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Més de 900 ferits

Aturada de País

Actuació policial a Sant Julià de Ramis. Foto ANC

Concentració el 3-O a la plaça d’Espanya de Blanes. Foto Aj. Blanes

L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia estatal a poblacions com Dos-
rius, Sant Cebrià de Vallalta, Girona, Sant Julià de Ramis, Barcelona o 
Tarragona va provocar prop d’un miler de ferits. L’actuació desmesurada 
va rebre crítiques d’arreu d’Europa.

L’actuació policial del dia 1-O va provocar la ràpida reacció de la ciutada-
nia, indignada pel comportament de la Policia estatal i la Guàrdia Civil. 
L’endemà mateix, ja hi va haver concentracions a les portes dels ajunta-
ments i el dimarts 3-O, una Aturada de País amb un seguiment molt no-
table i manifestacions arreu amb un nombre de participants del tot inu-
sual en d’altres convocatòries.

DIRECTORI 

GASTRONÒMIC

Pàgs. 16,17,18

Votar i salvaguardar les urnes
Cues quilomètriques a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Més de 2.200.000 catalans van sortir a votar el dia 1-O sobre la independència de Catalunya. Tot i les dificultats informàtiques i policials, els ciu-
tadans van fer les hores de cua que van caldre, i després es van quedar als col·legis per evitar que els cossos i forces de seguretat de l’Estat s’empor-
tessin les urnes i les paperetes. Hi va haver un 90% de vots favorables i una participació del 43 %.

MediAció
El dia 1-O, les jornades prèvies i les 
immediatament posteriors, han ser-
vit per comprovar que la fractura en-
tre Catalunya i Espanya cada cop és 
més notable.

Bona prova d’això, són les nombro-
ses crides al diàleg i a la mediació que 
s’han fet, unes crides que inicialment 
Madrid ni ha escoltat.

Si ens centrem en el dia 1-O, la jorna-
da es podria definir amb diversos ti-
tulars: gran mobilització popular per 
votar i defensar les urnes, i brutalitat 
policial davant d’una resistència to-
talment pacífica. També es podrien 
afegir els problemes informàtics, que 
amb l’esforç dels responsables de les 
meses, i la paciència dels votants, es 
van poder superar. 

La brutalitat policial, amb més de 900 
ferits, va indignar al poble català, que 
ho va demostrar el dimarts 3-O parti-
cipant a l’Aturada de País i participant 
en unes manifestacions-concentraci-
ons, molt i molt concorregudes.

Feia temps que es parlava del xoc de 
trens. L’entrada de la policia als col·le-
gis electorals, en tot cas va ser un xoc 
entre un tren de gran velocitat i un 
gran comboi aturat a l’estació.

Una setmana després, tot quedava 
pendent de la intervenció de Carles 
Puigdemont al Parlament, fixada per 
una hora en què La Marina ja s’estava 
imprimint per ser puntualment al car-
rer, com cada segon dimecres de mes.
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LA cRòNIcA - jOAN feRReR

La campanya del referèndum 
de l’1-O va ser del tot atípica. Hi 
havia diverses formacions que 
defensaven el Sí. No hi havia, 
però campanya del NO. El prin-
cipal objectiu era que no es fes el 
referèndum.

L’atenció mediàtica estava po-
sada més en els moviments de la 
Guàrdia Civil a les ordres del fiscal 
buscant paperetes i urnes que dels 
arguments per votar una opció o 
una altra.

Diversos mitjans de comuni-
cació també van rebre la visita de 
la “benemèrita” perquè feien pu-
blicitat de l’1-O o no agradava la 
direcció editorial que tenien.

Quan es van confiscar un gran 
nombre de paperetes, des de Ma-

drid, ja es donava per tancat el cas. 
L’efecte, però, va ser tot el contrari. 
La gent va començar a imprimir 
paperetes a casa i també diverses 
empreses impressores. Els carrers 
i les places es van omplir de la pre-
uada papereta. Al final, no podia 
ser d’una altra manera. N’hi va 
haver per a tothom i en van sobrar.

A partir d’aquest moment, els 
actes de campanya es convertien 
en sortides ciutadanes a omplir 
de paperetes i programes, tots els 
pobles i ciutats. A la imatge, l’ajun-
tament de Blanes després d’una 
d’aquestes “sortides ciutadanes”.

Un dels objectius dels ciuta-
dans era saber on havia d’anar a 
votar. En molts casos, era el col-
legi electoral de sempre, però en 
d’altres, hi havia canvis perquè 
l’alcalde no havia deixat les depen-

dències municipals. El president 
Puigdemont es va convertir en 
mestre de cerimònies anunciant 
via twitter les adreces on es podien 
consultar els col·legis. La fiscalia, 
no trigava en tancar les pàgines, 
però immediatament n’hi havia 
d’altres. En definitiva una verita-
ble cursa d’obstacles.

La jornada de reflexió, també 
va ser diferent. Es va convertir en 
jornada de portes obertes a les es-
coles i centres on el diumenge 1-O 
s’havia de votar per evitar que ho 
precintessin tot. Al llarg dels dies 
de campanya, els Mossos no van 
parar de rebre notificacions de 
com havien d’actuar. El major Tra-
pero ho tenia cla “amb proporcio-
nalitat i assegurant la seguretat de 
tothom”. La seva tasca va ser im-
pecable i molt agraïda al final de 
la llarga i tensa jornada de l’1-O. yy
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Façana de l’ajuntament de Blanes plena de cartells. Foto Joan Ferrer

Una data per a la història

Les votacions del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 entren amb 

tota seguretat en aquells fets que acostumem a classificar d’“històrics”.

Després de la prohibició de la votació decretada pel Tribunal Consti-

tucional, les forces de seguretat van procedir a buscar les urnes, a se-

grestar paperetes i sobres de votació, a recollir les citacions per als 

membres de les meses, a tallar les comunicacions a internet dels col-

legis electorals...

Tot va ser inútil i la voluntat de centenars de milers de ciutadans dis-

posats a votar van superar els entrebancs i les prohibicions. Més de 

dos milions de persones van votar. Un 42% del cens. 

Llàstima que la diada que podria ser recordada per l’originalitat d’un 

poble que exerceix una votació sense l’acord del seu estat, acabés taca-

da per la violència d’unes forces de seguretat. A tot el món es van pu-

blicar les imatges de les forces antiavalots espanyoles “actuant” con-

tra votants a Catalunya.

La pròpia votació i les escenes de repressió policial associades formen 

una fita que ben segur tindrà importants efectes que anirem desco-

brint en les properes dates. yy
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Transports Pujol
Barcelona Bus 972 350 487



1-O LA MARINA   3octubre De 2017

Cua per entrar al col·legi de la plaça d’espanya, rebatejada com a plaça 1-O. Foto Jordi Caupena

Votar i salvaguardar les urnes
LA cRòNIcA - jOAN feRReR

El diumenge 1-O, molts bla-
nencs i lloretencs es van llevar 
ben d’hora ben d’hora per anar 
al seu col·legi electoral. Eren les 
cinc de la matinada i les places 
i carrers on hi havia els col·legis 
es van començar a omplir. En 
molts casos, molta gent ja hi ha-
via passat el cap de setmana fent 
tallers, cantant, jugant a cartes o 
practicant esport amb els fills i 
els amics. L’objectiu era clar, ca-
lia votar. Però el que encara era 
més important, que les paperetes 
i les urnes no fossin requisades. 
En aquella hora del matí, pocs 
es pensaven que la brutalitat per 
retirar les urnes seria tant i tant 
desmesurada com la que es va 
poder veure només unes hores 
després a molts punts del país.

A les vuit, arribava un altre 
moment clau. La constitució de 
les meses. Desenes de voluntaris 
estaven preparats per si hi ha-
via problemes en aquest procés 
tan senzill i anònim a qualse-
vol altra consulta, però molt i 
molt complex en aquesta ocasió. 
Molts encara no saben ni quan 
ni com, però, les urnes i les pa-
peretes van fer acte de presència 
i tot estava a punt per començar 
a votar. A un quart de nou, pre-
veient dificultats, el conseller 

Jordi Turull anunciava en roda 
de premsa que el cens seria uni-
versal, és a dir, es podia votar 
a qualsevol col·legi. En aquell 
moment, les cues de votants ja 
donaven la volta a les places o 
cobrien més d’un carrer. Des de 
primera hora del matí, a cada 

col·legi hi havia una parella dels 
Mossos d’Esquadra, que com-
provava a distància tot el que 
estava passant. El seu objectiu, 
assegurar la pau i la tranquil·li-
tat de la zona. Al final del dia, 
es van emportar forts aplaudi-
ments, abraçades i un reconei-

xement unànime per la feina 
feta. A més d’un li van caure les 
llàgrimes de veure el suport po-
pular que rebia el cos.

A les nou, començava ofici-
alment la jornada i ràpidament 
es comprovava que el dia seria 

llarg i complicat. Hi havia els 
problemes per aconseguir una 
bona connexió amb internet. 

L’entreteniment per als que 
esperaven al carrer, mirar el 
mòbil.  No havia passat gaire 
estona quan van començar a 
aparèixer imatges esgarrifoses i 
d’una altra època, la de la dicta-
dura franquista, quan les televi-
sions eren en blanc i negre i no-
més s’emetia el que permetia el 
règim. Ara, els temps han canvi-
at i les noves tecnologies perme-
ten veure el que passa arreu del 
món en aquell mateix moment. 
Sant Julià de Ramis, Dosrius, 
Sant Cebrià de Vallalta, Girona, 
Barcelona, Tarragona i un llarg 
etcètera van veure com nombro-
sos efectius de la Guàrdia Civil 
i la Policia estatal entraven sen-
se contemplacions als col·legis 
electorals arrossegant persones 
joves o grans. 

Després d’un dia carregat 
d’il·lusió i tensió va arribar el 
recompte de vots. A Blanes van 
votar 8.879 persones amb 7.941 
Sí, 768 NO, 129 vots en blanc i 
41 de nuls.

A Lloret de Mar, 6.184 vots 
amb 5.553 Sí, 490 NO, 119 de 
blancs i 22 de nuls. yy
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Pressió als alcaldes favorables a l’1-O

20 de setembre: 41 escorcolls i 15 detinguts

cAtALuNyA

Els dies previs a l’1-O van ser de 
màxima pressió de l’Estat a perso-
nes, entitats i institucions per evi-
tar la celebració del referèndum.

Es va ordenar que Mossos 
d’Esquadra i Policies Locals in-
tervinguessin tot el material re-
lacionat amb la campanya i el 
referèndum. Es van localitzar 
cartells i paperetes després de fer 
nombroses entrades i escorcolls a 
empreses d’arreu del país, es van 
tancar webs i es van detenir diver-
sos alts càrrecs de la Generalitat. 
Els mitjans de comunicació tam-
bé van estar en el punt de mira 
del govern central i els jutjats.

 
ALcALdes INvestIgAts

La Fiscalia va citar a declarar 
els 712 alcaldes que havien fet pú-
blic el seu suport i s’havien posat 
al costat del President Puigde-
mont en l’organització de l’1-O. 
Molts es van presentar als jutjats 
acompanyats de centenars o mi-
lers de persones i no van declarar. 
D’altres, directament, van decidir 
no anar-hi tot i estar advertits de 
que podien ser detinguts.

A la Selva, Jaume Dulsat 
(PDeCAT), alcalde de Lloret de 
Mar, va ser un dels 712 alcal-

des que van fer costat a l’1-O. A 
Blanes, Miquel Lupiànez (PSC), 
emparant-se en un informe del 
secretari municipal, va comuni-
car a la Generalitat que no podia 
cedir locals municipals. El mateix 
alcalde, però, va enviar una car-
ta al Govern per negociar quins 
espais es podien utilitzar, la ma-
joria, propietat de la Generalitat. 
PDeCAT i ERC, socis de govern 
del PSC, van pressionar i treballar 
al màxim perquè a Blanes es po-
gués votar amb normalitat.

Al Maresme, Carme Ponsa 
(Malgrat de Mar), Montserrat 
Candini (Calella), Joan Carles 
García (Tordera) i Joan Campo-
lier (Santa Susanna) van fer cos-
tat al procés.

A Pineda de Mar, el fet de no 
deixar locals municipals (Xavier 
Amor), va suposar que el PDe-
CAT abandonés el govern. A Pa-
lafolls, Valentí Agustí tampoc va 
donar cobertura a l’1-O tal i com 
ja havia passat amb el 9-N.

Bona part dels 712 alcal-
des investigats per la Fiscalia, 
es van concentrar al Pati Gòtic 
de l’ajuntament de Barcelona, 
abans de travessar la plaça de 
Sant Jaume fins al Palau de la 
Generalitat. Amb les vares en 

mà i a crits de ‘votarem, vota-
rem’, van ser rebuts per l’alcal-
dessa de Barcelona Ada Colau. 
El punt en comú, una apel·lació a 
la democràcia per encarar l’1-O. 
“Tots aquests fets que anirem 
veient els propers dies empeti-
teixen l’Estat davant del món, 
perquè el que fem és fomentar 
la democràcia”, assegurava l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 

en línia semblant amb Marta 
Madrenas, alcaldessa de Giro-
na. També va prendre la paraula 
la batllessa de Badalona, Dolors 
Sabater, que va assegurar que la 
“reivindicació popular, pacífica, 
persistent, legítima i massiva fa 
trontollar el règim del 78”.

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va aprofitar 

l’acte, per llençar un missatge al 
sistema polític espanyol, a tots 
aquells que “amenacen i als que 
s’ho miren de costat perquè no els 
enganxi la crisi al damunt”. “Que 
no subestimin la força del poble 
de Catalunya”, va etzibar, tot afe-
gint que l’Estat pot “tenir moltes 
masses, pot tenir molts BOE i 
moltes lleis, però no tenen el po-
ble de Catalunya”. yy

cAtALuNyA

El 20 de setembre, la Guàrdia 
Civil, per ordre del Jutjat núme-
ro 13 de Barcelona, va entrar en 
diverses dependències de la Ge-
neralitat i va detenir alguns dels 
seus alts càrrecs. L’operació tam-
bé va arribar a empreses privades 
i domicilis particulars.

L’operació es va fer en el marc 
de la causa oberta relacionada amb 
els preparatius del referèndum de 
l’1-O. Aquesta causa està ober-

ta pels delictes de desobediència, 
prevaricació i malversació. Segons 
va informar el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
en un comunicat, el jutge havia 
ordenat sis registres en “despatxos 
oficials” del Govern de la Genera-
litat i remarcava que l’escorcoll “es 
limitava als despatxos de les per-
sones que tenen condició d’inves-
tigades dins de la causa”.

El titular jutjat d’instrucció 
número 13 de Barcelona, Juan 

Antonio Ramírez Sunyer, va 
obrir una investigació per l’ano-
menat cas Vidal, arran de les 
conferències de l’exsenador on va 
apuntar que el Govern disposava 
de dades fiscals dels catalans de 
manera il·legal. Aquesta causa va 
ser el detonant de l’actuació.

La resposta ciutadana va ser 
immediata i centenars de perso-
nes es van presentar a les portes 
dels edificis ocupats per defensar 
“la democràcia i el Govern cata-

là”. La màxima concentració es 
va produir davant d’Economia, 
on la Guàrdia Civil hi va passar 
més de 20 hores. La Policia Na-
cional també es va presentar a la 
seu de la CUP a Barcelona, però 
finalment no va entrar.

Les concentracions van se-
guir els dies posteriors davant 
del TSJC i la Ciutat de la Justícia, 
sempre coordinades per l’ANC i 
Òmnium, que no es van cansar 
de repetir que havien de ser pro-
testes pacífiques i evitar en tot 
moment caure en provocacions.

estAt d’excepcIó

En una declaració institucio-
nal des de la Galeria Gòtica del 
Palau de la Generalitat -després 
de reunió extraordinària del 
Consell Executiu- Carles Puig-
demont es va refermar en l’1-O 
i va fer una crida a la ciutadania 
per donar una resposta “massiva 
i pacífica” davant de l’actitud “to-
talitària” de l’Estat. El president 
va asseverar que en les “darrers 
hores i avui” el Govern espanyol 
ha “suspès de facto l’autogovern 
de Catalunya i ha aplicat de facto 
un estat d’excepció”. “Les lliber-

tats estan essent suspeses i repri-
mides”, va afegir.

cONceNtRAcIONs 
MuLtItudINàRIes

Responent a una convocatò-
ria que es va estendre a la ciuta-
dania principalment a través de 
les xarxes socials, WhatsApp i el 
mètode més tradicional de tots, 
el boca-orella, milers de perso-
nes es van mobilitzar arreu del 
país. La trobada va ser a les vuit 
del vespre a les portes dels ajun-
taments. L’objectiu, tal com s’ex-
plicitava al missatge compartit i 
reenviat, era donar suport a les 
institucions catalanes i en defen-
sa de la democràcia.

Es tractava de que tots aquells 
i aquelles que no podien anar la 
concentració de Barcelona, ho fes-
sin a la seva població. El missatge 
de la convocatòria estava encap-
çalat pels símbols internacionals 
d’ajuda, SOS, així com per de la 
privació de la llibertat d’expressió, 
una franja roja sobre una boca.

I després d’intervenir les fi-
nances catalanes, va arribar el 
torn als Mossos d’Esquadra. yy

Concentracions massives davant de les conselleries. Foto aNC

Blanes, com la resta de municipis, va sortir al carrer per defensar la democràcia. Foto Yoyo
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Vista aèria de la façana marítima. Foto M.a. Comas

actes conjunts de les dues poblacions. Foto M.a. Comas

els empresaris de Lloret 
contra la violència policial

Manifest de Lloret i cúllar

LLORet de MAR

Després dels fets ocorreguts 
el diumenge 1 d’octubre arreu de 
Catalunya, la Mesa Empresarial 
de Turisme, el Gremi d’Hosta-
leria, el Club d’Economia, l’As-
sociació de Bars i Restaurants, 
l’Associació de Comerciants de 
Lloret de Mar i l’Associació Ca-
talana d’Agències de Viatges 
Especialitzades, van fer públic 
aquest comunicat:

-El rebuig a la violència i la 
repressió practicada pels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat du-
rant la jornada del Referèndum a 
Catalunya. 

 -El suport a tots els gairebé 
900 ferits i a les seves famílies, 
víctimes de la violència quan in-
tentaven defensar el seu dret a vot 
de forma pacífica. També volen 
donar el seu suport a les persones, 

entitats i institucions que han tre-
ballat per garantir els drets demo-
cràtics fonamentals.

