZó / e. TALLAdA
m. CAbAÑAs / A. mArTÍNeZ
J. mArTÍNeZ / C. CAbAÑAs
fàbregAs / m. TALLAdA 
e. TALLAdA
TibAu / C. CAbAÑAs
CàNoVes
m. TALLAdA
borràs / CàNoVes
LLAdó / A. mArTÍNeZ
i. esPiNeT / LLAdó
mAseTe / s. morerA
s. morerA

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

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

13:15 a 16:30 (migdia)
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ANuNCis Per PArAuLes PuNts dE distRibució dE LA mAriNA

bLANes LLoreT de mAr

 1 Verdures moNTeLLs
Plaça Verdures

 2 eVeNTiA Press
carrer Esperança

 3 CAfeTeriA bACChio
Plaça theolongo bacchio

 4 XALoC Perfumeries
carrer Ample

 5 ferreTeriA mesTrAL
carrer Raval

 6 fAmiLy deNT
carrer de la Fe

 7 e.s. sANTA ANNA
carrer Anselm clavé

 8 CAPrAbo
carrer lleida

 9 fArmàCiA NArCÍs PuJoL
Plaça Verge del Pilar

 10 PAsTisseriA mAriNA
Avinguda de catalunya

 11 fArmA sALuT
Avinguda Europa

 12 ToTCArN
Avinguda Europa

 13 ràdio mAriNA
ca la Guidó

 14 fArmàCiA TuroN
ca la Guidó

 15 CAPrAbo
carrer ses Falques

 16 e.s. sArAs
Avinguda Europa

 17 PAsTisseriA guTiÉrreZ
carrer Pirineus

 18 PAsTisseriA guTiÉrreZ
Gavarres

 19 PAsTisseriA guTiÉrreZ
Vila de lloret

 20 gALP hosPiTAL
Accés costa brava

 21 gALP PoLÍgoN
carretera de l‘Estació

 22 PAsTisseriA guTiÉrreZ
cristòfol colom

 23 CAPrAbo
cristòfol colom

 24 CAfeTeriA CosTA brAVA
Mas Florit

 25 PeiXATeriA VALLs
Plaça dels dies Feiners

 26 àCorA ViATges
carrer Raval

 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 mAriA TibAu
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 PArÍs deL rierAL
Josep Pla i casadevall

 22 PdePA
Josep Pla i casadevall

23   PdePA
carrer Narcis Macià i domènech

24    bAr CAsAs CoLgAdAs
Avinguda de Vidreres

Contractació d‘anuncis per paraules
- ComPrA VeNdA PArTiCuLArs: 
Gratuït (dues publicacions)
- immobiLiàriA i ProfessioNAL: 15 €
- serVeis ProfessioNALs (autònoms): 10 €

Contractació exclusivament 
a ràdio marina de 
9.00 a 13.00 h o per correu a 
publicitat@radiomarina.com

bressol marca micuna
Amb barana corredissa i dues 
alçades possibles de somier. Es 
regala matalàs. Molt bon estat. 
85€ negociables. 600768238. 

Patins en línia
totalment nous, dins del seu 
embalatge. Extensibles de la 
mida 34 fins a la 37, ideals per 
aprendre. Preu: 25 €. 
contacte: 660 08 90 90 Ws.

Tricicle swing Car
súperdivertit, moviment amb els 
braços, dels 3 fins als 99 anys, di-
versió assegurada. 25 €.
contacte: 636 49 09 40 Ws.

bicicleta tricicle drift
Espectacular tricicle per pedalar i 
fer drift, totalment original. 
la cadira té diferents posicions 
per a diferents edats. tot terreny
PREu: 59 €. contacte: 660 089 090 
tardes Ws.

renault mégane 
Venc Renault Mégane 1.9 cc, 
120 cv, full equip, any 2005, en 
molt bon estat. sempre en ga-
ratge. Preu: 3.300 €.
tel. 679 364 112

skate de fanboy i chumchum
Nou sense estrenar. sense cap 
rallada ni picada. Perfecte per ini-
ciar-se. 15 €. 636 49 09 40 Ws.

bressol de viatge
bressol de viatge plegable i amb 
funda que també es pot fer 
servir com a parc. Molt bon es-
tat. Es regala matalasset. Preu 
25€. tel. 600768238. 

