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MUNDIAL DE 
RACEBOARD

FESTES - Pàg. 10 i 11 i 15 a 17

FESTES MAJORS
Blanes celebra la Festa Major de 
Santa Anna i Lloret la de Santa 
Cristina. En aquesta edició 
es poden consultar els dos 
programes d’actes.

El Club de Vela Blanes ha acollit 
en l’any del seu 75è aniversari, el 
Costa Brava World Championship 
Raceboard Class 2018.

Plaça de 9

Castell de 9 a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar acull una gran jornada castellera amb els Castellers 
de Vilafranca, els Maduixots i els Marrecs de Salt. Els Verds, encap-
çalats pel lloretenc Toni Bach, van fer un castell de 9 i van conver-
tir Lloret de Mar en plaça castellera de 9. Més informació a la pàgina 22

Orgull 
LGTBI

Nous 
vials

Acte inaugural dels nous bancs. Foto M.A. Comas

Tram de la Riera cobert i obert al trànsit. Foto Yoyo

Lloret de Mar inaugura dos 
bancs amb els colors del mo-
viment LGTBI. Blanes torna a 
penjar la bandera del col·lectiu a 
la façana de l’Ajuntament i posa 
en marxa el SAI, Servei d’Aten-
ció Integral a la diversitat afecti-
va, sexual i de gènere. Pàg. 9

L’obertura de la primera fase del 
Pla Parcial Costa Brava de Bla-
nes ha suposat la posada en ser-
vei de nous vials i el canvi de cir-
culació en d’altres. També s’ha 
hagut de modificar el recorre-
gut i les parades de tres línies del 
transport urbà. Pàg. 5
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Vols rebre la Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

Un dels cotxes dels Bombers que van participar en les tasques d’extinció. Foto Aj. Blanes

Un artefacte pirotècnic 
provoca un incendi en un pis

BLANES

Efectius de diversos cossos 
d’emergència van intervenir el dia 
de la revetlla de Sant Joan en un 
incendi provocat per un artefacte 
pirotècnic, que va entrar a l’interi-
or d’un pis situat al Passeig de Mar.

Donada la gravetat dels fets, 
Protecció Civil i Policia Local de 
Blanes van iniciar una investi-
gació per esbrinar de quin tipus 
d’artefacte es tractava, així com 
el lloc des d’on havia estat llançat. 
Alguns testimonis van explicar 
que havien vist que procedia d’al-
gun punt de davant del passeig i 
que havia entrat a l’interior del 
pis sinistrat després de trencar 
tant el vidre com la persiana del 
pis, esclatant a la sala d’estar. 

A conseqüència de l’impacte, 

s’hi va calar foc i el fum va afec-
tar la resta de les habitacions. Tot 
i que les primeres hipòtesis apun-
taven que podria haver-se tractat 
d’un coet de focs d’artifici llençat 
des de la platja o el passeig i que 
podria haver-se desviat de la seva 
trajectòria, no es descarten altres 
possibilitats. En aquesta emergèn-
cia hi van intervenir 3 dotacions 
dels Bombers de la Generalitat, 
3 patrulles de la Policia Local de 
Blanes, Protecció Civil de Blanes i 
1 dotació de l’Agrupació de Defen-
sa Forestal de la Selva Litoral. 

En el moment de produir-se 
l’impacte de l’artefacte, els seus dos 
inquilins habituals, una parella de 
gent gran veïns de Barcelona, esta-
ven descansant al dormitori –situat 
a la zona interior del pis-. En com-
provar la gravetat dels fets, tots dos 

van sortir cap al carrer i no se’ls va 
haver d’atendre de cap ferida. 

Durant la intervenció de les 
forces d’emergència i seguretat, 
per facilitar les tasques de control i 
sufocació de l’incendi, i en previsió 
que les flames poguessin estendre’s, 
la Policia Local i Protecció Civil de 
Blanes van procedir a desallotjar la 
resta de veïns de l’edifici. Amb tot, 
val a dir que alguns d’ells ja havien 
sortit de mutu propi, sense esperar 
que els avisessin. 

Protecció Civil i Policia Local 
de Blanes van facilitar al matri-
moni del pis sinistrat un allotja-
ment en un hotel on descansar 
quan ja eren les tres de la mati-
nada, ja que no podien tornar al 
seu domicili. La resta de veïns van 
poder tornar als seus habitatges. yy

L’Editorial
La Tordera i les platges

Per fi tenim una bona notícia sobre el delta del Tordera. 

Finalment s’ha constituït una “Taula” que agrupa als 
Ajuntaments de la Baixa Tordera, entitats afectades i 
món científic, per intentar recuperar el delta i les platges 
de S’Abanell i Malgrat.

Un estudi encarregat fa anys pel gremi d’Hostaleria de 
Blanes ens va permetre determinar les dues causes prin-
cipals que han provocat la reculada del delta: les extrac-
cions de sorra destinada a la construcció que es va fer 
durant tants anys al llit del riu i la sobreexplotació de 
l’aqüífer pel subministrament d’aigua a la creixent pobla-
ció de la comarca, des de Tossa fins a Calella.

Per revertir la situació i recuperar l’equilibri del delta, 
fa anys que Rafel Sardà, membre del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes, estudiós i autor de diversos treballs 
sobre el tema, proposa la implicació del conjunt de les ad-
ministracions locals de la baixa Tordera. 

Ara li han fet cas i esperem que l’acord dels Ajuntaments 
i entitats implicades ajudin a mantenir aquesta tendèn-
cia, seguint el camí que ens senyalen els científics. yy
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Pla Facial 3B

Demana ja la teva visita informativa gratuïta i dissenyarem un pla personalitzat perquè et vegis com sempre has volgut!

C L Í N I C A  F E N A L S ,  1 5  A N Y S  D E  L A  M I L L O R  M E D I C I N A  E S T È T I C A

Millora tant la qualitat de la pell com la correcció i remodelació facial amb una 
combinació de tractaments que et sorprendran pel ràpid i efectiu!

  EN 3 SETMANES LLUEIX UN ASPECTE FRESC, RENOVAT I NATURAL 

Pas 1 – BIONUTRI-LIFT: Nova tècnica que uneix l’aportació de nutrients i vitamines 
amb àcid hialurònic de diferents pesos moleculars, regenerant i reparant el cutis.

Pas 2 – BIOPLÀSTIA: Reposicionar teixits i remodelar l’oval facial. Correcció 
d’arrugues, remodelació labial, del mentó, inclusivament corregir el perfil nasal 
(rinomodelació sense cirurgia).

Pas 3 – BIOESTIMULACIÓ: Personalitzant cada cas, s’aconsellen fils tensors, 
estimulació amb làser, radiofreqüència o plasma ric en plaquetes (PRP).

Remodelació facial i corporal sense cirurgia - Làser - Varius - Ginecologia estètica - Incontinència urinària femenina - Cirurgia plàstica i reparadora

La presentació de l’estudi i constitució de la Taula de la Tordera es va fer al CEAB-CSIC. Foto Yoyo

SELVA - MARESME

“L’estat del riu Tordera és de-
ficient, el sistema es troba en es-
tat d’erosió i la biodiversitat està 
amenaçada”. Aquestes són tres 
de les conclusions que s’extreuen 
de l’estudi científic sobre el delta 
de la Tordera, un treball que s’ha 
centrat en l’aigua, el litoral i la bi-
odiversitat.

Rafael Sardà, del CEAB-
CSIC, va presentar el treball fet 
aquests darrers mesos el mateix 
dia que es constituïa la Taula del 
Delta i la Baixa Tordera.

Sardà assegura que el treball és 
un regal pels quatre ajuntaments 
implicats en la iniciativa, però ara, 
el que cal fer és actuar, “les deman-
des socials, culturals, econòmiques 
del territori no s’han integrat en el 
funcionament ecològic del Delta, i 
com això ha passat, ara estem pa-
tint les conseqüències. L’aqüífer del 
Delta està sobreexplotat”. 

Respecte al tema de la biodi-
versitat, Rafel Sardà ha elogiat 
particularment l’estudi efectuat 
per Javier Romera, “que recull 148 
hàbitats diferents identificats al 
Delta, tant animals com vegetals, 
com per exemple la papallona 

reina, llúdrigues, la sageta negra 
o bé una espècie particularment 
carismàtica: l’orquídia”.

Entre les dades aportades per 
Sardà, es va explicar que l’am-
plada de la platja de s’Abanell de 
Blanes ha anat creixent durant 
els darrers 10 anys, i s’ha mantin-
gut particularment estable en els 
darrers dos anys, quan la mesura 
efectuada era de 31,91 metres.

PROCÉS PARTICIPATIU

Paral·lelament a l’estudi ci-
entífic, hi ha hagut un procés 
participatiu, l’ISAAC TorDelta, 
coordinat des del CREAF. L’ob-
jectiu, implicar la societat en 
l’adaptació al canvi climàtic.

Hi ha hagut reunions, semi-
naris i tallers a diversos muni-
cipis. Segons la coordinadora 

del procés, Annelies Broekman, 
s’han marcat diversos objectius: 
recuperar la dinàmica geomor-
fològica del riu, les planes al·lu-
vials i dels sistemes costaners; 
garantir la protecció de la biodi-
versitat; promoure models d’ex-
plotació del territori que siguin 
compatibles amb la preservació 
de l’espai natural que conforma 
el Delta; incloure el canvi polí-
tic a la planificació de les actu-

acions al territori; disminuir el 
risc de desastres naturals; posar 
en valor la pagesia i el paper de 
l’agricultura al Delta; l’educació 
i divulgació a la ciutadania com 
a eix transversal estratègic, i 
garantir una millor governança 
que permeti la participació de 
tothom, establint criteris i ob-
jectius compartits.

Broekman ha destacat la 
gran acollida que ha tingut el 
procés, “doblant el nombre de 
persones previstes inicialment”.

FUTUR

La Taula de Treball del Delta 
i la Baixa Tordera s’ha fixat com 
a fita la redacció d’un Pla d’Ac-
tuació Integral de recuperació 
del delta de la Tordera, la platja 
de S’Abanell de Blanes, així com 
la platja i la conca de la punta 
del riu. La iniciativa inclou que 
aquest pla proposi quines han 
de ser les accions que s’han de 
posar en marxa per retornar 
l’equilibri tant al delta com a 
les seves platges, així com que 
es coordinin les figures de pla-
nejament i protecció conjunta 
d’aquest espai natural. yy

Constitueixen la Taula del Delta i la Baixa Tordera
Hi participen Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls
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LLORET DE MAR

Detenen a Lloret de Mar un 
motorista que circulava a més 
de 250 km/h i ho publicava a 
Instagram. 

Els ciutadans el van reportar 
al correu de la policia redesabier-
tas@policia.es, ja que l‘autor acos-
tumava a publicar les gravacions 
circulant a velocitats superiors a 
les permeses a les xarxes socials. 
Aquestes gravacions es van fer 
virals, i els agents han aconseguit 
localitzar els URL des d‘on havia 
divulgat els vídeos. 

Després d’una minuciosa in-
vestigació, la policia espanyola el 
va poder identificar com el pro-
pietari de les filmacions i a més 
va detectar que l‘home comptava 
amb perfils a altres pàgines web 
com YouTube. L‘home gravava els 
vídeos amb la càmera que tenia 

integrada al casc i que era contro-
lada amb un dispositiu al canell, 
els editava i els publicava inten-
tant dificultar la seva identifica-
ció. A més, el conductor havia in-
tegrat a la motocicleta un sistema 
d‘ocultació de la matrícula per 
evitar ser fotografiat pels radars.

