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Ecopropostes 2018

L’acte de lliurament de premis es va fer al Marimurtra. Foto Yoyo

Carlota Puig Acevedo, de l’Institut Serrallarga de Blanes amb el treball 
La geologia de Sa Palomera, ha guanyat el primer premi, categoria bat-
xillerat, de l’Escopropostes. Danica Curammeng, estudiant de segon de 
batxillerat de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar, va aconseguir un 
accèssit a un treball basat en la caducitat dels aliments Pàg.  4

MEDI AMBIENT - Pàg. 5

EXTRACCIÓ DE SORRA

POLÍTICA - Pàg. 3

NOU GOVERN
El blanenc Quim Torra 
s’ha convertit en el 131è 
President de la Generalitat. 
Després de set mesos, s’ha 
pogut formar govern i 
desactivar el 155.

L’ajuntament de Lloret i diversos col·lectius mediambientalistes s’oposen a 
l’extracció de 500.000m3 de sorra de la Costa Brava Sud per portar-la a Sant 
Antoni de Calonge.

Acord històric

Port de Blanes, indret on es va presentar l’acord. Foto Yoyo

Les principals confraries de la costa gironina han signat un acord per fixar zones de veda i així afavorir el crei-
xement i la cria del peix. En concret, han estat les tres més grans de l‘Alt Empordà – Llançà, Roses i El Port de 
la Selva –, juntament amb les de Palamós (Baix Empordà) i Blanes. Més informació a la pàgina 14.

Salvats

Festa grossa al vestidor. Foto CF Lloret

El CF Lloret jugarà una tempora-
da més a Primera Catalana. El con-
junt lloretenc va arribar a la darrera 
jornada amb l’obligació de guanyar 
i esperar d’altres resultats. Quan va 
acabar el seu partit, eren equip de 
Segona Catalana, cinc minuts des-
prés, va arribar un gol miraculós del 
Manlleu. La junta directiva del CF 
Lloret i el tècnic Albert Batllosera 
han arribat a un acord perquè con-
tinuï una temporada més. Pàg. 23
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Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial
Mar nostra

L’activitat pesquera de les costes gironines pateix de fa anys 
una greu disminució de rendibilitat que amenaça el seu futur.

Després de tant temps de sobreexplotació, les confraries han 
decidit autoregular la seva activitat per intentar preservar el 
futur de l’activitat. 

Magnífic exercici de responsabilitat professional que pot servir 
d’exemple per altres sectors empresarials, a vegades incapaços 
de conjuntar la voluntat de tots els actors per  prendre mesures 
abans d’arribar al límit de la seva viabilitat.

Aquesta decisió encaixa també amb la creixent actitud de res-
pecte vers els recursos naturals.

Com la mostrada per l’Ajuntament de Lloret en oposar-se a 
l’extracció de sorres del llit marí davant de Tossa.

Tant de bo aquesta actitud de defensa de les platges hagués 
aparegut fa anys, abans que les temeràries actuacions fetes o 
autoritzades pel Ministeri provoquessin l’actual reculada del 
delta de la Tordera. 

Abans que la pèrdua de sorres a S’Abanell destruís bona part 
de la platja, posant en greu perill la subsistència de les activi-
tats turístiques que en depenen. yy

Autoritats locals i comarcals i responsables de la campanya. Foto M.A. Comas

Campanya per incrementar 
el reciclatge de vidre

BLANES / LLORET DE MAR / TOSSA

Més de 500 establiments hote-
lers de la Costa Brava Sud parti-
cipen en la campanya ‘Pren nota, 
recicla vidre’, que inclou entregar 
500 cubells per facilitar el trans-
port de residus de vidre.

Es tracta d’una campanya que 
impulsa Ecovidrio, l’entitat sense 
ànim de lucre encarregada del re-
ciclatge dels envasos de vidre. S’ha 
dissenyat un pla integral per incre-
mentar el reciclatge d’aquests resi-
dus en els establiments hotelers de 
la Costa Mediterrània. En aquesta 
edició, els municipis de Blanes, Llo-
ret i Tossa han unit esforços amb 
l’objectiu comú d’augmentar la re-
collida selectiva d’envasos de vidre a 
la Costa Brava Sud en relació a l’any 
passat, a través dels contenidors. 

L’acte de presentació, que 
s’ha fet al paratge lloretenc de 
Santa Cristina, va comptar amb 
la participació del director de 
l’Agència de Residus de Catalu-
nya, Josep Maria Tost; l’alcalde 
de Lloret, Jaume Dulsat; el tinent 
d’alcalde d’Hisenda de l’Ajun-
tament de Blanes, i responsable 
del Servei de Neteja i Recollida 
de Residus, Nicolás Laguna; el 
president del Consell Comar-
cal de la Selva, Salvador Balliu; 
el regidor de Medi Ambient de 
Tossa de Mar, Francesc Nadal; i 
el director d’Operacions d’Eco-
vidrio, José Fuster. 

L’estiu es considera una èpo-
ca fonamental per incrementar 
el reciclatge d’envasos de vidre. 
L’impacte del turisme i l’augment 

poblacional, així com l’increment 
del consum en el sector hostaler, 
suposen que al llarg d’aquest perí-
ode es recicli aproximadament el 
30% dels residus d’envasos de vi-
dre que es fa al llarg de tot l’any. 
La col·laboració del sector turístic 
és clau, ja que aquest tipus d’esta-
bliments generen gairebé el 50% 
dels residus d’envasos de vidre 
d’un sol ús. 

La campanya ‘Pren nota, re-
cicla vidre’ abastarà 506 establi-
ments hotelers de la línia de la 
Costa Brava Sud, des de Blanes 
fins a Tossa passant per Lloret. 
Amb l’objectiu de mobilitzar els 
professionals d’aquest sector, Eco-
vidrio realitzarà més de 2.000 vi-
sites d’informació i sensibilització 
durant el període estival. yy
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Quim Torra al seu despatx. Foto ACN El nou govern català. Foto ACN

CATALUNYA

Els tretze consellers del Go-
vern presidit per Quim Torra 
han pres possessió del càrrec el 
dissabte 2 de juny, després de set 
mesos sense un Consell Executiu 
en actiu i amb normalitat. Amb 
aquest acte, celebrat al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat, 
les mesures derivades de l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitu-
ció queden sense efecte i decauen, 
en haver-hi ja un nou govern no-
menat i en vigor. Els consellers 
van prometre “complir fidelment 
d’acord amb la llei les obligacions 
del càrrec al servei de Catalunya 
i amb lleialtat al president de la 
Generalitat de Catalunya”, sen-
se esmentar concretament ni la 
Constitució ni l’Estatut. 

La presa de possessió del go-
vern va tenir també espai per 
deixar protagonisme als polítics 
independentistes que estan a la 
presó i els que són a l’estranger. 

EL GOVERN

El Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) havia 
publicat en l’edició del divendres 
1 de juny del 2018 el decret de 

nomenaments dels consellers del 
govern de Quim Torra. 

Així, el decret reflecteix el no-
menament de Pere Aragonès com 
a vicepresident del govern i titu-
lar del Departament d’Economia 
i Hisenda. Elsa Artadi, consellera 
de Presidència i portaveu de l’exe-
cutiu català. L’equip de Torra està 
compost per set homes i sis dones.

A més d’Aragonès i Arta-
di, els nomenaments inclouen 
Ernest Maragall com a conse-
ller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència; 
Miquel Buch com a conseller 
d’Interior; Josep Bargalló com a 
conseller d’Ensenyament; Alba 
Vergés com a consellera de Salut; 
Damià Calvet com a conseller de 
Territori i Sostenibilitat; Laura 
Borràs com a consellera de Cul-
tura; Ester Capella com a conse-
llera de Justícia; Chakir El Hom-
rani com a conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies; Maria 
Àngels Chacón com a consellera 
d’Empresa i Coneixement; Jordi 
Puigneró com a conseller de Po-
lítiques Digitals i Administració 

Pública, i Teresa Jordà com a 
consellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació.

EL PRESIDENT

Quim Torra (Blanes, 1964) és 
el 131è president de la Generalitat 
de Catalunya. La presa de posses-
sió, que només va durar 1 minut 
i 45 segons es va celebrar al saló 
Verge de Montserrat del Palau, va 
ser sòbria, discreta i sense con-
vidats, tal com s’havia preparat. 
Torra va assumir el seu càrrec en 
presència del president del Parla-

ment Roger Torrent i tots dos van 
acudir a l’acte amb el llaç groc a 
la solapa que reclama la llibertat 
per als independentistes presos. 
Finalment, Torra va utilitzar la 
mateixa fórmula de prometatge 
que ja va fer servir el seu anteces-
sor, Carles Puigdemont. “Prome-
to complir lleialment les obliga-
cions del càrrec de president de 
la Generalitat amb fidelitat a la 
voluntat del poble de Catalunya, 
representat pel Parlament”, va dir 
Torra en to solemne, sense fer cap 
esment a la Constitució espanyola 
ni a l’Estatut ni al Rei. yy

I, 7 mesos després… Catalunya torna a tenir Govern
El president Quim Torra va néixer a Blanes i el vicepresident Pere Aragonès és de Pineda de Mar
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SELVA - MARESME

El Jardí Botànic Mar i Murtra 
de Blanes ha acollit l’acte de lliu-
rament dels premis de la 23a edi-
ció de l’Ecopropostes, el concurs 
de medi ambient per a estudiants 
de secundària de la Selva i el Ma-
resme, un concurs que convoca 
l’Associació les Ecopropostes de 
Ràdio Marina.

En la categoria de treballs de bat-
xillerat, el primer premi ha estat per 
a Carlota Puig Acevedo de l’institut 
Serrallarga de Blanes amb el treball 
“La geologia de Sa Palomera”.

Els objectius d’aquest treball 
han estat: el desenvolupament 
d’un itinerari geològic perquè els 
visitants puguin tenir un conei-
xement més extens del promon-
tori, un mapa geològic amb els 
diferents tipus de roca que for-
men Sa Palomera i esbrinar l’ori-
gen del topònim.

El jurat ha destacat el treball 
de camp fet per l’autora del treball. 
La guanyadora va rebre un trofeu 

commemoratiu; un Ipad, i el cen-
tre on estudia, un taló amb 300 € 
per a la compra de material.

El segon premi l’ha guanyat 
Anna Bové Giramé de l’Institut 
Montsoriu d’Arbúcies, per un 
“Estudi sobre les energies reno-
vables per a calefacció al muni-
cipi d’Arbúcies”.

El primer premi a treballs de 
grup fets per alumnes d’ESO ha 
estat per a cinc alumnes de les 
Escoles Fonlladosa de Malgrat 
de Mar amb un treball anomenat 
“Com millorar les condicions 
mediambientals dels ecosistemes 
de la Tordera”.

El treball combina aspectes rela-
cionats amb la química, la biologia, 
les matemàtiques i la tecnologia. 

Després d’analitzar en profun-
ditat la fauna i la flora del delta els 
resultats s’han presentat a les au-
les i a la Regidoria de Medi Am-
bient, s’ha fet una sortida amb les 
famílies al delta, s’ha elaborat un 

tríptic informatiu i s’han difós els 
resultats a les xarxes socials. 

El treball ha estat realitzat per 
Roger Borrell, Pau Dellundé, Julia 
Moles, Sara Moran i Xavier Pérez, 
alumnes de tercer d’ESO de l’Esco-
les Fonlladosa de Malgrat de Mar.

Els guanyadors han tingut 
com a premi un trofeu, un viatge 
al CosmoCaixa de Barcelona per 
a tota la classe amb desplaçament 
i entrades i 300 € per la compra de 
material per al centre escolar. 

També hi ha hagut accèssits 
per a un treball d’ESO de l’escola 
Sant Pere Chanel de Malgrat de 
Mar i pels alumnes de batxillerat: 
Danica Curammemng de l’Insti-
tut Rocagrossa de Lloret de Mar i 
Finley Wentwort-Allan del Mont-
soriu d’Arbúcies.

L’Escola Sant Pere Chanel va 
rebre l’accèssit per a un treball que 
va començar quan els alumnes es 
van plantejar en quin estat es tro-
ba l’entorn natural del seu poble? 

Durant 5 mesos van fer diverses 
sortides de camp que van permetre 
conèixer la zona del Turó de Santa 
Rita de Malgrat de Mar. 

Entre les conclusions, els alum-
nes creuen que la zona està poc 
aprofitada tenint en compte el gran 
valor mediambiental, ecològic i del 
lleure que té o pot arribar a tenir. 

Els autors d’aquest treball 
anomenat “Observem, explorem, 
investiguem i actuem a Santa 
Rita” són 10 alumnes de l’Escola 
Maristes Sant Pere Chanel.

Danica Curammeng, estudi-
ant de segon de batxillerat de l’Ins-
titut Rocagrossa de Lloret de Mar, 
va aconseguir un accèssit a un tre-
ball basat en la caducitat dels ali-
ments què es plantejava si la data 
de caducitat real d’un iogurt és 
major a la data de caducitat comer-
cial. El treball es divideix en dues 
parts: una de teòrica i una de pràc-
tica, i també es parla del Banc dels 
Aliments de Girona que té com a 
objectiu lluitar contra la fam i el 

malbaratament alimentari.

Pel que fa a la conclusió del 
treball sobre els iogurts queda 
clar que si es conserven en les 
condicions adequades “poden ar-
ribar a durar fins i tot mesos”.

El jurat, com a cada edició 
ha estat format per Martí Boa-
da, president, Francesc Mauri i 
Joan Pedrola.

L’Ecopropostes compta amb 
el suport de CaixaBank.

Van presidir l’acte de lliura-
ment de premis els alcaldes de 
Blanes, Mario Ros; Arbúcies, Pere 
Garriga; l’alcaldessa de Malgrat 
de Mar, Carme Ponsa, i el tinent 
d’alcalde de Lloret, Jordi Orobitg.

En representació de Cai-
xaBank hi van assistir Francesc 
Ros, director de l’àrea de negoci 
de la Selva Marítima i Marc Rei-
xach, director de l’Store Blanes. 
Les presentacions es van fer a la 
sala d’actes. yy

Treballs sobre Sa Palomera i el riu la Tordera 
guanyen l’Ecopropostes 2018

Dia Internacional dels Arxius

Carlota Puig amb Mario Ros i Marc Reixach. Foto Yoyo Danica Curammeng amb Jordi Orobitg i Marc Reixach. Foto Yoyo

Partitura original de la Bella Dolores conservada a l’arxiu. Foto M.A. ComasJordi Soliguer signant exemplars del nou llibre. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR

La commemoració del Dia In-
ternacional dels Arxius ha comp-
tat amb la presentació del butlletí 
del Servei d’Arxiu Municipal, 
Sesmond, núm. 17; i  del llibre Es-
teve Fàbregas i Barri: l‘home i la 
seva obra, de Jordi Soliguer i Mas. 

També s’ha fet una jornada 
de portes obertes al Servei d’Ar-
xiu Municipal amb visita temà-
tica de música i cançons tradici-
onals lloretenques. Els primers 
actes es van fer a la sala d’actes 
de l’ajuntament; i la visita, a l’Ar-
xiu Municipal. yy
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LLORET DE MAR

El regidor de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, Jordi Orobitg, ha adreçat 
un requeriment al Servei de Cos-
tes de l’Estat a Girona, per raó 
de l’anunciada actuació als fons 
marins que es troben entre Lloret 
de Mar i Tossa de Mar per abas-
tir amb 500.000 metres cúbics de 
sorra l’actuació en els espigons de 
la platja de Sant Antoni.

El requeriment recorda que 
l’Ajuntament de Lloret de Mar va 
manifestar l’any 2011 el seu re-
buig unànime a qualsevol inter-
venció d’estabilització de la platja 
de Lloret, com les que es propo-
saven des del Servei de Costes de 
l’Estat, que entre altres actuaci-
ons preveia el dragatge del front 
litoral del municipi.

Tanmateix, s’expressa la 
profunda preocupació per una 
actuació de la que no es tenia 
cap coneixement ni informació 
prèvies i que es du a terme en un 
espai que entén integra o forma 
part de l’àmbit d’inf luència de 

figures de protecció tals com la 
Xarxa Natura 2000 o el PEIN 
Massís de Cadiretes.

D’altra banda, es recorden les 
desastroses experiències prèvies 
de dragatge en zones properes 
del nostre litoral, com ara Blanes 
i el delta de la Tordera, per pro-
veir de sorra les platges del Ma-
resme i que s’han traduït en pro-
blemàtiques recurrents com que 
any rere any malmeten la platja i 
el passeig de s’Abanell de Blanes, 
experiències que no auguren res 
de bo i que impliquen un impac-
te sobre el fons marí i els hàbitats 
litorals propers.

Per totes les circumstàncies 
expressades, el consistori fa pa-
lesa la seva oposició al dragatge 
anunciat fent avinent que s’em-
praran els mecanismes legals i 
judicials adients per fer-hi front. 
En aquest sentit,  s’ha requerit el 
servei de costes perquè faciliti tots 
els estudis tècnics i ambientals 
que habiliten la solució propo-
sada, demanant el trasllat de tot 
l’expedient.

Hores abans de fer-se públic 
el comunicat del govern munici-
pal, ICV-EUiA havia fet pública 
aquesta nota:

“L‘extracció de sorra anunci-
ada,  ens sembla molt preocupant 
pel possible impacte ambien-
tal que pugui tenir a les nostres 
platges i el nostre entorn natural 
i creïem que des de l‘Ajuntament 
de Lloret haurien de posicio-
nar-se en contra d‘aquesta mesu-
ra i iniciar els contactes oportuns 
amb la Subdelegació de Govern i 
Costes, per tal de intentar atu-
rar aquesta mesura que pot tenir 
conseqüències medioambientals 
i econòmiques, que ara per ara 
no es poden preveure”.

Diverses entitats medioambien-
talistes del territori també han fet 
pública la seva oposició al projecte.

TOSSA DE MAR

Davant de la falta d’infor-
mació per part del Ministeri de 
Medi Ambient de l’Estat espa-
nyol i tenint en compte la infor-

mació apareguda al mitjans de 
comunicació referent al projecte 
d’extracció de 500.000 metres cú-
bics de sorra que es volen dragar 
del fons marí situat entre Lloret i 
Tossa, l’Ajuntament de Tossa ha 
decidit sol·licitar a la subdelega-
ció a comarques gironines del go-

vern de l‘Estat tota la informació 
disponible sobre el projecte per 
tal d’avaluar el seu impacte en el 
municipi de Tossa. A més, l’ajun-
tament demana ser part a l’expe-
dient que es tramita per part del 
Ministeri de Medi Ambient de 
l’Estat sobre el projecte. yy

Lloret s‘oposa al drenatge del fons marí per 
portar sorra a Sant Antoni de Calonge
S‘ha anunciat una actuació per treure  500.000 m3 de sorra d‘entre Lloret i Tossa

El fons marí actual es podria veure afectat. Foto Aj. Lloret
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Reunió de la Comissió de Focs que va triar les pirotècnies. Foto Aj. Blanes

Trobada multitudinària a l’entorn del món del motor. Foto M.A. Comas

Diners i material recuperat. Foto Ministeri de l’Interior

Dues pirotècnies italianes, una de suïssa i tres 
d’espanyoles competiran a Blanes

Lloret torna a fer olor de benzinaEstafes immobiliàries

BLANES

 La Comissió Tècnica del 48è 
Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici de la Costa Brava de Bla-
nes ja ha escollit les sis empreses 
que hi participaran aquest 2018. 
La comissió, encapçalada per l’al-
calde ha escollit les sis empreses 
d’entre les 22 propostes presenta-
des, 8 de les quals són estrangeres.