-Que Catalunya ha de poder 
continuar mostrant la seva oferta 
turística i de serveis en un marc 
democràtic i de convivència, molt 
especialment Lloret de Mar, un 
destí en ple procés de transfor-
mació, obert i acollidor des de 
sempre. yy

LLORet de MAR

L‘ajuntament de Lloret de Mar 
i l‘ajuntament de Cúllar també es 
van posicionar:

Els nostres municipis i els seus 
ciutadans estem orgullosos dels 
llaços de fraternitat i amistat que 
ens uneixen i ho estarem sempre; 
la nostra és la història de dos po-
bles germans que s‘ha anat forjant 
per les moltes famílies que es van 
traslladar de Cúllar a Lloret i que 
sempre han mantingut aquesta re-

lació de proximitat, d‘afecte.

Esperem amb il·lusió i vivim 
amb festivitat els retrobaments que 
realitzem diverses vegades l‘any, 
especialment amb motiu de la Fes-
ta de Moros i Cristians a Cúllar, a 
l‘abril, i per les jornades de la Casa 
de Cúllar a Lloret en el marc de les 
festes de Sant Romà, al novembre. 
Són dies emotius, intensos, de re-
trobament entre famílies i amics. 
Aquest intercanvi cultural i social 
contribueix a l‘enriquiment i la co-

hesió dels nostres pobles i n’és un 
gran exemple la gran activitat que 
es porta a terme des de la Casa de 
Cúllar a Lloret de Mar.

La nostra unió es basa en unes 
arrels comunes que han construït 
els mateixos ciutadans de Cúllar i 
de Lloret, uns llaços indestructi-
bles que estan totalment allunyats 
de la qüestió de la identitat nacio-
nal. El nostre pilar, la nostra força, 
és aquesta unió i així vol continuar 
vivint-ho la nostra ciutadania. yy
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establiments de Lloret tancats. Foto M.a. Comas Nacional ii tallada a tordera. Foto Marc Muñoz Carrers sense activitat a Malgrat. Foto Yoyo

Concentració multitudinària a Blanes. Foto aj. Blanes

Aturada de País contra la brutalitat policial
cAtALuNyA

Institucions, instituts i escoles 
tancats, carreteres tallades, mani-
festacions multitudinàries i molts 
comerços i empreses aturades, 
balanç de la jornada del 3-O. 

Pel dimarts 3-O hi havia 
convocada una vaga general dels 
sindicats minoritaris i una Atu-
rada de País per part de la Mesa 
per la Democràcia després de les 
càrregues policials del diumenge 
anterior.

L’aturada al sector de l’en-
senyament va ser pràcticament 
total. Va afectar totes les franges 
d’edat: infantil, primària, secun-
dària i universitats. A diferència 
d’un dia de vaga, molts centres no 
van obrir al no poder garantir els 
serveis mínims.

Els centres de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva van 
funcionar com si fos un dia festiu.

L’única diferència van ser les 
consultes externes. Si no es van 
poder fer per l’aturada, a poste-
riori es van reprogramar un al-
tre dia, segons explicava a Ràdio 
Marina, el doctor Marcel Prats, 
Director Assistencial de la Cor-
poració.

La Corporació gestiona els 
hospitals de Blanes i Calella, di-
versos CAP i centres sociosani-
taris.

Els veïns de la Selva i el Ma-
resme van sortir al carrer i van 
fer sentir la seva veu. A Blanes, es 
van fer diversos talls de carretera 
a la GI-682 (Blanes-Lloret) i GI-

600 (Blanes-Tordera). A Lloret de 
Mar també es va tallar la carrete-
ra de Blanes.

A Tordera, el tall va afectar la 
N-II. Un nombrós grup de veïns 
acompanyats per diversos trac-
tors, va protagonitzar els talls. 
Al transport públic de viatgers 
també hi va haver un seguiment 
important.

Als eixos comercials de bona 
part de les poblacions de la Selva 
i el Maresme es van imposar les 
persianes abaixades. En munici-
pis turístics com poden ser Lloret 
o Calella, els visitants es pregun-
taven quin festiu era. Als barris, 
el seguiment va ser molt inferior. 
A la indústria, també seguiment 
desigual. En algunes grans em-
preses, cas de Nylstar, es va fer 
una aturada de mitja hora.

El que també van ser molt i 
molt nombroses van ser les ma-
nifestacions o concentracions. 
A totes el mateix objectiu: de-
fensar la democràcia i criticar 
la brutalitat policial. El cant dels 
Segadors, l’Estaca o el Passiu 
bé es van poder escoltar a més 
d’una població.

pROtestes ARReu

El Govern qualificà de “molt 
massiva” l‘aturada del país i xifrà 
en més d‘un 70% el seguiment a 
l‘Administració pública. 

A Girona, manifestació rè-
cord amb 60.000 persones defen-
sant la independència i protestant 
contra les càrregues policials. 

La marxa guardà silenci da-
vant la Subdelegació del Govern 

espanyol i va aplaudir a les por-
tes del Col·legi Bruguera.

La concentració de la Taula 
per la Democràcia va desbordar 
la plaça Universitat de Barcelona.

fIscALIA

El mateix dia 3 d’octubre i 
amb els carrers plens de gent, la 
Fiscalia es pronunciava sobre l’ac-
tuació policial.

La Fiscalia avala l‘actuació de 
la Policia espanyola i la Guàrdia 
Civil l‘1-O afirmant que no va 
afectar “en absolut la convivència 
ciutadana” i recrimina al Govern 
que convoqués “de forma irres-
ponsable” els ciutadans en con-
centracions “tumultuàries” en els 
col·legis electorals. El ministeri 
públic s‘oposa, així, a investigar 

l‘actuació global dels dos cossos 
(Policia estatal i Guàrdia Civil). 
L‘escrit, presentat al Jutjat d‘Ins-
trucció número 7 de Barcelona 
que va rebre la denúncia de la 
Generalitat contra les càrregues 
policials, també assegura que els 
ferits –la majoria “molt lleus”- 
representen només un “0,037%” 
dels concentrats a les seus electo-
rals, mentre que l‘únic greu no-
més suposa el 0,000042 %.

ALtRes cONceNtRAcIONs

Blanes va acollir el dissabte 
dia 7 dues concentracions relacio-
nades amb tot el que està passant 
entre Catalunya i Espanya.

Al matí, prop de 200 persones 
es van concentrar davant l’Ajun-
tament, en resposta a la convo-
catòria del moviment ciutadà 
‘Parlem? ¿Hablamos?’, a favor del 
diàleg entre Catalunya i Espa-
nya. Bona part dels participants 
anaven vestits de color blanc, tal 
com s’havia demanat des de la 
convocatòria, duent també altres 
elements d’aquest mateix color 
per remarcar la neutralitat que 
proclamen.

El mateix dissabte a la tar-
da, més de 350 persones portant 
banderes espanyoles i catalanes, 
però majoritàriament reivindi-
catives de l’Estat espanyol i altre 
vestuari al·lusiu es van trobar per 
reivindicar la unitat d’Espanya i, 
sobretot, recordar a tothom el seu 
doble sentiment de catalans i es-
panyols, una manifestació que va 
tenir la seva continuïtat a Barce-
lona l’endemà diumenge.yy
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Vigília animada cassolades

La força dels pagesosPaperetes i urnes

el dia després

LLORet de MAR

Les amenaces de clausurar els 
locals per evitar que fossin col·legis 
electorals, va provocar un cap de 
setmana carregat d’activitats: com-
peticions esportives als patis de les 
escoles, jocs de taula a l’interior 
dels locals, cantada d’havaneres, 
ballada de sardanes…

De tant en tant, la visita dels 
Mossos per comprovar el que es 
feia. La resposta sempre era la ma-
teixa, “passar un cap de setmana 
amb els fills o amb els amics. No-
saltres no sabem res ni d’urnes ni 
de paperetes”.

A les cinc de la matinada del 
diumenge, va arribar un gran nom-
bre de persones de reforç. Era el dia 
esperat, el dia de la veritat, l’1-O.  yy

pINedA de MAR

Els dies anteriors i posteriors 
a l’1-O hi ha hagut moltes mane-
res de protestar i manifestar-se. 
Una, sortir al carrer i fer soroll 
amb estris de cuina, les conegu-
des cassolades.

N’hi va haver una de multi-
tudinària, el dia que va parlar 
Felip VI. Molta gent va sortir al 

carrer a fer soroll, i les persones 
que tenien les finestres obertes 
van tenir dificultats per escoltar 
el missatge de suport del mo-
narca a les polítiques del PP que 
s’emetia per televisió.

A Pineda de Mar, també hi 
va haver cassolades davant l’ho-
tel on s’allotjava la Policia esta-
tal (imatge). yy

pALAfOLLs

El sector agrari ha estat un dels 
més actius en la defensa de la de-
mocràcia i el dret a decidir. Abans 
de l’1-O ja van protagonitzar diver-
ses marxes per protestar contra els 
registres i detencions en dependèn-
cies de la Generalitat.

El dia 1-0 es van tallar acces-
sos als col·legis electorals per evi-
tar l’arribada de la Guàrdia Civil 
o la Policia estatal. A la imatge, 
dos tractors abans d’arribar a 
l’institut de Palafolls, únic col·le-
gi electoral de la població. yy

bLANes 

La gran obsessió del Govern 
estatal els dies previs a l’1-O era 
localitzar i intervenir les urnes i 
les paperetes. Es van escorcollar 

nombroses impremtes i es va lo-
calitzar una important quanti-
tat de paperetes. De les urnes, ni 
rastre. El divendres anterior al 
dia 1-O, la Generalitat en va fer la 

presentació. Eren molt diferents 
al que tothom esperava. L’orga-
nització va ser perfecte i el dia 
1-O, totes eren al seu lloc a l’hora 
prevista. yy

LLORet de MAR

El dilluns, dia 2-O al migdia, 
hi va haver concentracions a les 
portes dels ajuntaments. L’actua-
ció policial als col·legis electorals 
va ser de tal brutalitat que va es-
garrifar el món. El mateix dilluns 
ja hi va haver concentracions 
multitudinàries i el dimarts, hi 
va haver l’Aturada de País (veure 
pàgina 6). La resposta del poble 
català en tot moment va ser clara, 
“no respondre a les provocacions, 
nosaltres som gent de pau, l’únic 
que volem és votar”.yy Concentració del 2-O a la plaça de la Vila de Lloret. Foto M.a. Comas

entrada de l’urna a l’institut S’agulla de Blanes. Foto Yoyo

Cantada d’havaneres a l’espera de l’1-O. Foto M.a. Comas

Cassolada a pineda. Foto Yoyo

tractors barrant el pas a palafolls. Foto Yoyo
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reunió a 4 bandes a la Sala de plens. Foto aj. Blanes

interior de Nylstar. Foto aCN

Visita al Museu del Mar. Foto M.a. Comas

interior de l’habitatge de turó rodó. Foto M.a. Comas

Nylstar engega un nou 
projecte industrial 

Jornades europees 
de Patrimoni 

«el pla preveu: renovar les 
instal·lacions, aprofitar les 
naus en desús i tancar els 

eRO oberts»

«ugt, sindicat majoritari, ho 
valora molt positivament 

mentre ccOO mostra 
dubtes»

bLANes 

La tèxtil Nylstar de Blanes en-
gega un nou projecte industrial, 
que passa per renovar part de les 
seves instal·lacions i aprofitar les 
naus en desús per afavorir que s‘hi 
instal·lin altres empreses del sector 
i crear un clúster. En paral·lel, la 
fàbrica també posarà fi als dos ex-
pedients de regulació (ERO) tem-
porals, un dels quals porta vigent 
des del 2015. La intenció de la tèx-
til és disposar d‘una plantilla que 
volti els 115 treballadors, i per això 
pactarà baixes incentivades per a 
una vintena d‘empleats. La majoria 
d‘ells, d‘edats properes als 60 anys, 
a qui es donaran facilitats perquè 
es prejubilin. El grup Praedium, 
propietari de Nylstar, ha exposat 
aquests plans durant una reunió a 
quatre bandes entre Ajuntament, 
Generalitat i comitè d‘empresa. 

A finals d‘octubre farà un any 
que Nylstar va tornar a engegar 
maquinària. La tèxtil centenària 
–abans, la SAFA- havia estat vuit 
mesos aturada i damunt seu havia 
planat l‘amenaça del tancament. 
L‘empresa, propietat del Grup Prae-
dium, va decidir apostar aleshores 
per produir un tipus de fil d‘alt 
valor afegit (més resistents, suaus, 
elàstics i fins i tot, cosmètics).

INveRsIONs

Pel què fa a noves inversions, 
la intenció de la tèxtil és tirar en-
davant tres millores a les actuals 
instal·lacions. La primera con-
sisteix en comprar una nova tex-
turitzadora; la segona, disposar 
d‘un nou laboratori de color; i la 
tercera, d‘una central de cogene-
ració (per no dependre d‘electri-
citat externa).

Durant la trobada, els repre-
sentants del Grup Praedium han 
dit que encara estan fent números 
sobre el projecte. Segons informa 
l‘Ajuntament, però, sí que la di-
recció de Nylstar ha avançat que 
comptaran amb el recolzament 
d‘Indústria i que esperen rebre fi-
nançament de l‘Institut Català de 
Finances (ICF).

135.000 MetRes de 
teRReNys

Durant la reunió també es 
va parlar sobre el futur dels ter-
renys –i naus- en desús que hi ha 
a la parcel·la de Nylstar. En total, 
135.000 metres quadrats. La in-
tenció de la factoria és impulsar la 
creació d‘un clúster tèxtil, afavo-
rint que altres empreses del sec-
tor s‘instal·lin en aquests espais i 
ocupin les naus.

L‘alcalde de Blanes, Miquel 
Lupiáñez, ha reiterat el compro-
mís del consistori d‘apostar per 

aquest projecte, amb l‘objectiu de 
garantir la continuïtat de Nylstar. 
Des de l‘ajuntament també s‘ha 
demanat a la Generalitat poder 
participar al Pacte Nacional per 
a la Indústria perquè la tèxtil 
blanenca pugui desenvolupar els 
projectes de futur.

eLs sINdIcAts

El sindicat UGT, majoritari a  
Nylstar, valora positivament els 
projectes de l’empresa.

Després de la reunió entre 
l’empresa, la Generalitat l’ajun-
tament i el comitè d’empresa, el 
seu president, Juan José Rodrí-
guez, en fa una valoració positiva, 
“quan tothom pensava que l’em-
presa tancaria, es va treballar per 
aconseguir solucions. Nosaltres 
vàrem ser l’únic sindicat que va 
signar els acord per tirar enda-
vant una possibilitat, que s’ha de-
mostrat era factible”.

Rodríguez destaca que es tan-
quin els dos ERO que hi ha en 
marxa amb persones que es po-
dran prejubilar i posteriorment 
jubilar.

També espera que la Genera-
litat inclogui Nylstar al Pla Na-
cional per la Indústria tal i com 
ha demanat l’ajuntament. “No hi 
ha una empresa més emblemà-
tica que Nylstar per formar part 
d’aquest programa”.

CCOO ha expressat els seus 
recels “per la manca de concre-
ció” dels nous projectes de futur. 
A més, CCOO també ha demanat 
a la Direcció que exposi l‘estat de 
comptes de la companyia i li ha 
recordat que hi ha una quaran-
tena de treballadors que es van 
acollir a jubilacions parcials que 
encara no han cobrat la prestació 
d‘atur. yy

LLORet de MAR

L’Ajuntament de Lloret, a tra-
vés del MOLL (Museu Obert de 
Lloret) va organitzar els dies 6, 7 
i 8 d’octubre una nova edició de 
les Jornades Europees de Patri-
moni. Es van programar jornades 
de portes obertes i visites guiades 
a diferents equipaments patrimo-
nials del municipi amb l’objectiu 
de donar a conèixer el valor i la 
història del llegat cultural llore-
tenc. Les jornades formen part 
d’un programa europeu de sensi-
bilització del patrimoni cultural, 
promogut pel Consell d’Europa 
i la Comissió Europea. De fet, 
aquestes jornades estan conside-
rades com la manifestació cultu-
ral participativa més important 
d’Europa en relació al patrimoni.

Cada any s’organitzen a tota 
Europa més de 70.000 actes per 
tal de contribuir a la presa de 
consciència sobre el patrimo-
ni comú d’Europa i la necessitat 
constant de la seva protecció. El 
tema proposat per a l’edició d’en-
guany ha estat “Patrimoni i natu-
ra: un paisatge de possibilitats” 
amb l’objectiu de posar l’accent 
en els valors patrimonials incor-
porats a la natura, en la impor-
tància del medi ambient sobre els 
estils de vida de les persones i la 

influència que té sobre el benestar 
i el creixement socioeconòmic de 
les comunitats.

A Lloret del 6 al 8 d’octubre 
es van programar tres dies de 
portes obertes a Can Saragossa, 
al Museu del Mar, al Turó Rodó, 
als Jardins de Santa Clotilde i al 
cementiri Modernista. 

cAp de setMANA IbèRIc

En una època d’esplendor 
mediterrani, els ibers són els 
grans desconeguts en comparació 
amb d’altres cultures coetànies. 
D’aquí la nostra voluntat de do-
nar a conèixer aquesta brillant i 
avançada cultura, habitant de les 
nostres terres, a través d‘unes jor-
nades molt especials.

Les visites programades pel 
cap de setmana del 14 i el 15 d’oc-
tubre són:

- Portes obertes al jaciment de 
Puig de Castellet. D’11 a 18 h.

- Portes obertes a Can Sara-
gossa. De 10 a 13 h i de 17.30 a 
19.30 h.

- Portes obertes al Turó Rodó. 
D’11 a 18 h. yy
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ingredients de la cuina de l’art. Foto M.a. Comas

tirada de l’art. Foto M.a. Comas

La cuina del peix de l’art

LLORet de MAR

De l’1 al 31 d’octubre, l’Asso-
ciació de Bars i Restaurants de 
Lloret, el Gremi d’Hostaleria de 
Lloret i Lloret Turisme, organit-
zen les XV Jornades Gastronò-
miques de la Cuina del Peix de 
l’Art. Les jornades del peix i del 
marisc de Lloret de Mar. Els me-
nús van destinats a tot tipus de 
públic i els preus oscil·len entre 
els 25 i els 80 euros.