Segons fonts policials, de 
forma reiterada, es dedicava a 

cometre presumptes delictes 
contra la seguretat viària, supe-
rant els 60 km/h en sòl urbà i 80 
km/h en sòl interurbà, arribant 
fins als 258 km/h en l‘autopista 
C-32 en sentit Girona a l‘altura 
d‘Arenys de Mar. yy

LLORET DE MAR

L’Institut Escola de Lloret ha 
guanyat la XIV edició del Con-
curs de Dibuix d’Educació Vià-
ria en el qual participen tots els 
alumnes de 4t de primària de les 
escoles de Lloret de Mar.

El concurs es realitza amb els 
nens de 9 a 11 anys, que es comen-
cen a desplaçar sols pel municipi, 
com a vianants o com a conduc-
tors d’una bicicleta i la policia els 
dóna a conèixer els factors de risc 
que causen la majoria d’accidents 

i els explica com s’han de moure 
de manera segura al carrer.

A les classes es treballen ob-
jectius com l’errònia o insufici-
ent percepció del risc i la cons-
ciència d’un mateix com a usuari 
de la via pública, sense deixar-se 
influir per altres persones o fac-
tors externs.

En l’acte es va entregar una 
placa a la directora de l’Institut 
Escola amb motiu de la seva jubi-
lació així com per la seva impli-

cació i col·laboració per garantir 
que l’alumnat adquireixi els co-
neixements suficients en segu-
retat viària per desplaçar-se pels 
carrers del municipi.

El regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Josep Lluís Llirinós, va 
destacar: “aquest concurs de di-
buix és la culminació del procés 
formatiu que s’ha dut a terme. 
En el dibuix, ells i elles plasmen 
el que han après i com veuen les 
coses, pel que tots els alumnes es-
devenen guanyadors.” yy

Motorista a 258 Km/h

XIV Concurs de Dibuix 
d’Educació Viària

Motocicleta amb la que es cometien les infraccions. Foto ACN

Premiats al concurs d’educació viària. Foto Aj. 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 €

«L‘home gravava els vídeos 
amb la càmera que tenia 

integrada al casc»

«Ho publicava a Instagram 
i YouTube»
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BLANES

Una cinquantena de persones 
s‘han tancat a l’Esbarjo, uns lo-
cals de l‘església de Santa Maria de 
Blanes per demanar una millora 
en els drets de les persones que no 
tenen papers. La portaveu de Pa-
peles Sin Contrato i organitzadora 
del moviment, Luísa Aglio, ha ex-
plicat que és una tancada oberta a 
tothom i espera “que s‘estengui per 
totes les comarques de Girona” per 
pressionar el govern estatal i mi-
llorar les condicions de vida de les 
persones. La tancada de Blanes es 
basa en la que ja hi havia a la ciu-
tat de Barcelona, a l‘antiga Escola 
Massana, que també han replicat 
altres ciutats com l‘Hospitalet del 
Llobregat i Badalona. 

Aquesta tancada compta amb 
el suport de fins a 12 entitats, en-
tre elles la PAH de Blanes. El seu 
portaveu, Marcos Martín, expli-
cava que omplirien les jornades 
“d‘activitats, xerrades i cursos 
per estar molts dies aquí, fins que 
s‘escolti el que demana aquest 
sector de la societat”. Per això, la 
tancada té data d‘inici però no se 
sap fins quan durarà.

Entre els participants a l’ac-
ció reivindicativa, hi ha la Nyima 
Bachilly, per denunciar la situació 

que pateix la seva filla. Tot i tenir 
nacionalitat espanyola, es va ca-
sar amb un home gambià i afirma 
que “no hi ha manera” que pugui 
venir a Blanes amb els seus dos 
fills que ja té. La seva filla, a més, 
no treballa i rep una petita ajuda 
dels Serveis Socials i per això la 
Nyima l‘ha d‘ajudar econòmica-
ment. A més, estan estalviant per 
intentar pagar el viatge del marit i 
resoldre la situació.

Com la Nyima, hi ha molts al-
tres casos de persones que s‘han 
sentit exclosos i diferenciats per 
no tenir papers. Alguns d‘ells han 
decidit explicar el seu testimoni 
en alguna de les assemblees que 
s’han realitzat, assemblees obertes 
amb l‘objectiu que qualsevol per-
sona pugui participar i escoltar. 
Per això, l‘organització demana 
que els veïns de Blanes s‘impliquin 
amb la tancada i almenys vagin a 

escoltar alguns dels testimonis.

Asseguren que només 
d‘aquesta manera aconseguiran 
els punts que inclou el manifest 
de la tancada de Blanes. El pri-
mer és l‘empadronament sense la 
necessitat d‘un domicili fix, que 
la portaveu del moviment creu 
que és totalment possible i que, 
segons diu, molts dels ajunta-
ments catalans ja fan. 

Però dins dels punts que de-
manen també hi ha l‘abolició 
de la llei d‘estrangeria, eliminar 
l‘examen de coneixements cultu-
rals per aconseguir la nacionali-
tat espanyola, l‘accés a la renda 
mínima garantida i també a la 
sanitat pública.

MOCIÓ

Blanes aprova la moció sobre 
el dret a l’empadronament per 
unanimitat. 

Una proposta presentada per 
les entitats socials de Blanes que 
formen part de la Comissió de 
Cooperació, Solidaritat  i Cohesió 
Social i que centrava l’atenció del 
col·lectiu de persones immigrants 
que estan tancats des del passat 13 
de juny a l’Esbarjo Parroquial per 
reclamar Papeles Sin Contrato.

L’encarregat de llegir el redac-
tat definitiu va ser Emili Bitlloch, 
d’Amnistia Internacional.

A partir d’ara ja no serà obli-
gatori presentar un títol de pro-
pietat o un contracte de lloguer 
per a ser empadronat. També es 
proposa crear un manual d’ús de 
l’empadronament i crear la carta 
de residència. yy

BLANES

Blanes ha fet un canvi de circu-
lació a 3 barris amb l’obertura de la 
1a Fase del Pla Parcial Costa Brava.

Aquesta modificació afecta 
principalment quatre vials que do-
nen accés al centre de la vila, així 
com als carrers adjacents: avingu-
des Jaume I i Joan Carles I, carrer 
Riera Alta i Rambla Joaquim Ruy-
ra en el seu tram nord entre la pla-
ça Solidaritat i el carrer Riera Alta.

L’avinguda Jaume I ha canviat 

el seu sentit circulatori en tota la 
seva llargada: entre la plaça de la 
Solidaritat i la plaça de l’Escorxa-
dor. Això fa que Jaume I recuperi la 
direcció d’entrada que havia tingut 
fins al 2012. L’avinguda Joan Carles 
I, també és únicament d’entrada.

Per altra banda, el vial de sorti-
da principal per aquest sector pas-
sa a ser el tram nord de la rambla 
Joaquim Ruyra (Mas Enlaire-Ri-
era Alta), amb un únic sentit de 
circulació de sortida que trans-
corre pel Pla Parcial Costa Brava. 

Aquest recorregut enllaça la plaça 
Solidaritat fins la carretera d’Accés 
a la Costa Brava GI-682, passant 
pel carrer Mas Palou i l’avinguda 
del Parlament.

El canvi de circulació implica 
que s’hagin hagut de modificar 
els itineraris de tres de les línies 
d’autobusos de Blanes: 1, 5 i 8. 
S’han traslladat algunes parades 
per adaptar-se, si bé hi ha una 
novetat afegida que s’espera que 
contribueixi a que el servei tin-
gui millor qualitat. yy

Reclamen més drets per als sense papers 

Canvis de circulació a Blanes

Grup concentrat a l’Esbarjo Parroquial. Foto Aj. Blanes

L’avinguda Jaume I torna a ser d’entrada. Foto Yoyo
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LLORET DE MAR

La instal·lació de càmeres de 
vídeo-vigilància a les urbanit-
zacions ha estat el projecte que 
s’ha emportat més vots en el pro-
cés dels pressupostos participats 
2018. La inversió serà de 500.000 
euros. Aquest any, a diferència 
dels dos primers, tots els diners 
es dediquen a un únic projecte.

PROPOSTES-VOTS:

-Instal·lació de càmeres de 
vídeo vigilància a diverses urba-
nitzacions connectades amb el  
servidor de la Policia Local. Preu 
estimat 500.000 € (523 vots)

-Construcció o compra d’una 
nau per a ús “d’hotel d’entitats”. 
500.000 € (422)

-Millora de la mobilitat, de 
diversos carrers, voreres i de 
l’accessibilitat al nucli antic. 
500.000 € (286)

-Rotonda encreuament car-

retera de Tossa (Gi682) per 
millorar l’accés a Canyelles). 
258.357,91 € (234)

-Renovació integral del pavi-
ment del passeig de la platja de 
Fenals. 497.920,87 € (125)

-Actuacions per a un parc 
d’educació ambiental en el Turó 
d’en Buc en el barri del Rieral. 
Preu  estimat 330.741,18 € (90)

-Millores a les instal·lacions 
esportives: seients camp de fut-

bol, adequació vestuaris del Molí 
i  de les pistes d’atletisme i centre 
de running. 500.000 € (79)

-Remodelació de la pista es-
portiva de sorra del Pere Torrent 
Preu estimat 500.000 € (74)

Condicionament d’unes au-
les a l’Escola Pere Torrent com 
a aules per activitat musical. 
235.459,56 € (63)

-Condicionar el passeig ma-
rítim i l’entorn del paratge de Sa 
Caleta. 500.000 € (52)

Per l’alcalde Jaume Dulsat, 
“valoro positivament els resul-
tats, ja que la participació ha pas-
sat del 3,27% en l’edició anterior 
a un 6,04%, fet que ens confirma 
que el canvi de model dels pres-
supostos participats d’enguany 
ha resultat positiu”.

La  base  censal  per  aquests  
Pressupostos Participats ha es-
tat de 32.234 persones. Podien 
votar totes les persones empa-
dronades a Lloret de Mar, ma-
jors de 16 anys, així com també 
les persones no empadronades 
titulars d’un IBI residencial a 
més de tres persones vinculades 
familiarment a aquest IBI. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar estrena aquest es-
tiu tres noves visites teatralitzades 
amb la finalitat de seguir donant a 
conèixer el seu patrimoni cultural 
d’una manera atractiva i amena. 

Aquestes visites guiades s’ofe-
reixen els mesos de juliol i agost. La 
directora de patrimoni cultural de 
l’Ajuntament de Lloret Anna Fuen-
tes ha destacat que “les tres visites 
són noves per poder així donar a 
conèixer el nostre llegat d’una for-
ma atractiva a ulls dels nous visi-
tants i a ulls dels que ja han fet d’al-
tres visites amb nosaltres però que 
volen tornar a viure l’experiència 
amb noves propostes.” 

Les tres noves visites són: Els 
romans ja són aquí!, que es porta 
a terme al jaciment ibèric del Turó 
Rodó, Museu de nit, al Museu del 
Mar i Nits d’estiu als jardins de 
Santa Clotilde, que, com el seu 
nom indica, és una nova propos-
ta per seguir acostant visitants als 
jardins noucentistes de Santa Clo-
tilde. 