El concurs compta enguany 
amb un pressupost de 150.000 € i 
tindrà lloc del dissabte 21 de juliol 
fins al dijous dia 26, una nit més 
que al 2017.

Per al primer dia, el dissabte 21 
de juliol, s’ha optat per la garantia 
que sempre suposen les pirotèc-
nies valencianes i per això llençarà 
els seus focs la Pirotècnica Caba-
ller FX Global Focs. 

L’endemà diumenge dia 22, 
serà el torn de la primera es-
trangera, la italiana Pirotècnica 
Pyroitaly, que s’estrena a Blanes. 

També serà la primera vegada 
que participa en aquest certamen 
l’empresa que actuarà el dilluns 
dia 23, La Pirotècnica SAGL, pro-
cedent de Suïssa. El dimarts 24 de 
juliol, en canvi, oferirà el seu es-
pectacle la Pirotècnia Hermanos 
Ferrández de Múria, una empresa 
molt apreciada aquí a l‘haver estat 
la guanyadora de l’anterior edi-
ció, la del 2017. 

Els dos darrers dies del con-
curs, el dimecres dia 25 i el dijous 
dia 26 de juliol, dispararan els 
seus focs una empresa gallega per 
primer cop i una estrangera cone-
guda a Blanes respectivament. La 
nit del 25 de juliol, revetlla de la 
festivitat de Santa Anna, actuarà 
la Pirotècnica Xaraiva, de Galícia, 
amb una tradició que es remunta 
als anys 60. Per últim, el dia cen-
tral de la Festa Major de Blanes, 
que enguany marcarà la darrera 
nit de focs, s’ha optat per tota una 
garantia la Pirotècnica Parente Fi-
reworks, d’Itàlia.

Cada empresa rep, pel sol fet de 
participar 19.000 euros.

Pel que fa als premis, n’hi ha 
dos: un primer premi dotat amb 

6.000 € i un segon premi de 2.000 
€. A banda d’aquests incentius 
econòmics, la pirotècnia que gua-
nyi el concurs queda convidada 
automàticament perquè torni a 

participar l’any següent, sense ne-
cessitat de passar una selecció, al 
concurs de Blanes. La guanyado-
ra també serà a les festes de Santa 
Cristina de Lloret 2019. yy

LLORET DE MAR

Lloret ha tornat a organitzar 
un cap de setmana temàtic al 
voltant del campionat mundial 
de Formula 1, que acull el Circuit 
de Barcelona-Catalunya.

Des del divendres 11 de maig 
i fins diumenge 13 de maig, 
la festa del motor de Lloret va 
oferir diferents propostes per a 
tots els públics com un circuit 
de karting, una exposició de 
vehicles esportius i de competi-
ció, un village on poder adqui-

rir productes relacionats amb el 
motor i la competició, un espai 
amb simuladors, la possibilitat 
de poder conduir cotxes espor-
tius d’alta gamma com Ferrari i 
Lamborghini, i els imprescindi-
bles espectacles de conducció del 
divendres i el dissabte al vespre.

En aquesta edició del Lloret 
Formula Weekend, la novetat 
ha estat la celebració del primer 
Lloret First Class Car Meet, on 
dissabte i diumenge es van con-
centrar a l’aparcament de Sa Ca-

leta un centenar de cotxes per-
sonalitzats.

Cal destacar també que aquest 
any els espectacles de divendres i 
dissabte van incorporar novetats 
tant en els vehicles com en els pi-
lots participants, amb diversos 
campions de conducció i cotxes de 
fins a 800 cavalls de potència que 
van oferir acrobàcies increïbles.

També s’ha consolidat la di-
versificació dels escenaris per di-
versos indrets de la població. yy

BLANES

La policia espanyola ha 
desarticulat el “clan dels Nico-
lic”, un grup familiar especialit-
zat en estafes en el sector immo-
biliari. Els sets arrestats es feien 
passar per empresaris i oferien 
imports més elevats del comp-
te pels habitatges, a canvi que 
el venedor accedís a canviar-los 
bitllets grans –que resultaven ser 
falsos- per altres de valor més 
petit. El grup estava establert a 
l‘estat espanyol i Itàlia, i tenia di-
versos immobles, entre els quals 
un edifici a Blanes i dues cases de 

luxe a Castelldefels, valorats en 
gairebé 2 milions d‘euros, així 
com una empresa sense activi-
tat real aparent i 12 vehicles de 
gamma alta. El grup hauria in-
tentat quatre estafes. 

Durant l‘operatiu, els agents 
van registrar l‘immoble de Bla-
nes, on van comissar joies valo-
rades en 60.000 euros, extractes 
de tres comptes bancaris on hi 
ha uns 100.000 euros, 700.000 
euros falsos i 33.600 que duien 
els membres de la banda en el 
moment de la seva detenció. yy
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Banderes blaves a la Selva i el Maresme. Foto ACN

Cant de la Internacional. Foto Aj. Blanes

Les platges catalanes tenen 
101 banderes blaves

Homenatge a 
Marcelino Camacho 

SELVA - MARESME

La bandera blava, reconegu-
da a escala internacional, valora 
i premia la gestió ambiental i la 
seguretat, les instal·lacions i la  
prestació òptima dels serveis i 
la  informació i l’educació ambi-
ental. Així mateix, exigeix a les 
platges una qualitat  de l’aigua 
excel·lent i als ports una excel-
lent gestió ambiental. 

A la Selva:

Aquest 2018 hi ha bandera blava 
a les platges de:

- Mar Menuda i Gran de Tossa 
de Mar
- Centre, Fenals, Sa Boadella, 
Santa Cristina i Cala Canyelles 
de Lloret de Mar 
- Centre, S’Abanell i Sant Fran-

cesc de Blanes. També té bande-
ra blava el Port Esportiu de Club 
de Vela Blanes.

Al Maresme:

- Centre i Astillero de Malgrat 
de Mar
- Pescadors i Riera de Pineda de 
Mar
- Garbí de Calella
- Les Barques de Sant Pol
- Central de Canet

A totes les platges, també hi 
ha, com cada any, les banderes 
que indiquen l’estat de la mar: 
verda de normalitat, groga de 
precaució i vermella, de perill i 
prohibit banyar-se.

La màxima preocupació dels 
equips de socors és que es res-
pectin les banderes i quan hi ha 
la de color vermella, la gent no 
es banyi. Una prohibició que no 
sempre tenen en compte molts 
banyistes.

En algunes platjes, fins i tot hi 
ha un indicatiu especial per indi-
car la presencia de meduses. yy

BLANES

El Teatre de Blanes va acollir 
un emotiu i multitudinari acte 
d’homenatge a Marcelino Cama-
cho Abad, l’històric sindicalista i 
fundador de les Comissions Obre-
res, en el centenari del seu naixe-
ment. Es tractava de reivindicar la 
figura d’una persona clau en la llui-
ta contra la dictadura franquista i 
en la recuperació de les llibertats 
democràtiques a l’Estat espanyol. 

L’homenatge l’han organitzat 
el PSUC de Catalunya i les CCOO 
de comarques gironines, amb el 
suport de l’Ajuntament de Blanes, 

l’Associació Cultural Joan Como-
rera i Catalunya En Comú. 

Blanes va ser el bressol on van 
néixer les Comissions Obreres a 
les comarques gironines. A finals 
de la dècada dels anys 70, Marceli-
no Camacho va visitar Blanes amb 
motiu de la legalització del PSUC 
després que havia estat fundat pels 
germans Paco i Maxi Antequera, i 
pels també germans Ángel i Desi-
derio Domínguez, referents de la 
lluita sindical blanenca. 

A l’acte hi va assistir la filla de 
l’homenatjat, Yenia Camacho. yy
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Es tint de ses xarxes, un dels elements del MOLL. Foto M.A. ComasLogo del Dia dels Museus

LLORET DE MAR

Coincidint amb el Dia In-
ternacional dels Museus, que se 
celebra el 18 de maig arreu d’Eu-
ropa, i el Dia Marítim Europeu, 
que se celebra el 20 de maig, es 
van poder visitar de forma gra-
tuïta alguns equipaments del 
MOLL(Museu Obert de Lloret). 
En concret, el Museu del Mar, 
Can Saragossa i Es Tint. I, a més, 
s’han organitzat visites guiades.

Segons el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Lloret, Albert 
Robert, “és una oportunitat per 
gaudir d‘una forma diferent dels 
espais i les seves col·leccions”. 

Cal destacar que Lloret s’afe-
gí, a més, a la celebració de la Nit 
dels Museus amb l’espectacle te-

atral Les Cartes, una peça escrita 
per Víctor Català (Caterina Al-
bert) que la companyia DDT Te-
atre ha convertit en un monòleg. 

El Dia Internacional dels 
Museus (DIM) és un esdeve-
niment organitzat pel Comi-
tè Internacional dels Museus 
(ICOM) des del 1977, que té com 
a objectiu conscienciar els ciuta-
dans sobre el paper dels museus 
en el desenvolupament de les 
societats. Enguany s’ha celebrat 
la 41a edició dedicada al tema 
Museus hiperconnectats: nous 
enfocaments, nous públics, re-
coneixent les connexions que els 
museus estableixen amb la co-
munitat, el seu paisatge cultural 
o el seu entorn natural. 

DIA MARÍTIM EUROPEU

Des de l’adopció del Llibre 
Verd sobre el futur de la política 
marítima l’any 2006, la Comissió 
Europea va endegar una nova 

iniciativa que aglutinava totes les 
parts interessades en assumptes 
marítims amb l’objectiu d’esta-
blir una nova política marítima 
integrada. Va néixer així, entre 
altres iniciatives, el Dia Marí-
tim Europeu, celebració en què 
s’organitzen activitats i esdeve-
niments dels diversos sectors 
marítims amb la voluntat d’in-
crementar la visibilitat de l’Eu-
ropa marítima.

És per això que des de la Xar-
xa de Museus de la Costa Cata-
lana es va programar per aquest 
20 de maig una acció simbòlica 
conjunta, la hissada d’una ban-
derola. Aquesta iniciativa tenia 
l’objectiu de fer visible aquest pa-
trimoni i la seva problemàtica a 
la nostra àrea catalana, però vol 
també estendre’s fins a Europa.

La costa dels Països Catalans 
ha estat i és escenari d’activitats 
marítimes que han generat una 
cultura material, paisatgística i 
intel·lectual que ens mostra tant 
la unitat com la diversitat de 
moltes tradicions i costums de 
la nostra història. Aquest llegat 
cultural que té en comú el mar 
s’ha de salvaguardar i estudiar, 
difondre i gestionar per tal d’im-
pulsar el coneixement i l’inter-
canvi d’aquest patrimoni. El pa-
trimoni marítim català, així com 
el Mediterrani, ha estat el gran 
oblidat. Mentre que a d’altres 
països han anat recuperant-lo i 
conservant-lo, al nostre anava 
perdent-se en els ports, als rius, 
a les platges i al fons del mar. La 
directora de Patrimoni Cultural 
de l’Ajuntament de Lloret, Anna 
Fuentes, ha dit que “l’escassa 
sensibilització respecte a la seva 
importància, com a part de la 
memòria històrica col·lectiva, fa 
necessari fer una crida a favor 
de la seva salvaguarda i per això 

la Xarxa de Museus de la costa 
catalana celebrem de forma con-
junta cada any aquesta data”.

Amb aquesta acció simbòlica, 
el Museu del Mar de Lloret i els 
membres de la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana 
tenen la voluntat de sensibilit-
zar les administracions, la so-
cietat civil i els ciutadans sobre 
la importància de preservar el 
patrimoni i la cultura maríti-
ma, material i immaterial, com a 
part integral de la nostra cultura 
i història. Aquell dia, en motiu 
d’aquesta celebració, es va pro-
gramar una jornada de portes 
obertes al Museu del Mar i Es 
Tint i visites guiades. yy

Dia Internacional dels Museus i Dia Marítim Europeu 
Hi va haver jornades de portes obertes, visites guiades i una obra de teatre

«Es van poder visitar de 
forma gratuïta alguns 

equipaments del MOLL, 
Museu Obert de Lloret»

«El patrimoni marítim 
català, així com el 

Mediterrani, ha estat el 
gran oblidat»

«Enguany s’ha celebrat 
la 41a edició del Dia 

Internacional dels Museus»

MASIA DE L’ANY 1968

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)
www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

MENÚ ESPECIAL D’ESTIU · GAUDIU DE LA NOVA PISCINA
GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS...

Servei de menú diari i a la carta i menús per a grups

50anys
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L’Institut Coll i Rodés està de celebració

L’Institut-Escola de Lloret de Mar demanarà un 
nou programa Erasmus

LLORET DE MAR

Aquest any l’Institut Coll i Ro-
dés celebra el 10è aniversari dels 
cicles de la família d’Hoteleria i Tu-
risme. Durant uns dies els alumnes 
han pogut assistir a xerrades, mas-
terclasses o visites d’antics alumnes. 

La setmana de celebracions s’ha 
tancat amb un acte commemora-
tiu a l’Hotel Olympic de Lloret, on 
han assistit més d’un centenar de 
persones entre les quals figuraven 
nombrosos representants del món 
polític, acadèmic i social. 

Els cicles impartits són tots els 
corresponents a la família d’Ho-
teleria i turisme: cuina i gastrono-
mia, serveis en restauració, gestió 
d’allotjaments turístics També 
s’imparteix el cicle d’indústries 
alimentàries: forneria, pastisseria 
i confiteria.

Lloret de Mar és un gran in-
dret turístic, per això hi ha molta 
demanda de personal d’hosta-
leria. No és estrany, doncs, que els 
cicles impartits a l’institut llore-
tenc, tinguin un alt índex d’inser-
ció laboral.

A més a més, aquest any els 
alumnes d’hostaleria han col·la-
borat com a convidats especials 
en les jornades gastronòmiques 
de l’arròs, amb un menú especi-
al que es podia degustar a la seva 
aula d’aplicació situada a les ins-
tal·lacions de l’Hotel Olympic.

MILLORS CAMBRERES

Doble celebració per a l’ins-
titut. Dues alumnes de sala han 
guanyat la 13a Edició del Concurs 
de Joves cuiners/res i cambrers/res 
de Catalunya.

Paula Espinal i Laura Paz, 
alumnes del Cicle Formatiu de 
Grau Mig de Serveis en Restaura-
ció, han estat les guanyadores en 
l‘apartat de millors cambreres.

Al concurs, disputat a les ins-
tal·lacions de l‘Escola Sant Ignasi 
de Barcelona, els alumnes havien 
de demostrar les seves habilitats als 
fogons i a la sala, i competien contra 
més de 16 escoles d’hostaleria d‘ar-
reu de Catalunya.

En l‘edició d‘enguany, els 
equips participants havien de pre-
parar una versió del champagne 
còctel i presentar un maridatge 
de vi amb els plats que realitzaven 
els companys de cuina. Durant el 
concurs, les joves cambreres van 
preparar també un còctel a base de 
ratafia i tònica per a maridar amb 
les postres. yy

LLORET DE MAR

En els darrers tres anys, l’Insti-
tut-Escola llortetenc ja ha participat 
en dos programats Erasmus cofi-
nançats per la Unió Europea.

En el primer, cinc professors del 
centre van fer una estada a  Chelten-
ham i a Southampton, Anglaterra i 
van poder veure com funcionaven 
en aquell país. Segons explica Joan 
de Domingo, sotsdirector de l’Insti-
tut-Escola i coordinador del progra-
ma, “de l’intercanvi d’experiències, 
sempre es poden aprendre coses. 
Aquí, normalment, són els profes-
sors que canvien de classe. Allà, són 
els alumnes i d’aquesta manera cada 
professor pot tenir la seva aula molt 

més condicionada i preparada per a 
desenvolupar la seva assignatura”. 

En el segon programa, de dos 
cursos de durada, han tingut com a 
socis centres d’Alemanya i Polònia, 
concretament: Kaufmanische Schu-
le Stuttgart Nord d‘Stuttgart (2017) 
i el ZSOS nº1 de Cracòvia (2016). 
Aquest 2018, ha estat el centre llo-
retenc el que ha acollit els altres dos.

En aquest Erasmus hi han parti-
cipat diversos professors i alumnes 
de 4t d’ESO. A cada país s’ha tractat 
un tema diferent: esports a Cracò-
via, món laboral a Stutgart on hi ha 
grans empreses, i el turisme a Lloret 
de Mar. A Polònia, van seguir l’or-

ganització d’un torneig d’hanbol, 
a Alemanya, es van visitar diverses 
empreses, mentre aquí a Lloret van 
poder conèixer una gran població 
turística. 

De cara al futur, ja es tre-
balla en un nou programa. “Els 
alumnes que encara no han fet 4t 
d’ESO hi estan molt interessats 
i per això ja estem treballant un 
nou programa. Ara estem en la 
fase de trobar els dos nous socis i 
concretar les temàtiques”.

L’Institut-Escola de Lloret està 
situat al barri de Fenals amb 800 
alumnes de 32 nacionalitats i un 
total de 65 professors. yy

Millors cambreres 2018. Foto Institut Coll i Rodés

Visita als bombers de Cracòvia. Foto Institut-Escola de Lloret

centre d’estètica avançat

El teu espai de bellesa a Blanes

Tel. 872 984 894 · Carrer de Lleida, 3 (cantonada c. de la Fe) - Blanes

Tractaments per:
Eliminar l’excés de greix
Reafirmar la pell
Disminuir pell de taronja
Blanquejar les dents
Eliminar el pèl
Eliminar línies d’expressió
Eliminar taques solars

Descobreix les nostres
tarifes planes mensuals:
Bàsic: 1 tractament a la 

setmana per 85 €
Deluxe: 3 tractaments a la 

setmana per 120 €
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Guanyadors, membres del Rotary i CRP i professors. Foto Aj. Blanes

Una de les moltes obres que es van representar. Foto Aj. Blanes

I Premi a l’Excel·lència Comunicativa en Anglès

25 anys de la Mostra de Teatre d’Instituts Públics

BLANES

La Sala d’Actes Roberto Bo-
laño de la Biblioteca Comarcal 
de Blanes va allotjar el lliura-
ment de guardons correspo-
nent al I Premi a l’Excel·lència 
Comunicativa en Anglès dels 
alumnes de primer de batxille-
rat de Blanes. Es tracta d’una al-
tra suma d’esforços que han fet 
de manera conjunta el Rotary 
Club de Blanes Costa Brava Sud 
i el Servei Educatiu de la Selva 
II, el Centre de Recursos Peda-
gògics amb seu a Blanes.