Hi participen 20 hotels i restau-
rants:

• BARCA D’OR-RIGAT PARK 
HOTEL

• CAN BOLET
• EL CALAMAR DAURAT
• EL PORT DE LA CALA
• EL RACÓ DE FENALS
• EL ROSSELL
• ROSTISSERIA EL TINGLADO
   D’EN MANEL
• EL TRULL
• FENALS INTERNACIONAL
• FREU – GRAN HOTEL 
   MONTERREY
• IL BRIGANTINO
• L’ARROSSERIA DE FENALS
• LA LONJA
• MARSOL – HOTEL MARSOL
• MAS ROMEU
• MASIA CAN SABATA
• MIRAMAR LOUNGE - 

HOTEL MIRAMAR
• HOTEL SANTA MARTA
• SYBIUS CALA CANYELLES
• XALOC

Hi col·laboren: Complet Ho-
tel, Gran Casino Costa Brava, 
Peixos Ros, Ergo-Laboris, Celo-
bert, Gidona, La Marina, Ràdio 
Marina, Nova Ràdio Lloret, Ca-
dena Ser-40 Principales, Fem 
Girona Ràdio, Banc de Sabadell, 
Techni-web, Pla de Qualitat Cos-
ta Brava Sud - La Selva - El Ma-
resme i Hotelslloret.com

Lloret de Mar organitza al 
llarg de l’any dues jornades gas-

tronòmiques, a la primavera les 
de l’arròs; i a la tardor, les del 
peix de l’art. Segons explica Jo-
sep Franch, gerent del Gremi 
d’Hosteleria i de l’Associació 
de Bars i Restaurants, “quan es 
van consolidar les de l’arròs, 
vam treballar per organitzar-ne 
unes altres. Com que no tenim 
un peix característic com poden 
ser les anxoves de l’Escala o les 
gambes de Palamós, van optar 
pel peix que s’aconsegueix amb 
l’art, molt utilitzat a Lloret de 
Mar anys enrera”.

Com és habitual, per cada 
menú s’obté una entrada gratuïta 
als Jardins de Santa Clotilde. A 
més, es regala un passi i una con-
sumició al Casino i dues hores gra-
tuïtes als pàrquings municipals.

LA tIRAdA A L’ARt

En la professió de la pesca, 
l’art és un sistema que consisteix 
a llançar, des de petites barques, 

unes xarxes a pocs metres de la 
platja que, després d’un temps 
prudencial, es recullen a mà des 
de terra. En certes èpoques, l’art 
era un dels pocs mitjans de sub-
sistència amb què es comptava. 
I un dels llocs on s’ha practicat 
la tècnica de l’art amb més ex-
cel·lència és a Lloret de Mar, a les 
platges de Canyelles i de Lloret.

A Lloret, l’art d’arrossega-
ment fou, des del temps més 
remot, tota una institució d’un 
alt contingut social i benèfic. Va 
ajudar al sosteniment de mol-
tes famílies durant centenars 
d’anys. La tirada a l’art és un 
dels més clars símbols del Llo-
ret d’abans, quan quasi tothom 
era pobre. Tothom podia parti-
cipar- hi: homes i dones. A nin-
gú no li demanaven qui era ni 
d’on venia. Si agafaven peix, la 
part del vell era igual que la del 
menut; la part de l’home igual 
que la de la dona. Hi havia l’es-
perança de recollir un grapat de 
peix i de guanyar uns cèntims. 
Era, també, una prova de solida-
ritat. En cap altra platja catala-
na aquest ormeig no va prendre 
tanta volada. A Lloret van arri-
bar a córrer set arts alhora.

A principis de 1970 les xarxes 
van ser tirades per última vegada 
segons aquesta tècnica ancestral.
Alguns dels pescadors que van 
fer l’art en dècades passades ens 
en parlen amb sentiment d’enyo-
rança per un món mariner que 
gairebé s’ha perdut del tot, co-
mentant-nos les seves vivències 
d’aquest sistema rude, curiós, 
laboriós i, alhora, tan satisfactori.

Amb el record de la tradici-
onal tirada a l’art, es convida a 
tastar una gran varietat de me-
nús de peix i marisc mediterrani 
de qualitat, que es pot gaudir en 
els millors restaurants i hotels de 
Lloret de Mar. yy
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bLANes

Durant tot el mes d’octubre, 
Blanes acull el Mes del Suquet de 
Peix, unes jornades gastronòmi-
ques hereves de les que durant 
nou anys consecutius s’han cele-
brat al municipi blanenc.

L’activitat està impulsada per 
l’Àrea de Promoció de la Ciutat i 
Turisme de l’Ajuntament de Bla-
nes amb el suport de la Confraria 
de Pescadors de Blanes, així com 
diverses empreses i institucions. 
Aquest any també s’ha organit-

zat el Mes de la Gamba i el Mes 
del peix blau.

El Mes del Suquet de Peix 
compta amb la participació de 16 
restaurants de Blanes, amb me-
nús que van des dels 28 € el més 
barat fins als 52 € el més car.

Els establiments i els respectius 
xefs són: Ca la Luci (Alícia Alon-
so); Can Borell (Manel Vegas); Can 
Flores (Pere Povill); Can Tarranc 
(Carles Guitart); Cava Nit (Mòni-
ca Alemany); Celler Sant Antoni 

(Giovanni); El Port Pesquer (Car-
men Fernández); Juanma (equip 
del restaurant); Kiku (Kiku); La 
Balma (Toni Marín); Las Salinas 
(Isabel Alves); La Taverna del Port 
(Dante Italiani); Racó Sa Palome-
ra (Inés Pascual); Sa Malica – Can 
Ton (José Porcel); Sentits (Òscar 
Vilà); i Sibaris (Bruno Bonnier).

Com a activitats paral·leles, 
s’han organitzat tallers per apren-
dre a fer el suquet de peix i un 
sorteig de lots de productes gas-
tronòmics blanencs. yy

bLANes

El barri de Mas Enlaire de 
Blanes ha allotjat durant dos dies 
una nova experiència que ha ar-
ribat amb ganes d’arrelar i tenir 
continuïtat els propers anys. Es 
tracta del ‘Petit Mercat de les De-
lícies’, que ha estat en marxa al 
llarg d’un divendres tot el dia i el 
matí de dissabte.

L’activitat ha estat organitza-
da per l’Associació de Veïns de 
Mas Enlaire amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Blanes i 
el suport del col·lectiu ‘Artesans 
d’Arreu’, que promou activitats 
de caire gastronòmic a diferents 
indrets de Catalunya. Tal com el 
seu nom indica, ‘El Petit Mercat 
de les Delícies’ és una fira gas-
tronòmica on els visitants poden 
adquirir i degustar una exquisi-
da varietat de productes autòc-
tons catalans per complaure un 
ample ventall de gustos. 

L’objectiu de l’Associació de 
Veïns de Mas Enlaire a l’hora 
d’organitzar aquesta activitat 
no ha estat cap altre que seguir 
contribuint a la dinamització 

d’aquest barri, que durant els 
darrers anys està sent especial-
ment actiu allotjant un bon ven-
tall d’esdeveniments. 

Així ho entén el seu presi-
dent, Miguel Gallego, “volem 
que tant la gent de Blanes com la 
que ens visita sàpiga que aquest 
barri, com molts altres de la nos-
tra vila, és un lloc molt maco 
per passar-s’hi i trobar-hi al·li-
cients. Creiem que amb aquesta 
activitat, i les altres que també 
organitzem al llarg de tot l’any, 
donem més vida al barri i con-
tribuïm a dinamitzar no tan sols 
Mas Enlaire, sinó també la nos-
tra ciutat”.   

L’experiència també ha 
comptat amb el suport de la co-
munitat de propietaris del Mer-
cat d’Abastaments de Mas Enlai-
re. En aquest sentit la seva presi-
denta, Loli Calero, s’ha mostrat 
molt satisfeta del resultat que ha 
tingut durant aquests dos dies, 
ja que ha suposat un element de 
promoció respecte els productes 
de qualitat i proximitat que es 
venen al mercat. yy

LLORet de MAR

Lloret de Mar retornarà els 
dies 11 i 12 de novembre als 
temps medievals i s’omplirà de 
parades amb cabanes, artesans, 
mercaders i ambientació medie-
val el seu centre històric.

Durant tot el cap de setmana, 
es succeiran les cercaviles de ma-
labaristes, els tallers artesans i els 
espectacles de màgia i de música 
amb les representacions de joglars 
i trobadors. Serà el millor pròleg a 
les Festes de Sant Romà. yy

Mes del Suquet de Peix Petit Mercat de 
les delícies

Fira Medieval

Un dels 16 establiments participants. Foto aj. Blanes

Una de les sis parades que hi havia. Foto aj. Blanes

Fira Medieval 2016. Foto M.a. Comas
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bLANes

El dimecres, 4 d’octubre, ja 
forma part de la història de la 
política municipal de Blanes. En 
dues hores un govern que fregava 
la majoria absoluta (PSC, PDe-
CAT i ERC), va quedar en un go-
vern molt minoritari, amb 4 dels 
21 regidors del consistori (PSC).

ERC i PDeCAT, després de tot 
el que havia envoltat l’1-O, deixa-
ven el govern.

ERC ho va anunciar en roda 
de premsa a les cinc de la tarda 
i ho va reiterar en el ple que co-
mençava a les set, on a més van 
demanar la dimissió de l’alcalde 
Miquel Lupiáñez.

ERC ja havia criticat l’alcal-
de Miquel Lupiáñez per no cedir 
locals per l’1-O i havia assegurat 
que després del referèndum es 
replantejarien la seva situació al 
consistori. Dilluns dia 2-O, va de-
cidir l’assemblea local, i el dime-
cres dia 4, el cap de llista, Àngel 
Canosa, ho feia públic, “Entenem 
que les conductes de l’alcalde són 
indignes. Ha mantingut el silenci, 
això vol dir consentir les actituds 
violentes. No ens podem mante-
nir en un equip de govern treba-
llant amb ningú del PSC”. 

Segons Canosa, les diferènci-
es no són només en aquest tema 
de l’1-O, “anteriorment hi havia 
hagut diferències, algunes públi-
ques, d’altres no. Enteníem que 
un pacte a tres bandes, pot gene-
rar aquestes diferències. Per això, 
vam fer públic l’acord de govern i 
vam deixar les decisions en mans 
de l’assemblea”.

En el mateix ple, Joaquim 
Torrecillas del PDeCAT, anun-
ciava el trencament,  “perquè 
volem treballar en un govern 
municipal que garanteixi els 
drets dels ciutadans, les llibertats 
públiques i el recolzament a les 
propostes que es prenguin en el 
Parlament de Catalunya i no es-
tar en un govern que hi col·labo-
ra gent del PP”.

Malgrat la sortida, “el PDe-
CAT està disposat a garantir 
l’estabilitat. També estem oberts 
a escoltar qualsevol proposta”. 
Torrecillas també  va anunciar 
que es quedarien uns dies per 
acabar alguns projectes i fer un 
informe de la feina feta.

Amb aquesta decisió, la pri-
mera sociovergència de Blanes 
ha durat poc més de dos anys. 
Fins al 2015, quan governava al 
PSC, CIU era a l’oposició i quan 
l’alcalde era convergent, els so-
cialistes eren a l’altre costat. 
Després dels resultats del maig 
de 2015, tres partits amb quatre 
regidors, 4 formacions amb dos, 
i una amb un representant, PSC 
i CIU van arribar a un acord per 

governar junts. Primer en solita-
ri i després amb ERC i el suport 
del PP des de l’exterior.

 Pepa Celaya, portaveu del 
PSC, va valorar de manera dife-
rent les dues renúncies. La d’ERC, 
ja l’esperaven, però no la del PDe-
CAT, i va deixar la porta oberta 
a qualsevol majoria per millorar 
Blanes “la marxa d’ERC, qui més 
que menys ja se l’esperava. Ara, 
amb la del PDeCAT, encara estic 
en estat de shock. Ho lamentem, 
però ho respectem. Estem oberts 
a qualsevol majoria. Posem a dis-
posició els nostres càrrecs. Esti-
guem on estiguem, treballarem 
pel bé de Blanes”.

El PSC té 4 dels 21 regidors del 
consistori. 

 
cOMuNIcAt de L’ALcALde

L’endemà mateix, l’alcalde feia 
un comunicat:

“Vull que els blanencs i bla-
nenques estiguin tranquils. El 
nostre compromís amb el muni-
cipi continua ferm i seguirem tre-
ballant per garantir els eixos d’ac-
tuació inclosos al Pla de Govern 

Municipal 2015-2019 presentat el 
juny de 2016”.

“Més concretament, vull 
que quedi clar que garantirem 
el funcionament i la qualitat 
dels serveis públics municipals i  
d’atenció a les persones que ca-
racteritzen la nostra societat del 
benestar”.

“Que treballarem per con-
cloure els projectes ja iniciats, 
i que ho continuarem fent per 

encetar-ne de nous. També us 
recordo que els treballadors i 
treballadores d’aquest ajunta-
ment continuen i continuaran 
al vostre servei”.

 
“D’altra banda, s’ha de ser 

realista. Ara mateix l’impuls a 
les polítiques públiques muni-
cipals incloses al Pla de Govern 
queden compromeses per la si-
tuació en minoria”.

“Per tant, el meu compromís 
ferm de continuar treballant per 
Blanes i pels blanencs i blanen-
ques ha de ser compatible amb la 
recerca d’alternatives. Entenc que 
els regidors i regidores de tots els 
grups municipals estem obligats 
a obrir un diàleg i presentar pro-
postes per garantir la correcta go-
vernabilitat del municipi”.

“És per això que també tre-
ballaré, i demano a la resta de 
grups que facin el mateix, per 
formular una proposta de go-
vernabilitat del municipi que 
garanteixi l’estabilitat de l’acció 
de govern d’aquí a les properes 
eleccions municipals”. yy

el PSc es queda sol al govern de Blanes

els deu regidors que havien governat fins ara. Foto Yoyo

«el psc té 4 dels 
21 regidors»

«La primera sociovergència 
de blanes ha durat poc més 

de dos anys»

«Les properes eleccions 
municipals seran el maig de 

2019»



12   LA MARINA octubre De 2017

LA seLvA - MAResMe

Lloret de Mar i Malgrat de 
Mar, són dues de les 11 viles més 
f lorides de Catalunya. Enguany 
han rebut 4 f lors, el màxim és 
cinc, però no hi ha cap munici-
pi català amb aquesta distinció. 
Amb 3 f lors hi ha Blanes, Ca-
lella, Pineda de Mar i Tordera. 
Santa Susanna en té dues. A 
més dels 11 municipis recone-
guts amb quatre Flors d‘Honor, 
hi ha 48 amb tres Flors, 48 mu-
nicipis amb dues Flors i 6 mu-
nicipis amb una Flor. 

La gala Flors d’Honor 2017 
ha reunit més de 275 persones 
al Teatre Municipal de Can 
Gomà de Mollet del Vallès en 
els reconeixements anuals del 
moviment Viles Florides en 
un acte presidit per la con-
sellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret.

Actualment un total de 
113 municipis d’arreu del país 

formen part del projecte Viles 
Florides, una iniciativa de la 
Confederació d’Horticultu-
ra Ornamental de Catalunya 
(CHOC) que promou la trans-
formació de racons, pobles i 
ciutats de Catalunya a través de 
la f lor i la planta ornamental. 
Aquest moviment pretén mos-

trar i posar en valor la riquesa 
natural i paisatgística del país 
mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamen-
tació f loral i cultura del verd 
urbà que, tant en l’àmbit públic 
com privat, esdevinguin un 
exemple a seguir. yy

bLANes

Les obres que han acabat 
aquest setembre han significat un 
cost final de 177.717,28 €, finan-
çats al 50% per la Generalitat i al 
50% per l’Ajuntament de Blanes . 
En aquest sentit, el govern català 
ho ha subvencionat a través del 
Fons del Foment del Turisme del 
Departament d’Empresa i Co-
neixement, dins els Plans de Fo-
ment Territorial del Turisme. Per 
la seva banda, la part municipal 
prové del cànon de la concessió 

del restaurant que hi ha a la cala.

Una de les parts més desta-
cades dels treballs que s’hi ha 
fet ha consistit en pavimentar 
tota la banda del passeig que 
voreja la platja, millorant osten-
siblement l’aparença d’aquest 
indret, ja que fins ara hi havia 
un terra de ciment. Igualment, 
s’han adequat els accessos i en 
especial el que hi ha a l’entrada 
principal, que ara presenta una 
fesomia molt millorada. 

D’altra banda, un dels indrets 
on també s’ha incidit en especial 
és a l’escala que connecta l’Ermita 
de Sant Francesc amb Cala Bona.

Altres actuacions que s’han 
fet han consistit en reparar el pas 
sobre la riera i ampliar els lavabos 
que hi ha com annexos al Bar 
Restaurant de Cala Bona.

El gruix de les obres es van fer 
abans de l’estiu. Aquest setembre 
s’ha enllestit el projecte. yy

bLANes

Blanes ha estat el segon cap 
de setmana d’octubre la capi-
tal del motor i l’àudio sobre 
quatre rodes a través del ‘Bla-
nes Motor Days 2K 17’, el 15è 
Tuning Festival Internacional 
que en aquesta nova edició in-
clou nombroses i atractives no-
vetats. La més destacada és que 
ha augmentat tant la superfície 
com la seva ubicació, i ha passat 
a ocupar els 40.000 m2 que hi 
ha a la zona del costat de l’antic 
pavelló d’esports amb diferents 
ingredients i seccions del món 
del motor.

Hi havia Food Trucks on es 
podia gaudir de 13 estils diferents 
de degustació, Fira d’Atraccions i 
circuits per diverses modalitats. 
També hi havia un escenari co-
bert on es van programar actua-
cions en directe, shows amb foc, 
zumba, sevillanes i la música de 
DJ’s, entre d’altres.

El dissabte a la tarda es va fer 
la tradicional cercavila i el diu-
menge les proves de so dels vehi-
cles.

Aquesta proposta ha rebut 
participants d’arreu d’Europa. yy

LLORet de MAR

Des del mes de juny passat 
els visitants que s’han acostat a la 
platja de Lloret de Mar han pogut 
gaudir del servei de wifi públic i 
gratuït que ha posat en marxa 
l’Ajuntament lloretenc. Per nave-
gar per internet il·limitadament 
només cal connectar-se al cerca-
dor de xarxes del dispositiu mòbil 
i cercar @LloretdeMar.