A Els romans ja són aquí! 
s’ofereix una visita teatralitzada 
per a tots els públics. En aquest cas 
el públic coneixerà tres germanes 
iberes que es troben soles al poblat 
i que decideixen rebre als veïns ro-
mans que han aparegut a la plana 

i ensenyar-los com viuen i els seus 
costums. La idea d’aquesta visita és 
reivindicar,  amb tres personatges 
femenins, el paper de la dona ibe-
ra, força desconegut en la història. 
Cadascuna de les germanes, amb 
una personalitat molt diferent, 
provoquen una sèrie d’esbojar-
rades situacions perquè el públic 
gaudeixi de la visita. Una proposta 
que acaba oferint al públic una de-
gustació d’hidromel, que era una 
beguda ibera molt típica, que tam-
bé està relacionada amb la trama 
de la visita. Aquesta visita es por-
ta a terme els dissabtes de juliol i 
agost. Durant el mes de juliol es fa 
en castellà i a l’agost en català. 

Una altra visita que es pot fer 
sense sortir del nucli urbà de Llo-
ret és la del Museu del Mar. Amb el 
títol Museu de nit es proposa una 
visita guiada nocturna per l’equi-
pament que acaba amb una cantada 
d’havaneres i una copa de cava a la 
terrassa del Museu. En aquesta oca-
sió s’ha fet una selecció d’havaneres 
relacionades amb Lloret, entre elles, 
Marina i la Bella Dolores. Aquesta 
proposta s’ha programat els dime-
cres i els diumenges de juliol i agost, 
també un mes en català i un altre 
mes en castellà. 

Finalment als jardins de Santa 
Clotilde es porta a terme la propos-

ta titulada Nits d’estiu als jardins 
de Santa Clotilde on hi intervenen 
el músic lloretenc Manel Alsina, la 
cantant Joana Canadà i la balla-
rina Yúlia Krugliak, i es presenta 
com una faula d’una nit d’estiu. En 
aquest cas s’ha buscat que el públic 
es deixi portar per la seva imagina-
ció més enllà dels jardins per desco-
brir la mitologia que amaguen. Ex-
plica la llegenda que, els dies d’estiu 
abans que es pongui el sol, una de 
les nou muses de la mitologia clàs-
sica acostumava a passejar pels jar-
dins i anava explicant al marquès de 
Roviralta, a cau d’orella, històries 
que el van inspirar per decorar els 
jardins de Santa Clotilde. 

Mentre el públic escolta la veu 
de la musa, sona la música d’un 
piano i d’una guitarra, algunes 
àries d’òpera molt conegudes, 
adaptades a ritmes més moderns 
i s’acompanya d’una coreogra-
fia dissenyada per a l’ocasió. En 
aquest cas la visita acaba amb una 
copa de cava que es pot degustar 
en el mirador que dona a la cala Sa 
Boadella. La proposta també s’ofe-
reix en català i castellà. 

Totes les visites tenen places 
limitades. És per això que es re-
comana inscripció prèvia a través 
del web www.patrimoni.lloret.cat 
o bé trucant al Museu del Mar. yy

Els lloretencs proposen col·locar càmeres de 
video-vigilància a les urbanitzacions

Visites guiades al MOLL de Lloret

Els pressupostos participats ja tenen resultats

Turó Rodó, un dels indrets on hi ha activitat aquest estiu. Foto M.A. ComasHavaneres al Museu del Mar. Foto M.A. Comas
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SELVA - MARESME

El conseller de Territori, Da-
mià Calvet, assegura que el per-
llongament de la C-32 entre Bla-
nes i Lloret de Mar és una obra 
“irrenunciable”. 

A mitjans març, el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
va tornar a treure a informació 
pública tant l‘estudi informatiu 
com el d‘impacte ambiental del 
perllongament de la C-32 en-
tre Blanes i Lloret de Mar. Amb 
aquesta decisió, la Generalitat 
anul·lava la tramitació que es va 
iniciar ara fa divuit anys, i que ha 
estat el focus del litigi que la pla-
taforma Aturem C-32 va portar 
davant del TSJC.

En total, fins a setze entitats 
agrupades sota el paraigües de la 
plataforma van presentar un con-
tenciós davant l‘alt tribunal cata-
là. Al·legaven que l‘últim projecte 
que s‘havia aprovat –el del 2016- 
no es podía emparar amb la de-
claració d‘impacte ambiental del 
2000, perquè aquest document 
havia caducat (ja que s‘havia fet 
amb un canvi de traçat).

El TSJC va admetre a tràmit 
el recurs i al juliol de l‘any passat, 
quan les màquines ja eren a punt 
d‘entrar sobre el terreny, va atu-

rar les obres de manera cautelar. 
Arran d‘això, la Generalitat va 
decidir posar el comptador a zero. 
I per això, va tornar a començar la 
tramitació de cap i de nou. 

Els nous documents que el 
Departament va treure a exposi-
ció pública (tant l‘estudi informa-
tiu com el d‘impacte ambiental) 
no proposaven nous traçats, però 
sí que incorporaven aquelles mi-
llores que s‘havien pactat amb els 
ajuntaments. I és que, a l‘hora de 

tirar endavant el perllongament 
de la C-32, de fet Territori aposta 
per la solució aprovada el 2016.

En concret, aquest projecte 
dibuixa un traçat on es redueix 
el nombre de carrils, passant de 
quatre a tres (dos de pujada en un 
sentit i un de baixada a l‘altre). 
La nova C-32 entre Blanes i Llo-
ret s‘estendrà al llarg de 6,5 qui-
lòmetres, serà lliure de peatge i 
s‘estima que el cost de l‘obra sigui 
d‘uns 71 MEUR (que assumirà la 

concessionària Abertis).

TRES AL·LEGACIONS

Ara, un cop acabada la fase 
d‘exposició pública, el Departa-
ment ha rebut tres al·legacions. 
El conseller de Territori ja ha 
avançat que totes s‘estudiaran a 
fons, per veure si alguna de les 
propostes que s‘hi fan es poden 
incorporar al projecte. I que, so-
bretot, es parlarà amb el territori 
i amb la comissió de seguiment 

del projecte, de la qual en formen 
part els ajuntaments. 

“Som conscients que ho hem 
de fer bé, perquè la tramitació an-
terior havia provocat neguit”, ha 
assegurat Damià Calvet. Per això, 
el conseller ja diu que, un cop 
s‘hagin estudiat les al·legacions, 
el projecte de la C-32 “s‘explicarà 
tantes vegades com faci falta” da-
vant la comissió.

“NO HI HA D‘HAVER RISC”

Calvet afirma que, havent tor-
nat a tramitar de nou el projecte, 
la Generalitat “ha complert amb 
rigor tot allò que determina la le-
gislació”. A més, assegura que ar-
ran del contenciós que es va pre-
sentar, el Departament informa 
puntualment a la justícia de tots 
els passos que fa en relació al per-
llongament de la C-32. “Creiem 
que no hi ha d‘haver risc que el 
TSJC torni a aturar l‘obra”, afirma 
Damià Calvet.

El conseller, però, de moment 
no posa terminis perquè les mà-
quines entrin sobre el terreny 
(perquè, de fet, abans caldrà es-
tudiar les al·legacions i incorpo-
rar-les o no al projecte). “Anem 
tirant endavant sense pressa però 
sense pausa”, precisa. yy

L‘allargament de la C-32 és irrenunciable

En certs moments, els vehicles que circulen per la carretera de Tordera a Blanes tenen un stop al mig de la rotonda. Foto Yoyo
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Concentració a les portes de l’Ajuntament. Foto Yoyo

Desfilada al carrer Raval. Foto Aj. Blanes

Els penya-segats de la Costa Brava des del camí de ronda. Foto Yoyo

BLANES

Un bon nombre de persones 
van participar a la concentració 
que es va convocar davant l’edifi-
ci de l’Ajuntament de Blanes per 
mostrar la seva indignació per la 
posada en llibertat dels condem-
nats pel cas anomenat “la Mana-
da”. La resolució de l’Audiència 
de Navarra, que deixa en lliber-
tat provisional els cinc membres 
de la Manada condemnats a nou 
anys de presó per abusos sexuals 
a una noia de 18 anys en els San-
fermins de fa dos anys. 

De fet, Blanes també va reac-
cionar amb una concentració de 
protesta a finals del passat mes 
d’abril, quan es va fer pública la 
condemna per un delicte conti-
nuat d’abusos sexuals, però en 
canvi se’ls va absoldre d’agressió 
sexual, ja que es considerava que 
no hi havia hagut violació. 

MANIFEST 

La concentració va incloure 
la lectura d’un manifest que es 

va encarregar de llegir Montser-
rat Romera Sabio, membre de la 
Plataforma de Dones de Blanes. 

Sota el lema Ens Volem Vives i 
Lliures!, en referència a la deci-
sió de l’Audiència es manifestava: 

”Amb aquesta mesura es posa en 
evidència novament el caràcter 
masclista i patriarcal de la justí-

cia i dels legisladors, desoint el 
clam popular que des del mo-
viment feminista ha esclatat en 
els darrers mesos reclamant més 
rigor en la defensa dels drets de 
les dones i les agressions sexu-
als. Les dones han dit prou!”. 

També es reclamava que no 
es tracta de protegir les dones, 
sinó que es garanteixin els ma-
teixos drets per a tothom de for-
ma igualitària: “Prou de jutjar a 
les víctimes d’agressions i vio-
lacions com les culpables fossin 
elles. Els culpables són els agres-
sors, els assassins, els violadors. 
Prou d’excusar els botxins per-
què diuen que no poden repri-
mir-se, perquè anaven beguts o 
drogats. Prou de dir que elles 
han provocat, amb les seves ac-
tituds, amb la seva vestimenta o 
amb una altra excusa qualsevol. 
Les dones tenim dret a la nostra 
llibertat, a anar tranquil·les pels 
carrers a l’hora que sigui. Els 
masclistes han d’aprendre que 
NO ÉS NO! I si no es diu expres-
sament SI, ÉS NO”. yy

BLANES

L’Associació de Botiguers de 
Blanes Centre (ABBC) ha conti-
nuat amb les accions promocio-
nals; en aquesta ocasió, amb una 
jornada dedicada a la moda. 

Primer es va fer l’activitat Apa-
radors en Viu, que consisteix en 
què diversos models, nois i noies, 
animin amb la seva presència els 
aparadors dels comerços que par-
ticipen en l’experiència. Posterior-
ment, la vetllada va culminar amb 
una animada desfilada de models. 
Totes dues experiències s’han fet 
per segon any consecutiu.

La desfilada es va fer al bell 

mig del nucli comercial a l’aire 
lliure, al carrer Raval, on es va 
muntar una passarel·la expressa-
ment per a l’ocasió. Aquest 2018 
han participat un total de 13 co-
merços, un nombre que ha aug-
mentat en relació al 2017.

Hi ha hagut principalment bo-
tigues de roba, tot i que també han 
participat altres tipus d’establi-
ments, com per exemple una agèn-
cia de viatges. Aquest 2018 han es-
tat els següents comerços blanencs: 
Ernie Grober, Can Saura, Desi-
gual, Nutts Store, Foot On Mars, 
Metrópolis, Zafiro Tours, Dolors 
Checa, Krater Jeans, Nanus, Dako-
ta, Alemany i Cave Canem.

Els nois i noies que van des-
filar ho fan com a hobby, ja que 
són col·laboradors de l’Asses-
sora d’Imatge i Organitzadora 
d’Esdeveniments Raquel Bue-
naventura, qui ha participat en 
l’experiència amb l’ABBC per 
segon any consecutiu.