Els representants dels dos 
organismes, Jordi Juanola i Pepa 
Celaya respectivament, van en-
capçalar l’acte on els protagonis-
tes van ser els joves estudiants, 
acompanyats dels respectius 
professors, amics i familiars que 
no van voler perdre’s una ocasió 
tan especial. Han participat uns 

300 alumnes dels tres instituts 
públics de Blanes i cada jove ha-
via d’explicar en llengua anglesa 
què li agradaria fer com a futur 
professional.

El primer premi del concurs 
l’ha guanyat l’alumne de l’Ins-
titut Serrallarga Iker Pascual 
Herrera, que podrà participar al 
Summer Camp de Vela en llengua 

anglesa durant 7 dies –de l’1 al 7 
de juliol- navegant per la Costa 
Brava i la Costa Daurada. Durant 
la nit faran la travessia per mar 
per traslladar-se de localitat en 

localitat i al matí es visitaran els 
diferents indrets d’interès amb 
totes les despeses pagades. 

Per la seva banda, el segon 
premi i el tercer premi l’han gua-
nyat dues alumnes de l’Institut 
Sa Palomera, Marina Andreu 
González i Kristina Vassileva 
respectivament. Com a recom-
pensa, se’ls ha lliurat una tablet 
i un pen drive de memòria a to-
tes dues. L’acte de lliurament de 
premis es va tancar entregant 
sengles obsequis als altres tres 
alumnes que van quedar finalis-
tes. Són Mònica Tallada, de l’Ins-
titut S’Agulla; Lisa Maria Jordà 
Ottens, de l’Institut Sa Palome-
ra; i Mario Martínez, de l’Ins-
titut Serrallarga. Tots tres han 
rebut una bossa amb obsequis de 
l’empresa Telecom, així com una 
bateria de suport de càrrega i un 
pen drive de memòria. yy

BLANES

La XXV Mostra de Teatre 
d’instituts Públics de les comar-
ques de Girona, va omplir de jovent 
i cultura la vila de Blanes durant 
tres dies. S’hi van representar un 
total de 25 muntatges i peces ar-
tístiques procedents de 19 instituts 
gironins i d’altres localitats. Més 
de 450 persones, sumant alumnes, 
professors i monitors, han partici-
pat en aquesta experiència. 

Del total de 19 instituts repre-
sentats, 15 procedeixen de centres 
educatius gironins, entre els que hi 
havia l’INS de Tossa de Mar, l’IE de 
Lloret i l’INS Serrallarga de Blanes. 

Les representacions es fan en 

català i castellà, però algunes tam-
bé en altres llengües com ara an-
glès i francès. Les obres es poden 
veure al Teatre del carrer Ample 
i a l’Esbarjo. En cada edició, els 
joves actors i actrius d’arreu del 
territori gironí porten a Blanes 
peces treballades durant mesos, 
una ocasió única que compar-
teixen amb altres joves moguts 
per la mateixa inquietud pel món 
escènic i artístic. Es tracta, en de-
finitiva, d’una trobada educativa 
teatral plenament consolidada, 
que a cada any que passa creix 
qualitativa i quantitativament per 
part dels seus integrants.

Els responsables del Seminari 
del Professorat de Teatre Gironí, 

amb motiu de complir els 25 anys 
de la mostra, van rebre un obse-
qui força especial i representatiu 
de la història del municipi bla-
nenc: una reproducció del me-
dalló central de la font gòtica de 
Blanes, on hi figura l’escut dels 
Cabrera. També es van lliurar 
altres obsequis especials tant als 
mestres com a l’Institut Serrallar-
ga de Blanes amb motiu d’aques-
ta efemèride. Així, la directora 
de l’institut, Mercè Torroella, va 
rebre una placa commemorativa, 
i tant ella mateixa com sis altres 
companys seus del professorat,a 
sengles làmines d’agraïment: Per-
fecte Moll, Joan Puig, Miquel Pu-
marola, Antonio Garcia, Mariví 
Fonseca i Jordi Margarit. yy
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Clínica Fenals compleix 
15 anys. Entrevistem a 
la seva responsable, la 

Dra. Maria de la Paz González 
Pèdèf lous, per parlar sobre 
l’actualitat de la clínica.

Dra. González, com veu el 
present de Clínica Fenals?

Estem contents amb l’evolució 
de la nostra clínica, que procu-
ra tenir sempre els darrers trac-
taments per oferir la màxima 
qualitat invertint en  tecnologia 
i dedicació màxima per estar 
a l’avantguarda de la medici-
na estètica. Després de 15 anys 
hem recorregut un llarg camí 

amb molt d’esforç i il·lusió amb 
un balanç molt positiu.

Estem sempre treballant! Ho 
corrobora no només la població 
circumdant que acudeix sinó 
pacients que venen des de molt 
lluny i confien en nosaltres.

Quin és el tractament més de-
mandat?
Sens dubte el rejoveniment fa-
cial. Cada cop arribem a edats 
més avançades i molt actius 
socialment... cuidar-se és ja 
una necessitat. Tant en homes 
com en dones. La naturalitat 
és l’objectiu d’aquests tracta-
ments, pel que tenen una am-
plia acceptació.

En que consisteixen aquests 
tractaments?
És un ampli ventall en el que 
utilitzem eines molt conegu-
des com l’àcid hialurònic, la 
toxina botulínica i els fils ten-
sors, però cada cop més  ens 
orientem cap a tractaments re-
generatius com l’aportació de 

vitamines, nutrients, pèptids 
i oligoelements (mesoteràpia 
facial), el plasma ric en plaque-
tes (PRP) partint de la pròpia 
sang del pacient, i els tracta-
ments amb làser per estimular 
els teixits i refermar-los, així 
com corregir arrugues, imper-
feccions, cicatrius, etc... Difícil 
d’explicar breument!

Quins tractaments corporals 
destacaria?
Sempre el control del pes amb 
dietes especifiques és indispen-
sable. Cada cop som més efec-
tius en millorar tant l’aspecte 
(cel·lulitis com flaccidesa) com 
el contorn corporal. Hi ha un 
gran ventall de tractaments 
però destacarem el làser-lipò-
lisis, un tractament en el que 
es destrueix la cèl·lula grassa 
(adipòcit) de forma directa i 
senzilla amb una remodelació 
duradora en el temps la qual 
cosa és molt atractiva. Això és 
aplicable també a la zona facial 
inferior i coll (“papada”), amb 
resultats excel·lents.

Que és la “ginecologia estètica”?
És una gran evolució en trac-
taments ginecològics que mi-
llorarà la qualitat de vida de les 
dones. No es refereix només a 
l’aspecte exterior genital de les 
dones sinó al tractament vagi-
nal per millorar la sequedat i 
els trastorns secundaris de la 
menopausa o parts. Solucionar 
problemes estètics, sexuals o 
d’incontinència urinària es avui 
una realitat a l’abast de totes.

Amb la nostra plataforma Fo-
tona Dynamis tractem en 2 o 
3 sessions, de manera senzilla 
i sense cirurgia, problemes que 
abans o no tenien solució o re-
querien cirurgia (vaginoplàs-
tia convencional). Realment és 
una revolució que tot just co-
mença i que totes les societats 
de ginecologia recolzen.

Com saber el que cada paci-
ent necessita?
Oferim una primera visita in-
formativa gratuïta per valorar 
cada cas.

MICROTRASPLANT CAPIL·LAR 

TÈCNICA FUE
Prevenció de la caiguda del cabell

plasma ric en plaquetes (PRP)

Remodelació corporal sense cirurgia
Laserlipolisis - Intralipoteràpia
Varius - Ginecoestètica - làser

Incontinència urinària
Rejoveniment íntim

Rejoveniment 
facial no quirúrgic
Remodelació labial 

y del oval facial
Rinoplàstia

sense cirurgia
Làser 4D

Fils tensors 
Acne / cicatrius

Clinica Fenals  Av. Vila de Blanes, 162 baixos  17310-Lloret de Mar  972 364328 · info@clinicafenals.com

www.clinicafenals.com
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Diversos equips a punt de competir. Foto Aj. Lloret

Aules de l’Institut Sa Palomera

Màxima expectació i concentració. Foto Manyanet Blanes

Molta emoció al recordar el passat. Foto Institut s’Agulla

13è Campionat de Rem 
Ergòmetre Escolar 

Competició robòtica 

El S’Agulla tanca el  
25è aniversari

Nou cicle  d’informàtica

LLORET DE MAR 

El pavelló municipal d‘esports 
de Lloret de Mar ha acollit la 13a 
edició del Campionat d‘Ergò-
metre Escolar. Aquesta activitat 
l‘organitzen el Rem Santa Cristi-
na i l‘Àrea d‘Educació de l‘Ajun-
tament de Lloret de Mar dins del 
programa Arrela‘t.

El  Campionat va néixer amb 
l‘objectiu de donar a conèixer el 
rem entre els escolars de Lloret. 
Organitzen 2 sessions pràctiques 
per a cada curs a cada escola i 
institut de Lloret, amb l‘ajuda 
dels rem ergòmetres (aparell que 
simula el moviment que es fa 
al remar amb el llagut). Aques-
tes sessions més pràctiques les 
acompanyen d’una xerrada - 
audiovisual per als alumnes de 
5è on coneixen les tradicions 
de Lloret al voltant de la Festa 
Major de Santa Cristina. Per als 
alumnes de 6è  fan una sessió a la 
platja de Lloret o de Santa Cris-
tina i coneixen el llagut, el voca-
bulari, les parts, les maniobres...

El dia de la competició, els jo-
ves s‘han d‘inscriure prèviament 
amb equips de 4 membres. Per 
donar més emoció a la competició 
es projecta la regata en una panta-
lla que pot seguir tot el públic que 
hi ha al pavelló. 

Aquest any es van reunir 620 
joves al pavelló, provinents de les 
escoles i instituts de la vila amb 
92 equips de 5è i 6è de primària 
i 63 equips de 1r a 4t d‘ESO dels 
centres escolars de la vila. yy

BLANES

La competició de robòtica 
educativa , Freskibo Manyanet 
Blanes Cup ha estat organitzada 
per l’equip docent, exalumnes i 
alumnes del Col·legi Santa Ma-
ria. Ha comptat amb una parti-
cipació de més de 100 infants i 
joves d’escoles d’arreu de Cata-
lunya i del propi centre. 

Els alumnes de secundària 
podien participar en dos tornejos. 
El primer consistia a construir un 
robot programat que fos apte per 
a un combat de sumo amb un al-
tre robot. El fil conductor del se-

gon torneig era Blanes i els seus 
atractius. En aquest, s’havien de 
superar diferents reptes basats 
en el transport o llançament 
d’objectes per part del robot. Per 
exemple, en una de les proves ha-
via de transportar les gambes des 
del canó de Blanes fins al port. 

Paral·lelament, 40 alumnes de 
P5, 1r i 2n de primària han fet una 
demostració amb els BEEBOTS. 
Els infants havien de programar 
els robots perquè arribessin a 
diferents punts d’un tauler o re-
córrer els carrers d’una maqueta 
tridimensional de Blanes. yy

BLANES

El diumenge 20 de maig es va 
celebrar la festa del 25è Aniversa-
ri de l’Institut S’Agulla. Va ser un 
matí ple d‘emocions, retrobades 
amb antics alumnes, companys, 
pares, parlaments, jocs...

Els assistents van poder visitar 
l‘exposició fotogràfica als passadis-
sos de l‘institut, veure els vídeos 
commemoratius, i escoltar les ac-
tuacions de petits grans artistes del 
centre. Els alumnes de TEI van or-
ganitzar activitats per als més petits.

Un dels moments més emotius 
va ser el discurs de l‘actual direc-

tor, Josep Hernández, que va fer 
un petit recorregut per la història 
del centre, des del seus inicis fins a 
arribar a ser el que és ara. 

El que ara és l’Institut S’Agu-
lla va néixer el curs 1992-93 com 
una extensió del Serrallarga amb 
105 alumnes de 3r d’ESO i amb 
el nom de Blanes 3. Els primers 
anys es va ubicar a l’antiga Es-
cola Safa i l’Escola Carles Faust 
amb alumnes de Blanes, Lloret i 
Tossa de Mar.

El setembre del 2001 s’inaugu-
raven les actuals instal·lacions, ja 
amb el nom d’IES S’Agulla. yy

BLANES

El curs 2018-19, l’Institut Sa 
Palomera de Blanes impartirà 
uns nous estudis que afavoriran 
la inserció laboral dels joves per 
diversos motius. Es tracta del ci-
cle formatiu de grau superior de 
Desenvolupament d’Aplicacions 
Web en modalitat dual, un mo-
del educatiu que incrementa les 
hores formatives a l’empresa. 

Les mateixes empreses del 
territori ja fa molts anys que 
demanaven al centre educatiu 
joves amb aquesta formació per 
poder incorporar-los a la seva 
plantilla. De fet, la consecució 
del nou cicle ha estat possible 
gràcies a la insistència i la feina 
de l’Institut Sa Palomera, així 
com de les empreses que de-
manen un perfil de treballador 
amb aquestes característiques. 

En total, els alumnes –un 
màxim de 30- faran aproxima-
dament 2.300 hores durant dos 
anys, més temps que en els ci-

cles normals. Del total d’hores 
formatives, 1.000 hores seran de 
pràctiques a l’empresa, enlloc de 
les 300 hores que es fan actual-
ment en els cicles que no són 
dual. Aquesta nova modalitat 
estableix un lligam més alt en-
tre les empreses i l’institut, però 
també beneficia l’alumne en una 
altra qüestió. Té accés a una sèrie 
de recursos i maquinària que no 
hi ha al centre educatiu. yy

«Els alumnes faran 2.300 
hores en dos anys, 1.000 de 

pràctiques»

«La formació professional 
serà dual»
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Junta de portaveus a mig ple de maig. Foto Yoyo

Primer concert de Tono Blasi a Blanes. Foto Yoyo

Pressupostos encallats a Blanes

Festival de guitarra del  Mediterrani

BLANES

El PSC de Blanes retira per 
segona vegada la proposta de 

pressupost per aquest 2018. 
Abans de començar el ple or-
dinari de maig, l’alcalde Mario 

Ros va anunciar que el tema no 
es tractaria perquè només havien 
aconseguit 9 dels 21 vots del ple-
nari (PSC, PDeCAT i PP).

Mario Ros va convidar els 
grups de l’oposició a presentar una 
esmena a la totalitat.

Les valoracions polítiques de 
Ros a l’anunciar que es retirava el 
punt van ser criticades per diver-
sos grups que van demanar poder 
intervenir, però la secretària en 
funcions els va derivar a l’apartat 
de precs i preguntes, on es va tor-
nar a parlar d’un pressupost que 
s’hauria d’haver aprovat abans 
d’acabar el 2017.

El pressupost 2018 presentat 

pel PSC, amb 4 dels 21 regidors 
del plenari, s’eleva a 53 MEUR, 7 
més que el del 2017.

DELTA I BAIXA TORDERA

La tensió va continuar quan 
es va debatre la constitució de 
la Taula de Treball del Delta i la 
Baixa Tordera. Inicialment no es 
va parlar dels dos representants 
municipals a la taula i ràpida-
ment van sorgir dues propostes.

En aquest moment, Jordi Ur-
gell, de Batega, va criticar la gestió 
de la regidora de Medi Ambient, 
Pepa Celaya. “Mientes más que 
andas”, va dir el regidor de Batega.

El ple es va aturar 10 minuts 

i finalment amb 11 vots a favor 
i 10 abstencions, es va aprovar 
que els representants munici-
pals siguin el regidor de Medi 
Ambient i el primer o segon 
tinent d’alcalde, si el primer, 
també és el responsable de Medi 
Ambient, com passa en aquests 
moments. L’altra opció era Do-
lors Rubio (ICV-EUiA) i Juanjo 
Navarro (PEdCAT).

Blanes ha estat el darrer dels 
quatre municipis implicats, tam-
bé hi ha Tordera, Palafolls i Mal-
grat, en fer aquest tràmit.

El ple va començar a les set i 
va acabar a les onze, cinc hores 
sense que hi hagués hagut el de-
bat del pressupost. yy

SELVA - MARESME

Per segona vegada, el Festival 
de Guitarra del Mediterrani es re-
alitza a la Costa Brava i a la Cos-
ta del Maresme. Aquest any han 
ampliat els concerts a Malgrat de 
Mar i Lloret, repetint escenari a 
Calella i Blanes.

És el festival dedicat a la gui-
tarra clàssica i espanyola. Són 
11 les poblacions que aglutina 
aquesta proposta musical que en-
guany celebra la quarta edició.

El lloc escollit per les actuacions 
han estat les esglésies dels diferents 
municipis, per la bona acústica que 
presenten i perquè són un lloc de 
referència que tothom coneix. 

Les actuacions que es poden 
veure són d’artistes locals o de 
la zona. Els músics que actu-
en durant tot el festival són els 
solistes Tono Blasi, Oriol Saltor 
i Josep Soto; els duos Cello&-
Guitar, All Aria o 10 String i el 
quartet 4 guitars.

Des de principis de juny, fins 
a l’octubre es faran una gran 
quantitat de concerts. A Blanes 
han començat el dia 6 de juny, i 
es realitzaran tots els dimecres a 
les 21 h a l’Església de Santa Ma-
ria, fins al 3 d’octubre.

A Malgrat de Mar, les actua-
cions han començat el dia 8 i se  
celebraran cada divendres a les 
21 h a l’Església de Sant Nicolau, 
fins al 5 d’octubre.

L’escenari a Calella és l’Esglé-
sia de Santa Maria i Sant Nicolau. 

Han començat el 10 de juny i es 
faran tots els diumenges a les nou 
del vespre, fins al 21 d’octubre.

Per últim, Lloret de Mar serà 
el que acollirà menys concerts. 
Les actuacions han començat el 
dia 7 a l’Església de Sant Romà i 
continuaran tots els dijous (a ex-
cepció del 12 de juliol) a les 21 h, 
fins al 2 d’agost.

Les entrades tenen un preu 
de 10€ per actuació i es poden 
adquirir en el mateix concert 
fins a les 20 h o al web www.me-
diterraneanguitarfestival.com. 
Els menors de 12 anys tenen en-
trada gratuïta. yy

«Els concerts es duran a 
terme a les esglésies dels 

diferents municipis»
«Enguany han ampliat els 

concerts a Malgrat de Mar i 
a Lloret»
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Presentació de l’històric acord a Blanes. Foto Yoyo

Autoritats, organitzadors i protagonistes del premi. Foto Yoyo

Premi al compromís social de la Biblioteca Comarcal

Acord històric entre les principals confraries de 
pescadors de la costa gironina 

BLANES

La fundació privada Biblio-
teca Social convoca cada any els 
premis Biblioteca Pública i Com-
promís Social. Enguany el primer 
premi ha anat a Almeria i l’accèssit 
a Blanes, pel projecte Aixopluga’t.

El projecte presentat des de 
Blanes ha estat un treball conjunt 
entre la Biblioteca Comarcal i Cà-
ritas, que ha portat  persones im-
migrants, especialment dones, a 
conèixer la biblioteca. 