Les dades estadístiques obtin-
gudes han mostrat que s’han tin-

gut més de 80.000 clients de wifi 
únics i que la mitjana diària ha 
estat de 3.681 connexions, tam-
bé d’usuaris únics. S’ha arribat a 
puntes, com el passat 26 de juliol, 
amb 6.197 connexions.

A l’agost es va posar en mar-
xa el portal captiu que ha per-
mès oferir informació municipal 
sobre esdeveniments destacats, 
l’agenda d’activitats i l’estat de la 
platja, i ha tingut 167.565 visualit-
zacions (fins al 18 de setembre). yy

Viles florides

Millores a cala Bona

Blanes Motor days 
2K 17

Wifi: Més de 3.600 
connexions diàries

Logo viles florides

Connexió gratuïta a la platja. Foto aj. Lloret

Blanes Motor days. Foto aj. Blanes

Les obres han acabat aquest setembre. Foto aj. Blanes
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bLANes

L’empresa blanenca MJN 
Neuroserveis, està a punt de tan-
car una ronda d’inversió privada 
de 600.000 €

El projecte tecnològic que es-
tan desenvolupant permet predir 
una crisi d’epilèpsia.

Per arribar a aquesta xifra ja 
compta amb el compromís de 
gairebé mig milió d’euros a tra-
vés de les fundacions d’impacte 
social Ship2B i CREAS, entre 
d’altres, i ara vol sumar-hi pe-
tits accionistes. Des del 26 de 
setembre i fins al 16 d’octubre 
es pot accedir a la plataforma de 
Capital Cell www.capitalcell.net, 
on s’expliquen les condicions de 
participació. L’import mínim 
d’inversió és de 100 € amb l’ob-
jectiu de sumar el màxim nom-
bre de persones perquè MJN si-
gui una empresa realment social. 

El projecte de MJN Neuro-
serveis genera un sistema com-
plet per a la monitorització en 
temps real de les persones amb 
epilèpsia. Integra un dispositiu 

personal de recollida de dades 
més un sistema extern per l’aju-
da a la persona, registres, infor-
mes i possibles emergències. Està 
pensat per donar una ajuda a les 
persones i famílies que patei-
xen l’epilèpsia, especialment per 
aquelles que no estan controlades 
pels medicaments i amb una alta 
probabilitat de patir crisis. Un 
1’5% de la població mundial pa-
teix epilèpsia.

Durant els darrers dos anys, 
MJN Neuroserveis ha treballat 
en el disseny dels primers pro-
totips i ha realitzat una primera 
prova pilot en entorn hospitalari. 
El passat mes de maig va realitzar 
un programa d’immersió a Bos-
ton al llarg de quatre setmanes 
que ha permès establir contacte 
amb destacats centres hospita-
laris  en l’àmbit de l’epilèpsia a 
Boston i Cleveland. yy

LLORet de MAR

José Pesquera Gómez (Pre-
mi d’honor) i Jaime Culebras 
(Beca WWF-FNYH 2017), han 
estat els grans protagonistes del 
MontPhoto Fest que s’ha celebrat 
a Lloret de Mar els dies 6, 7 i 8 
d’octubre.

Els organitzadors van repartir 
un centenar de premis valorats 
globalment en uns 25.000 euros.

També es van muntar ex-
posicions al Teatre i la Casa de 
la Cultura. La més original, i la 
gran novetat d’aquesta edició, va 
ser l’exposició que es podia veure 
en els sotagots que posaven set 

bars de la vila que han col·laborat 
amb MontPhoto quan anaves a 
prendre un refresc o una cervesa.

El reconegut concurs de foto-
grafia de natura ha rebut aquest 
any 13.000 fotografies de 65 paï-
sos diferents.

Com cada any s’ha editat un 
llibre amb totes les fotografies fi-
nalistes, “Inspirats per la Natura”.

El jurat d‘enguany estava  for-
mat per Isabel Díez, Jon Griffith, 
Rosamund Kidman Cox, Greg 
Lecoeur, Robert Marc Lehmann, 
Luis Quinta, Iñaki Relanzón, Da-
vid Tipling i Carles Zamorano. yy

bLANes

A finals de setembre van co-
mençar els treballs per canviar el 
terra als dos trams de sorra del 
Passeig de Dintre de Blanes.

Mentre durin les obres, el 
Mercat de la Fruita i la Verdura 
es fa al passeig de Mar, de di-
marts a dissabte; i els dilluns a 
la plaça dels Dies Feiners i plaça 
d’Espanya.

El material que s’instal·larà té 
la mateixa solidesa que la pedra 
sense perdre l’aparença de la sor-
ra, i harmonitzarà amb l’aparen-
ça que sempre ha tingut el mer-

cat. Es tracta d’un nou tipus de 
paviment natural conegut com 
sauló sòlid que es posarà en les 
dues parts del passeig de Dintre 
on hi ha sorra: al mercat i a l’altra 
espai on s’instal·len les terrasses 
de bars. 

Els espais on hi ha sorra ocu-
pen una superfície total de 1.260 
m2, i s’actuarà en una capa de 10 
centímetres del paviment actual 
de terra, que se substituirà pel 
sauló sòlid. Per evitar que els ar-
bres quedin afectats per l’obra, 
s’instal·len escocells d’acer cor-
ten que fa que el seu entorn sigui 
permeable. yy

MJN Neuroserveis busca 
petits accionistes 

MontPhoto Fest

canvi del terra

presentació MJN a Barcelona. Foto Neuroserveis

premi d’honor 2017. Foto M.a. Comas

primer dia d’obres. Foto aj. Blanes
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els gegants van envair la Biblioteca. Foto aj. Blanes

actuació de Xavi Fornaguera. Foto M.a. Comas

Sortida de la marxa a Cala Canyelles. Foto Yoyo

bLANes

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes ha estat pacíficament en-
vaïda aquest setembre per diver-
ses figures de la Colla Gegantera. 
Es tracta d’un acte més inclòs en 
el cicle commemoratiu dels 25 
anys de l’entitat blanenca. 

Els elements centrals han es-
tat els dos gegants de Blanes, en 
Gastó i na Caterina, que saluda-
ven tots els visitants del servei 
cultural des de la primera planta 
de la biblioteca. D’altra banda, 
tant al vestíbul com al primer 

pis estratègicament distribuïts, 
hi havia d’altres representants de 
la colla tan emblemàtics com en 
Vadó Set Trossos, Es Forcaner, en 
Màxim o la parella de Tom i Jerry. 

També hi havia diversos cap-
grossos, plafons amb fotografies 
que mostraven la trajectòria his-
tòrica d’aquest primer quart de 
segle de vida, i diversos treballs 
del Concurs de Dibuix de la Co-
lla Gegantera. El concurs fa for-
ça temps que se celebra cada any 
coincidint amb la Festa Major de 
Santa Anna.  yy

LLORet de MAR

El veïnat de les Alegries cele-
brà la seva diada amb activitats 
programades durant tota la jorna-
da. N’hi hi va haver una desena.

Els actes de celebració van co-
mençar amb una audició de sar-
danes a càrrec de la Cobla Santa 
Maria de Blanes, seguida de jocs 
infantils i la inauguració de les 
noves rajoles. Les rajoles solidàri-
es són una iniciativa que va posar 
en marxa l’associació de veïns del 

barri de les Alegries a través de la 
qual les famílies fan un donatiu 
de 150 euros i es posa una rajola 
amb el seu nom a les escales d‘ac-
cés de l‘ermita. I amb els diners 
obtinguts, de mica en mica, és 
restaurada. 

També hi va haver missa, els 
tradicionals bateigs des del cam-
panar, rifa de lots, l’actuació de 
Xavi Fornaguera, vermut, bere-
nar i ball.

El principal esperit d’aques-
ta celebració és mantenir viva la 
tradició de les Alegries,  que era 
l’indret en el qual es duia a terme 
la Festa Major de Lloret de Mar a 
finals del segle XIX. Ho ha dit Jo-
sep Carreras, expresident del veï-
nat de les Alegries, que ha expli-
cat també que amb aquesta festa 
intenten mantenir la tradició. Pel 
que fa a l’associació de veïns de les 
Alegries, recentment s’ha produït 
una renovació a la seva junta. yy

LLORet de MAR

La marxa organitzada pel Xi-
no-Xano comença amb la concen-
tració dels participants a la plaça de 
la Vila i el trasllat amb els creuers 
marítims o en autocar fins a cala 
Canyelles, d‘on surt la caminada. 
Des d’aquesta cala comença un re-
corregut que passa per cala Trons, 
sa Caleta, la Platja Gran de Lloret, 
Fenals i sa Boadella, per arribar 
finalment a Santa Cristina. Es re-
corren aproximadament 11 km, 
gairebé sempre arran de mar, en un 
recorregut pel camí de ronda que 

permet descobrir unes vistes ino-
blidables des dels penya-segats del 
recorregut. A l‘arribada, l’entitat 
organitzadora, ofereix una sardina-
da amb vi de la terra, una samar-
reta i un diploma acreditatiu de la 
marxa. A la platja de Santa Cristi-
na, van compartir esmorzar amb 
els participants a la Lloret swim.

Aquesta marxa a la tardor, i la 
de les ermites a la primavera, són 
dos dels actes més concorreguts 
dels que organitza al llarg de l’any 
la Penya Xino-Xano. yy

els gegants ocupen 
la biblioteca

Festa Major de les Alegries

Platges les de 
Lloret

LLORet de MAR

El parc infantil de la plaça Es-
teve Fàbregas de Lloret s’ha am-
pliat amb un espai inclusiu que 
consta d’una estructura multijoc 
formada per a tres plataformes 
que s’uneixen amb panells inte-
ractius laterlas i un element gi-
ratori adaptat. A més el regidor 
de Medi Ambient, Jordi Orobitg, 
explica que “també s’ha substi-
tuït un gronxador existent per 
un altre de familiar amb un se-

ient doble, cadireta per a nadons 
i seient pla per adults. Alhora en 
el mateix parc hi ha instal·lat un 
gronxador amb cistella niu que 
es considera un element de joc 
accessible”.

Jordi Orobitg també ha ex-
plicat que “el cautxú que s’ha 
col·locat és  el millor material de 
pavimentació per facilitar el mo-
viment de persones amb mobili-
tat reduïda”.

Aquest projecte s’ha executat 
a través dels Pressupostos Par-
ticipats 2016, sent una proposta 
dels veïns del sector de Fenals, i 
ha suposat una inversió total ha 
estat de 50.103,41 €.

Actualment Lloret de Mar 
compta amb 26 parcs infantils, 
on en els darrers anys, a mesura 
que s’han anat renovant els ele-
ments de jocs, s’han anat col·lo-
cant estructures considerades 
inclusives: gronxadors hamaca o 
niu, molles amb doble suport de 
subjecció, panells d’interacció, 
estructura multijoc al parc de 
Can Sabata, etc. yy

parc inclusiu a la zona de Fenals. Foto aj. Lloret

espai inclusiu al parc de la 
plaça esteve Fàbregas

«És una de les propostes 
dels pressupostos 
participats 2016 »

«Ha tingut una inversió 
total de 50.103,41 €»
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tots els assistents van oferir una rosa. Foto M.a. Comas

La missa se celebra a la platja de Sa palomera. Foto Yoyo

LLORet de MAR

Aquest setembre hi ha hagut 
canvi de rector a la parròquia de 
Lloret de Mar.

El 16 de setembre es va fer 
una missa molt concorreguda i 
participativa per dir adéu a mos-
sèn Josep Maria Castellà, que ha 
passat a Lloret deu anys. Després 
de la celebració eucarística hi va 
haver els parlaments, lliurament 
de records i un sopar a peu dret 
a l’Erol compartint el que havia 
portat tothom.

L’endemà mateix, Castellà va 

participar a la tradicional festa 
de les Alegries. Va ser el dar-
rer acte abans de marxar. Josep 
Maria Castellà ha passat a ser el 
rector d’Anglès, Bonmatí, Cons-
tantins, Sant Julià del Llor i Sant 
Martí Sapresa.

El seu substitut ha estat Mar-
tirià Brugada, llicenciat en estu-
dis d’art i expert en la vida dels 
sants. Arriba a Lloret procedent 
d’Anglès on ha marxat Caste-
llà.  El bisbe de Girona, Francesc 
Pardo, va presidir la missa de 
benvinguda. Martirià Brugada és 
capellà des de l’any 1981. yy

bLANes

La Missa de l’Alba que orga-
nitzen les parròquies de Blanes 
per iniciar un nou curs, ha arri-
bat enguany a la catorzena edi-
ció. El lema ha estat ‘Posa’t en el 
seu lloc’.

L’altar en aquest cas és una 
barca i es compta amb un grup 
de músics que acompanyen les 
cançons que s’interpreten al llarg 
de la litúrgia. Es tracta en defi-
nitiva d’una missa molt especial 
que suposa el començament de 
curs i el comiat de l’estiu, per a 

les parròquies de la vila. Es tracta 
de compartir plegats una mis-
sa celebrada enmig de la natura 
mentre poc a poc es va trencant 
la foscor de la nit i surt el sol en 
aquell moment que dóna nom a 
aquesta activitat, a trenc d’alba.

La 14a Missa de l’Alba la van 
oficiar conjuntament Enric Rou-
ra, Josep Perich i Carles Mundet, 
rectors de les parròquies de Bla-
nes. També va participar-hi Pere 
Vilanova, capellà de la congrega-
ció dels Fills de la Sagrada Famí-
lia del Col·legi Santa Maria. yy

Gràcies mossèn 
castellà

Missa de l’Alba
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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. d’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

ArOmeS
C. Jaume Ferrer, 10 BLaNeS
634 54 60 51

ArrietA 32
C. 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

cA L’eSPí
arnau Gatell, 5  BLaNeS
647 90 33 08

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

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

YuPPi BAr
C/ Ca la Guidó,  4
606 21 37 86 - 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

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

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

mAr de cOPeS 
av. del Mediterrani, 24 · 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

S’OnA muSic
av. europa 
BLaNeS

MENJAR PER 
EMPORTAR I RÀPID

BOSCO PiZZA 
C. tapioles, 17 - 872 094 821 
de 12 h a 15 h i de 17 h 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. accés 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
Pg. 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

reSt. diVerSO
Carrer domènech Carles, 2, 17310 
972 11 46 60 - LLoret de Mar

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

reSt. eL tuneL
C/ Narcis Fors, 34
647 95 84 01 -  LLoret de Mar

reSt. St. Pere deL BOSc
Paratge de St. Pere del bosc S/N
972 361248 - LLoret de Mar

SA LOLA
av. Catalunya, 36
972 355 219 - 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

4 patates grans, 1 ceba, 1 safata de xampinyons laminats, 200 gr. 
de bacó, 2 cullerades de formatge crema, 2 cullerades de formatge 
parmesà ratllat, 2 cullerades de tomàquet fregit casolà, 200 ml. de 
nata líquida, pebre, oli d’oliva, sal i formatge per gratinar.

PREPARACIÓ:

En una olla posarem a coure 
les patates rentades, senceres 
i amb pell.

En una paella amb un gra d’all 
picat fregirem els xampinyons. 
Quant estiguin fets els esmico-
larem i els reservarem.

A part, en una paella més gran, 
sofregim la ceba ben picadeta, 
un cop es vegi transparent afe-
gim (a trossets) el bacó, deixem 
fer i afegim els xampinyons. Re-
servem.
Les patates triguen uns 30 mi-
nuts en estar a punt, les dei-
xem refredar una mica, retirem 
la pell, i les tallem per la meitat.
Ara toca buidar-les, amb l’ajut 

d’una cullereta, i les anem col-
locant en una safata de forn.

La patata que hem retirat, l’afe-
girem a la paella amb la resta 
dels ingredients, als que afegi-
rem el formatge crema i el par-
mesà, la salsa de tomàquet, la 
nata líquida, i una miqueta de 
pebre. Ho deixarem coure uns 
minuts i rectifiquem de sal. 
Amb aquest preparat, farcim les 
patates, que cobrirem amb for-
matge ratllat per a gratinar.

I ho deixem uns minuts al gra-
tinador fins que les veiem dau-
rades i ben maques. Les servim 
molt calentes. 

Bon profit!
Manoli Bustamante

Patates gratinades farcides de bacó i formatge
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«s’han programat 4 
exposicions sobre l’Índia, 

una xerrada i un taller»

«L’objectiu és recollir 
donatius per a la 

construcció d’un habitatge 
familiar a l’Índia rural»

Fotografies solidàries amb l’Índia

L’Índia a Casa Saladrigas. Foto aj. Blanes

bLANes

El 5è Blanes Photo Festival 
ha compaginat enguany art foto-
gràfic i solidaritat a través de les 
seves activitats.

La principal novetat d’aquest 
2017 ha estat una mostra benèfica 
amb fotografies de l’Índia de di-
versos autors per recollir donatius 
per a la construcció d’un habitatge 
familiar a l’Índia rural, un projec-
te de la Fundació Vicenç Ferrer.

La mostra estava organitzada 
pel GIF, Grup d’Imatge i Foto-
grafia de Blanes, amb el suport 
de l’Ajuntament i altres institu-
cions i entitats.

ÍNdIA: Ressò de MOLtes 
àNIMes

 El calellenc Quim Botey re-
corda que quan fa 16 anys va fer 
el seu primer viatge a l’Índia li va 
dir a Vicenç Ferrer que un dia faria 
una exposició que tractaria sobre la 
gent d’aquest país. Recíprocament, 
el missioner li va escriure una de-
dicatòria: “A l’estimat amic Quim, 
fotografies ressò de moltes ànimes”. 

ÍNdIA: AMAR És 
cOMpReNdRe LA 
dIfeRèNcIA

Tal com explica l’autor 
d’aquesta exposició, Miguel Par-
reño, el contacte i la proximitat 
amb l’ésser humà i la seva cultura 
fan comprendre i estimar la dife-
rència. Per això, a través de les fo-
tografies de Miguel Parreño hi ha 
un testimoniatge gràfic d’una rea-
litat ètnica i cultural que considera 
condemnada a desaparèixer per la 
globalització mundial. 