Altres col·laboracions amb 
què ha comptat l’ABBC per a 
l’organització de l’esdeveniment 
promocional, a banda de l’Ajun-
tament de Blanes, han estat Per-
fumeries Xaloc, Zafiro Tours, 
Floristeria i Regals Els Sabors de 
l’Eva i la concessionària d’auto-
mòbils Àngel Blanch. yy

BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha 
obert al públic un nou entorn na-
tural perquè blanencs i visitants 
puguin gaudir dels atractius pai-
satgístics d’aquesta població on 
comença la Costa Brava. Es tracta 
d’un nou tram del Camí de Ron-
da de Blanes, al qual s’accedeix 
per la part posterior del Jardí 
Botànic Marimurtra. A diferèn-
cia del què es va posar en marxa 
a principis d’any, que recupera-
va un primer tram que ja havia 
funcionat temps enrere, aquest 
nou tram és inèdit, i ressegueix 

l’antic accés al viver de llagostes 
que hi havia aquí. Les obres –exe-
cutades per Aglomerats Girona 
S.A.- s’han enllestit en poc més 
de quatre mesos, i han comptat 
amb un cost de prop de 166.500 
€. Estan cofinançades al 50% per 
l’Ajuntament de Blanes i pel Pla 
de Foment Territorial de Turis-
me del Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat.

A l’extrem del camí que dona 
al mar hi ha un mirador obert a la 
Mediterrània des d’on es pot con-
templar la magnífica vista. yy

Torna la indignació pel cas de ‘La Manada’ 

Aparadors en viuTram inèdit del 
Camí de Ronda



LA MARINA   9JULIOL DE 2018

LLORET DE MAR - BLANES

La bandera multicolor ha 
tornat a onejar a l’Ajuntament de 
Blanes amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Alliberament LGTBI.

Enguany aquesta celebració 
pren encara més força, ja que 
tot just feia una setmana s’havia 
posat en marxa el SAI, Servei 
d’Atenció Integral a la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere. 

El SAI de Blanes està adreçat 
a tota la ciutadania, però especi-
alment a totes aquelles persones 
que pateixen, han patit, o són 
susceptibles de patir qualsevol 
situació de discriminació per 
LGBTIfòbia. La seva finalitat és 
oferir atenció a totes les perso-
nes sobre qüestions relacionades 
amb la diversitat sexual i de gè-
nere. El nou servei, ubicat al bar-
ri d’Els Pins, funciona els dilluns 
i els dijous de 9 a 12 h, i per a més 
informació es pot consultar la 
pàgina web: https://www.blanes.
cat/docweb/social.igualtat. 

LLORET DE MAR

Lloret pinta dos bancs amb 
els colors del col·lectiu LGTBI. 

Els bancs estan situats a 
l’avinguda de Blanes en la seva 
confluència amb l’avinguda de 
Vidreres.

L’Ajuntament de Lloret ha 
incorporat dos nous bancs en el 
mobiliari públic amb els colors 
de la bandera irisada, emblema 
de la lluita dels col·lectius LGBTI, 
per garantir la plenitud dels seus 
drets com a ciutadania. S’han ins-
tal·lat a l’avinguda de Blanes en la 
seva confluència amb l’avinguda 
de Vidreres i s’han inaugurat en 
un acte públic.

Amb aquesta acció simbòlica 
i transversal, l’Ajuntament de 
Lloret, vol visibilitzar i norma-
litzar les diferents realitats per-
sonals d’identitat, d’expressió de 
gènere o d’orientacions sexuals. 
L’acte es va fer el 28 de juny, Dia 
Internacional de l’Orgull LGB-
TI. Un d’ells pintat amb els co-
lors de la bandera irisada i l’altre 
amb els colors que representen el 
col·lectiu transexual. Finalment 
es va llegir el manifest instituci-
onal de la jornada que ha distri-
buït la Direcció General d’Igual-
tat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, ha dit que “aquest acte és 
una mostra simbòlica del posici-
onament del municipi en l’exi-
gència de respecte cap a totes les 
persones.” I ha afegit que “vo-
lem, amb aquest gest, donar un 
pas endavant per a aconseguir 
una societat més justa.”

L’acte, que va sorgir d’un 
acord de ple, ha comptat amb la 
presència de diversos represen-
tants municipals amb l’objectiu 
de visibilitzar el suport del con-
sistori lloretenc a la diversitat 
sexual.  Així mateix, també ha  
onejat a la façana de l’Ajunta-

ment la bandera amb els colors 
de l’arc de Sant Martí.

HISTÒRIA

El Dia Internacional per 
l’Alliberament LGTBI, conegut 
també com el Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI, se celebra el 
28 de juny o bé el primer dissabte 
posterior a aquesta data. Es com-
memoren els aldarulls de Sto-
newall que van tenir lloc a Nova 
York el 1969, i que es consideren 
que marquen l’inici de l’allibera-
ment homosexual. Van iniciar-se 
arran d’una batuda de la policia 
de Nova York a un local gai del 
barri de Greenwich Village, el 
Bar Stonewall, i va ser el primer 
cop que un nombre significatiu 
d’homosexuals es van oposar a 
què els arrestés la policia.

S’hi va denunciar la vulnera-
ció de drets i la repressió social 
contra les persones LGTBI. Tot i 
que actualment s’ha avançat for-
ça en matèria legislativa arreu 
del món, encara hi ha 73 estats 
on se segueix perseguint i casti-
gant aquest col·lectiu i en 7 d’ells 
se segueix condemnant l’homo-
sexualitat amb la pena de mort. 
Fins i tot on no hi ha persecució 
legal, continua havent-hi perse-
cució social. yy

Dia de l’orgull LGTBI

Acte inaugural dels bancs de Lloret. Foto M.A. Comas

Dia Mundial LGTBI a Blanes. Foto Aj. Blanes

SOCIETAT BLANES - LLORET

Contes de Sant Joan

Trobada de corals

Pintors lloretencs

Petits, i no tant petits, van guadir amb els contes. Foto Yoyo

Actuació de la Unió Lloretenca. Foto M.A. Comas

L’acte inaugural va ser multitudinari. Foto M.A. Comas

L’emblemàtic Templet de Linné 
del Jardí Botànic Marimurtra 
va allotjar la tarda del 24 de juny 
la 16a Festa dels Contes de Sant 
Joan. Organitzada per Amics 
Joan Petit-Nens amb Càncer 

Fundació, es tracta que la canalla 
i la família passin una estona en-
tretinguda, alhora que es recap-
ten diners i es difon informació 
sobre els serveis d’atenció i in-
vestigació que fa la Fundació. yy

Com és tradició des de l’any 
2010, a mitjans de juny se cele-
bra la Trobada de Corals Llore-
tenques. Les nou formacions de 
corals de la vila, tant d’adults 

com d’escolars, s’apleguen a 
l’església parroquial i fan una 
actuació individual més una 
cantada conjunta. La jornada 
va acabar amb un sopar. yy

Un centenar d’artistes exposen 
les seves obres de manera col-
lectiva a la Sala d’Exposicions 
de la Casa de la Cultura de Llo-

ret de Mar fins al 3 d’agost. Es 
poden veure pintures, dibuixos, 
escultures i ceràmiques d’estils 
molt variats. yy

«Els bancs estan situats a 
l’avinguda de Blanes en 
la seva confluència amb 
l’avinguda de Vidreres»
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FESTA MA JOR DE LLORET DE MAR
S A N T A  C R I S T I N A  2 0 1 8

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOCICLETES

Tel. 972 362 655 i 669 446 971

Av. De Les Alegries 63, LLORET DE MAR

Lloret de Mar celebrarà del 14 
al 28 de juliol la Festa Major de 
Santa Cristina. Els actes centrals, 
com és habitual seran el 24 de 
juliol, amb la processó marítima 
a Santa Cristina i el Ball de Plaça i 
la Dansa de Ses Almorratxes. Les 
quatre obreres de Santa Cristina 
2018 són: 

Primera Obrera:
LAIA MIRANDA LLOVERAS
Segona Obrera:
MÒNICA PALAU EXPÒSITO 
Tercera Obrera:
ANNA BÀBIO GUILLEM
Quarta Obrera:
CRISTINA IBORRA REGUERA

PROGRAMA D’ACTES:

DISSABTE 14
XXXVI TORNEIG DE SANTA
CRISTINA DE FUTBOL SALA
LLOC: Pavelló del Molí
Fins al 20 de juliol

NIGHT TRAIL LLORET
HORA: 21.30 h
LLOC: Sortida de l’Oficina de
Turisme de l’avinguda de les
Alegries. Cursa nocturna pels
boscos de Lloret amb dues
distàncies: 8 i 16 km. Més 
informació a wefeeltrailseries.com

AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la Cobla Mediterrània
HORA: 22 h
LLOC: Plaça de l’Església

DIUMENGE 15
BALLADA DE COUNTRY
HORA: 21 h
LLOC: Passeig de Manel Bernat
Acte organitzat per l’Associació
Amics del Country

DIMARTS 17
CINEMA A LA FRESCA:
Rogue One, a Star Wars Story
HORA: 22 h
LLOC: El Puntet

DIMECRES 18
PRODUCCIONS MUSICALS 
PER A LA MAINADA... i més 
grandets. HORA: 18.30 h
LLOC: Pati Biblioteca Infantil

CORREFOC a càrrec de la Colla
de Diables Sa Forcanera
HORA: 22.30 h. Concentració a les 
22 h. LLOC: Plaça de la Vila.

DIJOUS 19
ASSAIG DEL BALL DE PLAÇA 
DE CONCURRÈNCIA POPULAR
HORA: 19.30 h. LLOC: Pati de l’Erol
Assaig destinat als nens que
vulguin ballar el Ball de Plaça
del dia 26.

JOSEP PLA. TERRA, VILA I 
MAR. HORA: 20.30 h
LLOC: Pati Biblioteca Infantil
Recital musicoliterari a càrrec de
Toti Soler i Joan Massotkleiner.

DIVENDRES 20
FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
HORA: de 10 a 20 h
LLOC: Plaça de la Vila

TOT RECORDANT SANTA 
CRISTINA: de 1980 a 1999
HORA: 21 h. LLOC: Teatre de Lloret
Entrada lliure. Podeu recollir la 
vostra entrada el mateix dia 20 de 
juliol de 10 a 14 h al Servei d’Arxiu 
Municipal de Lloret de Mar i de 17 a 
20 h a la taquilla del Teatre de Lloret.

DISSABTE 21
TORNEIG DE PETANCA
HORA: 9 h a 12 h. LLOC: Can 
Sabata. Pistes de petanca.

PLANTADA I CERCAVILA DELS
GEGANTS DE LLORET
HORA: 17 h. LLOC: Passeig de 
Jacint Verdaguer. A les 18 h,
cercavila de gegants pels 
següents carrers de Lloret de Mar: 
carrer de la Vila, plaça de Piferrer, 
carrer de Sant Pere i carrer del 
Torrentó fins a arribar a la plaça
de Pere Torrent. Acte organitzat 
per la Colla Gegantera de Lloret 
i l’Associació de Gegants i 
Capgrossos de Lloret de Mar.