Tricicle infantil en molt bon es-
tat. té poc ús. Preu 15 €. 
tel. 600 76 82 38.

Aparell d’abdominals
Per treure’t la panxa aquest estiu.  
Molt poc ús. 15 € 
tel. 618 509 380 Ws.
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eNTreVisTA A ArseNi frigoLA (oBRER MAjoR DE SANTA CRISTINA)

“l’obreria de Santa Cristina treballa per conservar 
el paratge i mantenir les tradicions al seu voltant”

arseni Frigola, obrer Major. Foto almudena Montaño

ermita de Santa Cristina. Foto a. Montaño Llagut Santa Cristina. Foto a. Montaño Monument dedicat a les Obreres. Foto a. Montaño

ALmudeNA moNTAÑo

Arseni Frigola és l’obrer Major de 
Santa Cristina, a Lloret de Mar, una 
entitat que té més de sis-cents anys 
d’història (el primer document lo-
calitzat data del 1354). Actualment 
formen part de l’Obreria 80 associ-
ats, i la junta directiva està formada 
per 4 obrers i 2 obrers honoraris, que 
són l’alcalde i el rector de Lloret. 

És fàcil trobar persones amb 
aquesta estima vers Santa Cristina 
per formar part de l’Obreria?
Són molts els lloretencs que mos-
tren estima per Santa Cristina. No es 
tracta tant de si és fàcil o difícil trobar 
persones amb aquests sentiments, 
sinó que els socis tenen una implica-
ció més gran amb l’entitat i, per tant, 
posen a disposició de l’Obreria el seu 
temps i les seves capacitats.

Com es trien els seus membres?
Es pot fer per tres camins. Un d’ells 
és que la junta convidi a persones 
que han mostrat interès cap a Santa 
Cristina a escriure una carta dema-
nant l’admissió i adjuntant els mo-
tius. També poden fer una proposta 
el 25% dels socis. I la tercera via és 
que ho demanin, un cop finalit-
zats els quatre anys en el càrrec, els 
obrers honoraris, que són un repre-
sentant del bisbat de Girona i un 
de l’Ajuntament. En els tres casos, 
l’admissió l’han de ratificar dues ter-
ceres parts dels socis a l’Assemblea 
general.

I, des de l’any passat, per primera 
vegada a la història de l’Obreria, 
un dels obrers és una dona!
Sí! És l’Ester Mas i té el càrrec 
d’obrera secretaria. 

Quina és la finalitat de l’Obreria?
L’Obreria és una entitat sense ànim 
de lucre que bàsicament té com a 
objectiu administrar la capella i la 
resta de béns de la finca que té en 
propietat, així com mantenir les 
seves tradicions. Els ingressos que 
obtenim de les activitats que or-
ganitzem els destinem a la millora 
de l’ermita i la finca per al seu ús 
públic. L’Obreria de Santa Cristina 

treballa per conservar el paratge en 
les millors condicions.

És una tasca lloable! És fàcil caure 
en la temptació de l’especulació ur-
banística en un paratge tan maco, 
arran de mar.
La junta sempre ha frenat qualse-
vol proposta urbanística. A l’època 
franquista es va rebre un esbós per 
construir un hotel a la cala Treumal, 
de planta baixa i sis pisos que hagués 
sobrepassat el mirador de la pla-
ça del Pi. Els membres de l’Obreria 
d’aquella època es van oposar fer-
mament i no es va tirar endavant. 
Ara tot està més controlat per les 
diferents normatives urbanístiques 
i, sobretot, per la Llei de Costes i el 
Pla General d’Ordenació Urbana.

Porta molta feina mantenir en bon 
estat aquest paratge amb més de 10 
hectàrees de superfície?
Sí. Tenim l’aparcament que ens dóna 
els ingressos per mantenir-ho tot en 
perfecte estat i netejar el bosc diver-
ses vegades a l’any. I també organit-
zem activitats.

Quines?
El concert de Nadal; el concert  de 

cant coral de la vetlla dels Perdons; 
la Festa dels Perdons el segon diu-
menge de Quaresma amb l’ofici i sar-
danes matí i tarda, a més de la tradi-
cional arrossada que ens cuinen els 
amics del Xino Xano de Lloret. És 
un dia molt festiu on prenen el relleu 
les obreres i, si és el cas, els obrers. 
També organitzem actes durant la 
Festa Major de la localitat i el cicle de 
concerts a l’agost.