ÍNdIA

Sota aquest títol genèric s’hi 
inclouen diverses instantànies 
d’un grup d’amics fotògrafs viat-
gers: Miquel Viñas, Albert Viñas, 
Josep Ponsa i Luis Leandro Ser-
rano. És una petita mostra del vi-
atge conjunt que van fer a finals 
del 2015 a la regió de Rajasthan i 
a Benarés. Destaquen els perso-
natges, la seva vida quotidiana i 
costums i l’etern optimisme que 
es transmet al visitant a través 
d’un perenne somriure. 

bLANes AMb L’ÍNdIA de 
vIceNç feRReR

El quartet d’exposicions es com-
pletava amb la col·lecció que sig-
nen Lorena Peláez, Carmen López 
i Tomàs Romero, de l’Associació 
Cultural GIF i, alhora, voluntaris 
de la seu de la Fundació Vicenç Fer-
rer a Blanes. Tots tres van viatjar a 
Anantapur, al sud-est de l’Índia, on 
hi ha la seu de la Fundació. 

A través de les seves instantà-
nies el visitant podia comprovar 

sobre el terreny els àmbits de treball 
on incideix la Fundació: sanitat, 
habitatge, educació, dona, ecologia, 
persones amb discapacitat, etc. 

ALtRes ActIvItAts 

El 5è Blanes Photo Festival va 
incloure dues altres activitats. El 
dissabte 7 d’octubre, hi va haver 
una xerrada a Casa Saladrigas. 
Tractà sobre “El renaixement de 
la fotografia”, i va anar a càrrec de 
Joan Marlet. D’altra banda, el dis-
sabte 28 d’octubre hi haurà un Ta-
ller Solidari d’Estudi que inclourà 
primeres nocions sobre il·lumina-
ció així com una sessió pràctica 
amb models. 

Aquest darrer taller, a diferèn-
cia de la resta d’activitats que es 
van fer a Casa Saladrigas, tindrà 
lloc al Local Social de l’Associació 
de Veïns de Mas Enlaire al matí 
i a la tarda. En canvi, el que sí és 
comú en tots dos actes és que són 
gratuïts. Cal fer una inscripció 
prèvia i, a canvi de participar-hi, 
s’accepten donatius a benefici de la 
Fundació Vicenç Ferrer. yy
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activitats infantils a la platja. Foto Lloret turisme

Oficina de turisme del Museu del Mar. Foto Lloret turisme

Platges molt dinàmiques

Q de qualitat turística a les oficines de turisme

LLORet de MAR

Lloret de Mar va finalitzar 
el passat 15 de setembre el ser-
vei de dinamització de platges 
que s’havia iniciat el 22 de juny 
a la platja de Lloret i el dia 1 de 
juliol a la platja de Fenals, amb 
la participació d’un total de 
14.604 persones.

Aquest programa d’activi-
tats d’estiu inclou un miniclub 
infantil amb tallers, jocs i acti-
vitats monitorades, i activitats 
dirigides de gimnàstica suau en 
diferents estils a cada una de 
les dues platges; i l ’organització 
d’activitats esportives a la plat-
ja de Lloret.

El servei que enguany ha 
tingut més èxit han estat les ac-
tivitats dirigides que s’han or-
ganitzat a les dues platges i que 
han comptat amb 5.802 usuaris 
(2.733 a la platja de Lloret i 3.109 
a la platja de Fenals). 

Donat l’èxit que estaven te-
nint aquestes activitats a la platja 
de Fenals, tot i que havien d’aca-
bar el 31 d’agost com la resta 
d’activitats, en aquesta platja es 
va decidir allargar-les fins al 15 
de setembre fent-ho coincidir 
amb la data de finalització del 
servei a la platja de Lloret.

Els dos miniclubs infantils 
han estat utilitzats per 5.257 
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys 
(2.966 a la platja de Lloret i 2.291 
a la platja de Fenals). Com a no-
vetat, enguany s’han organitzat 
tres tallers de recuperació post-
part de sòl pelvià i abdominals al 
miniclub de Fenals. Cal destacar 
que els miniclubs tenen molta 
acceptació entre el públic català i 
rus, i també entre els residents de 
Lloret de Mar.

Pel que fa a les activitats es-
portives que han tingut lloc a la 
platja de Lloret del 22 de juny 

al 15 de setembre, aquestes han 
comptat amb la participació de 
3.114 persones, entre les quals 
destaca la nacionalitat italiana 
amb 1.408 persones.

Elizabeth Keegan, gerent de 
Lloret Turisme, valora positiva-
ment aquestes xifres, “que gaire-
bé 15.000 persones participin en 
les activitats ens mostra la impor-
tància que té aquest servei durant 
els mesos de més afluència a les 
nostres platges on aportem una 
oferta de valor gratuïta i comple-
mentària a altres activitats que 
hi tenen lloc.” I afegeix, “aquest 
any hem fet un salt qualitatiu 
en el servei amb la compra d’un 
nou mòdul per al miniclub de la 
platja de Fenals que continuarem 
el proper any amb l’adquisició 
d’uns nous mòduls per a la plat-
ja de Lloret gràcies a la subvenció 
obtinguda per l’Ajuntament de 
Lloret de Mar del Pla de Foment 
Territorial de Turisme”. yy

LLORet de MAR

Lloret Turisme ha superat 
l’auditoria que li permet reno-
var la certificació Q de Qualitat 
Turística que atorga el Instituto 
para la Calidad Turística en Es-
paña (ICTE) en les dues prin-
cipals oficines de turisme de 
Lloret de Mar: la Central i la del 
Museu del Mar.

Aquesta certificació eviden-
cia el compliment dels requisits 
tècnics que la norma UNE-ISO 
14785 dicta i que es basa en la 
implementació d’un sistema de 
gestió orientat al servei al client 
i en millora contínua.

Enguany, s’ha produït un can-
vi en la normativa que incideix en 
nous aspectes de l’acollida al visi-
tant i en els serveis que se li oferei-
xen des de les oficines de turisme 
especialment en turisme familiar, 
turisme responsable, el dret del 
visitant, accessibilitat i conscien-
ciació mediambiental. També es 
tenen en compte aspectes de co-
municació i formació interna, un 
consum responsable dels recursos 
energètics, de paper i altres consu-
mibles, i la conseqüent gestió sos-
tenible dels residus generats.

L’auditoria de renovació de la 
certificació té una periodicitat tri-

ennal i durant els anys intermedis 
es duen a terme unes auditories de 
seguiment que també cal superar 
per seguir mantenint la certificació.

Les oficines de turisme de Llo-
ret de Mar ostenten aquesta certi-
ficació des de l’any 2007. L’Ofici-
na de turisme central es certifica 
com a oficina i el Museu del Mar 
com a punt d’informació.

Durant el 2016 les oficines 
de turisme de Lloret de Mar van 
atendre 101.145 persones, de les 
quals un 64% van ser ateses en 
una de les dues oficines principals 
(Central i Museu del Mar). yy
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Un dels gossos que es podia adoptar. Foto M.a. Comas

Vots favorables a les ordenances. Foto aj. Blanes

els millors amics de l’home

Pendents de la tarifació social

LLORet de MAR

Fomentar l’adopció de gos-
sos i lluitar contra l’abandona-
ment i el maltractament ani-
mal, aquest ha estat l’objectiu 
de la tercera jornada canina que 
s’ha dut a terme a Lloret de Mar 
aquest setembre. L’organitza-
va Tarracosbull Internacional, 
amb el suport de l’Ajuntament i 
del Consell Comarcal de la Sel-
va. Hi van assistir una trentena 
d’associacions i es van reunir 
prop de 80 gossos.

Durant l’esdeveniment, hi 
va haver una exhibició dels ani-
mals que hi havia en adopció, 
per tal que els interessats els pu-
guessin conèixer. Tot i així, per 
evitar actituds impulsives, no es 
donà cap gos el mateix dia, calia 
passar un procés previ.

 
La mateixa associació fa 

una sèrie de recomanacions 
bàsiques que s’han de tenir en 
compte a l’hora d’adoptar un 
gos. Els punts principals són 

el temps de dedicació i l’aspec-
te econòmic per tal d’evitar un 
nou abandonament dels gossos 
que, segons un dels membres de 
l’entitat organitzadora, Jaume 
Junque, “suposa un cop molt 
dur per als mateixos animals”.

 
Es van programar diferents 

activitats. Hi va haver xerra-
des, desfilada de gossos, graffi-
tis, estands solidaris i àpats. A 
més, també es va dur a terme 
una recollida de pinso, medica-
ments i mantes.

cAMpANyA AMb eL cc seLvA

El Consell Comarcal de la Sel-
va i l’Ajuntament de Lloret de Mar 
han posat en marxa una nova cam-
panya d’identificació d’animals 
de companyia. Després de l’èxit 
assolit en la campanya realitza-
da l’any passat, en la qual es van 
xipar i censar gratuïtament prop 
de 200 gossos i gats del municipi, 
tant l’ens comarcal com el mateix 
consistori lloretenc van veure amb 
molt bons ulls posar en marxa una 
nova campanya a aquesta població.

La campanya, que s’ha fet la 
segona quinzena de setembre, 
tenia com a novetat principal, la 
col·laboració de centres veteri-
naris de la població, cosa que va 
permetre fer les implantacions 
de xip en les respectives clíni-
ques veterinàries.

Un cop finalitzada aquesta 
campanya de quinze dies, l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment lloretenc tramita totes les 
altes al cens municipal, així com 
també fa la inscripció al regis-

tre de la Generalitat ANICOM. 
Els participants en la campa-
nya d’identificació d’animals 
de companyia han gaudit de la 
gratuïtat de la implantació d’un 
microxip homologat, així com 
de l’exempció del pagament de 
la taxa corresponent al 2017.

Els propietaris dels animals 
que han participat a la campa-
nya només han hagut de presen-
tar el seu DNI o NIE per acre-
ditar que resideixen a Lloret de 
Mar, així com també la cartilla 
sanitària de l’animal. Aquesta 
documentació era necessària 
per recollir les dades que han 
de constar en la sol·licitud d’alta 
al registre censal d’animals de 
companyia del municipi. En el 
cas de gossos de races conside-
rades potencialment perilloses, 
després de la identificació, han 
de contractar la corresponent 
assegurança de responsabilitat 
civil imprescindible per obte-
nir la llicència per a la tinença i 
conducció de GPP. yy

bLANes

En el mateix ple que l’equip 
de govern de Blanes es quedava 
amb 4 regidors (PSC), s’havien 
d’aprovar les Ordenances Fiscals 
2018, pas previ a la redacció del 
pressupost de l’any vinent.

Segons explicava el regidor 
d’Hisenda, Nicolàs Laguna, “Les 
Ordenances 2018 estan condici-
onades per un increment de la 
despesa generat bàsicament per 
l’augment del sou del personal, 
uns 400.000 euros; i pel canvi de 
model de la recollida d’escom-
braries aprovat mesos enrera. 
Per tant, “cal aprovar unes orde-
nances a l’alça”.

L’IBI, segons la proposta 
aprovada inicialment, puja un 
3%. En aquest capítol s’està tre-
ballant per poder aplicar tarifes 
socials, és a dir aplicar bonifi-
cacions, segons les possibilitats 
econòmiques de cada família tal 
i com ja es fa amb les Llars d’In-
fants municipals. Aquest és un 
punt clau per a la majoria de par-
tits de l’oposició.

L’Impost de Vehicles, i el 
IAE es mantenen igual, tot i que 
aquest darrer, la recaptació ha 

baixat després de la situació per 
la que ha passat la Nylstar.

Per últim, s’han modificat 
les tarifes en els habitatges d’ús 
turístic, de manera que per do-
nar-se d’alta es passaran a pagar 
400 € enlloc dels 181’37 € que 
costava fins ara, i tant l’aigua 
com les escombraries tindran 
un increment de quota fixa com 
si fos d’una banda un habitatge 
buit, i de l’altra amb els mateixos 
barems de la recollida comercial 
enlloc de domèstica.

Pel que a les taxes i preus pú-
blic, es manté el preu de l’aigua, 
les escombraries pugen un 5% i 
la resta, un 3%. Les llars d’in-
fants i la Ciutat Esportiva, no 
tenen cap increment.

La gran novetat és que els im-
postos (IBI, vehicles..) es podran 
pagar en 12 mensualitats sense 
recàrrec.

La proposta va prosperar 
amb els 9 vots del PSC, PDeCAT 
i PP. Per la seva banda, ICV-
EUiA, ERC i Batega per Blanes 
es van abstenir (8 vots) i tant 
Ciutadans com la CUP van vo-
tar en contra (4 vots).

NegOcIAcIONs ObeRtes

Mentre les Ordenances 2018 
estiguin a exposició pública, 
continuaran les negociacions 
entre totes les forces del consis-
tori, i més ara, que ha quedat un 
govern molt minoritari.

Salvador Tordera, PPC, va 
destacar el gran nombre de re-
unions fetes per intentar arribar 
a un acord i va fer un prec als 
blanencs, “seleccioneu bé les 
deixalles. Si la fracció resta ar-
riba a l’abocador de Lloret amb 
materials que no ho són, el cost 
augmenta”.

Joan Rota, de la CUP, va ser 
dels que van defensar els des-
comptes socials de l’IBI i va anun-
ciar que presentarien al·legacions.

Jordi Urgell, de Batega per Bla-
nes, va destacar l’increment de 
preus pels habitatges turístics i va 
demanar el reglament per poder 
aplicar la tarifació social, “la nos-
tra idea es abstenir-nos i negociar”.

Sergio Atalaya va recordar 
que a Blanes, aquest mandat “no-
més s’han baixat els impostos 
quan Cs hi va incidir per tirar 
la proposta endavant”. També va 
recordar alguns compromisos no 
complerts i va assegurar que “cal 

gestionar millor”.

Joan Salmeron (EUIA-ICV) 
es va felicitar que tirin endavant 
els increments als habitatges tu-
rístics i va recordar que, “fa anys 
que reclamem la tarifació social. 
Primer semblava impossible. Ara 
ja s’aplica a les Llars d’Infants i 
treballem per l’IBI”. Segons Sal-
meron, les properes setmanes 
caldrà molta negociació i més te-
nint en compte com ha quedat el 
govern”.

ERC es va abstenir i va apun-
tar que les Ordenances havien es-
tat un altre punt de desacord amb 
el PSC. yy

«Aquest setembre hi ha 
hagut una campanya 

d’adopció i una altra de 
xipar els animals»

«Abans d’adoptar un 
gos, cal valorar el temps 
de dedicació i l’aspecte 

econòmic»
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La Biblioplatja va funcionar juliol i agost. Foto aj. Blanes

La presentació del congrés es va fer a Girona. Foto aCN

 Sortida de la bicicletada. Foto Yoyo

La Biblioplatja tindrà continuïtat

congrés multitudinari d’una empresa italiana

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

bLANes

La Biblioteca Comarcal de 
Blanes, a banda dels serveis que 
ja s’oferia habitualment cada any, 
aquest 2017 ha posat en marxa 
una nova activitat: la Biblioplatja, 
un punt de lectura a la platja que 
va estar instal·lat a la platja cen-
tral del municipi, a tocar del Lloc 
de Socors de Protecció Civil i del 
Club Vela Blanes. 

Sumant els dos mesos en què 
ha estat funcionant, juliol i agost, 
hi ha hagut més de 1.200 persones, 
més concretament 1.220 usuaris.

Els usuaris i usuàries han po-
gut gaudir de diferent material en 
diversos idiomes: català, castellà, 
anglès, francès, italià, etc. Així, hi 
havia àlbums il·lustrats –contes 

adreçats a nens i nenes petits on 
hi ha més imatge que text-, cò-
mics, llibres de lectura lleugera 
-com ara d’autoajuda o bé novel-
les curtes-, i revistes. També hi 
havia premsa diària. 

També es podia demanar ac-
cedir al préstec a la tovallola, que 
consistia en poder endur-se al lloc 
que s’ocupava a la sorra el mate-
rial que s’havia triat per entrete-
nir-se. 

Al llarg de l’estiu també s’han 
fet activitats complementàries, 
com ara contacontes, jocs de car-
tes, concursos de trivial i de di-
buix i altres entreteniments.

El primer tinent d’alcalde de 
Cultura, Quim Torrecillas, i la di-

rectora de la Biblioteca Comarcal, 
Gemma Ciuró, han valorat l’ex-
periència “d’èxit total”. 

De cara al 2018, es pensa re-
petir l’experiència afegint-hi al-
gunes modificacions en base a 
l’experiència d’aquest primer any. 
Canvis com per exemple ampli-
ar l’horari d’obertura, així com 
afegir-hi més comoditats que es 
considera que contribuiran a mi-
llorar l’atenció a l’usuari. 

L’objectiu serà doncs consoli-
dar aquest cèntric punt de lectura 
situat a peu de platja i, de cara al 
2019, el tercer any, es plantejaria 
la possibilitat d’obrir una segona 
Biblioplatja a la zona de bany més 
extensa que hi ha a Blanes, la plat-
ja de S’Abanell. yy

LLORet de MAR

Aquest 2017, l‘esdeveniment 
que rep el nom de “Meeting 
Gruppo Triveneto.com”, ha ar-
ribat a la setzena edició i s’ha 
celebrat a Lloret de Mar. Del 6 

a l‘11 d‘octubre, fins a 920 con-
gressistes i 60 directius de les 
empreses del sector s’han trobat 
al municipi i es calcula que hau-
ran deixat un 2 MEUR.

Gruppo Triveneto.com, amb 
seu central a Treviso (Itàlia) és 
una companyia dedicada al sec-
tor hidrotermosanitari. Compta 
amb 88 punts de venda arreu de la 
península i preveu tancar aquest 
exercici facturant 320 MEUR. Un 
cop a l‘any, l‘empresa reuneix els 
seus delegats per presentar-los les 
darreres novetats del sector i cre-
ar també un espai de networking” 
(trobada on intercanvien opini-
ons) entre ells.

El congrés s’ha celebrat a l‘Ho-
tel Evenia Olympic Palace (on s‘hi 
van reservar fins a 500 habitaci-
ons). Per arribar fins a Lloret, la 
companyia italiana va fletar cinc 
vols xàrter des del nord d‘Ità-
lia (procedents de Milà, Verona, 
Bèrgamo i Venècia). Tots aquells 
delegats que es desplaçaven a Llo-
ret del sud del país, ho van fer en 
rutes regulars.

Durant l‘estada a la Costa Bra-
va Sud, els delegats de Triveneto.
com van completar les sessions 
de congrés amb excursions per 
les comarques gironines. A més, 
el diumenge 8 se celebrà una fira 
–oberta al públic- al mateix hotel, 
on s‘hi va exposar material hidro-
termosanitari. En total, va ocupar 
1.200 metres quadrats i tenia uns 
seixanta estands. 