CONCURS DE PESCA 
INFANTIL
HORA: 17 h. LLOC: Port de 
Canyelles. Més informació al 
telèfon 972 368 818

VOGADORS DE MAR OBERT,
d’Albert Esteve. HORA: 18 h
LLOC: Teatre de Lloret Estrena del 
documental que recull el repte 
del sènior masculí del Club de 
Rem Santa Cristina: unir a rem, i 

per primera vegada a la història,
Lloret amb Ciutadella de Menorca.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE. HORA: de 18 a 21 h
LLOC: Piscina Municipal Activitats 
a l’exterior i a l’interior de la 
Piscina, que ajudaran a contribuir 
en l’estudi i tractament d’aquesta 
patologia.

AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la Cobla Jovenívola de
Sabadell. HORA: 22 h
LLOC: Plaça de la Vila

CONCERT, DINS DELS ACTES 
DEL XV CLON FESTIVAL, a 
càrrec de El Último Tributo, banda
tribut a El Último de la Fila
HORA: 22.15 h
LLOC: Passeig de Manel Bernat

CONCERT DE FESTA MAJOR:
Orquestra Maribel
HORA: 12 h de la mitjanit
LLOC: Passeig de Manel Bernat

DIUMENGE 22
SPLASHSLIDE, el tobogan 
infinit. HORA: d’11 a 14 h
LLOC: Avinguda de Pau Casals
Vine a gaudir de l’espectacular
tobogan aquàtic urbà. Més de 
100 metres de diversió. A partir 
dels 4 anys. Totalment gratuït.

TORNEIG D’ESCACS
HORA: 17h a 21 h
LLOC: Plaça de la Vila

IL·LUSIONS SOLIDÀRIES 2.0
HORA: 18.30 h. LLOC: Plaça de 
Germinal Ros. Espectacle de 
màgia a càrrec de Daniel Collado, 
premi mundial de màgia FISM 
2015. Preu de les entrades: 8 € 
anticipades i 10 € a taquilla. 

S’AMORRA JOVE
HORA: 19 h. LLOC: Platja de Lloret, 
davant l’Ajuntament. Regata de 

llaguts en què participaran joves 
d’entre 13 i 17 anys. 

EXPOSICIÓ DE LLAGUTS dels
clubs de rem que participaran
a la regata del s’Amorra Amorra
HORA: Durant tot el dia
LLOC: Passeig Jacint Verdaguer

LORCA IN LOVE
LLOC: Can Saragossa
HORA: 22 h
A càrrec de Quantus Teatre.

DILLUNS 23
PASSADA DELS OBRERS
DE SANTA CRISTINA
HORA: 22 h
LLOC: Pels principals carrers de 
la vila, per anunciar la festa de 
l’endemà. Tot seguit, a la plaça 
de la Vila, sorteig de les posicions 
de sortida de la regata S’Amorra 
Amorra i Toquen a Córrer, de 
concurrència popular. Sardanes a
càrrec de la Cobla Bisbal Jove.

5a EDICIÓ DELS BUCS
D’EL PUNTET EN CONCERT
HORA: 22.30 h
LLOC: Passeig de Manel Bernat
A càrrec de Maria Dolors, 
Rainyday, Tusko’s Revenge i
Bastida (guanyador del concurs
Sonabucs 2017).

DIMARTS 24
DIADA DE SANTA CRISTINA
Jornada de portes obertes als
següents elements del MOLL:
Can Saragossa, Jardins de Santa 
Clotilde, Museu del Mar, Castell 
de Sant Joan i Turó Rodó. A més, 
el pailebot Santa Eulàlia del 
Museu Marítim de Barcelona, en 
motiu del seu centenari visitarà la 
vila per acompanyar la processó 
marítima des de la platja de Lloret 
fins a la de Sant a Cristina.

PASSADA DELS OBRERS DE 
SANTA CRISTINA
HORA: 7.30 h
LLOC: Pels principals carrers
de la vila, per anunciar la sortida
de la processó.

SORTIDA DE LA PROCESSÓ
HORA: 8 h
LLOC: Del temple parroquial fins
a la platja per anar fins a Santa
Cristina per mar. Després del cant
de la Salve, celebració de la regata
de llaguts. S’Amorra Amorra a
la badia de Santa Cristina.

PUJADA EN PROCESSÓ FINS
A L’ERMITA. Missa solemne
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En acabar la regata, al santuari,
amb acompanyament del
cor Alba de Prima, veneració
de sa relíquia i cant dels goigs.

ESTOFAT TRADICIONAL
HORA: A la sortida de la missa
LLOC: Plaça del Pi
Ofert als mariners i a les autoritats 
convidades

TORNADA DE LA PROCESSÓ
HORA: 12 h. LLOC: De Santa 
Cristina fins a la platja de Lloret.
Arribada de la processó al temple
parroquial de Sant Romà. Els 
actes del matí de la diada de 
Santa Cristina són organitzats per 
l’Obreria de Santa Cristina.

44è CREUER S’AMORRA
AMORRA OPEN
HORA: A les 12 del migdia, sortida 
de la tradicional regata a vela fins 
a la platja de Lloret.
LLOC: Davant de la platja
de Santa Cristina.

VISITA GUIADA GRATUÏTA
A CAN FONT
HORA: 18 h. LLOC: Can Font
Visita guiada amb places 
limitades. Cal reserva prèvia. Més
informació al telèfon 972 364 454

BALL DE PLAÇA O DANSA DE 
LES ALMORRATXES, a càrrec 
de les quatre parelles d’obrers de
Santa Cristina. HORA: 19.30 h
LLOC: Plaça de la Vila

AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la cobla Bisbal Jove
HORA: 20 h
LLOC: Plaça de la Vila

DIMECRES 25
DIADA DE SANT JAUME
34è Aniversari del Casal
Municipal de Gent Gran
HORA: 12 h. LLOC: Plaça Pere 
Torrent. Sardanes a càrrec de 
la cobla Flama de Farners. 
Seguidament, agraïment als 
diferents grups d’activitats 
culturals representants del Casal.

A les 17 h, concert de la coral
Tot Cor amb la participació del
grup d’havaneres Es Vano a la

sala polivalent de la Casa de
la Cultura, per celebrar el seu
16è aniversari. Seguidament, 
berenar.

ESPECTACLE INFANTIL
a càrrec de Rikus. HORA: 19 h
LLOC: Plaça de la Vila

AUDICIÓ DE SARDANES a 
càrrec de la Flama de Farners
HORA: 20.30 h
LLOC: Plaça de la Vila

PASSADA DELS OBRERS
DE SANT ELM. HORA: 22 h
LLOC: Pels principals carrers
de la vila per anunciar la festa
de l’endemà.

TRADICIONAL CANTADA 
D’HAVANERES a càrrec dels 
grups Port Bo i Mestre d’Aixa
HORA: d’11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Cremat per a tothom

DIJOUS 26
DIADA DE SANT ELM
Missa de la Confraria de Sant Elm
HORA: 12 h
LLOC: Església parroquial

SORTIDA AMB CREUER PER
FER L’OFRENA D’UNA 
CORONA DE LLORER
HORA: 13 h
LLOC: Platja de Lloret, davant
de l’Ajuntament. La corona de 
llorer és en memòria de les 
persones que van perdre la vida 
a la mar. Acte organitzat per la 
Confraria de Sant Elm i l’Escola de 
Vela del Club Nàutic Lloret.

34è TROFEU SANT ELM
HORA: 13 h. LLOC: Platja de Lloret
1a prova de la regata 
d’embarcacions classe optimist 
per a alumnes de l’escola de vela.

BALL DE PLAÇA O DANSA DE 
LES ALMORRATXES, a càrrec 
de les quatre parelles d’obrers de
Santa Cristina i amb concurrència
popular. HORA: 19.30 h
LLOC: Plaça de la Vila

SARDANES a càrrec de la
cobla La Principal de la Bisbal
HORA: 20 h
LLOC: Plaça de la Vila

CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS a càrrec de la 
Pirotècnia Hermanos Ferrández 
(guanyadors del Concurs 
Internacional de Blanes 2017)
HORA: 22.30 h
LLOC: Badia de Lloret

CONCERT DE FESTA MAJOR a
càrrec de La Principal de la Bisbal
HORA: 23 h. LLOC: Sa Caleta
Concert líric amb formació 
d’orquestra

DIVENDRES 27
FIRA ALIMENTÀRIA I DE
PRODUCTES ARTESANS
HORA: de 10 a 20 h
LLOC: Plaça de la Vila

ESPECTACLE D’ESTIU MINUTE
HORA: 21 h. LLOC: Roca d’en Maig
Espectacle d’humor gestual i
circ per a tots els públics

DISSABTE 28
PROJECCIÓ DEL 
CURTMETRATGE 72%, de Lluís 
Quílez. Amb la participació de 
l’actor lloretenc José García
HORA: 21 h. LLOC: Teatre de Lloret
Entrada gratuïta

SARDANES D’ESTIU a càrrec de
la cobla Vila de la Jonquera
HORA: 22 h. LLOC: Plaça de la Vila

DIUMENGE 29
CINEMA INFANTIL EN CATALÀ
HORA: 17.30  h. LLOC: Teatre
La pista del llac de plata.
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Anton Aubanell a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Geometria amb bombolles de sabó

La nit més curta de l’any

LLORET DE MAR 

Tots hem jugat alguna vega-
da amb bombolles de sabó. Tot 
sembla molt simple, però darrera 
aquestes innocents i divertides 
figures s’hi amaga un formidable 
entramat matemàtic. Es tracta 
d’un àmbit “màgic” on conver-
geixen per un costat components 
recreatius lúdics, que ofereixen 
un gran efecte motivador i, per 
l’altre, la constatació de les pos-
sibilitats que ofereix la matemà-
tica, per explicar, descriure i pre-
dir fenòmens naturals. 

El catedràtic Anton Auba-
nell, que ja va il·lustrar amb un 
munt de secrets del calendari 
una xerrada al Club Marina Ca-
sinet, ara, i per tancar la tempo-

rada, convidà els assistents a ex-
perimentar amb la  “Geometria 
amb bombolles de sabó”. 

La presentació es va dividir 
en dues parts. A la primera, es va 
fer un cop d’ull als precedents i 
al fonament físic que es troba en 
la base del comportament de les 
bombolles, i en la segona part, 
de caràcter més experimental, es 
van proposar activitats concre-
tes  amb figures obtingudes entre 
plaques planes projectables on 
s’hi col·loquen unes petites co-
lumnes metàl·liques, amb figures 
obtingudes sobre estructures po-
lièdriques i amb figures obtingu-
des sobre altres estructures. 

Anton Aubanell, natural de 
Malgrat de Mar, és catedràtic de 
Matemàtiques d’Ensenyament 
Secundari. Més de 30 anys va 
ser professor a l’Institut Sa Pa-
lomera de Blanes però també ho 
va ser de l’Institut Coll i Rodés 

de Lloret, del qual va ser alhora 
el primer director. Els darrers 
vuit anys de vida professional va 
treballar als Serveis Centrals del 
Departament d’Ensenyament 
com a membre del Centre de Re-
cursos per Ensenyar i Aprendre 
Matemàtiques. Durant més de 
vint anys ha estat professor de 
Didàctica de les Matemàtiques 
de la Universitat de Barcelona. 
És membre del Museu de Ma-
temàtiques de Catalunya. Amb 
l’experiència “Geometria amb 
bombolles de sabó” va rebre un 
primer premi europeu a la con-
venció Science on Stage, a Noro-
dwijk (Països Baixos), el 2002. yy

LLORET DE MAR / BLANES

Els Moters de Lloret, junta-
ment amb la Penya Ciclista, van 
portar la Flama del Canigó al 
municipi llortetenc el dissabte 
23 de juny. 