L’objectiu del projecte Aixo-
pluga’t consisteix a integrar la 
població emigrant mitjançant el 
treball amb les dones-mares, a les 
quals se’ls dona poder, en àmbits 
fora de la llar, en activitats de la 
biblioteca. Ho fan en companyia 
dels seus fills, nens i adolescents 
per contribuir a normalitzar la 
visió de les mares per part dels 
seus fills, combatent a l’hora l’estès 
masclisme social. Han participat 
75 dones, de les quals 52 han rebut 
el diploma d’assistència. 

Actualment Blanes compta 
amb un 18’6% de població im-
migrada, de la qual un 29’8% 
procedeix de Marroc, Gàmbia 

i Senegal. Des de Càritas Inter-
parroquial de Blanes es van po-
sar en contacte amb la Biblioteca 
Comarcal per donar sortida a la 
necessitat de sociabilització del 
col·lectiu de dones immigrants 
que utilitzen els seus serveis i que 
participen del TALCC. 

Una altra  fita complemen-
tària és que d’aquesta manera es 

contribueix a que la Biblioteca 
Comarcal es percebi com un lloc 
comú i acollidor per a tothom. 
Entre les accions més destacades 
s’hi inclouen les tertúlies amb la 
cultura d’origen com a focus prin-
cipal i el treball d’acostament dels 
fills  adolescents. Un dels punts 
més interessants del projecte és 
que és perfectament extensible a 
d’altres biblioteques. 

Les dones formen part del 
TALCC –Taller d’Acollida Lingüís-
tica, Cultural i Comunitària- de 
Càritas. Se’ls ofereix la possibilitat 
de relacionar-se amb serveis que 
sobrepassen el seu entorn més im-
mediat i augmentar el seu empode-
rament utilitzant la biblioteca com 
eina d’accés a la informació, forma-
ció i lleure, augmentant així la qua-
litat de vida de les seves famílies. 

Així, la biblioteca esdevé un espai 
on aquestes persones se senten cò-
modes per formar-se i informar-se.

El projecte inclou la programa-
ció de visites guiades temàtiques a 
la Biblioteca Comarcal. També es 
cedeixen espais bibliotecaris per-
què puguin realitzar algunes de 
les seves classes d’alfabetització; 
la participació activa amb els seus 
fills en els programes de promoció 
de la lectura en la primera infància 
(franja 0-3 anys) a través del pro-
grama Nascuts per Llegir. 

Tanmateix, s’organitzen activi-
tats on són elles, les dones-mares 
immigrants, les protagonistes cen-
trals que serveix d’aquesta manera 
com un espai de promoció de la 
seva cultura i l’intercanvi cultural.

Va recollir el premi una repre-
sentació de l’equip de la Biblioteca 
Comarcal –Isabel Brunet, Anna 
Rosa Bou i Conxi Fernández- 
acompanyades de l’alcaldessa en 
funcions, Pepa Celaya. També hi 
va assistir Salvador Pont, de Cà-
ritas Interparroquial de Blanes, ja 
que ha estat ell qui, conjuntament 
amb la biblioteca, ha impulsat el 
projecte guardonat. yy

BLANES

Les principals confraries de 
la costa gironina han signat un 
acord per fixar zones de veda i 
així afavorir el creixement i la cria 
del peix. En concret, han estat les 
tres més grans de l‘Alt Empordà, 
Llançà, Roses i El Port de la Sel-
va, juntament amb les de Palamós 
(Baix Empordà) i Blanes. 

Els pescadors, que conside-
ren històric haver arribat a aquest 
pacte, s‘han compromès a no 
feinejar en diversos espais, que 
engloben una àrea de 500 km2. 

L‘objectiu, explica l‘investiga-
dor de l‘Institut de Ciències del Mar 
(ICM) Joan Batista, és “recuperar 
les poblacions i que el peix creixi en 
aquests vedats”. Batista ha explicat 
que el què fan és una “adaptació es-
pecífica” en funció de l‘animal. “No 
és el mateix el lluç que la gamba o 
l‘escamarlà”, assenyala.

L‘acord inclou diverses àrees on 

feinegen les diferents confraries. 
D‘una banda, s‘han fixat tres zones al 
nord on la veda serà limitada i s‘en-
dureix la legislació. Una de les me-
sures que contempla és l‘augment de 
la mida de les xarxes, per tal que no 
atrapin peixos més petits. Es tracta 
de tres caladors on es pesca esca-
marlà i gamba i que les confraries de 
Llançà, Port de la Selva i Roses han 
acordat limitar-hi l‘activitat. 

D‘altra banda seguirà veda-
da la zona que els pescadors de 
Roses ja van tancar fa uns anys i 
que ha servit per comprovar que, 

des de que no s‘hi pesca, la mida 
del lluç ha augmentat i la pobla-
ció també. Aquest espai es troba 
a prop d‘un altre que també s‘ha 
tancat, fruit del pacte entre les 
confraries de Roses i Palamós i 
que ha de servir per afavorir la 
cria i creixement de l‘escamarlà.

Finalment també s‘ha vedat 
una zona al sud que busca la rege-
neració de l‘hàbitat marí, molt mal-
mès per la pròpia activitat. A banda 
també, s‘ha restringit la pesca de la 
gamba per part de la confraria de 
Palamós, ja que ha baixat el nom-

bre d‘exemplars els últims anys.

En aquest sentit, l‘investigador 
Joan Batista explica que les prohi-
bicions serviran perquè les diferents 
espècies “tinguin un espai on poder 
créixer i assegurar més i millors 
postes”. “Un cop tinguin una mida 
correcta, abandonaran el vedat i 
se‘ls podrà pescar”, ha concretat.

UN ACORD DELS PESCADORS 

El president de la Federació 
de les Confraries de Girona, Toni 
Abad, ha posat en valor que el 

què s‘ha signat és un “acord dels 
pescadors per als pescadors”. 
“Això surt de les confraries, que 
hem vist que era l‘única cosa que 
podíem fer per assegurar la via-
bilitat de la pesca”, ha assenyalat.

Amb ell ha coincidit el patró 
major de la Confraria de Blanes, 
Eusebi Esgleas, que ha recordat 
que els problemes que han sorgit 
“no són culpa del gremi exclusi-
vament”. “El mar ha tingut una 
gran afectació, però molts dels 
inconvenients no es poden atri-
buir a la pesca”, ha etzibat.

Malgrat que l‘acord s‘ha fet en-
tre els professionals del sector, la 
Generalitat ha acompanyat i seguit 
tot el procés. “Precisament el què 
caracteritza el nostre model és la 
gestió, que dona poder als protago-
nistes, els pescadors, científics i la 
societat”, ha assenyalat el director 
general de Pesca i Afers Marítims 
de la Generalitat, Sergi Tudela. yy

«Hi participen les 
confraries de   Llançà, 

Roses, el Port de la Selva, 
Palamós i Blanes»

«Els pescadors s‘han 
compromès a no feinejar 
en diversos espais, que 

engloben una àrea de 500 
km2»
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Fermí Reixach al Teatre de Lloret. Foto Anna Carlos

Xerrada a diferents grups al Primer Casino. Foto Yoyo

Fermí Reixach interpreta 
Lorca al Teatre de Lloret

Investigació i ciència arriben 
als bars

ANNA CARLOS  - LLORET DE MAR 

Fermí Reixach ha tancat 
aquest mes de maig el cicle d’es-
pectacles dedicat a l’escriptor es-
panyol Federico García Lorca que 
el Teatre de Lloret ha acollit du-
rant dos mesos.

L’obra escollida per Reixach 
va ser Poeta en Nueva York, ciutat 
amb la qual l’actor guarda una molt 
bona relació. Reixach fa amb aques-
ta obra una mena de paral·lelisme 
amb la seva vida personal. Lorca la 
va escriure durant la seva estada a la 
ciutat nord-americana entre el 1929 
i 1930. L’obra és una gran crítica al 
capitalisme i a la industrialització 
de la societat moderna.

No era la primera vegada que 
Reixach interpretava aquests po-
emes. L’any passat els va recitar a 
la Biblioteca en commemoració 

del Dia Mundial de la Poesia. 
Aquest cop, però, no es tractava 
de cap recital.

Per aquesta adaptació de l’obra, 
considerada la més surrealista de 
Federico García Lorca, l’actor es va 
situar sol a l’escenari amb els po-
emes, volent interpel·lar al públic 
a través de les paraules del poeta. 

L’estrena va tenir una gran 
acollida entre el públic, tant, que 
van penjar el cartell d’entrades ex-
haurides abans de començar. La 
posada en escena de Poeta en Nu-
eva York ha estat produïda entre 
la companyia de Teatre de Fermí 
Reixach i el Teatre de Lloret, amb 
la intenció que aquest espectacle 
es vegi a altres espais teatrals. yy

ANNA CARLOS  - BLANES 

Un any més, Blanes ha parti-
cipat de la mà del Centre d’Estu-
dis Avançats al festival de divul-
gació científica Pint of Science, 
on la ciència canvia les aules per 
l’ambient distès dels bars.

Pint of Science se celebra de 
manera simultània a més de 20 
països arreu del món. A l’Estat es-
panyol es fa a 57 ciutats. A Blanes 
és la segona edició, després que 
s’afegissin al festival l’any passat.

Aquesta proposta ha tingut 
una gran acollida entre el públic. 

En aquesta edició es van celebrar 
tres activitats:

La primera al Bar Mediterra-
ni, on un investigador de Girona 
va parlar de ‘La lluna amb els 5 
sentits’. Entre les diferents qües-
tions que van sorgir es va parlar 
de quin gust té, quina olor fa, 
com sona la seva música...

El següent dia es va fer un 
«speeddating» al Primer Casino 
de Blanes. Va consistir en una ses-
sió de cites ràpides per parlar del 
silici, el plàstic, l’estrès ambiental 
i el big data. 4 científics diferents 
del CEAB van explicar temes que 
estaven estudiant, amb un inter-
canvi entre els diferents grups.

L’última trobada va ser al Bar 
Itaca, amb la xerrada “Humans 
i biosfera: una relació d’amor-
odi” on es va reflexionar sobre 
com l’ésser humà està alterant la 
biosfera i quines conseqüències 
pot tenir. yy

«L’actor lloretenc guarda 
una especial relació amb la 

ciutat nord-americana»

«En aquesta edició es van 
fer tres activitats en tres 
bars emblemàtics de la 

vila»
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DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

Acció Premium a Nova York. Hechler Photographers

Foto de grup després de la presentació. Foto Yoyo

La Costa Brava 
es promociona al 
Canadà i als EUA

Presenten l’Associació 
Gastronòmica de Blanes 

ESTATS UNITS - CANADÀ

Cent seixanta professionals 
de les agències especialitzades en 
viatges de luxe del Canadà i els 
Estats Units han assistit al cicle 
de presentacions i trobades co-
mercials organitzades pel Club 
Unique Premium del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona per 
promocionar l’oferta específica 
de productes, activitats i serveis 
d’alta gamma i exclusius de la de-
marcació de Girona.

El turista nord-americà de 

luxe es dirigeix a diversos in-
drets, des de les destinacions que 
són eternament favorites com 
Itàlia, Espanya o Japó fins a in-
drets que van creant tendència.

L’acció promocional i comercial  
impulsada pel Patronat de Turis-
me Costa Brava Girona ha comp-
tat amb l’assistència de Pere Vila, 
president de la Diputació de Giro-
na i el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, i Jaume Dulsat, vice-
president del Patronat de Turisme i 
alcalde de Lloret de Mar. yy

BLANES

L’associació Gastronòmica de 
Blanes és una entitat sense ànim 
de lucre que es presenta a la po-
blació amb l’objectiu de reforçar 
la destinació de Blanes com una 
alternativa a la del Turisme de 
Sol i Platja, oferint productes de 
qualitat com a garant i atractiu 
pels visitants que venen al muni-
cipi on neix la Costa Brava.

Els criteris per formar part 
de l’associació és ser productor, 
distribuïdor o bé un personatge 
rellevant en el món gastronò-

mic. Es tracta de promoure i di-
fondre la cultura i gastronòmica 
del municipi, així com de tots 
els agents col·laboradors.

L’aspiració de l’entitat és 
que a través d’aquesta nova ini-
ciativa es puguin portar més 
visitants a Blanes i que tant la 
ciutadania com el sector de la 
restauració aposti per aquest 
producte de qualitat i màxima 
proximitat.

Els membres de l’entitat són 
d’una gran diversitat. N’hi ha 

que produeixen cava, vi, ver-
mut, cervesa, croquetes, gelats 
o fins i tot disposen d’una event 
planner i un músic. 

Per a la Festa Major de Santa 
Anna, disposaran d’una barra 
per poder oferir durant aquests 
dies de festa, tant als locals com 
als visitants, l’oportunitat de 
tastar les seves propostes.

La presentació s’ha fet a Gre-
nyal, l’Aula Gastronòmica de la 
Costa Brava Sud que també és la 
seu de la nova entitat. yy
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Servei a
domicili

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

Joaquim Teixidor exposant la memòria 2017. Foto Joan Ferrer

LLORET DE MAR

Joaquim Teixidor, síndic del 
ciutadà de Lloret de Mar, ha presen-
tat al plenari el balanç d’actuació 
del 2017, any en què va fer 171 ac-
tuacions entre consultes i queixes. 

Hi ha hagut 52 consultes, 112 
queixes, una actuació d’ofici i 6 
temes han estat derivats. De 112 
queixes, 64 s’han resol amb me-
diació, és a dir, amb una solució 
amistosa.

La majoria de casos s’han pre-
sentat via presencial (99), per te-
lèfon (31), e-mail (38), d’ofici (1) i 
d’altres mitjans (2).

Teixidor ha destacat la bona 
predisposició dels polítics i tre-
balladors municipals per intentar 
resoldre el més aviat possible les 
seves consultes.

Tot i que no formen part de 
la memòria, per aquest 2018, el 
síndic reclama una ordenança 
específica per evitar problemes 
amb els patinets i ginys elèctrics, 
“cal una ordenança específica i 
restrictiva. S’ha de ser valent per 
evitar més problemes”.

Teixidor creu que cal un nou 
hospital sociosanitari. Tal i com 
proposaven tots els partits en el 
seu programa electoral, “un any 
més s’han repetit les queixes so-
bre la gestió de l’actual centre. Bà-
sicament pel temps que van trigar 
a arreglar l’ascensor i pel menjar”.

El síndic destaca les nombro-
ses reunions fetes amb el Consor-
ci de Salut del Maresme i la Selva 
per part del govern municipal i 
ell mateix. “S’han esmerçat molts 
esforços però no han estat sufici-
ents. Ara hi ha una nova direcció, 
esperem que resolguin una pro-
blemàtica que ve de lluny”. 

Els HUTS també han estat 
motiu de comentari. Si bé aporten 
ingressos a l’ajuntament, encara 
que sigui una única vegada, i més 
visitants, la llista de problemes és 
molt més llarga. Segons Teixidor: 

-Problemes veïnals entre tu-
ristes i residents en compartir 
espais comuns i horaris diferents.

- Augment de soroll i trans-
formació d’alguns barris de la 
ciutat.

- Pèrdua de seguretat. Als edi-
ficis es comparteixen claus d’en-
trada, aparcament…

- Més desgast de zones comu-
nes i pèrdua de familiaritat.

- Més brutícia i despoblació 
d’alguns barris.

- Increment del trànsit en 
períodes vacacionals.

- Menor oferta de treball da-
vant l’oferta d’establiments reglats.

- Disminució de l’oferta d’ha-
bitatge de lloguer de llarga estada 
i increment de preus.

Per tant, menys possibilitat 
d’accés a l’habitatge.

- Modificació i desequilibri 
del mercat immobiliari. Habitat-
ges amb permís d’HUT, més cars; 
els dels veïns, més barats.

Teixidor ha reclamat més re-
cursos per “inspeccionar i trami-
tar” i ha recordat que hi ha molts 
habitatges turístics no regulats 
“que fan competència deslleial”. 

Joaquim Teixidor també ha 
mostrat la seva preocupació per 
la instal·lació de taules i cadires 
a l’avinguda Just Marlès, la Rie-
ra, aquest estiu. “És una mesura 
agosarada i polèmica. Hi haurà 
750 m2 ocupats, el que suposarà 
un canvi radical”. 

El govern li ha recordat que 
és una prova pilot i que no es 
pot criticar abans de posar-se en 

marxa. “Apunta a un problema 
que encara no ha passat. Crec 
que s’ha extralimitat una mica. 
Fem una prova pilot i després de 
l’estiu decidirem”, assegura l’al-
calde Jaume Dulsat.

Tot i algunes diferències, tots 
els grups han felicitat un any més 
la feina feta per Teixidor com a 
síndic del ciutadà. yy

El síndic del Ciutadà posa l’ull en els HUTS, els 
patinets i el sociosanitari
Es mostra crític amb la prova pilot de posar taules i cadires a la Riera
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Música i animació als carrers. Foto M.A. Comas

El Casal de l’Obrera, una de les entitats presents. Foto M.A. Comas

Lloret Night Shopping 

Dia de l’Associacionisme 
Cultural 

LLORET DE MAR

Lloret de Mar va celebrar a fi-
nals de maig una nova edició del 
Lloret Night Shopping, una nit de 
compres i activitats diverses a l’ai-
re lliure en la qual hi havia mol-
tes propostes d’oci per gaudir de 
l’ambient comercial de la vila. En-
guany no s’ha fet coincidir aques-
ta activitat amb el cap de setmana 
dedicat al món del motor del Llo-
ret Formula Weekeend.

Es van programar més de 40 
activitats al carrer com classes 
de ball, propostes gastronòmi-
ques, espectacles musicals que 
acompanyaven  a les nombroses 
botigues participants que van 
obrir fins a les 0.30 hores amb 
interessants ofertes.

En aquesta edició es tornà a 
sortejar una motocicleta Honda 
Vision 110.  Per poder participar 
només calia omplir una butlleta 
que durant el dia van repartir els 
establiments adherits.

L’Ajuntament de Lloret i l’As-
sociació de Comerciants van 
editat un díptic informatiu on es 
podia consultar en el web www.
lloretdemar.org els horaris i llocs 
en què es feien les activitats.

Van participar a la Night 
Shopping una cinquanta d’es-

tabliments comercials. Actual-
ment Lloret de Mar compta amb 
uns 700 comerços i es destina 
una part important de la seva 
partida a accions de dinamitza-
ció i promoció comercial amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
la seva oferta i generar activitat 
econòmica. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha començat el 
mes de juny amb la celebració del 
Dia de l’Associacionisme Cultural. 

Activitats com la Fira d’En-
titats, Menjars del Món, Tastets 
de Teatre, Assaig de Cant Coral, 
tallers per a nens i nenes o actu-
acions musicals van omplir les 
tardes del divendres, 1, i el dis-
sabte 2 de juny.

Al llarg dels dos dies també hi 
va haver assajos oberts de teatre 

al Casal de l’Obrera o de balls de 
saló a les sales d’assaig del Teatre.

Les entitats de Lloret estan 
plenament involucrades en aques-
ta jornada, en què es pot conèixer 
les seves activitats i participar-hi. 