El president del Gruppo Tri-
veneto.com, Tiberio Fiesoli, ex-
plica que l‘objectiu de la trobada 
és connectar “el món de la pro-
ducció, els socis i els seus clients”.

El president de la Cambra de 
Comerç de Girona, Domènec Es-
padalé, ha destacat que la troba-
da és també “una gran oportuni-
tat per donar a conèixer els atrac-
tius turístics i activar l‘economia 
de les comarques gironines”. Per 

la seva banda, l‘alcalde de Llo-
ret, Jaume Dulsat, explica que la 
trobada del Gruppo Triveneto.
com permet reforçar l‘aposta del 
municipi “per acollir turisme de 
congressos”.

Dulsat explica que congres-
sos com aquests permeten “es-
ponjar la temporada” per demos-
trar que Lloret “no només és sol 
i platja”. A més, l‘alcalde també 
ha posat de relleu que el XVI 
Meeting Triveneto.com és una 
oportunitat “per enfortir els lla-
ços comercials entre Itàlia i Ca-
talunya” i per tenir fins a 1.000 
“prescriptors de les comarques 
gironines a l‘exterior”, perquè els 
delegats de la companyia conei-
xeran el territori ja que hi faran 
excursions en les estones lliures, 
i si els hi agrada, en un futur po-
den tornar amb la família, amics 
o bé a fer negocis.  yy

bLANes

Blanes ha celebrat la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura  amb dos actes organitzats 
pel Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Blanes: una pe-
dalada popular i un taller gratuït 
de reparació de bicicletes. 

La passejada en bicicleta 
protagonitzada per 80 ciclistes, 
menys que el 2016 que n’hi va 
haver 125, va fer un recorregut 
pel nucli urbà de la vila, així com 
per diversos camins dels afores. 

En total es van recórrer 10 km. 

Segons el tinent d’alcalde 
Juanjo Navarro, “el que perse-
gueix la pedalada, que fa molts 
anys que organitzem des de 
l’Ajuntament de Blanes, és en-
comanar el gust per anar en bi-
cicleta, utilitzant-la com a mitjà 
alternatiu als transports mo-
toritzats. És un acte festiu i de 
compromís”.

Navarro, però, espera acon-
seguir la implicació d’entitats del 

poble perquè l’any vinent aques-
ta activitats tingui molta més 
participació.

Al llarg del matí, mentre es-
tava en marxa la pedalada, l’altra 
eix de la celebració de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segu-
ra a Blanes va ser el taller gratu-
ït de reparació de bicicletes que 
s’ha organitzat amb el suport de 
l’empresa blanenca Bike Ñeke. 
Per quart any consecutiu, s’ha 
pogut obtenir una bicicleta de 
segona mà de franc. yy
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detall del baluard. Foto Yoyo

radar al carrer ample. Foto aj. Blanes

es localitza i documenta 
l’antic baluard de Blanes

Radar pedagògic

bLANes

El baluard està situat a la 
banda del passeig de Dintre que 
hi ha a tocar del carrer Ample, 
i era un reducte fortificat que 
es projectava cap a l’exterior 
del cos principal d’una forta-
lesa com a punt fort de la de-
fensa contra l’assalt de tropes 
enemigues. L’estructura va ser 
enderrocada durant la primera 
meitat del segle XIX. Per po-
der identificar amb el màxim 
rigor la troballa, des de l’Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de 
Blanes s’ha volgut aprofitar les 
obres que s’estan fent al passeig 
de Dintre, incloent la presència 

d’un arqueòleg. L’antic baluards 
es va construir entre 1544 i 1545 
davant de la platja.

Entre els anys 2002 i 2003, 
quan es van fer les obres de re-
modelació del carrer Ample i 
vials adjacents, ja es va poder 
localitzar i documentar un tram 
del baluard travessant el subsòl. 
Ara, 14 anys més tard, s’ha pogut 
veure la continuació i la part més 
interessant, la punta de l’angle 

que dibuixaven els dos murs de 
grans dimensions.

Des de l’època medieval Bla-
nes va esdevenir el gran port co-
mercial del vescomtat de Cabre-
ra. Durant molts segles, aquest va 
ser el principal motor econòmic 
de la vila. Ja al segle XIV la Uni-
versitat de la vila, amb el suport 
dels vescomtes de Cabrera va de-
cidir començar a construir unes 
defenses estables per a Blanes. 
Així va ser com varen sorgir les 
muralles que rodejaven el muni-
cipi. Dos segles més tard, davant 
els constants atacs que es patien 
dels genovesos –en guerra amb 
la Corona Catalano-Aragonesa-, 
així com de corsaris, pirates i al-
tres perills, es va decidir ampliar 
la defensa de l’antiga vila. 

Va ser llavors, entre el 1544 i 
1545, quan es va aixecar un balu-
ard defensiu adossat a la muralla 
i la porta de mar, on s’emplaça-
ven els canons per repel·lir els 
atacs que es poguessin acabar 
patint a la badia. yy

bLANes

Una de les feines de la Policia 
Local de Blanes és determinar si 
calen mesures complementàries 
per controlar la velocitat dels ve-
hicles que circulen a la via públi-
ca dins el casc urbà. Conscients 
que per treure conclusions cal 
comptar amb dades objectives, la 
Policia Local de Blanes a través 
de l’Àrea de Trànsit i Mobilitat 
està realitzant durant aquest any 
controls permanents en diverses 

zones del municipi. 

Per poder-ho dur a terme, 
a principis d’any es va comprar 
un radar fix pedagògic per tenir 
una millor informació i detectar 
si els vehicles circulen per sobre 
dels límits establerts o adequats. 
De manera permanent, les 24 
hores del dia, i durant un temps 
prudencial -que en alguns casos 
ha estat un mes i en d’altres di-
verses setmanes-, s’ha instal·lat 

l’aparell que ha anat registrant el 
nombre de vehicles que han pas-
sat, així com la velocitat a la que 
ho han fet. 

Per afegir un element de 
complicitat amb els conductors, 
el panell lluminós complementa 
la velocitat amb dos emoticons: 
una cara somrient de color verd 
si la velocitat està dins de la per-
mesa, i una cara trista de color 
vermell si no és així. yy

«el segle xIv es van 
començar a construir les 

defenses de la vila»

«Quan es va remodelar 
el carrer Ample, ja es va 

localitzar un tram del 
baluard»

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 660 089 090
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Lloret, capital de 
la natació

campiones de 
catalunya 

derrota del Girona Fc en el 
nou derbi català

LLORet de MAR

El cap de setmana del 23 i 24 
de setembre, Lloret de Mar va 
acollir dues proves de natació. El 
dissabte es disputava Swim Run. 
La prova combinava la cursa a 
peu amb la natació amb un re-
corregut de 12 quilòmetres i mig. 
La sortida i l’arribada van ser a la 
platja de Fenals. El mateix dia, es 
va programar la Swim Run Kids, 
per a nens entre 6 i 13 anys amb 
distàncies molt més curtes.

La prova estava organitzada 
per Tuna Race Balfegó, que un dia 
després, el diumenge 24  al matí, 

posava en marxa la segona edició 
de la Swim Lloret. 

Hi havia dues distàncies: una de 6 
quilòmetre i una altra d’un quilòme-
tre i mig, sempre a mar obert. Totes 
dues categories tenien com a punt fi-
nal la platja de Santa Cristina, on van 
compartir esmorzar amb els partici-
pants a ala marxa Platges les de Lloret 
que organitza el Xino-Xano. 

La Tuna Race Balfegó forma 
part d’un circuit de natació en ai-
gües obertes que se celebra arreu de 
Catalunya. La de Lloret, va ser la ter-
cera prova puntuable. yy

LLORet de MAR

La prova que tancava la tempo-
rada s’ha fet a Cambrils i les noies 
del Rem Santa Cristina s’han em-
portat el títol de la categoria abso-
luta. Els Capgrossos de Mataró i 
el Nàutic de Premià les van acom-
panyar al podi. El juvenil femení, 
també va pujar al podi, en aquest 
cas amb una tercera posició.

L’absolut masculí va ocupar 
el 5è lloc i, per primera vegada en 
aquests darrers anys, ha quedat 
fora del podi.

LLIgA cAtALANA
Les noies del Rem Santa Cris-

tina també van guanyar la Lliga 

Catalana 2017 que ha constat de 7 
proves, la darrera celebrada a San-
ta Cristina. Les noies de l‘Absolut 
Femení, aconseguien  així un altre 
títol després de la medalla d‘or en el 
Campionat de Catalunya de Llaüt 
del Mediterrani, i havent guanyat 5 
de les 7 regates disputades a la Lliga.

Els nois van acabar el campio-
nat en tercera posició. Es van im-
posar en dues de les curses celebra-
des al llarg de l’estiu.

El Rem Santa Cristina tancarà 
la temporada aquest 12 d’octubre 
quan durà a terme el projecte “111 
MILLES, TRAVESSIA A REM A 
MENORCA”. yy

gIRONA

Ple absolut a Montilivi per 
viure el primer Girona-Barça de 
la història a Primera Divisió, que 
es va resoldre per 0-3 favorable 
als blaugranes. Dos gols en prò-
pia porta, un al minut 17 i l’altre 
tot just començar el segon temps, 
van condemnar els gironins en 
un partit que també va tenir un 
caire festiu i de reivindicació.

Pablo Machín va sacsejar 
l’equip presentant un 11 amb 
moltes variacions per afrontar 
el nou derbi català. Douglas, 
Olunga, Ramalho i Aleix Gar-
cia van sortit d’inici, mentre 
Pablo Maffeo va ser l’encarregat 
de marcar individualment Leo 
Messi. La mala fortuna va col-
pejar els locals per primer cop al 
minut 17, quan una jugada en-
revessada dins l’àrea va acabar 
amb gol en pròpia d’Aday. Tot 
just començar el segon temps, la 
sort va tornar a jugar una mala 
passada a l’equip de Machín. 
Gorka es va marcar en pròpia 
porta quan intentava rebutjar 
la centrada d’Aleix Vidal. Càs-
tig excessiu per a un Girona 
combatiu, que des de llavors va 

anar a remolc i tampoc va poder 
fer res per evitar el 0-3, obra de 
Luis Suárez. Mojica, Kayode i 
Pere Pons podrien haver maqui-
llat el marcador en els minuts 
finals, però l’electrònic ja no es 
va moure i el Girona va seguir 
amb cinc punts a classificació, a 
només un de la zona de descens.

Entre els 13.300 assistents, 

molts amb el cor dividit, el 
president de la Generalitat Car-
les Puigdemont i la presidenta 
del Parlament Carme Forcadell. 
Van ser rebuts amb grans aplau-
diments i el Cant dels Segadors. 
Al minut 17’14’’, hi va haver 
crits reclamant la independèn-
cia. Coincidint amb les Fires i 
Festes de Sant Narcís, visitarà 
Montilivi el Reial Madrid. yy

La prova llarga era de 6 km. Foto Yoyo

Maffeo intentant aturar Leo Messi. Foro Girona FC

Celebració i reivindicació al podi. Foto rem Santa Cristina

bLANes

L’Obra Social La Caixa, ha 
donat 5.500 €, la quantitat màxi-
ma que estava prevista per col·la-
borar amb  la 35a Caminada Po-
pular Nit de Sant Bonós, malgrat 
que finalment es va suspendre en 
senyal de dol pels atemptats de 
Barcelona i Cambrils.

Igual que ja es va acordar i dur 
a terme l’any passat, es tractava 
d’aportar 1 € per cada inscrit a la 
caminada, uns diners que es desti-
narien a finalitats solidàries.

Aspronis és una fundació sen-
se ànim de lucre creada fa prop de 
50 anys que treballa per generar 
iniciatives, suports i serveis prin-
cipalment per a les persones amb 
discapacitats intel·lectuals i els 
seus entorns familiars.

Per la seva banda, MIFAS és 
una entitat sense afany de lucre 
que treballa per a la integració so-

cial i laboral de les persones amb 
discapacitat física de la demarca-
ció de Girona i es va crear fa gai-
rebé 40 anys. 

L’àmbit d’actuació, tant d’As-
pronis com de Mifas, no es cir-
cumscriu tan sols a Blanes, sinó 
que abasten poblacions de l’en-

torn tant de la Selva com de l’Alt 
Maresme.

En representació de les dues 
entitats solidàries, van recollir els 
talons (2.750 euros per a cada enti-
tat) Maria Dolors Oms, presiden-
ta de la Fundació Aspronis i Julio 
Merino, president de MIFAS. yy

Foto de grup a les portes de la Ciutat esportiva. Foto aj. Blanes

L’Obra Social La caixa 
col·labora amb Mifas i la 
Fundació Aspronis 
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bLANes

L’AgeNdA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORet AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

De l’1 al 31
XV JORNaDeS 
GaSTRONÒMIQUeS De la 
CUINa Del PeIX De l’aRT

DIa 13
NITS De JaZZ: MaeSTRO TRIO
Hotel Delamar. 22 h

TeaTRe: el FlORIDO PeNSIl 
NIÑaS. Teatre de Lloret. 21 h

DIeS 14 I 15
CaP De SeTMaNa IBÈRIC

- Jornada de portes obertes al 
jaciment de Puig de Castellet. 
D’11 a 18 h. 

- Jornades de portes obertes a 
Can Saragossa. De 10 a 13 h i de 
17.30 a 19.30 h.

- Jornada de portes obertes a 
Turó Rodó.  D’11 a 18 h. 
Visita guiada a les 17 h. 

DIa 14
CaIaC / KaYaK 
Punts de sortida: Museu del Mar 
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20 €

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano.
12 h català. 5 € / 2,5 €

FIRa alIMeNTÀRIa De 
PRODUCTeS aRTeSaNS.
Plaça de la Vila. 9-20 h

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING. Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

TalleR DeSCOBeRTa
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €

el RaCÓ DelS CONTeS:
el SaPO VeGeTaRIaNO
De Nona Teatro. Biblioteca 
Municipal. 11.30 h

eSPaI OFF. PaReS NOSTReS
Teatre de Lloret. 21 h

DIa 15
VeTllaDa De BOXa KICK
BOXING. Pavelló Esports 
Municipal. 18 h

DIa 18
MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

DIa 20
TeaTRe. “aRT”
Teatre de Lloret. 21 h

NITS De JaZZ.
Hotel Delamar. 22 h

DIa 21
CaIaC / KaYaK
Punts de sortida: Museu del Mar 
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20€

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano / 
12 h català. 5€ / 2,5€

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Av. Alegries, 3. 10 h. Inscripcions: 
Oficines de Turisme: 4 €

TalleR DeSCOBeRTa
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €

el RaCÓ DelS CONTeS:
RONDaNT Pel MÓN. 
CONTeS D’aRReU D’alBeRT 
QUINTaNa.
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIa 22
XXXVI PUJaDa De COllBaTÓ 
a MONTSeRRaT XINO XaNO
Ins x Bus: Sra. PILAR (972 371 
133) Museu del Mar. 7 h

TeaTRe. MUNDOS De PaPel
Teatre de Lloret. 19 h

DIa 25
MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING
Av. Alegries, 3. 10 h Inscripcions: 
Oficines de Turisme: 4€

DIa 27
eSPaI OFF. PlOU a 
BaRCelONa
Teatre de Lloret. 21 h

NITS JaZZ: CReOle HOT FOUR
Hotel Delamar. 22 h

DIa 28
CaIaC / KaYaK
Punts de sortida: Museu del Mar 
Port de Canyelles. 9 -13 h. 20€

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano / 
12 h català. 5€ / 2,5€

el RaCÓ DelS CONTeS:
De QUÈ TÉ GUST la llUNa?
Per logacontes.Biblioteca 
Municipal. 11.30 h

MaRXa NÒRDICa/NORDIC 
WalKING

Museu del Mar. 10 h. 
Inscripcions: Oficines de Turisme

TalleR DeSCOBeRTa Casa 
del Mar-Fenals. 10 h. Tiquets 
Oficines de Turisme: 5€

FeSTIVal MaRaTÓN De 
OTOÑO. Música -dansa. Plaça de 
la Vila. 17 h

DIa 30
FeSTIVal MaRaTÓN De 
OTOÑO. Plaça de la Vila. 18 h

FeSTIVal FOlKlÒRIC 
MONÒlIT. Música -dansa. Plaça 
Pere Torrent. 17-19 h

DIa 31
CONCeRT CORal KOOR 
KaNTIleNe D’aalST De 
BÈlGICa
Església Sant Romà. 20.30 h

FINS al 14
BPF BlaNeS PHOTO FeSTIVal 
2017. Casa Saladrigas

De l’1 al 31
JORNaDeS GaSTRONÒMIQUeS 
Del SUQUeT De PeIX

DIeS  11, 18 I 25
XeRRaDeS OBeRTeS 
GRaTUïTeS: CRÉIXeR eN 
FaMÍlIa. CRP (Centre de 
Recursos Pedagògics Blanes)
C/ Provença, 9. de 17.30 a 19.30 h

Del 12 al 15
PaRC D’INFlaBleS
Plaça dels Dies Feiners

DIa 12
CeleBRaCIÓ Del DIa Del 
PIlaR. MISSa BaTURRa
Església de Santa Maria.
A partir de les 12 h

DIa 14
TeaTRe DaNSa “FeDeRICO 
eNTRe lOS DIeNTeS”
Companyia Escola Superior d’ Art 
Dramàtic de Múrcia. Teatre de 
Blanes. A les 21 h

Del 15 a l’11 De NOVeMBRe
FeRNaNDO DaZa / PIeRRe 
lOUIS / PePe PUNTaS
Galeria d’Art L’Arcada

DIa 15
RIalleS COMÈDIa “MeNUDa 
COMÈDIa”. Companyia Jordi del 
Rio. Teatre de Blanes. 17.30 h

DIa 16
aCTeS DIa MUNDIal eUROPeU 
De la CONSCIeNCIaCIÓ
De l’aTURaDa CaRDÍaCa I RCP
Plaça dels Dies Feiners

DIa 17 
SaRDaNeS
Plaça d’Espanya. A les 17 h

Del 21 al 4 De NOVeMBRe
MOCaDORS al VeNT
Sala García-Tornel

Del 21 a l’11 De NOVeMBRe
SeNSIBIlITaT, COlOR I 
eROTISMe. Casa Saladrigas

DIa 21 
Ball COUNTRY I DeSFIlaDa De 
VeSTITS De PaPeR
Plaça d’Espanya. A les 11.30 h

DIa 21
CONCeRT De GOSPel
Coral Central de Gospel. Teatre 
de Blanes / Gratuït. A les 20 h

DIa 22 
TeaTRe. “SOTa TeRÀPIa”
Companyia Anexa. Teatre de 
Blanes. A les 19 h

DIa 28
CONCeRT D’aMISTaT XIV 
CaNTaTe BaRCelONa
Cor de Cambra Sota Palau / 
Groupe Vocal Voix-ci Voix-la (Pau)
Teatre de Blanes / Taquilla inversa
A les 21.30 h

DIa 29 
aPleC VOTIU De SaNT RaFel
11.45 h: Sortida d’autocar de la 
plaça de Catalunya
13 h: Lectura del Vot de Vila i 
Ofici Solemne
14.30 h: Tornada amb autocar
Santuari del Vilar

DIa 29 
RIalleS TeaTRe MUSICal. “aI, 
RaTeTa, RaTeTa”
El Replà Produccions. Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h

DIeS 31 I 1 De NOVeMBRe
FIRa De TaRDOR
Passeig de Dintre

BIBlIOTeCa COMaRCal

Del 2 al 31 D’OCTUBRe
PROMOCIONeM la CUlTURa, 
FOMeNTeM la leCTURa. 
Entitat convidada: Oficina de 
Català de Blanes amb motiu del 
30è aniversari. 