Com a novetat, la Penya Ci-
clista de Lloret va anar a buscar la 
Flama als Pirineus i es va fer una 
foguera a la platja amb la Flama 
del Canigó. 

Any rere any, la Flama s’encén 
al cim del Canigó i s’escampa ar-
reu dels Països Catalans per en-
cendre les foguereres de Sant Joan.

Tot va començar amb la con-
centració de moters a la plaça 
de la Vila (18 h). Mitja hora més 
tard, s’inicià el recorregut de les 
motos per anar fins al passeig de 
Cúllar, on es van concentrar mo-
ters i ciclistes.

En aquest punt es va produir 
la sortida de la Flama del Canigó, 
prèviament recollida per ciclistes 
de Lloret al Pirineu, per anar cap 
a la plaça de la Vila. 

A les 20 h, es va arribar a la 
plaça de la Vila, hi va haver la 
lectura del manifest i l’encesa de 
la foguera a la platja. Es va servir 
coca i cava per a tothom.

L’acte va acabar amb la tra-
dicional audició de sardanes a 
la plaça de la Vila, amb la Cobla 
Mediterrània.

BLANES

A Blanes, el motor organit-
zatiu de la Revetlla de Sant Joan 
són l’Agrupament Escolta i Guia 
Pinya de Rosa i la Colla de Dia-
bles Sa Forcanera, comptant amb 
la col·laboració d’Acció Cultural 
Es Viver, Creu Roja Joventut, 
l’Assemblea Nacional Catalana, 
l’Esbart Joaquim Ruyra, la Co-
lla Gegantera de Blanes i altres 
suports puntuals que també fan 
que la festa sigui més lluida.

Acció Cultural Es Viver va 
lliurar al Comité de Defensa de 
la República de Blanes (CDR)  
La Flameta, un premi simbolic 
a través d’una escultura elabo-
rada per l’artista blanenc Narcís 
Balmanya.

Al llarg de la tarda-nit hi va 
haver nombrosos actes: xocolata-
da, batucada, encesa de la fogue-
ra, sopar popular, balls tradicio-
nals i música per ballar. yy

«Professor a l’Institut 
Sa Palomera de Blanes i 

primer director de l’Institut 
Coll i Rodés de Lloret»

«Els Moters, juntament 
amb la Penya Ciclista, van 
portar la Flama del Canigó 

a Lloret»

«A Blanes hi va haver 
xocolatada, batucada, 

encesa de la foguera, sopar 
popular, balls tradicionals, 

música per ballar…»

«“Geometria amb 
bombolles de sabó” va 
rebre un primer premi 
europeu a la convenció 

Science on Stage de l’any 
2002»

Lliurament de la Flameta a Blanes. Foto Yoyo

Foguera a la platja de Lloret. Foto M.A. Comas
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Blanes aprova finalment els Pressupostos 
Municipals 2018 

BLANES

Després de mesos de contac-
tes i negociacions, el 20 de juny, 
en un ple extraordinari, l’Ajun-
tament de Blanes ha aprovat els 
pressupostos 2018, una aprova-
ció que hauria d’haver arribat el 
desembre passat; és a dir, fa més 
de sis mesos. En els plens d’abril 
i maig, el PSC ho havia previst 
a l’ordre del dia, però a darrera 
hora el punt es va retirar perquè 
no hi havia prou majoria per tirar 
els números endavant.

Aquest juny, l’equip de go-
vern del PSC (4 dels 21 regidors 
del plenari) ha comptat amb el 
recolzament del PDeCAT, ERC 
i PP, un total d’11 vots,  mentre 
que ICV-EUiA, C’s, Batega per 
Blanes i la CUP (10 vots) hi han 
votat en contra.

En relació al 2017, el més 
destacat del nou pressupost pre-
sentat pel tinent d’alcalde Ni-
colás Laguna és l’augment fins 
als 53 M€, davant dels 46 M€ del 
pressupost de l’any passat. És a 
dir, els números aprovats aquest 
juny s’incrementen en 7 MEUR. 

Una part d’aquest increment 
revertirà en millorar les políti-
ques d’acció a la ciutadania, en 
especial en les partides relaciona-
des amb els Serveis Socials, que 
han augmentat en gairebé el 33% 
respecte al 2017 per cobrir neces-
sitats d’habitatge, assistència do-
miciliària, atenció a la dona, etc. 
També s’han inclòs diverses mi-
llores en el capítol 1 del personal 
que treballa a l’Ajuntament. 

ERC, la darrera formació 
que va arribar a un acord amb 
el PSC, ha basat el pacte en 15 
punts, segons explica el seu 
portaveu Àngel Canosa, “no 
importa el qui i el com, el més 
important és el poble”. Canosa 
recordava que els 15 punts són 
d’obligat compliment del govern 
local, “El primer de desembre hi 
ha d’haver pisos per emergènci-
es socials o el mes de desembre 
s’han de presentar els pressupos-
tos del 2019”.

Joaquim Torrecillas del PDe-
CAT, va utilitzar un símil futbo-
lístic per remarcar que Blanes 
necessita un pressupost aprovat 
“Johan Cruyff, afirmava que els 
diners havien d’estar al camp i 
no al banc. Blanes necessita que 
els diners estiguin al carrer i no 
als bancs i, per això, cal disposar 
d’un pressupost”.

Torrecillas recordava que cal 
executar molts pactes amb els 
treballadors municipals, s’ha de 

buscar solucions als problemes 
amb la sorra, “unes actuacions 
que ha de pagar Madrid i no 
nosaltres”. De cara a la propera 
Festa Major, va recordar que cal 
la protecció acústica adequada 
per evitar problemes com els del 
2017. En relació als sis dies de 
focs, Torrecillas recorda que hi 
ha sis dies “per quadrar el calen-
dari. Cal una posició definitiva, 
però, per sobre de tot, que tots els 
dies de focs, siguin els que siguin, 
la qualitat estigui garantida”.

ERC i PDeCAT havien for-
mat part del Govern local fins 
que la situació política va tren-
car el pacte a finals del 2017.

Salvador Tordera del PPC, 
que col·labora amb el govern des 
de principi del mandat, donava 
algunes de les raons del seu sí al 
pressupost 2018. “Vam aprovar 
les ordenances i el sostre de des-
pesa i això ja era un primer pas. 
El que hem negociat ha estat se-
gons el nostre programa”.

El nou pressupost contempla un 
sensible augment en les inversions: 
enguany seran de 5.659.000 €, i en 
canvi al 2017 van ser de 1.350.000 €. 
La partida més destacada es des-
tinarà a renovar l’enllumenat pú-
blic, amb 3.745.000 €, una millora 
que es cobrirà a través d’un crèdit 
de l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia (IDAE) de 3,74 
M€ a retornar sense interessos.

VOTS EN CONTRA

Dolors Rubio (ICV-EUiA) va 
parlar durant el debat de situació 
anòmala “perquè el pressupost 
arriba amb sis mesos de retard”. 
Pel que fa als pactes amb els tre-
balladors, “són per recuperar 
drets perduts, no millores”. Tam-
bé va recordar que en sis mesos, 
“no hi haurà temps d’executar-lo, 
bona prova són els nombrosos 
romanents del 2017”. 

Sergio Atalaya de Cs, que va 
negociar un acord fins el mateix 
dia del ple de maig, assegurava 

que “no ho podem aprovar per-
què no tenim confiança en el go-
vern. El 2016 ja ens va fallar”.

Jordi Urgell, que va acusar 
ERC d’anar al darrera de Cs, va 
assegurar que l’acord “és un bri-
dis al sol”.

Joan Rota de la CUP va fer 
autocrítica. “No hem estat capa-
ços d’atreure al govern amb pro-
postes que ara hi són gràcies a 
ERC, un partit que ha aconseguit 
millorar el nivell social d’aquests 
números”. 

En el que tothom va estar 
d’acord, favorables i contraris als 
números, va ser en la capacitat de 
treball i voluntat per parlar del re-
gidor d’Hisenda, Nicolàs Laguna.

INVERSIONS

Una setmana després del ple 
extraordinari, es va fer l’ordinari 
de juny. Aprofitant el romanent de 
tresoreria positiu del 2017, es va 
modificar el pressupost vigent i es 
van incloure diverses inversions: 
pressupostos participats, enderroc 
de les graderies de l’antic camp de 
futbol, millores al passeig i l’enllu-
menat, creació d’un skate parc i 
rehabilitació dels antic habitatges 
dels Mestres, unes obres valorades 
en 625.000 euros.

Per manca de suport polític, 
el govern va retirar el projecte de 
remodelació de la plaça dels Dies 
Feiners, valorat en 630. 000 euros. yy

«El pressupost 2018 és 7 
MEUR superior al de l’any 

passat»

«El govern del PSC 
ha comptat amb el 

recolzament del PDeCAT, 
ERC i PP, un total d’11 vots»

El pressupost 2018 va rebre 11 vots afirmatius. Foto Yoyo
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FESTA MA JOR DE BLANES
S A N T A  A N N A  2 0 1 8

Cartell de les festes de Santa Anna 2018

L’escriptora blanenca Alba Saskia serà la pregonera de la Festa Major de Blanes 2018. 

El cicle festiu de Blanes se cele-
brarà del 21 al 28 de juliol i compta 
amb 207.000 € de pressupost. 

L‘inici de la Festa Major serà el 
dissabte 21 de juliol amb l‘escrip-
tora blanenca Alba Saskia, que serà 
la pregonera d‘enguany. L’alcal-
de Mario Ros ha destacat que te-
nia clar que “tocava a una dona“ 
fer el pregó i quan li van propo-
sar el nom de Saskia va conside-
rar que era la figura “ideal”. La fina-
lista del premi Planeta s‘ha mostrat 
“sorpresa i satisfeta” per l‘oferta i 
ha avançat que el pregó serà una 
cosa molt senzilla“ però a la vega-
da “molt sensorial“. 

La Festa Major, inclou la 48a 
edició del Concurs Internacional 

de Focs d‘Artifici de la Costa Brava. 
Enguany hi haurà 6 dies de focs, 
un més que l’any passat del 21 al 
26 de juliol. Segons Ros, el gran 
objectiu de la comissió tècnica ha 
estat, “que l’espectacle dels sis dies 
sigui de gran qualitat”.

El programa de la Festa Major 
de Santa Anna inclou un ample 
ventall d’actuacions per a tot tipus 
de públic, que combinen propos-
tes professionals i a càrrec d’enti-
tats blanenques. Totes elles tenen 
un nexe comú: estan avalades pel 
prestigi i la qualitat dels especta-
cles que oferiran, configurant tot 
plegat una festa molt equilibrada. 

Hi haurà 7 escenaris principals: 
l’Escenari Festa Major a la plaça dels 
Dies Feiners; l’Escenari Ensorra’t, el 
Festival de Música Jove –del 21 al 
25 de juliol; l’Escenari Infantil al Pas-
seig Pau Casals i el Teatre de Blanes. 
Els tres restants estan regentats per 

entitats: l’Associació Cultural Joan 
Comorera (a l’antic camp de fut-
bol), el Korre que Token Fest 18 (a 
la plaça d’Espanya) amb l’Esbart Jo-
aquim Ruyra; i la Casa de Andalu-
cía, a la plaça dels Països Catalans.