Les entitats participants en 
aquesta diada han estat, entre 
d’altres:

Casal de l’Obrera, Associació 
Balls de Saló, Associació Multi-
cultural de la Selva, Associació 

Dones l’Aurora, Banc del Temps, 
Associació Puntaires, Lead / Cor 
Arsnova, coral Unió Lloretenca, 
Muekka, Associació Prista, As-
sociació Hispano Americana, As-
sociació Armènia, Associació As-
trum, Cine Club Adler, Butakka 
Jove, Amics del Country Lloret, 
Associació de Chilenos Rucapeñi 
i associació Casa de Cúllar. 

Les activitats es van repartir 
entre la plaça de Pere Torrent, el 
Teatre de Lloret i la sala polivalent 
de la Biblioteca. yy

LLORET DE MAR

Festa de les Flors 

Corpus 2018

Nova penya

Façana engalanada de les Alegries. Foto M.A. Comas

Catifes i processó de Corpus a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Acte inaugural de la penya. Foto Girona FC

La 13a edició de la Festa de les 
Flors de Lloret de Mar, és un 
acte que organitza l’associa-
ció del Veïnat de les Alegries. 
Enguany, en part, s’ha vist 
afectat per les inclemències 

meteorològiques. Aquest any, 
es va organitzar per segon any 
consecutiu un concurs d’Ins-
tagram per donar més visibili-
tat a les Alegries i les activitats 
que s’hi fan. yy

Lloret de Mar ha recuperat la 
processó de Corpus aquest 
2018. A l’acte, hi ha participat 
la Parròquia de Lloret, amb la 
col·laboració del Consell Par-
roquial, els Geganters de Llo-
ret – entitat que va proposar 
que es tornés a fer-, el Veïnat de 
les Alegries, el Casal de l’Obre-

ra, el Xino Xano, l’Obreria de 
Santa Cristina, la Confraria de 
Sant Elm i l’Associació Cultu-
ral de los Pueblos de Íllora. A 
la una del migdia va començar 
la confecció de les catifes al 
voltant de l’Església. Hi va ha-
ver ballada de gegants, missa i 
processó. yy

El Girona FC cada cop té més 
seguidors. Lloret de Mar ha 
inaugurat la 18a penya de su-
port a l’equip. Porta per nom 
Penya Girona Costa Brava 
sud-Lloret de Mar. El seu presi-

dent és Juanmi García. A l’acte 
inaugural hi van assistir, entre 
d’altres el jugador Marc Mu-
niesa i el preparador físic, ara 
al Sevilla, Jordi Balcells, tots 
dos lloretencs. yy



LA MARINA   19JUNY DE 2018 PER A PUBLICITAT: publicitat@radiomarina.com  ·  Tel. 972 334 500



20   LA MARINA JUNY DE 2018

Visions totalment oposades a Lloret quan es 
parla dels habitatges turístics (HUTS)

LLORET DE MAR

El plenari de l’Ajuntament de 
Lloret, ha aprovat amb 11 vots a 
favor (CiU, ERC-Avancem, PSC i 
regidor no adscrit) i 9 en contra 
(Millor, Cs, ICV i En Lloret, Sí se 
puede), El Pla Especial Urbanís-
tic dels Habitatges Turístics.

No s’atorguen noves llicènci-
es des del desembre del 2016, una 
suspensió que s’acabarà a finals 
d’aquest any.

En aquests moments, Lloret 
de Mar té 2914 HUTS oficials. 
Es desconeix el nombre d’habi-
tatges turístics que actuen com a 
tals sense estar regulats.

Primer es va aprovar una orde-
nança i ara un pla especial perse-
guint diversos objectius, tal i com 
explica el regidor d’Urbanisme 
Joan Bernat, “afavorir el dret a 
l’habitatge dels nostres veïns, pre-
servar la qualitat de l’espai públic i 
evitar la distorsió en la convivèn-
cia entre visitants i veïns”.

Bernat destaca que el pla es-
pecial ha estat un treball de mol-
tes àrees de l’ajuntament. 

Segons la proposta aprovada, 
Lloret es divideix en tres corones 
i el nombre màxim d’HUTS no 
podrà superar mai el 10% del to-
tal d’habitatges. 

ICV proposava mantenir la di-
visió per barris com fins ara i que 
el 10% màxim fos de les persones 
empadronades a cada zona o de les 
residències habituals, paràmetres 
que reduïen notablement el nom-
bre d’HUTS. Aquestes al·legacions 
no es van acceptar.

En cap cas un habitatge tu-
rístic podrà ser de protecció pú-
blica. Quan es tornin a atorgar 

llicències, es podran col·locar en 
plantes baixes.

Cristian Fernández, del PSC, re-
marcava que, “hi ha un creixement 
desmesurat i cal disposar d’un pla 
amb criteris per regular-ho”.

Enric Martínez, únic regidor 
de l’oposició que va donar suport 
al ple, destacava “la importància 
de regular un sector que ha anat a 
ple en nombroses ocasions”.

Diversos grups, s’oposen 
obertament a la proposta del go-

vern al considerar-la excessiva. 
Aquest és el cas d’ICV-EUiA i de 
En Lloret sí se puede.

Per Paulino Gracia, de En 
Lloret, Sí se puede, caldria reduir 
el nombre a 1.000 o 1.500, “hi 
ha empreses de Lloret que tenen 
problemes per trobar treballadors 
perquè no tenen habitatges de llo-
guer on residir”.

Cs i Millor, que també s’hi 
oposen, ho veuen des d’una pers-
pectiva totalment oposada. 

Marc Fuertes, del Millor, de-
fensa que es reguli i controli la 
problemàtica que es genera en 
alguns casos, “perquè aquest és el 
veritable problema i no el nombre 
d’HUTS que hi ha”.

Per Jordi Hernández, de Cs, 
“si no s’atorguen més llicències, 
afectarem la nostra activitat eco-
nòmica motor. Dotem la Policia 
Local de recursos per fer un con-
trol adequat”. 

L’alcalde Jaume Dulsat defen-
sa l’ordenança i el pla especial i re-
corda que són innovadors i obren 
camí, “molta gent ens pregunta 
pel que ja hem fet i pel que estem 
fent. Quan vam entrar a l’Ajunta-
ment hi havia 2.700 HUTS, ara en 
tenim 2914.”

Dulsat explica que percentu-
alment dos municipis com Roses 
i Torroella l’Estartit, “amb menys 
població, tenen més HUTS”.

Segons Dulsat, hi ha mol-
tes microempreses que, si hi ha 
HUTS, tenen feina, “Cal regular, 
no criminalitzar”. yy

Ple del mes de maig. Foto Joan Ferrer

«Lloret té actualment 2.914 
HUTS regulats»

«El pla especial preveu que 
en cap cas, el nombre d’HUTS 
superi el 10% d’habitatges»

Conductor perillósPresenten a Blanes 
“Campus Stellae” BLANES

La Policia Local de Blanes ha 
detingut un jove de 19 anys que 
va protagonitzar una espectacu-
lar persecució pel municipi. El 
detingut conduïa en contra di-
recció amb un cotxe robat i va 
intentar atropellar un agent. La 
Policia va rebre l‘avís que un 4x4 
estava circulant de manera teme-
rària i pel carril contrari al barri 
dels Pins. Diverses patrulles van 
iniciar una persecució durant la 
qual el conductor va col·lidir i 
provocar desperfectes a diversos 
cotxes que estaven estacionats i 
va intentar atropellar un agent 
que, després de baixar del vehicle 
policial, li va demanar que s‘atu-
rés. El fugitiu va fer cas omís i el 
policia va haver d‘apartar-se per 
evitar ser envestit.

Finalment, el conductor es-
càpol va xocar contra la façana 
d‘una casa. Com que no va po-
der tornar a posar en marxa el 
cotxe, va fugir a peu i va entrar 
en un edifici del barri on viu un 

familiar seu. El jove es va enfilar 
inicialment al balcó d‘un edifici 
i, en veure‘s atrapat, va optar per 
pujar al voladís del balcó. Final-
ment, van aconseguir detenir-lo.

El detingut va donar positiu 
al test de drogues i va acabar in-
gressat a l‘hospital de Blanes fins 
que l‘endemà el van traslladar a 
un centre psiquiàtric. yy

BLANES

Campus Stellae és un llibre 
autoeditat pel seu autor, Jose Luis 
Coy a Círculo Rojo que ens pre-
senta un camí de Santiago molt 
especial, segons explica el mateix 
autor. “El protagonista decideix 
fer un tomb a la seva vida l’any 

que se celebra el 800 aniversari 
de la consagració de la catedral 
de Santiago de Compostela. De-
cideix fer el camí de Santiago, 
però cada quilòmetre que fa re-
trocedeix un any en el temps. A 
cada poble que passa, coincideix 
amb un moment històric. A me-
sura que passen els anys, desapa-
reixen els mòbils, les monedes, el 
vestuari va canviant...”.

Jose Luis Coy, treballador de 
Correus a Barcelona, va fer el 
camí de Santiago amb els seus 
fills i aquesta va ser la seva font 
d’inspiració.

La presentació s’ha fet aquest 
juny a Blanes, tal i com s’havia fet 
anteriorment  a d’altres munici-
pis i ciutats com Barcelona, Ma-
drid, Málaga o Santa Susanna.

El llibre es pot comprar a través 
de diverses plataformes digitals. yy La grua retira el cotxe després de la topada. Foto Aj. Blanes

Jose Luis Coy, signant llibres. Foto Yoyo



LA MARINA   21JUNY DE 2018

Salutació final de Mario Ros i Maria Rosa Vidal. Foto Aj. Blanes

«Hi van participar la  ‘Coral 
Jubilate’ i ex components de 

‘Les Veus Blanques’»

Emotiu i merescut homenatge a Maria Rosa 
Vidal Capdevila 

BLANES

El Teatre de Blanes va acollir 
un sentit homenatge a una dona 
que, en aquest municipi, no ne-
cessita de gaire presentacions. Es 
tracta de Maria Rosa Vidal Cap-
devila, qui ha dedicat més de 50 
anys de la seva vida al món coral 
com a directora musical. La vet-
llada es va encetar amb un con-
cert a càrrec de la darrera forma-
ció de la qual n’ha tingut cura els 
darrers nou anys, la Coral Jubi-
late del Casal Cívic Benet Ribas. 

El cor, format per 32 cantants 
–la major part, dones- va inter-
pretar un complet repertori en 
dues parts. 

Al terme del concert, l’As-
sociació de Pensionistes i Jubi-
lats del Casal Cívic Benet Ribas 
va voler reblar el seu agraïment 
lliurant-li una placa per la dedi-
cació i perseverança al front de 
la Coral Jubilate. La va entregar 

el president de l’entitat, Josep 
Lluís Merino, mentre que la di-
rectora de l’equipament de la 
Generalitat on s’allotja el casal, 
Susanna Sola, va lliurar-li un 
ram de flors. 

Tot seguit l’alcalde de Blanes, 
qui es dona la circumstància que 
és fill de l’homenatjada, també 
va pujar a l’escenari per entre-
gar un reconeixement a M. Rosa 
Vidal Capdevila per la seva con-
tribució a la vida cultural de la 
vila durant tants anys. Aquest va 
ser el moment en què Mario Ros 
i Vidal va donar pas a una sor-
presa que coneixien ben poques 
persones. 

L’alcalde va executar un to 
musical perquè de cop i volta 
s’aixequessin d’entre el públic 
diverses persones. Es tractava 
d’antics cantaires de la Coral 
Veus Blanques, que Rosa M. Vi-
dal va dirigir durant 20 anys, 
del 1971 al 1991. Els homes i do-
nes que quan eren infants van 
aprendre a cantar amb ella van 
pujar dalt l’escenari per acom-
panyar-la mentre entonaven el 
Canticorum Iubilo de Haendel. 

Superada la inesperada sor-
presa, que la veterana directora 
musical va acollir lògicament 
emocionada, els seus antics 
cantaires –entre els quals s’hi 
comptava el seu propi fill- van 
oferir tres peces més que han es-
tat assajant plegats en secret els 
darrers dies. Dues de les cançons 
les van interpretar acompanyats 
de la Coral Jubilate: Sant Martí 
del Canigó, de Pau Casals i Jove-
nívola, de Lluís Millet. Val a dir 

que aquesta peça és la preferida 
de Maria Rosa Vidal, qui també 
es va unir a les veus de les dues 
corals que ha dirigit, aquesta ve-
gada sota la batuta del seu fill, 
Mario Ros. 

Un altre obsequi molt espe-
cial que li van lliurar els mem-
bres de la Coral Veus Blanques 
va ser una fotografia de fa pocs 
anys, quan es van tornar a ajun-
tar els exmembres per un con-

cert d’aniversari. També li van 
dedicar unes emotives paraules 
per boca de la portaveu dels can-
tants, Isabel Brunet “Avui tots els 
que estem aquí creiem que no et 
podrem tornar mai tot allò que 
ens vas ensenyar. Aprendre amb 
tu una nova peça tenia el seu en-
cant, repetir-la fins a trobar-li 
el punt perfecte era un repte 
que acceptàvem de bon grat (...) 
Érem un cor i avui et cantarem 
amb un sol cor!”. yy
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Cinquè Oncolliga’t en marxa

Consulta pública per a l’ús de les zones d’Esbarjo 
per a gossos

Exposició sobre la vida interior d’una masia

BLANES

La delegació de Blanes de la 
Fundació Oncolliga Girona ha or-

ganitzat aquest mes de maig per 
cinquè any consecutiu, la seva cur-
sa Solidària ‘Oncolliga’t en marxa’. 

En aquesta edició s’han superat 
totes les expectatives amb la par-
ticipació de més de 800 persones. 

Es tracta d’un esdeveniment 
festiu amb caràcter solidari on 
els beneficis van destinats a l’aju-
da dels malalts de càncer. En la 
primera edició de l’Oncolliga’t, 
van participar unes 300 persones, 
mentre que aquest any gairebé 
s’ha triplicat la xifra.

La demostració de que es van 
superar totes les previsions va ser 
que molts participants es van que-
dar sense la samarreta commemo-
rativa de l’acte que cada any canvia 
de color. Es van repartir samarretes 

d’edicions anteriors, però de tota 
manera alguns participants es van 
quedar sense. S’ha previst per l’any 
vinent tenir un estoc més gran. 

El que fa tan popular aquesta 
marxa és que està adreçada a to-
tes les edats i condicions físiques. 
Molts participants fan la cursa ca-
minant, en família, amb amics o 
fins i tot, amb les seves mascotes. 

Malgrat la previsió d’inestabi-
litat meteorològica, el bon temps 
va respectar tota la jornada. El 
tret de sortida es va donar a les 10 
del matí des del passeig de Mar, el 
mateix punt d’arribada, amb un 
recorregut de vuit quilòmetres, 

principalment arran de costa. 

Per participar calia fer un 
donatiu de 8€, diners que es van 
destinar a la Fundació Oncolli-
ga, entitat sense ànim de lucre 
que va néixer fa 14 anys amb la 
intenció de donar un nou impuls 
a la tasca que la Lliga Catalana 
d’Ajuda al Malalt de Càncer ve-
nia fent des del 1996. 

A Blanes, la seu local de l’en-
titat es va presentar el maig del 
2014. La fundació dona assistèn-
cia als malalts de càncer i a les 
seves famílies. Alguns dels serveis 
són psicooncologia, fisioteràpia o 
serveis de perruqueria. yy

BLANES

L’Ajuntament de Blanes, a 
través de l’Àrea de Participació 
Ciutadana i el suport de l’Àrea 
de Medi Ambient, ha engegat un 
procés de consulta pública perquè 
tota la ciutadania faci aportacions 
en relació al Reglament d’ús dels 
espais públics urbans habilitats 
per a gossos.

La normativa està en procés 
d’elaboració amb les aportacions 
que han fet tècnics i polítics i amb 
les propostes que durant tot el mes 
de maig van aportar els ciutadans.

Actualment hi ha dos parcs 
canins en funcionament a Mas 
Moixa i Quatre Vents. Mentre no 
s’aprovi el reglament definitiu, a 

l’entrada dels dos espais s’han po-
sat cartells temporals amb tres in-
dicacions bàsiques.

La primera és que es prohibeix 
l’entrada al recinte de femelles en 
zel. La segona és que els gossos 
catalogats com potencialment pe-
rillosos han d’estar a l’interior del 
recinte portant sempre el morrió. 
I per últim, la tercera és l’obligato-
rietat dels amos dels gossos de re-
collir els excrements que generin 
les seves mascotes.

L’avantprojecte, que ha servit 
de base per a la redacció definiti-
va, conté 11 articles que delimiten 
des de l’objecte i l’àmbit d’aplica-
ció, fins la ubicació i la pròpia des-
cripció de les dues zones que actu-

alment funcionen al municipi.

A efectes del reglament, hi ha 
tres classes de recintes: l’àrea d’es-
barjo, el pipi-can i els Elements 
d’agilitat. A Blanes, els dos recin-
tes són del primer tipus.

Les àrees d’esbarjo caní estan 
obertes al públic, gratuïta i perma-
nentment tots els dies de la setma-
na. Les normes d’ús obligatòries 
inclouen 21 aspectes. El trenca-
ment d’alguna d’aquestes obligaci-
ons comportarà una infracció.

Les infraccions lleus poden ser 
entrar o sortir del recinte amb el gos 
sense lligar, deixar la porta oberta, 
deixar els animals sols a l’interior de 
l’àrea o no recollir els excrements. 

Es considera infracció greu, la 
comissió de tres infraccions lleus 
en un any, i molt greu, la tinença de 

tres faltes greus en un any. Les mul-
tes poden anar des dels 100€ les més 
lleus fins a 3.000 € les més greus. yy

LLORET DE MAR

“De portes endins. La vida a 
l’interior d’una llar de pagès llo-
retenca”. ha estat una mostra, que 
s’ha fet de forma conjunta entre 
la Unitat de Patrimoni Cultural 
de l’Ajuntament de Lloret i l’As-
sociació de Recull Rural Artesà 
de Lloret (RRALL) amb el su-
port del Servei d’Arxiu Municipal 
(SAMLM), amb l’objectiu d’apro-
par al públic com era la vida i el 
dia a dia al Lloret de pagesos i ter-
rassans. L’exposició mostrava l’in-
terior d’una casa de pagès i com 
s’estructurava en diferents àrees. 

Segons la directora de la unitat 
de Patrimoni Cultural de l’Ajun-

tament de Lloret de Mar, Anna 
Fuentes, i el president del RRALL, 
Rafel Roig de Llobet, “amb aques-
ta exposició s’ha volgut explicar i 
mostrar que les eines i les feines 
a l’àmbit rural tenen un sentit 
perquè formen part d‘un context. 
Eren estris que donaven solucions 
a problemes que es plantejaven a 
les llars”. 

Anna Fuentes ha dit també 
que “aquesta exposició pretén 
acostar-nos a un Lloret que, a 
banda del que vivia del mar, tam-
bé va existir i és el Lloret rural de 
les vinyes, els camps i les masies”. 

Una altra de les finalitats de 

l’exposició és la conscienciació del 
valor patrimonial d‘aquests atuells 
del passat. Diu Roig que “s‘entén 
que la novetat és positiva, però 
sense oblidar les arrels”. 