DIa 11
NaSCUTS PeR lleGIR per als 
més petits de la biblio. 10.30 h

DIeS 16, 18 I 20
SApS COm FUNCIONA l’e-
BOOK? D’11 a 12 h

DIa 18 
XeRRaDa. CÓMO 
TRaNSFORMaR TU VIDa? amb 
Xavi Cortés, mestre budista. 19 h

DIa 19
HORa Del CONTe I TalleR 
Contes musicats i taller 
d’estampació amb la companyia 
La Sal d’Olot. A les 18 h

DIa 20
XeRRaDa. laS MúlTIPleS 
CaRaS Del aCOSO eSCOlaR 
O BUllING: Qué les sucede a 
los protagonistas? Amb Andrea 
Pérez Orue, psicòloga clínica i 
psicopedagoga. A les 19 h

Del 20 al 17 De NOVeMBRe
eXPOSICIÓ. leS DONeS alS 
CÒMICS. Al primer pis.

DIa 24
CeleBRaCIÓ Del DIa De la 
BIBlIOTeCa
A les 18 h, al Vestíbul: Hora del 
conte. Històries a la vora del foc. 
A les 19 h, a la Sala Roberto 
Bolaño, xerrada informativa: 
Biblioteca per a tothom.

DIa 24
ClUB De JOCS De TaUla
A les 18 h 

DIa 26
xeRRADA-TAlleR SAbATeS 
VeRMelleS. A les 18 h.

DIa 27
ClUB De leCTURa JUVeNIl
A les 17 h.
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DIa 11
Calella
CONFeRÈNCIa “leS OBReS 
D’aRT De la FRaNJa eN 
MUSeUS CaTalaNS”. A càrrec 
del Sr. Joan Rosàs, historiador 
i pedagog. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat (Església, 205-207)

DIa 12
Calella
SORTIDa De la X MaRXa 
FaMIlIaR. 9 h, al Camp de 
Futbol de Mar.

DIa 13
Calella
FeSTIVal Calella ROCKFeST. 
20 h, a la Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet-Guri.

DIa 14
Calella
aCTIVITaT INFaNTIl. “VINe 
a aCOlORIR”. 11.30 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

INICI De leS aCTIVITaTS Del 
CORRelleNGUa 2017. A la 
plaça de l’Ajuntament: 
- 17 h, actuació per a la 
mainada: Familiar Txikrik, show a 
càrrec de Divertiventum.
- 18 h, xocolatada a càrrec de 
l’Agrupament Escolta Montnegre.
- 18.55 h, lectura del manifest 
del Correllengua 2017 a càrrec 
del Pubillage.
- 19 h, actuació musical a càrrec 
d’Ananda Masa i Santi Velasco.
En cas de pluja, les activitats es 
faran a l’Espai Mercat.

INaUGURaCIÓ De l’eXPOSICIÓ 
“Calella ÉS SOlIDÀRIa”. 
Es podrà visitar fins al 4 de 
novembre. 17 h, a la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament Vell.

INICI De la DeSFIlaDa De 
leS BaNDeS PaRTICIPaNTS 
a la 3a SeTMaNa De 
l’OKTOBeRFeST, procedents 
d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, Noruega i Suècia.
17 h, a la Riera Capaspre.

FeSTIVal Calella ROCKFeST. 
19 h, a la Sala Polivalent de la 
Fàbrica Llobet-Guri.

PReSeNTaCIÓ I BeNVINGUDa 
De leS BaNDeS De la 3a 
SeTMaNa De l’OKTOBeRFeST
21 h, a la carpa (Platja Gran)

Pineda de Mar
FIRa MeRCaT D’aRTeSaNIa. 
De les 10 a les 21 h. Plaça de les 
Mèlies i plaça Espanya

MeRCaT SOlIDaRI De SeGONa 
MÀ. De les 10 a les 14 h. Plaça 
Reis Catòlics i plaça Nova.

DIa 15
Calella
IV MaRXa De ReSISTÈNCIa la 
llOPa, amb un recorregut de 

54 km. 7 h, al passeig de Manuel 
Puigvert.

III MaRXa la llOPa PeTITa, 
amb un recorregut de 34 km. 8 h, 
al passeig de Manuel Puigvert.

29a FeSTa Del BOleT, amb la 
participació del Pubillatge i dels 
Geganters i Grallers de Calella. 
13.30 h, dinar popular. 11.30 h, a 
la plaça d’Espanya.

Malgrat de Mar
CONCURS De TeaTRe VICeNÇ 
BaYaRRI. 18 h Centre Cultural

CONCeRT GOSPel
19.30 h Església Parroquial

Pineda de Mar
mARxA-CAmINADA CONTRA 
el CÀNCeR
Sortida: 9.30 h a la plaça de les 
Mèlies. Recorregut circular 7 
km. Recorregut alternatiu per a 
mobilitat reduïda i cotxets.

eSPeCTaCle PeR a PúBlIC 
FaMIlIaR “La nena dels pardals”
A les 18 h a l’Auditori

DIa 16
Calella
TalleR De MeMÒRIa. 16.30 - 
18 h, al c. Doctor Vivas, 152.

Santa Susanna
PeTIT ClUB. “NaTS I SeCReT 
De l’eSPeRaNÇa”, d’Anik Ray. 
A partir de 2n de primària. 
17.30h. 

DIa 17
Calella
XeRRaDa. IMPaCTe De la 
PeSCa D’aRROSSeGaMeNT eN 
la DINÀMICa SeDIMeNTÀRIa 
I MORFOlOGIa Del FONS 
MaRÍ.
 A càrrec del Dr. Pere Puig 
(Institut de Ciències del Mar). 20 
h, a L’Esplai (c. Anselm Clavé, 46)

Pineda de Mar
laBORaTORI De leCTURa: 
PIM, PaM, POMelO! 
A càrrec de Natatxa Frutos. A 
les 17:30 h a la biblioteca Serra i 
Moret.

DIa 18
Calella
CONFeRÈNCIa. la 
GRaFOlOGIa I leS SeVeS 
aPlICaCIONS.  A càrrec de 
Carles Díaz. Pèrit cal·lígraf judicial 
per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 18.30 h, al Casal 
l’Amistat.

Palafolls
TalleR: l’aRT De la 
SeXUalITaT, CONNeXIÓ De 
la SeXUalITaT aMB l’aRT. Al 
Casal de la Dona, de 18:30 h

XeRRaDa.TalleR. SalUT 
aRTICUlaR. Al Casal de la Dona, 
a les 19h.

DIa 19
Calella
XeRRaDa De NUTRICIÓ aMB 
la DIeTISTa SaRa JUSTÍCIa.
9.30 h, al local d’Oncolliga

ClUB De leCTURa eN aNGlÈS
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

CINeClUB. PaTeRSON (drama) 
VOS. Estats Units 2016. 21 h, a la 
Sala Mozart (Església, 91)

Palafolls
XeRRaDa. TalleR. “Vístete, 
que vienen curvas”. Al Casal de la 
Dona, a les 20 h.

Pineda de Mar
TalleR INFaNTIl. PINTeM 
MaNDaleS per a nens fins a 12 
anys. A les 18 h a la Biblioteca 
Serra i Moret.

CONFeRÈNCIa. la SalUT 
INTeRIOR. l’aleGRIa COM a 
FONT De SalUT. De les 19 h a 
les 20:30 h. Pavelló Escola Aloc

DIa 20
Calella
TeRTúlIeS eN CaTalÀ. 11 -12 h, 
a la Biblioteca Can Salvador.

2a TeMPORaDa De TROBaDeS 
D’ÒPeRa. Primera sessió amb 
l’òpera Nabucco de Giuseppe 
Verdi, amb els comentaris de 
Rosa Maria Carbonell. 18.30 h, a 
la Sala Mozart.

Palafolls
CORRelleNGUa 2017. Lectura 
del manifest del Correllengua 
d’enguany. Al Forum Palatiolo, a 
les 17 h.

INaUGURaCIO De l’eXPOSICIÓ 
“lOla aNGlaDa, aRT, 
ReSISTÈNCIa I COMPROMÍS”
Al MID, a les 17:15 h.

ClaSSeS De CaTala a l’aIRe 
llIURe. Al Forum Palatiolo, de 
18:30 a 20 h.

Malgrat de Mar
elS CONTeS Del DIVeNDReS
18 h Sala La Cooperativa 

Santa Susanna
ClUB De leCTURa, JOVeS. 
“Charlie i la gran fàbrica de 
xocolata”, de Roald Dalh. A partir 
d’11 anys. 17.30 h. 

Pineda de Mar
CONFeRÈNCIa SalUT SOCIal I 
DeSPeSa MIlITaR
Biblioteca Serra i Moret, 18:30 h

CONFeRÈNCIa. VeRDI I la 
SeVa ÒPeRa amb Joan Vives
Sala d’Actes de Can Comas.
19:30 h

TalleR INFaNTIl. NINOS 
ReTallaBleS, a càrrec de 
Jèssica Hinostroza. Biblioteca 
Poblenou, 19 h

RODa D’eNeRGIa aNGÈlICa 
per Mayka López. c. Maragall, 19, 
20:15 h

DIa 21
Tordera
5a FIRa Del CONTe
Activitats durant tot el dia

Calella
JORNaDa Del TROFeU 
PROMOCIÓ De la FeDeRaCIÓ 
CaTalaNa D’aTleTISMe. 9 h, a 
la zona esportiva la Muntanyeta.
 
CONTaCONTeS. 11.30 h, a la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

FeSTIVal De l’eSTUDI De 
DaNSa BIlaNS. 12 h, a la plaça 
de l’Ajuntament.

Palafolls
TalleR. CRea leS TeVeS 
MaNUalITaTS De HallOWeeN. 
A la Biblioteca, 11 h

Malgrat de Mar
MeRCaT, TaPeS & MUSIC
19 h Mercat Municipal

Pineda de Mar
aCTIVITaTS COMMeMORaCIÓ 
100 aNYS De l’eDIFICI 
MUNICIPal.
Plaça Catalunya i plaça Mèlies.

TalleR De GOSPel “La música 
de l’esperit. Gospel and ethnic 
music experience”. De les 9 h a 
les 20 h. Escola Sant Jordi.

DIa 22
Tordera
lUCIS eT UMBRae al Clavé. 18 h

Calella
VORaMaR, eSPeCTaCle 
De PlaY BaCK, a càrrec de 
l’Associació de la Gent Gran de 
l’Espai “La Caixa”. 18 h, a la Sala 
Mozart.

úlTIM DIa De la 30a 
OKTOBeRFeST Calella. 
20 - 00 h, a la carpa (Platja Gran).

Palafolls
3a FeSTa Del COMeRÇ a 
PalaFOllS. A la plaça de les 
Valls d’Ax, de 10h a 14h.

Malgrat de Mar
TeaTRe aMaTeUR. 18 h. Centre 
Cultural. Tal com som.

Santa Susanna
aUDICIÓ De SaRDaNeS amb 
la Cobla Principal de Banyoles. Al 
Pavelló Municipal. 18.30 h. 

Pineda de Mar
aCTIVITaTS COMMeMORaCIÓ 
100 aNYS De l’eDIFICI 
MUNICIPal. Plaça Catalunya, 1

MISSa a la CaPella De leS 
CReUS. A les 10 h

TeaTRe COMÈDIa 
“Burundanga”, de Jordi Galceran. 
Sala Gran del CCR, 18 h

HOMeNaTGe a la TeRCeRa 
eDaT. Local Social de la 
Hermandad del Rocío, 17 h.
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DIa 23
Pineda de Mar
MeDITaCIÓ amb David Bosch.
Biblioteca Serra i Moret, 18.30 h.

DIa 24
Calella
CONFeRÈNCIa. “Nous aspectes 
del diagnòstic i del tractament 
del càncer de mama”. A càrrec 
del Dr. Pere Puig i Gris, cap de 
la Unitat Funcional de Patologia 
de la Mama de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva.
19 h, a la Cooperativa l’Amistat 
(c. Església, 203-205).

 XeRRaDa. “Què hi ha a més de 
50 m de profunditat? Un fons 
marí apassionant!”, a càrrec de la 
Sra. Carol Campillo i el Dr. Carlo 
Tidu (Entitat Mediambiental 
S’Agulla). 20 h, a L’Esplai 
(c. Anselm Clavé, 46).

Pineda de Mar
MeDITaCIÓ amb Àngel Sánchez
Centre Cívic Poblenou, 19:30 h.

DIa 25
Calella
CeRCaVIla des de la Riera 
Capaspre fins al Pati de l’Ós de 
Canta al Mar 2017. 16 h.

CeRIMÒNIa D’INaUGURaCIÓ 
De CaNTa al MaR 2017. 17 h, al 
Pati de l’Ós.

CaSTaNYaDa PeR a la GeNT 
GRaN. 18  - 21 h, a la Sala 
Polivalent de la Fàbrica Llobet-
Guri.

CONFeRÈNCIa: eUROPa SeGle 
xx (I) lA I GUeRRA mUNDIAl. A 
càrrec del Dr. Alberto Pellegrini. 
18.30 h, al Casal l’Amistat.

CONCeRT D’INaUGURaCIÓ De 

CaNTa al MaR 2017. 
21 h, a l’església de Santa Maria 
de Calella.

Malgrat de Mar
ClUB De leCTURa. 19 h. Sala 
de la Biblioteca la Cooperativa. 
“Donde nadie te encuentre”, 
d’Alícia Giménez Bartlett.

Pineda de Mar
aVUI TeRTúlIa, es comentarà 
‘Carta de una desconocida’ 
d’Stefan Zweig, amb Maria Matas
Biblioteca Serra i Moret, 17 h

ClUB De leCTURa a càrrec de 
l’escriptor i filòleg Toni Sala, es 
comentarà l’obra  ‘El tallador de 
canyes’, de Tanizaki. Biblioteca 
Serra i Moret, 20. h

DIa 26
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a diversos indrets de la ciutat.

ClUB De leCTURa eN aNGlÈS
19 h, a la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça.

Palafolls
XeRRaDa. HOMeS I DONeS eN 
el SeXe. Casal de la Dona, 20 h

CORRelleNGUa 2017. 
Intercanvi de llibres en català. A 
la plaça de Poppi, de 16h a 18h.

Pineda de Mar
PReSeNTaCIÓ Del ClUB De 
leCTURa ‘La colla dels vermells’ 
i ‘La colla dels verds’. Bibliteca 
Serra i Moret, 17:30 h

IOGa amb Inés Gutiérrez
Pavelló Escola Aloc, 18 h.

PReSeNTaCIÓ Del llIBRe 
‘PlaYa De PONIeNTe’, a càrrec 

de la seva autora Lola Gutiérrez
Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

’lleGIR TeaTRe’ ClUB 
De leCTURa, vinculat a la 
programació del Teatre Nacional 
de Catalunya. 2015-2016 amb Pol 
Beltran. Es comentarà ‘Islàndia’ 
de L. Cunillé. Biblioteca Serra i 
Moret, 20 h.

DIa 27
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a DIVeRSOS INDReTS De la 
CIUTaT.

TeRTúlIeS eN CaTalÀ. 11 - 12 h, 
a la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

INICI Del 3r CICle De 
VIaTGeRS, aMB la XeRRaDa 
“VIaTJaR aMB BeBÈS I NeNS” 
amb els viatgers Cèlia López 
i Enric Vilagrosa, del blog 
Quaderns de Bitàcola. 19 h.

Palafolls
CONCeRT I CaSTaNYaDa. Al 
Local Jove Can Batlle, a les 21 h.

TAlleR-SOpAR. Sushi per a 
principiants. Al Cafè, 21 h.

Malgrat de Mar
elS CONTeS Del DIVeNDReS.
18 h. Sala de la Biblioteca 
La Cooperativa. On són les 
castanyes? A càrrec de Toni 
Massagué.

Santa Susanna
ClUB De leCTURa, aDUlTS. 
“39+1” de Sílvia Soler. Biblioteca 
Vall d’Alfatà. 18 h. 

Pineda de Mar

CINeFÒRUM: Projecció de la 

pel·lícula “La chica danesa” 
Sala d’Actes de Can Comas, 18 h.

MINDFUlNeSS I SaVIeSa 
ORIeNTal PeR a la VIDa 
QUOTIDIaNa. Biblioteca de 
Poblenou, 19 h.

CINeFORUM, PICa PICa I 
DeBaT PeR SOCIS De CaNVIeM
C/ Maragall, 19. 20 h

DIa 28
Calella
CONCeRTS De CaNTa al MaR 
a diversos indrets de la ciutat

TalleR INFaNTIl. 11.30 h, a 
la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça.

CICle GaUDÍ: eSTIU 1993 
VO  - català. 20 h, a la Sala Mozart 
(Església, 91).

Palafolls
TalleR. CRea leS TeVeS 
MaNUalITaTS De 
HallOWeeN. A la Biblioteca, 
10:30 h

Malgrat de Mar
3a eDICIÓ MaR De POeSIa
18 h Sala de l’Arxiu Municipal

TeaTRe aMaTeUR
22 h Centre Cultural. Grup de 
teatre La Magnòlia  

Santa Susanna
XIX CROS De SaNTa SUSaNNa
Als terrenys de Can Rabassa.