Després dels problemes que hi 
va haver ara fa un any per tirar en-
davant l’Ensorra’t arran de la de-
núncia d’un veí que va acabar al 
jutjat, aquest any hi ha hagut nom-
broses reunions i es prendran tota 
mena de mesures per controlar el 
soroll i garantir la seguretat de l’es-
deveniment. 

Tancant programa, el divendres 
27, hi haurà un acte públic al Tea-
tre de Blanes per conèixer el Vere-
dicte del Concurs de Focs i el dis-
sabte 28 de juliol, l’Aplec de l’Amor 
a Cala Bona amb un concert noc-
turn de La Selva Big Band, que to-
carà un complet repertori del mí-
tic grup Beatles. yy

«El concurs de focs 
començarà el dissabte 21 de 
juliol i acabarà el dijous 26»
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L I M P I E Z A S

A N D

ESCENARIS FESTA MAJOR
ESCENARI FESTA MAJOR
Pl. dels Dies Feiners

ESCENARI ENSORRA’T
Pg. de Mar (davant de la Formiga)

ASSOCIACIÓ CULTURAL
JOAN COMORERA
Dins l’antic camp de futbol

ESCENARI KORRE QUE TOKEN
FEST 18
Pl. d’Espanya

TEATRE DE BLANES
C. Ample, 26

ESCENARI INFANTIL
Pg. Pau Casals
(Monument al Frare)

ESCENARI CASA DE 
ANDALUCÍA
Pl. dels Països Catalans 

LA PRÈVIA DE LA FESTA
FIRA D’ATRACCIONS
Del 13 al 26 (Zona Pins)
Del 13 al 29 (Pg. de Mar)

DISSABTE 14
22 h - Associació Cultural Joan 
Comorera
FESTA ROIG
• Rap Prodi
• Cyan Bloodbane
• La Revuelta

DIVENDRES 20
19.30 h - Plaça Verge Maria
TALLER DE CASTELLS PER A LA 
CANALLA a càrrec dels Castellers 
de l’Alt Maresme

19.30 h - Plaça dels Dies Feiners
50 ANIVERSARI ASPRONIS

20.30 h - Plaça Verge Maria
ASSAIG OBERT DE CASTELLS, 
a càrrec dels Castellers de l’Alt 
Maresme

21 h - Escenari Casa de Andalucía
MÚSICA AMB SEBAS RIDER

22 h - Escenari Korre que Token
BIG BAND DE L’ESCOLA DE
MÚSICA COL·LEGI SANTA 
MARIA

DISSABTE 21
19 h - Casa de Andalucía
MASTER ZUMBA FITNESS
amb Rafa López Escenari

19.30 h - Plaça dels Dies Feiners
PREGÓ DE FESTA MAJOR i 
lliurament Trofeu Focs Vila de 
Blanes 2017 Pirotècnia - Fuegos 
Artificiales Hermanos Ferrández, SL

21h - Associació Cultural Joan 
Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, música 
i mojitos cubans a càrrec de 
l’Associació Sóc de Cuba Soy Popular

22.30 h - 48è CONCURS 
INTERNACIONAL DE FOCS 
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA 
PIROTÈCNIA CABALLER FX-
GLOBAL FOC,SL (Moncada-
València)

23.15 h - Escenari Festa Major
CONCERT AMB EL GRUP
LOS 80 PRINCIPALES

23.15 h - Escenari Ensorra’t
Concert amb els grups:
• DOBLE MALTA
• GARRAPATEROS
• OVERDOSE

23.15 h - Escenari Korre que Token
Concerts amb els grups:
• LA REVUELTA
• MITAGO

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL de 
la Casa de Andalucía de Blanes

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DEL GRUP KINDALÉ

DIUMENGE 22
10 h - Club Billar Blanes i Casal 
Benet Ribas XVI TROFEU FESTA 
MAJOR DE BILLAR

11 h - Plaça d’Espanya
CONCERT DE GRALLES a càrrec 
dels grallers i tabalers dels Castellers 
de l’Alt Maresme els Maduixots.

11.30 h - CERCAVILA CASTELLERA. 
Recorregut: sortida de plaça 
d’Espanya, c. Ample, c. Raval fins a 
la plaça de la Verge Maria

12 h - Plaça de la Verge Maria
DIADA CASTELLERA amb els
Castellers de l’Alt Maresme i
els Tirallongues de Manresa

19 h - Passeig Pau Casals SARDANES 
a càrrec de la cobla Bisbal Jove

19 h - Escenari Korre que Token
ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE 
DANSA DE L’ESBART JOAQUIM 
RUYRA

19 h - Escenari Casa de Andalucía
DANSA ORIENTAL I BOLLYWOOD

19.30 h - CERCAVILA MANAIES 
IUNIORES, en honor a la seva 
patrona Santa Anna. Recorregut: 
Sortida de l’Arc dels Copatrons, c. 
Ample, plaça Solidaritat, Rambla 
Joaquim Ruyra, c. Muralla, pg. 
de Dintre, pg. de Mar fins al 
monument a la Sardana

19.30 h - Teatre de Blanes
ESPECTACLE DE MÀGIA: 
ENCHANTÉE MELANIE.
Preu: 5 €. Entrades anticipades al 
web: www.teatredelacostabravasud.
cat i a la taquilla del Teatre 1 h abans 
de l’inici de l’espectacle.

21 h - Associació Cultural Joan 
Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, música 
i mojitos cubans, a càrrec de 
l’Associació Sóc de Cuba Soy Popular

22.30 h - PIROTÈCNIA PYROITALY, 
SNC (Cavriago- Itàlia)

23.15 h - Escenari Festa Major
CONCERT FLUOR PARTY
amb DJ Adrià Ortega

23.15 h - Escenari Ensorra’t
Concert amb els grups:
• PURPLE ROCKETS
• 3 DE PEGO
• SERIAL KILLERZ

23.15 h - Escenari Korre que Token
Concert amb els grups:
• MARC SERRATS I CARLES 

BELDA “DOS PARDALETS”
• JOAN REIG “TREBALL EN 
SOLITARI”

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL 
de la Casa de Andalucía de Blanes i 
Percussió Yunque

23.30 h - GRAN CORREFOC a 
càrrec de la Colla de Diables Sa 
Forcanera de Blanes. Recorregut: 
Arc dels Copatrons, passant
pels carrers Ample, Raval, Petit de 
Raval, pl. Sagrada Família, Salut, 
Ample fins a plaça Solidaritat, rbla. 
Joaquim Ruyra, c. Valls, c. Ample, c. 
Nou i plaça de l’Església.

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DE LUIS FLORES

DILLUNS 23
18 h - Escenari Infantil CONCURS 
DE DIBUIX de la Colla Gegantera

18.30 h - Escenari Infantil. JOCS 
GEGANTS a càrrec de Diverfesta

21 h - Associació Cultural Joan 
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Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, música 
i mojitos cubans, a càrrec de 
l’Associació Sóc de Cuba Soy Popular

22.30 h - PIROTÈCNIA LA 
PIROTÈCNICA, SAGL
(Ascona-Suïssa)

23.15 h - Escenari Festa Major
ESPECTACLE DE DANSA 
TRADICIONAL AMB L’ESBART 
JOAQUIM RUYRA

23.15 h - Escenari Ensorra’t
Concert amb els grups:
• DSKARRILA
• SR OCA
• SARA HEBE

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL de 
la Casa de Andalucía de Blanes

23.30 h - Escenari Casa de 
Andalucía. DANSA ORIENTAL I 
BOLLYWOOD

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DE JAVIER GINÉS

DIMARTS 24
18.30 h - Escenari Infantil 
FESTA HOLI infantil amb Els 
Atrapasomnis

19 h - Escenari Casa de Andalucía
MASTERCLASS DE BALLS DE 
SALÓ amb Àngel

21 h - Associació Cultural Joan 
Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, 
música i mojitos cubans, a càrrec 
de l’Associació Sóc de Cuba Soy 
Popular

22.30 h - PIROTÈCNIA FUEGOS 
ARTIFICIALES HERMANOS
FERRÁNDEZ, SL (Beniel-Múrcia)

23.15 h - Escenari Festa Major
CONCERT AMB BIFLATS

23.15 h - Escenari Ensorra’t
Concert amb els grups:
• SLAVEDOWN
• BLOWFUSE
• CRIM

23.15 h - Escenari Korre que Token

CONCERT AMB ELS GRUP RIU 
“DELTA 22”

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL 
de la Casa de Andalucía de Blanes i 
percussió Yunque.

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DEL GRUP: 
D’RUMBAOS

DIMECRES 25
11 h - Hospital - Asil de Sant Jaume
MISSA

12 h - Hospital - Asil de Sant Jaume
CONCERT, SARDANES I BALL 
DE CAPGROSSOS

18.30 h - Escenari Infantil
ANIMACIÓ INFANTIL i Festa de 
l’Escuma amb ELS ATRAPASOMNIS 
“A RITME D’ESCUMA”

21 h - Associació Cultural Joan 
Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, música 
i mojitos cubans, a càrrec de 
l’Associació Sóc de Cuba Soy Popular

22.30 h - PIROTÈCNIA XARAIVA, 
SL (Verin-Ourense)

23.15 h - Escenari Festa Major
Concert amb el grup de versions
LA BANDA DEL COCHE ROJO

23.15 h - Escenari Ensorra’t
Concert amb els grups:
• CAN CANALLA
• ROBA ESTESA
• SWINGROWERS

23.15 h - Escenari Korre que Token
Concert amb els grups:
• BALKAN PARADISE ORCHESTRA
• ELS TAMBORIUS

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL de 
la Casa de Andalucía de Blanes

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA 
FLAMENCA ISABELITA 
MÁRQUEZ

DIJOUS 26 - SANTA ANNA
11.45 h - Ajuntament de Blanes
SORTIDA DE LA COMITIVA 
OFICIAL

12 h - Parròquia de Santa Maria
OFICI SOLEMNE

13.30 h - Pg. de Dintre
BALL DE MORRATXES I 
SARDANES AMB L’ESBART
JOAQUIM RUYRA I LA COBLA 
LA FLAMA DE FARNERS

19 h - Pl. dels Dies Feiners
CONCERT A CÀRREC DE 
L’ORQUESTRA SELVATANA

19 h - Pg. Pau Casals
SARDANES a càrrec de la cobla
La Flama de Farners

20.30 h - PILAR CAMINAT
A càrrec dels Castellers de l’Alt 
Maresme. Recorregut: des de c. 
Nou fins a les escales de l’Església.

21 h - Associació Cultural Joan 

Comorera. AMENITZACIÓ 
CUBANA DIVERSA, música 
i mojitos cubans,a càrrec de 
l’Associació Sóc de Cuba Soy 
Popular

22.30 h - PIROTÈCNIA PARENTE 
FIREWORKS, SRL (Melara-Itàlia)

23.15 h - Escenari Festa Major
NIT DE BALL a càrrec de 
l’Orquestra Selvatana

23.15 h - Escenari Korre que Token
CONCERT AMB EL GRUP 
PASTORETS ROCK

23.15 h - Escenari Casa de 
Andalucía. QUADRES DE BALL 
de la Casa de Andalucía de Blanes i 
percussió Yunque

00 h - Escenari Casa de Andalucía
ACTUACIÓ DE BRENDA 
DELGADO

DIVENDRES 27
19 h - Teatre de Blanes
ACTE PÚBLIC DEL VEREDICTE 
DEL 48è CONCURS  
INTERNACIONAL DE FOCS 
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA

23.15 h - Escenari Korre que Token
CONCERT AMB LA VBELLA 
BANDA

DISSABTE 28
L’APLEC DE L’AMOR A CALA 
BONA
Servei de carrilet: Anada de 17.30 
a 21.30 h. Tornada de 23 a 00.15 h 
(cada 30 minuts). Preu 3-4€

18 h - SARDANES amb la Banda-
Cobla del Col· legi Sta. Maria

19 h - MISSA A L’ERMITA DE 
SANT FRANCESC
A continuació, tradicional 
copa de cava.