Quin programa presenteu aquest 
any pel cicle de concerts de l’agost?
Seran per al quatre divendres de 
concerts. Els tres primers, a la pla-
ça del Pi i el quart, a l’ermita. El 4 
d’agost, el tenora blanenc Jordi Mo-
lina presentarà el seu darrer treball, 
Matèria del Temps, acompanyat 
d’un quintet. L’11 d’agost, el grup de 
Blanes Xtram, precedits del grup de 
Lloret Teoria del Qua. Pel 18 d’agost, 
hem previst un concert de Manu 
Guix al piano acompanyat d’un 
quintet. I el 25 d’agost, es clourà el 
cicle amb un concert líric de piano, 
tenor i soprano.

Potser un dels actes més emotius 
de l’Obreria és el 24 de juliol, dia 
de la patrona Santa Cristina i Festa 

Major de Lloret de Mar.
És un dia molt especial, perquè el 
poble de Lloret surt en processó 
marítima portant la imatge i una re-
líquia de la santa des de Lloret fins 
a Santa Cristina. Comencem amb 
la passada a les 7.30 h del matí. i a 
les 8h la processó des de l’Església 
de Lloret fins la platja i el pelegri-
natge per mar fins a Santa Cristina: 
creuers, llaguts de competició, par-
ticulars amb caiacs, velers, vaixells 
esportius i, fins i tot, barques de 
pescadors. Quan es divisa el monu-
ment a l’Àngel, a Sant Pere del Bosc, 
es canta la Salve i les embarcacions 
aixequen els rems en senyal de res-
pecte. Tot seguit, comença la regata 
S’Amorra Amorra on competeixen 
els llaguts dels nou equips que te-
nim a Lloret per arribar primers a 
Santa Cristina. Primer, els equips 
masculins i després els femenins.  

I un cop finalitzada la regata ma-
rítima continua la processó a peu 
fins a l’ermita.
I allà, el bisbe, que haurà realitzat el 
recorregut marítim, dirigeix l’ofici. 
Després, recuperem forces amb un 
estofat i tornem a fer el mateix re-
corregut fins la parròquia de Lloret. 

I aquell mateix dia, a les 19.30 h, 
l’esperat Ball de Plaça de les qua-
tre obreres!
Sí, enguany les quatre obreres que 
ballaran la dansa de les Almorrat-
xes són: Maria del Mar Cassany 
Mas, Laia Clos Sendra, Marina 
Garcia Prat i Ariadna Saladrigas 
Pernías. Elles ja han triat una pa-
rella per ballar, es compren el seu 
vestit i, durant tres setmanes, assa-
gen el ball. Les acompanya la mare 
abadessa, l’Anna Blasco, que té un 
càrrec vitalici.

Enguany heu tingut molta de-
manda de noies que volen ser 
obreres?
Sí! Ja fa anys que passa això. Rebem 
més de 30 cartes cada any i la veritat 
és que ens agradaria que, més tard 
o més d’hora totes les noies que te-
nen la il·lusió de ser obreres veies-
sin acomplerts els seus anhels. Però 
cada any només en podem triar 
quatre. L’edat per poder ballar està 
compresa entre els 16 i els 22 anys. 

Quantes demandes heu tingut 
aquest any?
Hem rebut 35 cartes, de les quals 
sis ja complien els 22 i, per tant, 
era l’última vegada que es podien 
presentar. 

I com vau fer la tria?
La junta va triar quatre en base a la 
carta que havien escrit per sol·lici-
tar-ho. Es fa mitjançant una vota-
ció secreta dels 6 membres de la 
junta. És una decisió dura, perquè 
les noies tenen molta il·lusió. Per a 
elles és un orgull poder ser obrera 
i ballar el Ball de Plaça. Moltes se-
gueixen una tradició familiar.

A banda de ballar el Ball de Plaça, 
les obreres fan alguna altra activi-
tat a l’Obreria?
Col·laboren en les activitats 
d’aquell any de l’Obreria. Aquest 
any també han anat a Sant Feliu de 
Buixalleu a mostrar el Ball de Pla-
ça i a Bolsena amb motiu del desè 
aniversari de l’agermanament de 
Lloret de Mar amb aquest municipi 
italià. yy