L’exposició s’estructurava en 
cinc àrees que acollien una selec-
ció d’eines i estris que s’utilitzaven 
durant el dia a dia (o quotidiana-
ment) i s’acompanyà amb plafons 
explicatius amb imatges i testi-
monis. Aquests plafons porten 
per títol: El mas com a institució i 
centre de la vida familiar. Els ma-
sos lloretencs. Estructura  i  carac-
terístiques dels masos lloretencs. 
La cuina al mas. La llar de foc. I el 
celler, el rebost i el pastador. yy

Participació multitudinària. Foto Yoyo

Parc de gossos Mas Moixa. Foto Aj. Blanes

Estris de cuina. Foto M.A. Comas
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Després del patiment, sopar de celebració. Foto CF Lloret

Cercavila pels carrers de Blanes. Foto Yoyo

Un gir sobtat i un any més a la Primera 
Catalana de futbol

28è Aplec de Penyes del RCD Espanyol

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Diuen que els millors guionis-
tes del cinema acostumen a ser 
americans. Doncs un d’aquests 
és qui podria, perfectament, ha-
ver escrit el final de la temporada 
del Club de Futbol Lloret, que ha 
suposat la permanència a la Pri-
mera Catalana. Impossible donar 
més emoció i difícil repetir una 
situació similar, en què un equip 
que no s’hi jugava res, com el 
Manlleu, va tenir la clau del me-
morable desenllaç per a un equip 
que havia perdut gairebé totes les 
esperances.

 
El CF Lloret arribava a l’última 

jornada del campionat en zona de 
descens amb la necessitat impe-
riosa de guanyar el seu partit con-
tra el Mollet i esperar una sèrie de 
combinacions d’altres resultats en 
els partits del Sabadell B i el Sant 
Cugat. Si l’Espanyol B pujava a 
la Segona Divisió B, evitant des-
censos compensats (situació que 
es va produir), com a mínim, un 
dels dos conjunts vallesans ha-
via de perdre, per fer valer el gol 
average favorable als lloretencs. 
Així va ser i la situació serà re-
cordada per sempre. De fet, quan 
l’àrbitre del Mollet–Lloret, que els 
selvatans van guanyar sense pro-
blemes per 1-5, va assenyalar el 

final del partit, els homes d’Albert 
Batllosera eren equip de Segona 
Catalana. El Sant Cugat guanya-
va amb tranquil·litat al Júpiter i el 
Sabadell B empatava al camp del 
Manlleu. Els osonencs, per tant, 
havien de fer un gol que els donés 

el triomf i que, de retruc, provo-
qués la permanència del Lloret i el 
consegüent descens dels mateixos 
sabadellencs. 

 
Com que en el futbol i en 

l’esport en general mai no es pot 

perdre l’esperança, es va produir 
el miracle. El Manlleu va fer el 
definitiu 2-1 en el temps afegit, 
en el minut 95, provocant el deliri 
dels membres del Lloret a la gespa 
del camp Germans Gonzalvo de 
Mollet del Vallès. Diverses ràdios 

locals van ser els ulls de jugadors, 
entrenadors i aficionats que es van 
desplaçar fins al municipi vallesà 
amb mínimes esperances de po-
der fer una celebració com la que 
es va acabar desencadenant. De 
les llàgrimes de tristesa, en veu-
re la categoria perduda després 
d’una llarga temporada, es va pas-
sar a plorar d’emoció i alegria. La 
incredulitat va durar, per alguns, 
fins a l’endemà. 

 
Sense dubte, aquest ha pogut 

ser un dels finals més impactants 
i emocionants de les darreres dè-
cades. Ha arribat després d’una 
temporada complicada en dife-
rents sentits. Cal destacar també, 
que ha estat un curs en què el CF 
Lloret ha vist com marxava un 
dels entrenadors més importants 
de la història moderna de l’entitat. 
Edu Urdiales, el passat mes d’abril, 
va posar rumb al Japó per a una 
oportunitat única, dirigir l’Escola 
del Futbol Club Barcelona. El seu 
lloc el va ocupar un home de la 
casa, el vidrerenc Albert Batllose-
ra, que amb l’ajuda de l’Òscar Pri-
eto i la resta del cos tècnic, format 
per l’Àlex Bertran, en Jordi Ribera 
i l’Antonio Pérez, ha aconseguit 
amb magnificència el difícil repte 
de mantenir l’equip, un any més, a 
la Primera Catalana. yy

BLANES - ANNA CARLOS

Blanes ha acollit aquest mes de 
juny la 28ena edició de l’Aplec de 
Penyes del RCD Espanyol, batejat 
com ‘L’aplec amb vistes al mar’. Més 
de 800 aficionats procedents de 82 
penyes han participat en aquesta 
celebració, una de les més impor-
tants de l’any per als ‘pericos’.

Els actes s’han organitzat per 
la Penya Blanc-i-blava de Blanes 
amb el suport de l’Ajuntament, la 
Federació Catalana de Penyes de 
l’Espanyol i el RCD Espanyol.

La celebració va començar al 
matí amb la recepció de les pe-
nyes i un esmorzar. Després es 
va fer una multitudinària cerca-
vila pel nucli històric acabant a 
la plaça dels Dies Feiners, on es 
va fer el pregó.

La cerimònia l’ha encetat 
Quim Torrecillas, president del 
Comitè Organitzador de l’Aplec, 

i l’alcalde, Mario Ros, que van 
donar la benvinguda. També hi 
van participar el president de la 
Penya Blanc-i-blava de Blanes, 
Ramon Luis, la presidenta de la 
Federació Catalana de Penyes de 
l’Espanyol, Araceli Pérez i juga-
dors històrics del club encapça-
lats per Rafa Marañón, president 
de l’Agrupació de Veterans.

El pregó va anar a càrrec de l’ex-
jugador blanc-i-blau Luis García, 
que va assolir els seus primers títols 
com a futbolista en aquest equip. 

Una de les activitats que es 
van organitzar va ser un partit de 
futbol 7 Specials entre el Girona 
CF i RCD Espanyol, primer cam-
pió de la Lliga Genuine. Un altre 
partit emotiu ha estat el que es 
va disputar el dia abans per retre 
homenatge a José Antonio Gó-
mez García, Chache, l’encarregat 
del material del Club Deportiu 
Blanes que s’ha retirat als 92 anys 
després de moltes dècades al ser-
vei de l’entitat blanenca.

El punt culminant de la jorna-
da va ser el dinar de germanor que 

es va fer a la Ciutat Esportiva. L’ac-
te que va tancar l’aplec va recordar 
el Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici de Blanes. La pirotècnia 
valenciana Europlà va oferir una 
traca final que ha significat la clo-
enda oficial de l’acte. Més de 800 
‘pericos’ han viscut una inoblida-
ble vetllada durant la qual s’han 
lliurat diferents obsequis.

Un dels al·licients afegits a 
aquest aplec ha estat relacionat 
amb la celebració de les estores de 
Corpus, confeccionades amb flors 
i ingredients naturals. Una de les 
catifes ha commemorat aquest es-
deveniment, reproduint els escuts 
dels organitzadors.

Blanes cedeix el relleu a la 
Penya Pericos de Sant Sadur-
ní d’Anoia, que l’any vinent serà 
l’encarregada d’acollir la 29ena 
edició de l’Aplec.

EXPOSICIÓ

Tots els aficionats que s’han 
acostat a Blanes durant l’aplec 
han pogut visitar l’exposició de-
dicada a repassar la història de 
la Penya Blanc-i-blava i del club. 
Entre els diferents elements, hi 
havia diverses copes guanyades 
per l’Espanyol, fotografies his-

tòriques, tant del club com de 
la Penya, una samarreta signada 
per Raúl Tamudo o l’emblemàti-
ca pissarra de la penya que anti-
gament es penjava a l’exterior del 
Bar Terrasans. També hi havia 
un espai dedicat a blanencs que 
han defensat els colors blanc-i-
blaus: Oms, Ruiz, Parra o Àlva-
rez, entre d’altres. yy

«El pregó de l’aplec ha anat 
a càrrec de Luis García, antic 

jugador del club»

«Una exposició sobre la 
història del club i de la 
Penya blanc-i-blava ha 

complementat els actes 
commemoratius»
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Blanes ha acollit la primera de les proves de la 
Garmin Great Tuna Race

III Nit de l’Esport Èxits de Melanie 
Serrano 

Vista des de dalt d’una embarcació. Foto Garmin Great Tuna Race

Un dels equips guardonats. Foto Aitor Roger

Melani Serrano amb el trofeu de la FCF. 
Foto @mel_serrano89

BLANES

La Garmin Great Tuna Race 
és el programa de marcatge elec-
trònic de tonyina més important 
d’Europa, combinant ciència, in-
vestigació i pesca esportiva. 

És la cinquena edició que se 
celebra. La competició s’estructu-
ra en 3 mànegues programades a 
Blanes, Garraf i Llançà. Són tres 
proves on les tonyines es pesquen, 
es marquen i es tornen al mar.

Un equip de biòlegs va super-
visar tota la jornada assegurant 
un bon tracte dels peixos perquè 
després fossin retornats al mar 
sense haver patit danys.

El principal objectiu és el 
marcatge electrònic de la tonyina 
perquè es pugui fer el seu segui-
ment i investigar sobre l’ecologia 
i el comportament. Aquesta com-

petició vol contribuir a millorar 
les polítiques de protecció i gestió 
d’aquesta espècie, una de les més 
amenaçades al mar.

Es fan servir dos tipus de 
marques: d’una banda, el mar-
catge convencional, una mena 

d’identificador que ajuda a saber 
la seva procedència quan es cap-
turi temps després; i d’una altra el 
marcatge satel·lital, que contribu-
eix a conèixer el patró de compor-
tament de les tonyines. 

La primera de les tres proves 

s’ha celebrat aquest mes de maig 
durant dos dies al port blanenc, 
on han participat 15 equips i 
s’han marcat 26 tonyines.

El primer dia va començar 
molt aviat. El primer exemplar va 
arribar a les 9:30 h amb el primer 

marcatge. Després de 10 hores de 
pesca, es va aconseguir registrar 
15 tonyines amb marcatge con-
vencional i un d’electrònic. 

L’equip Avi Quimet es va ano-
tar el record del dissabte amb un 
total de quatre marcatges i la to-
nyina més gran, de 165 cm.

El mal temps que va fer diu-
menge, va impedir que algunes 
embarcacions sortissin al mar. 
En total es van aconseguir 10 
marcatges, nou convencionals i 
un electrònic. L’equip Esquitx va 
ser el gran vencedor amb quatre 
marcatges i amb una tonyina de 
184 cm. 

La segona prova s’ha fet a 
principis de juny al port del Gar-
raf, i la tercera i última es realitza-
rà al setembre a Llançà. yy

BLANES

Per tercer any consecutiu, la 
Ciutat Esportiva de Blanes ha 
acollit la celebració de la festa de 
l’esport blanenc amb més d’un 
miler de persones. L’objectiu 
d’aquesta festivitat és premiar la 
tasca de totes les entitats esporti-
ves del municipi.

L’acte l’ha encapçalat l’alcalde i 
regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Blanes Mario Ros, acompanyat 
del conseller d’Esports del Consell 
Comarcal de la Selva Joel Comas 
i altres representants municipals. 

Ha repetit com a mestre de 
cerimònies Rafel Bagot, perio-
dista blanenc de TV3. En total 
s’han entregat una cinquantena 
de trofeus. Els guanyadors eren 
triats pels mateixos clubs espor-
tius en dues modalitats: indivi-
dual i col·lectius equips.

També s’han atorgat diver-
sos reconeixements especials, a 
l’home i la dona més veterans 
del programa d’activitats Jo 
em cuido! (Obdulia Morales i 
Manel Alcolea), i a la jugadora 
de futbol sala, Cristina Iglesias 

Caparrós, en reconeixement a la 
seva trajectòria. 

S’han distingit dues entitats 
que aquest any estan d’aniver-
sari: el Club de Vela Blanes, que 
enguany celebra 75 anys, i el 
Club Judo Blanes, que en fa 50.

Altres reconeixements espe-
cials han estat per Quim Rome-
ro Sánchez, Aitor Roger, i Eva 
Palau. La cerimònia s’ha tancat 
amb una fotografia de tots els 
premiats i premiades i un refri-
geri animat amb un DJ. yy

BLANES - ANNA CARLOS

Nascuda a Sevilla, la juga-
dora del FC Barcelona Melanie 
Serrano es va traslladar, junta-
ment amb la seva família, a Bla-
nes quan tenia 14 anys. Durant 
uns mesos va jugar al club local 
abans de fitxar pel Barça.

Fa uns dies va rebre el premi 
com a millor jugadora gironina 
en la primera edició de la Gala 
del Futbol Gironí organitzada 
per la Federació Catalana de Fut-
bol. Serrano ha explicat que no 
s’esperava la nominació al premi 
i que està molt contenta de rebre 
aquest reconeixement de la pro-
víncia que l’ha vist créixer.

Aquest, però, no és l’únic èxit 
assolit per la jugadora aquests 
darrers dies. El FC Barcelona fe-
mení acaba d’aconseguir el tro-
feu de la Copa de la Reina 2018, 
després de superar l’Atlético de 
Madrid a la pròrroga. 

El proper 16-17 de juny, Me-
lanie serà la convidada especial 
del 4t Torneig Emilio Barbero 
que es disputarà al Camp Muni-
cipal de Can Borell. 

Actualment està de vacances 
amb l'objectiu de recuperar for-
ces. El gran objectiu: guanyar la 
Champions. yy

«Les tonyines pescades es 
van retornar al mar sense 

haver patit cap dany»

«Es van aconseguir un total 
de 25 marques. L’exemplar 

més gran feia 184 cm de 
longitud»
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Imatge microscòpica del meningococ, bacteri causant de la malaltia meningocòccica invasiva

SALUT

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

Meningitis i sèpsia 
meningocòccica: Qui 
hauria de vacunar-se?

El meningococ és el principal 
bacteri causant de menin-
gitis i sèpsia en la població, 

malalties a les quals se les denomi-
na genèricament com a malaltia 
meningocòccica invasiva (MMI). 
Els nens petits, menors de 5 anys 
i molt especialment els menors d‘1 
any, són el grup d‘edat de màxima 
incidència de MMI al nostre país 
i són el grup prioritari per dirigir 
les estratègies de vacunació en-
front d‘aquesta greu malaltia, tant 
des de la perspectiva de Salut Pú-
blica com quan es recomana com 
a prevenció individual.

La malaltia meningocòccica in-
vasiva és una malaltia devasta-
dora que fa que en poques hores 
un nen prèviament sa, passi a una 
situació clínica d‘extrema gra-
vetat, amb risc de mort. Tot i les 
mesures terapèutiques actuals en 
unitats de cures intensives pedià-
triques, la MMI té una mortalitat 
de fins al 10% dels casos, i es pro-
dueixen seqüeles permanents en 
prop del 20% dels malalts, algu-
nes d‘elles incapacitants com són 
les amputacions d‘extremitats, 
sordesa o dèficits neurològics. 
Cinc variants de meningococ, 
denominades serogrups A, B, C, 
W, i Y respectivament, són les 
responsables de més del 90% dels 
casos d‘aquesta malaltia al món, 
i actualment disposem de vacu-
nes específiques per a cadascun 
d‘aquests serogrups.

Afortunadament vivim a Espa-
nya una situació epidemiològica 
molt favorable, ja que les taxes 
d‘incidència actuals, com ha 
passat a tot Europa, s‘han reduït 

globalment més d‘un 90% en els 
últims 30 anys, amb el menor 
nombre de casos anuals declarats 
des que existeix registre d‘aquesta 
malaltia. No obstant això, encara 
que les incidències a dia d‘avui 
siguin tan baixes, la distribució 
dels casos determina que en de-
terminats rangs d‘edat el risc si-
gui molt més gran que en d‘altres. 
Tant a Europa com a Espanya, els 
menors de 5 anys acumulen més 
del 50% de tots els casos d‘MMI 
de la població, presentant les ta-
xes d‘incidència més altes els me-
nors d‘1 any d‘edat (20 vegades 
més alta que la mitjana global ), 
seguits dels nens d‘1 a 4 anys (4 
vegades més). Els adolescents i 
adults joves, entre els 15-24 anys, 
són el tercer grup per ordre de 
major incidència (2 vegades més 
que la mitjana) i a més són els que 
juguen el paper predominant en 
la transmissió del meningococ a 
la resta de la població.

El serogrup B (60% dels casos) se-
guit del C (10%) han estat els cau-
sants de la majoria dels casos fins 
a l‘actualitat a Espanya. Des de 
2016 s‘està produint un increment 
de casos pel serogrup W, fenomen 
que s‘ha observat des de 2014 en 
diversos països del nord d‘Europa 
(Regne Unit, Irlanda, Holanda i 
Suècia), amb un predomini de ca-
sos en adolescents i adults, i que 
obliga a una vigilància específica.
La inclusió de cadascuna de les 
vacunes disponibles en els calen-
daris sistemàtics, requereix una 
anàlisi de la seva eficiència basat 
en l‘epidemiologia actual de la 
malaltia, tant en relació a la càr-
rega global i per rangs d‘edat (ta-
xes d‘incidència), com per la dis-
tribució dels diferents serogrups 

causants de MMI, aspectes que 
varien en el temps, en la geogra-
fia, i que poden canviar de forma 
inesperada per la possibilitat de 
brots epidèmics imprevisibles.

Cal tenir en compte que encara 
que les vacunes disponibles són 
segures i tenen una alta efectivi-
tat, la seva protecció és limitada 
en el temps, i no protegeixen du-
rant tota la vida, ni tan sols du-
rant tota infància. Per aquesta raó 
les vacunes han de recomanar-se 
en els rangs d‘edat de més risc, o 
quan es viatja a zones geogràfi-
ques d‘alta prevalença de MMI, o 
indicar-les per a totes les edats en 
cas de brot epidèmic.