Pineda de Mar
5è eNDURO PINeDa ROCS
La prova més divertida de la 
Copa Catalana d’Enduro: fira de 
marques, música, concursos 
i zona de bar. Recorregut forestal. 
Per a més informació: 
www.pinedarocs.com.
De 8 a 14 h. Lloc: Centre Horitzó

TalleR De MeDITaCIÓ 
Pavelló Escola Aloc, 10 h.

HOMeNaTGe a la POeTeSSa 
PINeDeNCa MaRIa SeRRaT
Auditori 12 h.

CONCeRT. “CaNT I MúSICa 
eSPIRITUal” Fildegospel
Auditori c.Progrés, 22. 20 

CaSTaNYaDa POPUlaR. Plaça 
de la Masia de Mas Rafart, 17 h

CaSTaNYaDa POPUlaR
Emplaçament: Plaça Nova, 17 h

TeaTRe COMÈDIa 
“Burundanga”, de Jordi Galceran
Sala Gran del CCR, 22 h

DIa 29
Calella
1a CaMINaDa POPUlaR PeR 
l’ICTUS. 9 h, al pont de fusta de 
la Riera Capaspre.

“Calella CaMINa PeR 
l’ICTUS”. Tindrà dos recorreguts 
a triar: un de 0.5 km i un altre 
de 4 km, aquest últim amb opció 
d’entrar al recinte del Far de 
Calella.

Malgrat de Mar
TeaTRe aMaTeUR. 18 h Centre 
Cultural. Grup de teatre La 
Magnòlia  

DIeS 28 I 29
Santa Susanna
CaMPIONaT D’eUROPa De 
KaRaTe. Tot el dia, al pavelló

Pineda de Mar
CONSTRUINT PaU “365’ De 
SIleNCI PeR la PaU”
Zona Pins Platja de Pineda, matí

DIa 30
Palafolls
TalleR De leCTURa. A la 
Biblioteca, 19 h

Malgrat de Mar
ClUB De leCTURa INFaNTIl
- 17.30 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa de 9 a 11 anys.
- 18.30 h Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa de 12 a 14 anys.

Pineda de Mar
PReSeNTaCIÓ De l’aGeNDa 
Llatinoamericana. Biblioteca 
Serra i Moret, 18:30 h

DIa 31
Calella
CaSTaNYaDa POPUlaR amb 
activitats infantils, música i venda 
de castanyes. 18 - 24 h, a la plaça 
de l’Església.

Palafolls
TUNel Del TeRROR. Al Local Jove 
de Can Batlle, a partir de les 18 h.

CaSTaNYaDa. Plaça Joaquim 
Ruyra, 21 h

Malgrat de Mar
DeSCOBReIX la CaSTaNYeRa 
Gimcana per a grups de 10 
nens/es d’infantil i primària 
acompanyats d’un adult. 
17 h a 20 h plaça Anselm Clavé. 
Inscripcions el 27 i 30 d’octubre 
de 17 a 18 h a la plaça de 
l’Església.

Pineda de Mar
STRaMBOTIK HallOWeeN 
FeSTIVal eMPlaÇaMeNT: Pista 
Poliesportiva de Pinemar, nit i 
matinada.

l’HORa Del CONTe: ‘Casparan’, 
am la Mon Mas. Biblioteca de 
Poblenou, 18 h.

CaSTaNYaDa TRaDICIONal 
POPUlaR. Local Can Carreras, 
19 h

MeDITaCIÓ eN MOVIMeNT 
amb Xabela Vargas. Centre Cívic 
de Poblenou, 19:30 h
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 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 -

- - - - - -

 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 16.40 18.15
22.15 - - - - - -

 bLANes (Estació) - bARceLONA (Aeroport del Prat)

3.45 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
- - - - - - -

 LLORet de MAR- bLANes (centre)

FEiNERs 7.15 - 20.55 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cada 30 min

 bLANes (centre) - LLORet de MAR
FEiNERs 7.00 - 21.20 cada 20 min

FEstius 8.00 - 21.00 cada 30 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 18.20

dissAbtEs FEiNERs 9.00 15.50 -

LLORet de MAR (Estació de bus)  - bARceLONA
5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 14.00

15.00 16.00 17.00 19.00 - - - -

- - - - - - - -

bARceLONA - LLORet de MAR (Estació de bus) 

8.45 10.45 11.45 12.45 14.45 15.45 16.45 17.45

18.45 19.45 20.45 21.00 - - - -

- - - - - - - -

 gIRONA (Estació de bus) - bLANes (Estació de bus)

FEiNERs

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

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)

6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 - -

 bARceLONA (Estació del Nord) - bLANes (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.00 - -
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Farmàcies de guàrdia
bLANes

LLORet

adreces i telèfons

adreces i telèfons

Octubre

Octubre

fARMàcIA AdeLL
c. Muralla, 36
tel. 972 330 491
fARMàcIA pujOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. església dels Pins)
tel. 972 330 465
fARMàcIA OMs
c. Nou, 8
tel. 972 352 459
fARMàcIA bARtRINA
Av. Joan carles I, 4
tel. 972 331 978
fARMàcIA suRedA-cAsAMOR
Pg. de Dintre, 3
tel. 972 330 069
fARMàcIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
 tel. 972 334 403
fARMàcIA tuRON
ca la Guidó, 7
tel. 972 334 701
fARMàcIA MOReLL
Av. catalunya, 10 (La Plantera)
tel. 972 337 445
fARMàcIA guILLeM
Av. dels Pavos, 30 esc. b, L-3
tel. 972 351 150
fARMàcIA gRIMA
c. Giralda, 3 (Mas borinot)
tel. 972 337 010
fARMàcIA ALtIMIR
Av. europa, 27
tel. 972 355 000

fARMàcIA 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

suRedA-cAsAMOR
RAMON
tuRON 
MOReLL
guILLeM
gRIMA 
ALtIMIR 
AdeLL 
AdeLL 
pujOL 
OMs
bARtRINA
suRedA-cAsAMOR
RAMON
tuRON 
MOReLL
guILLeM
gRIMA 
ALtIMIR 
AdeLL 
AdeLL 

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

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

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

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

ecONOMIA LOcAL

Trasters i magatzems de 
lloguer a Blanes 

iTS instal·lacions

MAidee, suport i 
assessorament per empreses

trasters i magatzems de Cenema

itS instal·lacions a Fenals

Logo Maidee

bLANes
Cenema Espai Blanes té la solu-

ció per guardar tot allò que no vols 
llençar i no tens espai a casa. Des 
de 1,5 m2, amb accés 24 hores, els 
365 dies de l’any. Sistema d’alarma 
i entrada individualitzada, circuit 
tancat de càmeres de seguretat, 
assegurança i zona de càrrega i 
descàrrega. Cenema Espai també 
ofereix el servei de mudances i tot 
el material d’embalatge i protecció 
necessari per traslladar i emma-
gatzemar correctament les teves 
pertinences. Cenema és al carrer 
Ses Falques, 4. de Blanes www.ce-
nemaespai.com yy

bLANes
Des del passat mes d‘agost, al 

barri de Fenals de Lloret de Mar, 
s’ha obert una nova botiga, ITS 
Instal·lacions, dedicada a les  re-
formes de la llar. Ofereix els ser-
veis de lampisteria, fontaneria i 
reformes integrals d‘habitatges i 
locals comercials.  

L‘oficina d‘ITS també té una 
exposició amb mostres de quar-
tos de bany i cuines, així com 
d‘aixetes, il·luminació i calderes 
de gas. Està situada a l‘av. Vila 
de Blanes, 162, local 2, de Lloret 
de Mar.  Samuel, el propietari 
de l’empresa, és un professional 
titulat per l’escola tècnica fran-
cesa, que també disposa dels 

certificats nacionals que ha anat 
aconseguint des de l’any 1990 

quan es va establir a viure i tre-
ballar a casa nostra. yy

LLORet de MAR
Maidee es un despatx profes-

sional amb la missió fonamental 
d’assessorar, impulsar i dirigir es-
tratègies empresarials.

La seva motivació principal es 
posar a l’abast de les petites em-
preses i autònoms, amb veritable 
esperit de superació, totes les ac-
tivitats que engloben la direcció 
estratègica dels negocis i el màr-
queting, personalitzant-la a cada 
cas específic i amb el compromís 
d’ensenyar a confeccionar-la. 
Maidee estan ubicats al carrer 
Alexandria, 6 de Lloret de Mar. 
La seva web: www.maidee.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. tALLAdA
bORRàs
LLAdó
I. espINet
MAsete
s. MOReRA
e. gILAbeRt
A. MARtÍNeZ
peRpINyà 
c. cAbAÑAs
MAZó
M. cAbAÑAs
j. MARtÍNeZ
fàbRegAs
e. tALLAdA
tIbAu
càNOves
M. tALLAdA
bORRàs
LLAdó
I. espINet

de 22 h a 22 h (24h)

Manager en Administración, Impulsión y 
Dirección de Estrategias Empresariales
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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

cadireta Römer duo plus. 
del Grup 1. Pot anar amb isofix 
i sense. És reclinable. 80€. tel. 
600768238

skate de fanboy i chumchum
Nou sense estrenar. sense cap 
rallada ni picada. Perfecte per ini-
ciar-se. 15 €. 636 490 940 Ws.

joc tragabolas “gormiti”
totalment nou.  7,50 €. Només 
Whatsapp 660 08 90 90

 

Aparell d’abdominals
lleuger i ocupa poc espai. 15 € 
tel. 636 490 940 Ws.

cadireta MacLaren Quest
bon estat. Es ven amb bossa 
adaptable, funda d‘estiu, plàstic 
per la pluja i parasol. 85€. 
tel. 600 76 82 38

comença a guanyar diners de 
manera fàcil. curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de 
compra i venda. Només 21 hores.  
truca al 972 33 21 39 

Oportunitat golf Motion
Venc Golf Motion 2.8 Q 6V 204 
cV tracció 4 i sols 90.000 km una 
sola mà i en perfecte estat de 
conservació general, itV, Pneu-
màtics, tapisseria, Enganxall, etc
4.900 € / tel. 609 641 995.

venc tv sHARp
tV sHARP lc 37“ model 37xd1E,
150 € / tel. 661 141 249

es ven caseta i  transportín
Per a gos gran. Màxima qualitat i  
molt bon estat. 50 € cada article 
o 90 € tots dos. tel.  629 21 95 41,  
preferible WhatsApp.
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“cal recuperar el delta de la Tordera perquè segueixi 
arribant sorra a la platja de Blanes de forma natural”

emilio O. Casamayor al costat de la central de dades del CeaB. Foto: almudena Montaño

ALMudeNA MONtAÑO

Emilio O. Casamayor és un apas-
sionat de la investigació científica, 
especialment de l’ecologia mi-
crobiana. Fa vint anys que es va 
doctorar i, des de llavors, ha diri-
git multitud de projectes. Des del 
2014 és el director del Centre d’Es-
tudis Avançats de Blanes (CEAB-
CSIC), un centre del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques 
fundat l’any 1985 que s’ha con-
vertit en un referent nacional i 
internacional en biologia marina, 
ecologia i limnologia. M’explica 
moltes de les investigacions que 
porten a terme actualment... Em 
semblen totes tan interessants que 
em venen ganes de matricular-me 
en Biologia i convertir-me en in-
vestigadora!

Quantes persones treballeu al 
CEAB?
Cent persones. La meitat són fixes 
-20 científics i 30 persones de su-
port administratiu i tècnic- i l’al-
tra meitat contractades. També 
tenim una vintena d’estudiants 
en pràctiques.

Quants projectes esteu desenvo-
lupant actualment?
Tenim entre 50 i 60 projectes vi-
gents cada any repartits entres les 
àrees d’Ecologia, Biodiversitat, 
Conservació, Canvi Climàtic i 
Global, i Ecologia teòrica i com-
putacional. Aproximadament, el 
40% són projectes nacionals, el 
35% internacionals, un 20% del 
propi CSIC o de contractes pú-
blics i la resta de contractes pri-
vats.

Parlem d’algun dels estudis en 
els que treballeu. Per què cada 
hivern desapareix la platja de 
Blanes?
És un procés natural durant l’hi-
vern per culpa dels temporals. El 
problema a Blanes és que el pas-
seig marítim i la calçada estan 
construïts damunt la mateixa 
platja i ocupen fins el 50% de la 
seva superfície. Quan hi ha un 
temporal la platja es queda sense 
sorra visible perquè gran part es 
troba atrapada sota d’aquestes in-

fraestructures. Això, actualment, 
només passa al tram més proper 
de Sa Palomera, a la resta la platja 
s’està recuperant.

Hi ha alguna manera d’aturar 
aquest procés?
N’hi ha diverses. Es podria arti-
ficialitzar la costa, per exemple 
amb dics que evitin l’erosió i re-
tinguin la sorra, com vol el Mi-
nisteri. Però des del CEAB estem 
veient com l’amplada de la platja 
s’està recuperant. Cal recuperar 
el delta de la Tordera perquè se-
gueixi arribant sorra a la platja 
de Blanes de forma natural, ja 
que eliminar el passeig marítim 
i la calçada no seria viable. Actu-
alment estem elaborant un estu-
di, encarregat per la Taula de la 
Tordera, que està formada per la 
majoria dels agents implicats. A 
principis de l’any vinent sortiran 
les directrius a seguir.

Aquest mes d’octubre, el CEAB 
acull la XIV Jornada d’Avenços 
en Ecologia, organitzada per la 
Societat Catalana de Biologia, 
CEAB i GECA. Quin és l’objec-
tiu d’aquesta trobada?
Posar en contacte a investigadors 
que treballen en l’àmbit de l’eco-
logia amb investigadors d’altres 
disciplines relacionades. La ma-
nera de fer recerca provoca que 
sovint els investigadors es distan-

ciïn i sempre són interessants els 
estudis interdisciplinaris.

Quins temes s’hi tractaran?
Aquest any tindrem cinc inves-
tigadors d’altres institucions ci-
entífiques de Catalunya que par-
laran de temes relacionats amb 
l’ecologia: insectes i canvi global, 
genètica i adaptació als canvis 
ambientals, oceans del passat a 
través de canvis en els ecosistemes 
marins, el plom d’origen humà 
que es troba a la fauna salvatge de 
l’Amazones o la ciència ciutadana 
utilitzada per a la conservació de 
la diversitat biocultural.

Aquest estiu vau presentar el 
llibre “La conservació de l’alta 
muntanya en un món canviant”. 
Quins continguts inclou el lli-
bre?
És un llibre que presenta treballs 
des de l’os bru fins a microbis, 
llacs alpins i plantes, com l’espè-
cie humana ha viscut en aquests 
ambients i com són molt bons 
sensors del canvi global.

Un dels llocs on feu mostre-
jos és a l’Observatori Pirinenc 
(LOOP). Per què serveixen?
El LOOP és una xarxa d’estaci-
ons que tenim al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici que periòdicament pren 
mostres químiques, biològiques 

i meteorològiques. Alhora es fan 
mostrejos des de fa dècades a tota 
l’àrea dels Pirineus. Serveixen 
per conèixer els processos ecolò-
gics de la zona i com responen al 
canvi ambiental global. També es 
fan estudis del sediment dels llacs 
i estanys per a entendre i recons-
truir el passat.

I a través de l’Observatori Marí 
Català, al CEAB recolliu dades 
del medi marí?
Sí. Des del 2009 l’Observato-
ri Operacional del Mar Català 
obté dades de l’aire i de l’aigua 
a la capçalera del canó submarí 
de Blanes, una zona d’alt interès 
ecològic i econòmic. També sor-
tim amb el vaixell del CEAB, la 
Dolores, cada dues setmanes per 
prendre mostres que complemen-
ten les dades de l’Observatori. 
Això ens permeten relacionar els 
canvis ambientals d’aquesta zona 
amb canvis locals, regionals i el 
mateix canvi global. 

Un dels projectes en el que tre-
balleu és el de purificar les ai-
gües de forma natural. Com 
s’aconsegueix?
A través de la bioenginyeria. Al 
laboratori a l’aire lliure Urban 
River Lab, a la depuradora de 
Montornès del Vallès, tenim 18 
canals de 12 metres de llargada 
on apliquem diferents condici-

ons experimentals per millorar 
la qualitat de l’aigua de forma 
sostenible.

Al CEAB teniu un laborato-
ri-aquari dissenyat per fer-hi 
experimentació amb organis-
mes vius. Quins experiments 
feu allà?
Com es produeix el creixement 
de les esponges en diferents con-
dicions, la depredació amb eri-
çons de mar, com depuren les 
aigües les plantes aquàtiques de 
les vores dels rius o, fins i tot, ara 
mateix s’hi estan cultivant algues 
marines per replantar-les al medi 
natural. També estudiem les es-
tratègies de cerca més eficients 
desenvolupades pels éssers vius.

Treballeu en algun projecte so-
bre els mosquits?
Sí. Mosquito Alert és un projecte 
de ciència ciutadana cooperatiu 
on participa La Caixa i el CREAF 
i està coordinat pel CEAB. S’ha 
creat una aplicació mòbil i qual-
sevol persona, a través d’una fo-
tografia, pot notificar la troballa 
d’un mosquit tigre i els llocs de 
cria a la via pública.

Per donar a conèixer els vostres 
projectes, celebreu cada any la 
Setmana de la Ciència. Quan 
serà enguany?
El 15 i 16 de novembre serà la jor-
nada de portes obertes. Al matí 
ens visitaran estudiants i al ves-
pre el CEAB estarà obert a tot-
hom. L’any passat van passar pel 
centre més de 600 persones. 

Quines altres tasques de divul-
gació feu?
Hem baixat al poble amb el ca-
mió-laboratori Movilab, hem fet 
arribar la ciència a diferents bars 
de Blanes i hem fet una exposi-
ció en col·laboració amb l’Arxiu 
Municipal sobre les platges de 
Blanes i el delta de la Tordera 
per la qual han passat unes 5.000 
persones. També hem col·labo-
rat activament a les conferències 
d’Aula Blanes i tenim el projecte 
Tàndem de 3 anys amb l’escola 
Mossèn Joan Batlle. yy

en aquestes neveres, a 80 graus sota zero, emmagatzemen l’adN de més de 
2.000 mostres biològiques d’arreu del món. Foto: a. Montaño

a través d’aquests conductes arriba l’aigua de la cala de Sant Francesc. 
Foto: a. Montaño

el laboratori-aquari on s’experimenta amb organismes vius. 
Foto: a. Montaño