A Espanya es realitza vacunació 
sistemàtica davant del serogrup C 
en la infància i preadolescència, 
amb finançament públic. La va-
cuna contra el serogrup B no està 
finançada, però els pares que ho 
desitgin poden vacunar els seus 
fills sota la prescripció del seu pe-
diatre, sent molt recomanable la 
vacunació dels menors de 5 anys, 
especialment els menors d‘1 any. 
Els adolescents i adults joves (ma-
jors de 14 anys), especialment vi-
atgers internacionals i estudiants 
universitaris tenen un major risc 
de MMI especialment per al sero-
grup B i també W i Y, i poden be-
neficiar-se de les vacunes enfront 
de tots aquests serogrups. Cal 
tenir molt en compte que, en tots 
els vacunats, si hi ha un risc futur 
incrementat de MMI, per viatjar 
a zones de risc o en situacions de 
brot epidèmic, pot ser necessari 
indicar una dosi de record de les 
vacunes rebudes, en funció del 
temps transcorregut des de l‘últi-
ma dosi administrada. yy

SOCIETAT

‘Blanes, vila florida’

XXVI Romeria

Dansa a les Escoles

Un dels muntatges florals. Foto Yoyo

Ambient festiu al paratge del Vilar. Foto Yoyo

El passeig es va omplir de joves balladors. Foto Yoyo

Els aparadors dels comerços del 
centre de Blanes s’han engala-
nat amb flors per potenciar el 
distintiu ‘Blanes, vila florida’.
Es tractava d’una campanya 
impulsada per l’Associació 
de Botiguers de Blanes Cen-
tre (ABBC) amb el suport de 

l’Ajuntament, presentada amb 
el lema ‘Comerç florit, comerç 
viu’. La campanya es va acabar 
coincidint amb les populars 
catifes de Corpus que organit-
zen els membres de l’Associació 
Estores de Raval de Blanes (més 
informació pàgina 32). yy

La Casa de Andalucía de Blanes 
ha organitzat una nova edició 
de la seva tradicional romeria. 
Tots els actes s’han fet, com és 
habitual, al paratge del Vilar. A 
les 12 del migdia, va arribar l’ac-
te central de la jornada matinal: 

la Missa Rociera, acompanyada 
pel cants del Coro Rociero Pa-
sión Flamenca de Cunit. A con-
tinuació es va servir un vermut 
popular i el “potaje rociero”. La 
jornada va acabar amb diverses 
actuacions. yy

Més de 1.500 escolars omplen 
el passeig de mar de Blanes en 
la III Cloenda del Taller Dansa 
a les Escoles. Impartit per l’Es-
bart Joaquim Ruyra, s’ha fet 
en 10 centres escolars del mu-

nicipi, que han mostrat el que 
han après en danses populars 
d’arrel tradicional catalanes. Hi 
han participat més de 1.500 es-
colars de primer a quart d’edu-
cació primària. yy
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DIA 14
CONCERT BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 18 h.

FIRA AMERICANOS
Conferència. Plaça de la Vila. 18 h. 

DEL 15 AL 17
VIII FIRA DELS AMERICANOS
Plaça de la Vila- Passeig Jacint 
Verdaguer. 10-23.30 h.

DIES 16 I 17
IX TROFEU VILA LLORET 
FUTBOL
Pistes Atletisme. 9-20 h.

DIA 16
ÒPERA: “MANON LESCAUT”
Plaça Pere Torrent. 22 h. 
Retransmissió en directe.

COBLA FOMENT DE MONTGRÍ. 
Sardanes. Plaça de l’Església. 22 h. 

DIES 16 I 17
FUTBOL AE BLANC BLAVA
Torneig clausura. Camp futbol 
Molí. 9-20 h. 

DIA 18
SUMMER TALENT LEAGUE
Música i dansa. Plaça de la Vila. 
19- 22 h. 

DIES 19 I 20
TROBADA CORALS 
LLORETENQUES
Església de Sant Romà. 19.30 h.

DIA 21
SUMMER TALENT LEAGUE
Música i dansa. Plaça Pere 
Torrent. 19- 22 h. 

DIA DE LA MÚSICA
Plaça Melcior Montero. 17 h.

DEL MAIG DEL 68 A LA
PRIMA VERA CATALANA
Sala Polivalent Casa de 
Cultura. 20 h.

FESTIVAL FIESTALONIA
Música i dansa. Plaça Pere 
Torrent. 21-23.30 h. 

DIA 22
GEOMETRIA AMB BOMBOLLES
Conferència. Club Marina 
Casinet. 20 h. 

DIA 23
SPJELKAVIK SKOLEKORPS 
Concert. Plaça de la Vila. 16-18 h. 

ARRIBADA FLAMA DEL 
CANIGÓ
Plaça de la Vila. Programació a 
part.

COBLA MEDITERRÀNIA. 
Sardanes. Plaça de la Vila. 22 h. 

DIA 24
CONCERT BANDA NORUEGA 
Plaça Pere Torrent. 17-19 h.

DEL 24 AL 30
EUROBASKET
Pavelló Esports Molí.

DIA 25
CONCERT BANDA ANGLESA 
Plaça de la Vila. 18 H. CONCERT

DIA 26
FESTIVAL MONOLIT
Música-dansa. Plaça Pere 
Torrent. 19-21.30 h.

FESTIVAL TODES
Roca d’en Maig. 20.30 h

OUTDOOR SUMMER FESTIVAL 
Plaça de la Vila. 22 h

GRUP SPJELKAVIK 
SKOLEKORPS
Concert. Plaça de la Vila. 16-18 h.

DEL 27 AL 29
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 18-21 h
     
DEL 27 AL 30

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Pavelló Esports Municipal. 9-21 h

DIA 28
WILL EISNER. CENTENARIO
Exposició. Casa de la Cultura-
Biblioteca.

COR ARS NOVA LLORET
Casa Cultura. 20 h

CONTES DE LLUNA PLENA 
Visites teatralitzades. Cementiri 
de Lloret. 21 h.

FESTA BARRI PESCADORS
Barri dels Pescadors. 22 h

REVETLLA SANT PERE

FIRA ARTISTES LLORETENCS
Pg. Jacint Verdaguer. 10-21 h

DIES 15, 22 I 29
RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 18.30 h (GB). 
Guided tour. Preu: 5 €

DIES 16, 23 I 30
RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (castellano) 
i 12 h (català). Preu: 5 / 2,5 €

DIES 14, 21 I 28
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR) 
Visite guidée. Preu: 5 €

DIES 16, 23 I 30
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h.

DIA 16
MARXA NÒRDICA. Oficina de 
Turisme. 10-12 h. Preu 5 €

DIES 15, 22 I 29
MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. Visita teatralitzada. 21 
h. Preu: 2,5 /5 €

DIES 16, 23 I 30
MEMORIAS DEL PASADO
Can Font. Visita teatralizada. 21 
h. Precio: 2,5 /5 €

DIES 14, 21 I 28
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA. Esglèsia de Sant 
Romà. 21 h. Preu 10 €.

DIA 15 
CONCERT MORRALLA
Espai Morralla. 21 h.

DEL 16 A L’1 JULIOL
TREBALLS RECERCA 
BATXILLERAT INSTITUTS DE 
BLANES. Sala Casa Oms

DIES 15, 16 I 17
FESTES BARRI S’AUGUER
Barri S’Auguer.

DIA 16
DESFILADA DE MODELS. ABBC. 
Carrer Raval sud

SOPAR SOLIDARI DAPAONG 
2018. Parròquia Sagrada Família.
Carrer Francesc Macià

ACTE CENTRAL DEL 55è 
ANIVERSARI ESBART JOAQUIM 
RUYRA
Sopar popular a les 21 h. Tiquets 
Can Borràs i Papereria Bitlloch.
Fi de festa a les 22.30 h amb el 
grup Sixtus. A la plaça dels Dies 
Feiners.

HOMENATGE A LA JOTA
Agrupación Artística Aragonesa 
de Blanes y Comarca.
Teatre de Blanes 19 h.

VISITA GUIADA “RUTA DELS 
AMERICANOS”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat 20 h

DIA 17 
XXVIII TROBADA D’ESBARTS 
DE LES COMARQUES
GIRONINES amb la Cobla La 
Flama de Farners. 
Plaça dels Dies Feiners. 17:30 h

DIES 22, 23, 24 I 29, 30 DE
JUNY I 1 JULIOL
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals

DIA 23
BALL AMB MÚSICA EN VIU
Associació de Pensionistes i 
Jubilats. Plaça d’Espanya

REVETLLA POPULAR SANT 
JOAN. AEiG Pinya de Rosa i Colla 
de Diables Sa Forcanera.
Passeig de Mar.

DIA 24 
16a EDICIÓ CONTES DE SANT 
JOAN. Jardí Botànic Marimurtra. 
Entrada gratuïta. 19 h

VI ESCALADA CASTELL DE 
SANT JOAN.

Sortida: Monument de la 
Sardana. 19:30 h

DIES 29, 30 I 1 JULIOL
FESTES BARRI QUATRE VENTS. 
Carrer Sant Pere Màrtir.

DIA 30
DESFILADA DE VESTITS 
DE PAPER. Associació de 
Pensionistes i Jubilats. Plaça 
Espanya.

VISITA GUIADA “RUTA 
LITERÀRIA”.
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat 20 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 14
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. 
La força d’un destí, de Martí 
Gironell amb l’autor. A les 19 h a 
la Sala Roberto Bolaño.

DEL 18 AL 21
TALLERS ALFIN: LES XARXES 
SOCIALS. Inscripcions a la 
Biblioteca. Grups reduïts.
De 15 a 16 h. 

DIA 18
XERRADA: SALUT MENTAL I 

ADDICCIONS, a càrrec de Salut 
Mental de Girona i Comarques. 
De 16 a 18.30 h a la Sala Roberto 
Bolaño.

DIA 22
PRESENTACIÓ DE L’AUCA DEL 
CLUB VELA. A les 19 h, a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIES 28 I 29
DONACIÓ DE SANG. A la planta 
baixa.

DURANT TOT L’ANY
TAULES DE LLIBRES I 
APARADORS LITERARIS
A la Sala Infantil:
- Taula de llibres. Any Beatrix 
Potter
Al primer pis:
- Aparador literari. Any Joanot 
Martorell
- Taula de llibres. Any Pompeu 
Fabra
- Taula de llibres. Any Manuel de 
Pedrolo
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FESTA MAJOR DE SANT 
QUIRZE I SANTA JULITA DE 
CALELLA 2018 

DIA 15 
SOPARS AL CARRER. 21.30 h

DIA 16 
OFICI DE LA SECRETÀRIA
A la capella de Sant Quirze i Santa 
Julita, 8 h.

FESTA DE L’ENERGIA 
SOSTENIBLE
A la plaça Catalunya, 10 h.

3a MOSTRA DE POSTRES 
CASOLANES
Al Mercat Municipal, 10 h.

COPA FESTA MAJOR PETITA 
2018, TORNEIG DE FUTBOL 7, 
BÀSQUET I HANDBOL. A la Zona 
Esportiva La Muntanyeta, 10 h. 

OFICI SOLEMNE DE FESTA 
MAJOR
A l‘Església Parroquial, 12 h.

CONCERT - VERMUT AMB EL 
GRUP XAROP DE NIT
A la plaça Catalunya, 12.30 h.

BALL AMB EL DUET ÀRIA
A la plaça del Maresme, 16.30 h. 

ANIMACIÓ INFANTIL
Al carrer de Sagnier, 17 h. 

CERCAVILA a càrrec dels 
Geganters i Grallers de Calella 
amb la participació dels 
bastoners de l’Escola Salicrú i 
Udols de Foc, 17.15 h.

CONCERT I BALL a càrrec de 
l’orquestra Parfills. Al passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

BALLS PROTOCOL·LARIS
A càrrec del Geganters i Grallers 
de Calella i mostra de balls dels 

bastoners de l’Escola Salicrú. 
18.15 h (aprox.), a la plaça de 
l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ I APADRINAMENT 
a càrrec de la Colla de Geganters 
i Grallers de Calella de la nova 
bèstia de foc “Lea” de l’Associació 
Udols de Foc i ball de la Llopa. 

PLANTADA DE LA 10A TROBADA 
DE BESTIARI
A la riera Capaspre, entre 
Diputació i Jovara, 19.30 h. 

SOPAR AL CARRER
Organitzat per l’AV Codina, al 
carrer Puig de Popa, 21.30 h.

SORTIDA DE LA CERCAVILA DE 
LA 10A TROBADA DE BESTIARI
A la riera Capaspre, 22 h.

CONCERT DE FESTA MAJOR 
amb els grups Hora de Joglar i Red 
Shoes. Al Pati de l’Os, 00 h.

DIA 17
PLANTADA DE LA 3A TROBADA 
DE GEGANTONETS I ESMORZAR
A la plaça Catalunya. 9.30 h.

CERCAVILA DE LA 3A TROBADA 
DE GEGANTONETS
A la plaça Catalunya, 11.30 h.

BALLS DELS PARTICIPANTS 
A LA 3A TROBADA DE 
GEGANTONETS a la plaça de 
l’Ajuntament, 12.30 h i, tot seguit, 
LLIURAMENT DE RECORDS A 
LES COLLES. 

FESTA HOLA A L‘ESTIU, 
festa de l‘escuma, a càrrec 
d’Esdeveniments7vetes.
17 h. A la plaça Lluís Gallart.

1R TORNEIG DE BÀSQUET 
FAMILIAR DE FESTA MAJOR. 
Al Pavelló Municipal d’Esports Parc 
Dalmau. 17 h.

DIA 14
Calella
CINEMA CICLE GAUDÍ: UNA 
MUJER FANTÁSTICA. Ala Sala 
Mozart (c. Església, 91). 21 h.

Pineda de Mar
CINEFÒRUM: TARAJAL: 
Desmuntant la impunitat a la 
frontera sud. 19 h. Al Centre Cívic 
Poblenou.

DIA 15
Calella
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA 
FORÇA D’UN DESTÍ de Martí 
Gironell. A la Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. 19 h.

XERRADA “VIATJAR SLOW, 
VIATJAR A PEU” a càrrec de 
Cecilia Lorenzo. Al Museu del 
Turisme. 19.30 h.

SOPAR DELS VEÏNS al carrer de 
Sant Antoni (Ànimes / Amadeu). 21 h

Malgrat de Mar
ELS DIVERDIVENDRES: 
ACTIVITAT INFANTIL. Ratpenats 
a la biblioteca, 18 h. 

Palafolls
LLIURAMENT DELS XI PREMIS 
TREBALLS DE RECERCA  - Primer 
memorial Daniel López. Al Casal 
d‘Avis de Palafolls, 20 h.

4DJAZZ a càrrec d‘ Albert Bello i 
Elisenda Julià. Concert a l‘antiga 
escola de Sant Genís de Palafolls - 
centre cívic, 20.30 h.

Pineda de Mar
TALLER INFANTIL: JOIERIA 
CREATIVA. A la Biblioteca 
Poblenou, 18 h.

Santa Susanna
EL FESTIVALET DE SANTA 
SUSANNA, presenta: l’espectacle 
familiar de música i teatre 
“Cabaret Patufet”, a càrrec de la 
Companyia Samfaina de Colors. Al 
Local Social, 19 h. 

DIES 16 I 17
Santa Susanna
FESTIVAL DEL SOLSTICI DE 
SANTA SUSANNA: Blaumut, 
Obeses, Pop x Xics, Màgix Txema, 
La llanterna màgica, Escola de 
cavalerrs, Kanaya circ, Pintacares...
A la Masia de Can Ratés. A partir 
de les 18 h. 

DIA 16
Calella
FANTASY FESTIVAL CALELLA en 
el marc del Calella Film Festival. 
Durant tot el dia, a diferents carrers 
de la ciutat. Consulta informació a:
www.calellafilmfestival.com.

Palafolls
FESTIVAL FI DE CURS DE L‘ÀREA 
DE DANSA de l‘Escola municipal 
de Música i Dansa. Al Fòrum 
Palatiolo. A les 19.30 h.

TALLER a la Biblioteca. Taller de 
xapes i maquillatge. D’11 h a 12 h 
infants de 6 a 12 anys i de 12 a 13 h 
infants de 3 a 5 anys.

FIRA DEL DISC I VII FESTIVAL 
FLOÏD. A partir de les 9 h i durant 
tot el dia tindrà lloc la Fira del Disc 
i Col·leccionista a càrrec del Casal 
d‘Homes a la plaça Valls d‘Ax (c/ 
Mas Pinell). I a partir de les 23 h 
a la pista exterior del Palauet,  VII 
Festival Floïd amb l‘actuació de 
A JAKO PAKO, DOBLE MALTA  I 
HACENDADO.

Pineda de Mar
VI TROBADA DE FERES PINEDA DE 
MAR. Al barri del Poblenou, 18 h.

CONCERT, 28È ANIVERSARI 
CORAL PINEDENCA. Direcció: 
Rocio Pinto Velasco. A les 20.30 h, a 
l’Església Parroquial de Santa Maria.

CERCAVILA DE FOC a càrrec de 
les Forces Infernals del Poblenou  
amb la col·laboració de les colles 
convidades, 21.45 h.

EL GRUP TEIATRERUS DE 
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR 
ISCLA PRESENTEN L’OBRA DE 
JOAN GALLART, Shakespeare i la 
invenció del que és humà!
A les 22 h, a la Sala Gran del CCR.

Santa Susanna
LICEU A LA FRESCA (Manon 
Lescaut). 22 h. A la sala polivalent 
de la Biblioteca Vall d’Alfatà.

DIA 17
Calella
TIRADA A L’ART
10 h, a la Platja Gran.

INAUGURACIÓ DEL CALELLA 
FOLK FESTIVAL, que es durà a 
terme fins al divendres 29 de juny. 
Hi haurà actuacions cada dia a la 
plaça de l’Església i a la plaça de 
l’Ajuntament, 18.20 h.

CONCERT DE GUITARRA 
CLÀSSICA a càrrec de Cello & 
Guitar. 21 h, a l’Església de Santa 
Maria i Sant Nicolau.

Palafolls
FESTIVAL DE DANSA ORIENTAL 
del Casal de la Dona. A les 20 h al 
Fòrum Palatiolo.

Pineda de Mar
CAMINADA-MARXA CONTRA EL 
CÀNCER. Organitza Junta Local de 
l’AECC-Catalunya Contra el Càncer. 
Donatiu: 7€ (inclou samarreta 
Organitza: www.facebook.com/
aeccpinedademar.  Sortida de 
Plaça Mèlies, 9.30 h.

VARADA DE BARQUES I 
PROCESSÓ MARINERA a càrrec 
dels Pescadors de Pineda. A 
partir de les 11 h, a la platja dels 
Pescadors.
DINAR MARINER a càrrec dels 

Amics del Pubillatge. A les 14 h, a 
la plaça de Sant Pere Pescador.

L’ENDRAPASOMNIS, teatre 
familiar. A les 18 h, a l’Auditori.

EL GRUP TEIATRERUS DE 
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR 
ISCLA PRESENTEN L’OBRA DE 
JOAN GALLART, Shakespeare i la 
invenció del que és humà! A les 19 
h, a la Sala Gran del CCR.

Santa Susanna
SARDANES, a càrrec de la cobla 
Principal de Banyoles, a la plaça 
Catalunya. 18 h. 

DEL 18 AL 22
Palafolls
AUDICIONS A LA FRESCA. 
A càrrec dels i les alumnes de 
l‘Escola Municipal de Música i 
Dansa a la plaça del Teatre, a partir 
de les 18.30 h.

DIA 18
Malgrat de Mar
ROSSINI, EL CIGNE DEL BEL 
CANTO. Xerrada a càrrec de Joan 
Vives, músic i locutor-redactor de 
Catalunya Música, 19.30 h.

Pineda de Mar
TERTÚLIA LITERÀRIA; trobada 
d‘escriptura creativa. De 17.30 h a 
19 h, al Centre Cívic Poblenou.

DIA 19
Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS fins a 3 
anys. Bitxos a càrrec de Cia Patawa. 
Cal inscripció. Biblioteca, 18 h.

Pineda de Mar
EL CLUB DE L’OPERA. A les 18.30 
h, a la Biblioteca M. Serra i Moret.

DIA 20
Calella
CONFERÈNCIA “La millora del 
Parc Dalmau 2018. La rehabilitació 
dels jardins històrics de baix” a 
càrrec d’Eliseu Guillamon Villalba, 
director de les obres del Projecte 
Executiu de Millora del Parc 
Dalmau. 20 h, a l’Espai Mercat.

Malgrat de Mar
FEM MÚSICA. Activitat infantil a 
partir de 4 anys a càrrec d’Ariadna 
Vergés. Cal inscripció. A les 18 h.

Pineda de Mar
“AVUI TERTÚLIA” Club de lectura 
per a gent gran. De 17 h a 18.50 h, 
a la Biblioteca M. Serra i Moret.

«CHARLA-DEBATE: HOMBRES, 
¿HABLAMOS?» a càrrec de Paz 
Palma. A les 19 h, al local de 
l’Associació Canviem.

DIA 21
Calella
XERRADA INFORMATIVA 
GRUP D’AJUDA MÚTUA 
“Tenir cura de la persona amb 
deteriorament cognitiu” a càrrec 
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de Yolanda Morcillo, infermera de 
l’Hospital de dia. 15.15 - 16.30 h, a 
la Sala de Juntes de l’Hospital Sant 
Jaume de Calella.

CINECLUB: TIERRA DE DIOS.
21 h, a la Sala Mozart 

Palafolls
EL CICLE DE L‘AIGUA. Cicle 
“Territori, sostenibilitat i economia 
circular a Palafolls”. A les 19 h a la 
Sala de Plens de l‘Ajuntament.

DEL 22 A L’1 DE JULIOL
Calella
III CALELLA FILM FESTIVAL
Esdeveniment de referència 
internacional en l’àmbit de 
produccions de baix pressupost.

DIA 22
Calella
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ “PEDALEJANT 
PER LA HISTÒRIA”. Es podrà 
visitar fins al 20 de setembre. 17 
h, al Museu del Turisme.

Palafolls
PORTES OBERTES DE LA PISCINA 
MUNICIPAL
Primer dia d‘obertura de la piscina 
municipal. Entrada lliure per a 
tothom per donar la benvinguda a 
la temporada d‘estiu.

4DJAZZ
A càrrec del duet Max i Lolita. 
Concert a les 20.30 h a l‘antiga 
escola de Sant Genís de Palafolls.

ACTIVITATS AL LOCAL JOVE CAN 
BATLLE. Festa final de curs a partir 
de les 18 h i concert acústic, 22.30 h.

Pineda de Mar
FESTA FI DE CURS: Exposició i 
mostra dels cursos i tallers. A les 
18 h, al Centre Cívic Poblenou.

CENAFORUM, sopar compartit, 
passada de pel·lícula i debat 
posterior. A les 20 h, al local de 
l’Associació Canviem.

JAZZ VERMUT, músics Toni Pujol 
(contrabaix), Juanma Morer 

(Bateria) i Ferran Morer (Guitarra).
A les 22 h, al Pati de Can Comas.

DIA 23
Calella
REVETLLA DE SANT JOAN

- 20.30 h, CONCENTRACIÓ DE 
VEHICLES
- 21.15 h, REBUDA DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ al passeig de Manuel 
Puigvert.
- 21.25 h, LECTURA DEL MANIFEST
- 21.30 h, ENCESA DE LA FOGUERA
- 22 h, SOPAR POPULAR
- 23 h, MÚSICA I BALL

Palafolls
REVETLLA DE SANT JOAN a 
càrrec de La Puput. A les 21 h a la 
Glorieta del Doctor Torner.

Pineda de Mar
MAQUETA GEGANT DE TREN.
De 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h a 
l’Espai Sara Llorens.

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ: Tharrats, Cosmos i 

Art gràfic, Obra gràfica del fons de 
la Fundació Tharrats. A les 12 h, a 
la Fundació Tharrats d’Art Gràfic de 
Pineda de Mar (Can Comas).

REVETLLA DE SANT JOAN, 
organitza: Penya Barcelonista 
Pineda de Mar. A partir de les 21 
h, davant del local social del C/ 
Bilbioteca, 31.

Santa Susanna
ACTES DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ.

DIA 24
Calella
29A FESTA DE L’ARROSSADA 
A PEQUÍN. 13 h, a la plaça 
d’Espanya.

CONCERT DE GUITARRA 
CLÀSSICA a càrrec de Tono Blasi.
21 h, a l’Església de Santa Maria i 
Sant Nicolau.

Pineda de Mar
OFICI SOLEMNE EN HONOR DE 
SANT JOAN BAPTISTA
A les 12 h, a l’Església Parroquial 
de Santa Maria. 

AUDICIÓ DE SARDANES amb la 
cobla La Principal de Llobregat. A 
les 19 h, a la plaça de les Mèlies.

BALL DE GEGANTS. A les 20 h (a 
la mitja part de les sardanes), a la 
plaça de les Mèlies.

BIG BAND JAZZ MARESME
A les 22h, a l’Escola Sant Jordi, 
Concert de Sant Joan.

DIA 25
Palafolls
CLUB DE LECTURA. A les 19 h a 
la biblioteca

DIA 27
Pineda de Mar
TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA. A les 20.30h, a la 
Biblioteca M. Serra i Moret.

DIA 29
Calella
CONCERT VIVALDI I MOZART 
sota els estels, a càrrec del Quartet 
Assai. 21 h, al pati de la Biblioteca.

CONCERT ARA I RES, amb 
Mishima. Dins la programació de 
NEC’18. 22 h, al Far.

Palafolls
4DJAZZ a càrrec d‘Agust Tharrats 
i Sofia Dee. Concert a les 20.30 h 
a l‘antiga escola de Sant Genís de 
Palafolls.

Pineda de Mar
EL GRUP IMPROVISATS DE 
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR 
ISCLA PRESENTA: VADETEATRE.
A les 21 h, a la Sala Tivoli del CCR.

DIA 30
Calella
TROBADA DE MOTOS SCOOTER 
MEETING CALELLA 2018. 10.30 
h, al passeig Manuel Puigvert.

REVETLLA DE LA PENYA 
SOLERA CAN XENA 2018. 20 h, 
al carrer Església entre Balmes i 
Cervantes.

Palafolls
NIT D‘ORACLES. A la tarda i nit al 
centre de la població

Pineda de Mar
EL GRUP IMPROVISATS DE 
L’ESCOLA DE TEATRE ARTUR 
ISCLA PRESENTA: VADETEATRE.
A les 19 h, a la Sala Tivoli del CCR.

FESTA ANUAL DE L’AVV 
PINEMAR, amb sopar i música.
A les 21.30 h.

DIA 30 I DIA 1 DE JULIOL
Santa Susanna
FIRA CUIDA’T I SANAT. 
Conferències, tallers, expositors, 
restauració, zona infantil. De 9.30 a 
20 h. A Can Ratés.

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols
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ECONOMIA LOCAL

Inversions a Guitart Hotels

Portes obertes

40è aniversari

Pilarín Bayés en una de les habitacions que ha personalitzat

Instal·lacions del Golf Lloret P&P

Instal·lacions de Covesa a Blanes

LLORET DE MAR
Guitart Hotels ha creat la seva 

primera zona lúdica d’aigües a les 
instal·lacions de l’Hotel Guitart 
Central Park Aqua Resort per in-
centivar l’allotjament del turisme 
familiar.

Pilarín Bayés, il·lustradora i 
ninotaire catalana, ha decorat la 
zona amb quatre murals on hi 
surten personatges històrics rela-
cionats amb el mar i amb Lloret. 

A més a més, l’establiment 
també ha inaugurat 6 habitacions 
il·lustrades per Bayés ambienta-
des en 6 contes populars com el 
Patufet o la Caputxeta. yy

LLORET DE MAR
Els propers 29 i 30 de juny 

el Golf Lloret Pitch and Putt or-
ganitza unes jornades de portes 
obertes. 

En aquestes jornades es podrà 
visitar el camp, fundat l´any 1998 
a la zona de Papalús, i rebre in-
formació de les activitats que s´hi 
organitzen, tant per a grans com 
per a petits.

El camp té 18 forats i cada cop 
que jugues, camines entre 5 i 7 
quilòmetres.

Tothom qui hi estigui inte-
ressat i vulgui conèixer aquest 
esport de primera mà, s´hi pot 
inscriure gratuïtament al telèfon 
609 132 133 o visitar el web www.
golflloret.com. yy

BLANES
El grup COVESA, concessi-

onari oficial Ford,  va iniciar la 
seva  trajectòria a Badalona coin-
cidint amb la posada en marxa de 
la planta Ford d’Almussafes que 
va consolidar la presència de la 
marca a l’Estat espanyol  i va mul-
tiplicar la producció per a la resta 
del continent europeu. 

COVESA té presència a les 
demarcacions de Barcelona i Gi-
rona, consolidant-se any rere any 
com a líder en vendes de vehicles 
Ford a particulars a Catalunya. 
A Blanes,  va arribar ara fa cinc 
anys. Està situat a la carretera 
d’Accés a la Costa Brava, 138. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

Juny - JuliolDe 9 a 9 h (24 h)

Juny - Juliol

FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
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 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

GRIMA
ALTIMIR 
ADELL 
ADELL 
PUJOL - RAMON
OMS
BARTRINA
SUREDA-CASAMOR
RAMON
SUREDA-CASAMOR
MORELL
GUILLEM - RAMON I PUJOL
GRIMA
ALTIMIR 
ADELL 
ADELL 
PUJOL
OMS
BARTRINA -  RAMON I PUJOL
SUREDA-CASAMOR
RAMON
TURON

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

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

1
2
3
4

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

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

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 Vilar
 10 PASTISSERIA MARINA

Avinguda de Catalunya
 11 FARMA SALUT

Avinguda Europa
 12 TOT CARN

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

Carrer Gavarres
 19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ

Vila de Lloret
 20 GALP HOSPITAL

Accés Costa Brava
 21 GALP POLÍGON

Carretera de l‘Estació
 22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ

Carrer Cristòfol Colom
 23 CAPRABO

Carrer Cristòfol Colom
 24 CAFETERIA COSTA BRAVA

Mas Florit
 25 PEIXATERIA VALLS

Plaça dels Dies Feiners
 26 XURRERIA LA PLANTERA

Avinguda Catalunya

 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 Narcís Macià i Domènech

24    BAR CASAS COLGADAS
Avinguda de Vidreres

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.

24 h: De 9 a 9 h.  MATINS: De 9.30 a 13.30 h

A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
LLADÓ
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
A. MARTÍNEZ

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 PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465

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
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)
FEINERS

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 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 15.40 16.15 17.15
18.00 20.15 22.15 - - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 15.45
17.00 19.00 - - - - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 21.15 cada 15 min

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS 7.00 - 21.45 cada 15 min

FESTIUS 7.00 - 21.40 cada 20 min

 LLORET  - BLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) -  LLORET 
7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - GIRONA
FEINERS (totes les parades) 6.15

8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)

7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45 - - - - - - -
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30 - - - - - -

BLANES (Estació de bus)  - GIRONA (Estació de bus)

FEINERS

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.50 18.20

DISSABTES FEINERS 9.00 15.50 -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA
2.30 5.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30

14.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

8.15 8.45 10.30 11.45 12.30 13.15 13.45 14.45

15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
20.45 21.15 21.45 23.45 00.25 - - -

 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 19.00 -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 21.00 23.00 -
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ENTREVISTA A ROSER DIVISÓN (PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTORES DE RAVAL DE BLANES )

“Hem utilitzat 23.000 clavells per confeccionar les 
catifes de Corpus de Blanes”

Roser Divisón i una desena de persones dirigeixen la creació de les estores de Corpus. Foto: Almudena Montaño

Catifa acabada. Foto YoyoConfecció de les catifes. Foto Yoyo Processó de Corpus. Foto Yoyo

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Les catifes de flors van omplir mal-
grat la inestabilitat meteorològica el 
passat 3 de juny el centre de Blanes, 
tal com marca la tradició. Ocupa-
ven prop de 800 metres de recor-
regut lineal distribuïts per la plaça 
Mossèn Joan Quer i els carrers 
Raval de baix, Ample i Nou, a més 
del rosetó de la Parròquia Santa 
Maria. Un grup d’aproximadament 
tres-centes persones, encapçalades 
pels membres de l’Associació d’Esto-
res del Raval de Blanes, van ser els 
encarregats de farcir amb diversos 
materials de colors vius els dibuixos 
que prèviament havien dissenyat 
vuit artistes de la localitat. La presi-
denta de l’entitat, Roser Divisón, 
que treballa des de fa 25 anys a 
l’àrea de Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament de Blanes, ens explica 
els orígens d’aquesta festa.

Des de quan es fan catifes de flors 
a Blanes?
Tot va començar fa més de 38 anys, 
quan una colla de veïns del barri 
del Raval va anar a parlar amb el 
rector de la Parròquia Santa Ma-
ria per recuperar una tradició que 
venia de temps enrere i que es lli-
gava a la processó del Corpus que 
surt de l’Església. Des de llavors, es 
continua fent any rere any.

I per quins carrers es va començar?
En els seus inicis els veïns de cada 
carrer feien la seva catifa: els de 
Raval de dalt, Raval del mig, Raval 
de baix i carrer Nou. 

Per què vau decidir unificar-ho?
Hi havia gent d’alguns carrers que 
es feia gran, altres morien...i vam 
decidir unificar tots els carrers i 
constituir una associació; així tots 
es van començar a guarnir amb la 
mateixa idea. El febrer del 2010 
vam constituir l’Associació d’Es-
tores de Raval de Blanes i, des de 
llavors, sóc la presidenta.

Quants mesos heu treballat per 
elaborar les catifes?
Doncs portàvem molts mesos tre-
ballant, fent la feina que no es veu. 

Les flors ens arriben sempre el ma-
teix dissabte al matí i, des de les 16 
h, vam desfullar-les; diumenge, a 
partir de les 7 h, vam col·locar les 
flors i la resta del material. Aquest 
any els dissenys dels artistes de Bla-
nes tenien molta diversitat de colors 
i hem hagut de buscar altres materi-
als alternatius a la flor que els hem 
tenyit per aconseguir la tonalitat. 

Quines flors heu utilitzat?
Bàsicament hem agafat clavells de 
4 colors: blancs, vermells, grocs i 
roses. Els clavells són de les flors 
més econòmiques i fàcils de des-
fullar, i a més donen volum. Però 
no ho podem cobrir tot de flors, 
perquè té un cost molt elevat i no 
disposem d’aquests diners.

Quina quantitat de clavells heu 
necessitat?
Hem utilitzat 23.000 clavells per 
confeccionar les catifes de Corpus 
de Blanes. Podrien ser moltes més, 
però és el pressupost que tenim!

Quant costa tot el muntatge?
El pressupost és de 4.000 euros, que 
els subvenciona l’Ajuntament. Inclou 
material, tints, flors, tot el que utilit-
zem per a la confecció de les catifes.

D’on traieu les flors?
Les encarreguem a Vilassar i ells 
ens ho porten el mateix dissabte 
al matí. No només dels seus hi-
vernacles, sinó també de Galícia i 
Múrcia. Els hi demanem qualitat i 
bon preu. I, per una altra banda, 
busquem altres materials.

Quin material heu posat a més 
de les flors?
Clova de pinyó, carbonat càlcic, 
bruc, terra vegetal, tiges dels clavells 
i altres elements que hem trobat.

Com li heu donat el color als en-
cenalls?
Barregem aigua i tint, i submer-
gim els flocs a dins perquè agafin 
el color que volem. Un cop tenyits, 
els deixem assecar. Hem estat dos 
mesos fent-ho. 

Mai heu pensat muntar catifes a 
altres zones de Blanes?
Si hi hagués prou diners per poder 
ampliar a més zones nosaltres serí-
em els primers en implicar a gent 
per fer-ho. La raó de concentrar-ho 
en els carrers del centre és perquè 
va lligat a la processó que surt de la 
Parròquia. A la zona de la Parrò-
quia dels Pins s’havia fet algun any, 

però ara ja no. El que sí que volem 
fer, de cara a noves edicions, és im-
plicar les diferents associacions de 
veïns de Blanes perquè dibuixin el 
seu disseny i el facin realitat en un 
tram dels carrers del centre. 
 
Quantes persones formeu part de 
l’entitat?
Som una dotzena de persones les 
que tirem endavant les catifes, però 
sense l’ajuda de tota la gent que ens 
ha donat un cop de mà això no seria 
possible. Estem oberts a tota la gent 
del poble i visitants que aquell cap 
de setmana vulguin col·laborar a 
omplir de flors i materials els dibui-
xos dels carrers.

Heu calculat quants voluntaris us 
han ajudat aquest any?
Entre dissabte i diumenge calculem 
que van passar aproximadament 
300 persones a ajudar-nos.

Què ha de fer una persona que 
vulgui col·laborar l’any vinent en 
la confecció d’una catifa?
Només ha de presentar-se el cap de 
setmana que les elaborem i nosal-
tres li donarem un lloc, flors i ma-
terial per fer l’estora, a més de les 
instruccions. 

Per tercer any consecutiu els dis-
senys de les catifes han anat a càr-
rec d’artistes blanencs. En aques-
ta darrera ocasió han sigut vuit. 
Sí: en Narcís Balmanya, la Susan-
na Martín, la Sònia Isern, l’Antoni 
Cerdan, en Joel Ristol, en Quim 
Serrano, en Joan Torner i l’Antoni 
Boronat. També hem tingut dues 
entitats: Càritas, que celebrava el 
50è aniversari, i la Penya Blanc-i-
blava perquè coincidia a Blanes la 
Trobada Nacional de Penyes el ma-
teix dia de l’elaboració de les catifes.

Com feu la tria dels artistes?
Demanem a l’Ajuntament que ens 
faciliti un llistat dels artistes bla-
nencs i els hi comuniquem a tots si 
volen participar-hi; els que poden 
i volen ho fan. Alguns han repetit, 
altres no han pogut. Algun any els 
hem donat directrius temàtiques, 
però aquest any els hem deixat 
tema lliure. Des que ho fan els ar-
tistes té molt d’èxit.

Per què?
A la gent li agrada els dissenys que 
fan. Els artistes porten molts amics 
i familiars per ajudar-los, i això ens 
facilita la nostra feina. Nosaltres 
estem distribuïts per totes les cati-
fes per explicar la metodologia. 

I qui ha triat el disseny?
Nosaltres vam contactar amb els 
artistes i els vam demanar que 
ens presentessin un esbós del que 
volien transmetre a les catifes. Un 
cop presentat, vam veure els dife-
rents tipus de colors que necessi-
tàvem i vam posar fil a l’agulla per 
trobar tints, materials i flors. Dis-
sabte, a primera hora de la tarda, 
els artistes i nosaltres vam dibui-
xar el terra. 

Heu participat en algun concurs?
Ja des dels seus inicis vam dir que 
no volíem que aquesta activitat fos 
competitiva. Estem a dins de la 
Federació Catalana de Catifaires, i 
anem a diversos pobles de Catalu-
nya i també d’altres països a con-
feccionar mostres de les nostres 
catifes, per donar-nos a conèixer. yy