22 h - CONCERT AMB LA SELVA 
BIG BAND “BEATLES PER 
SEMPRE”
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Ja podeu fer les reserves
per les nits d’havaneres! Tel. 972 33 49 13

LES MILLORS NITS D’HAVANERES

12 de juliol: Reacoblats
2 d’agost: Boira
16 d’agost: Son de l’Havana

20 de juliol: Les Anxovetes
9 d’agost: Peix Fregit
23 d’agost: Port Bo

Premis als millors treballs 
de recerca

25è aniversari

BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha 
premiat els millors treballs de re-
cerca del curs 2017-18.

Els treballs de recerca són una 
activitat d’investigació que han 
de realitzar els alumnes de batxi-
llerat i que s’han d’iniciar prefe-
rentment durant el primer curs, 
per presentar-lo obligatòriament 
al segon curs. Cada estudiant tria 
la matèria sobre la qual vol treba-
llar i realitza la recerca comptant 
amb el suport i guiatge d’un tu-
tor que l’ajuda. Aquest curs 2017-
2018 hi ha hagut uns 500 alumnes 
que han cursat estudis de batxi-
llerat a Blanes. 

Durant l’acte s’han lliurat en 
total 2.400 € en premis als dos 
millors treballs de cadascun dels 

tres centres públics de secundà-
ria del municipi. Se n’han encar-
regat d’escollir-los els docents de 
cada institut, que han triat un 

primer premi i un segon premi 
dotats respectivament amb 500 € 
i 300 €, acompanyats d’un diplo-
ma acreditatiu. yy

LLORET DE MAR

El Col·legi Immaculada Con-
cepció de Lloret de Mar ha cele-
brat el 25è aniversari de l’edifici 
Emilie de Villeneuve, que en els 
últims 25 anys ha acollit més de 
1.500 infants a les seva aules.

El Col·legi va ser fundat el 1903 
per les Germanes Blaves, congre-
gació que fou fundada per santa 
Jeanne Émilie de Villeneuve a Cas-
tres (França). Es tracta d’un centre 
d’ensenyament que acull alumnes 
des de P3 a 2n de Batxillerat. 

La celebració del 25è aniver-
sari de l’edifici Emilie de Vi-
lleneuve comptà amb activitats 
lúdiques i festives per a l’alum-
nat, les famílies i el professorat. 
Hi va haver paradetes amb acti-
vitats per als infants, concerts 
musicals i balls a càrrec dels 
alumnes, rua de gegants, un DJ, 
sopar de germanor i, finalment, 
es van bufar les espelmes com-
memoratives dels 25 anys.

La jornada es va plantejar 
com un dia d’agraïment a la 

Congregació de les Germanes 
Blaves que fa 115 anys que van 
iniciar el seu projecte educa-
tiu a Lloret de Mar. Per això, es 
van obrir les portes de l’escola 
perquè, carregats d’emocions, 
nostàlgia, records i vivències, la 
congregació, alumnes i exalum-
nes, famílies actuals i de pro-
mocions anteriors, professorat, 
personal d’administració i ser-
veis i amics i amigues, trobessin 
un moment i un espai per cele-
brar i compartir l’aniversari. yy

INSTITUT 1r PREMI  (500 €) 2n PREMI  (300 €) TÍTOL TREBALL DE RECERCA
S’AGULLA JAN QUELDRA Una espècie de poliquet a Madagascar 

S’AGULLA ISABEL GÀLVEZ Gemini. Trencant tòpics 

SA PALOMERA LUZMILA FERRARI Les flors de bach; una cura a les emocions 
SA PALOMERA PAULA COLL El camí que recorrem 
SERRALLARGA CARLOTA PUIG La geologia de Sa Palomera 
SERRALLARGA LINA ACEVEDO Som el que mengem

Guanyadors amb els directors dels 3 instituts. Foto Aj. Blanes

Festa grossa al pati de l’escola. Foto Immaculada Concepció
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Blanes reclama unes pensions dignes
BLANES

Convocada amb el lema  ‘Per 
unes pensions dignes!’ i organit-
zada per l’Ajuntament de Blanes, 
el 30 de juny s’ha celebrat la pri-
mera mobilització unitària que 
s’ha fet a Catalunya, ja que ha 
comptat amb el recolzament de 
totes les forces polítiques amb 
representació al consistori, així 
com dels principals sindicats al 
municipi. 

La manifestació va sortir des 
de davant l’edifici de l’Ajunta-
ment de Blanes, encapçalada per 
una pancarta on es podia llegir 
el lema amb què s’ha convocat: 
“Per unes pensions dignes!”. Es 
van encarregar de dur la pancarta 
gent gran del municipi, en especi-
al membres de les dues entitats de 
referència que hi ha a la vila: l’As-
sociació de Pensionistes i Jubilats 
del Casal Benet Ribas i l’Associ-
ació de Prejubilats i Pensionistes 
de la Casa del Mar. 

Darrera d’ells i elles, s’han 
situat representants de tots els 
partits polítics de l’arc plenari: 
PSC, ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, 
C’s, Batega per Blanes, CUP i PP, 
així com dels principals sindicats 
que també han recolzat explíci-
tament la mobilització: CCOO, 
UGT, CSIF i USOC. La mani-

festació va fer un breu recorre-
gut pel centre del municipi fins 
arribar al Banc dels Músics del 
passeig de mar, on l’actor i direc-
tor teatral, Pere Box, va llegir el 
manifest unitari. 

El manifest començava re-
cordant que la pensió pública 
és un dret -tal com ho recull la 

constitució espanyola en el seu 
article 50-, així com que és una 
obligació de l’Estat espanyol vet-
llar pels drets de la ciutadania, 
especialment pels de les perso-
nes més vulnerables. També s’ha 
remarcat que els drets s’han de 
garantir en l’àmbit públic, ja que 
derivar-ho al sector privat supo-
sa que deixen de ser uns drets. 

En aquesta mateixa línia, s’ha 
constatat que durant els darrers 
anys s’està assistint a un deterio-
rament de les pensions públiques, 
així com a una pèrdua del seu po-
der adquisitiu. Noves mesures 
com el factor de la sostenibilitat, 
s’ha explicat que ja avancen un 
futur increment de les retallades 
de les pensions, per ampliar el 

negoci  dels fons de pensions pri-
vats sobre la base de la degrada-
ció del sistema públic. 

Per aquest motiu, s’ha remar-
cat que “estem vivint una situació 
d’alarma social pel perill que cor-
re un dels pilars fonamentals de la 
nostra societat, un eix de solidari-
tat intergeneracional i interterri-
torial. Les pensions públiques no 
tan sols són un dret, un símbol de 
progrés i  una conquesta demo-
cràtica. Suposen una protecció 
per a milers de famílies i per al fu-
tur de les properes generacions”. 

D’altra banda, al manifest 
també s’hi recull que hi ha mi-
lions de persones que van donar 
molts anys de la seva vida per 
produir riquesa per a d’altres i ara 
en canvi  es veuen en la misèria.

El manifest conclou instant al 
govern i al Congrés dels Diputats 
perquè promoguin “una reforma 
de la constitució espanyola que 
inclogui la prohibició expres-
sa que qualsevol govern, actual 
o futur, pugui tocar, retallar o 
privatitzar  total o parcialment 
el sistema públic de pensions”. 
Finalment, també fa un adverti-
ment: “Tocar les pensions és cre-
uar la línia vermella que no hem 
de permetre”. yy

Pas de la manifestació pel carrer Ample. Foto Yoyo
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Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols

Blanes passa del blau al blanc

Presenten els còctels “Delamar” i “La Bella Dolores”

BLANES

Les 1.300 places d’aparcament 
que hi ha entre els antics pave-
llons i camps de futbol, aquest 
estiu, són gratuïtes.

Aquests darrers cinc anys 
(2013-2017) ha estat una zona 
blava gestionada per SABA entre 
el 15 de juny i el 15 de setembre. 
Per tant, des del 16 de setembre de 

l’any passat, les places ja havien 
quedat lliures de pagament.

L’any 2013, quan es va posar 
en marxa la zona blava, l’em-
presa concessionària va invertir 
275.000 € per aplanar i igualar 
el sòl, asfaltar tot l’espai, pintar 
les places i millorar les entrades 
i sortides per als vehicles. Poste-
riorment també s’hi va afegir un 
grau més de seguretat a l’instal-
lar il·luminació en tot el recinte.

PLA DE MOBILITAT

Tot i que es van retirar les mà-
quines expenedores de tiquets i 
que l’Ajuntament de Blanes va ins-
tal·lar uns cartells on s’informava 
que la zona havia passat a ser gra-
tuïta, lliure de pagament, quedava 
pendent prendre una decisió res-

pecte què s’hi volia fer. Finalment, 
es va anunciar que es vincularia a 
l’estudi del Pla de Mobilitat que es 
vol fer arreu del municipi. 

Algunes propostes són que 
quedin definitivament alliberades, 
com havia estat fins al 2013; que 
tornin a ser de pagament amb ex-
plotació municipal amb uns preus 
més tous o bé que es regularitzi 
temporalment l’aparcament amb 
discs horaris per promoure la ro-
tació dels vehicles, entre d’altres 
possibilitats. Mentre no es pren la 
decisió definitiva, doncs, s’ha cre-
gut convenient que quedi deguda-

ment senyalitzada la gratuïtat de 
totes aquestes places.

Aquesta és una zona molt ben 
situada i que permet arribar ca-
minant al centre del poble, platja, 
zona turística...El cap de setmana 
de la revetlla de Sant Joan, l’apar-
cament es va omplir de gom a 
gom, una situació que es repetirà 
tot aquest juliol i agost. 

Els treballs per esborrar l’anti-
ga senyalització i pintat de color 
blanc han suposat un cost aproxi-
mat d’uns 20.000 euros. yy

LLORET DE MAR

 Coincidint amb la Fira dels 
Americanos, (més info a la pàg. 
23) a Lloret de Mar s‘ha escrit 
un nou capítol de la història del 
còctel. L‘esdeveniment que s’ha 
organitzat volia retre home-
natge als lloretencs Constantí 
Ribalaigua Vert, “Constante” 
(1888-1952), propietari del fa-
mós Floridita de l‘Havana, i Mi-
quel Boadas Parera (1895-1967), 
creador del Bar Boadas a Barce-
lona, tots dos pioners mundials 
en l‘art de la cocteleria. El resul-
tat del seu mestratge ha servit a 
les generacions posteriors com 
a il·lustració dels més profunds 
coneixements de les barreges, 
de les habilitats i destreses en 
elaborar unes de les millors 
amalgames de sabor, aroma i 
color que el món ha conegut, 
com el Daiquirí.

Es va fer la presentació mundial 
de dos còctels:

- DELAMAR. Dedicat a les arrels 
cubanes del reconegut establi-
ment hoteler. Ingredients: 45 ml, 
rom 3 anys, 22 ml, Licor 43, 7 ml, 
vi de xerès olorós, 15 ml, suc de 
llima, 30 ml, suc de pinya i gel.

- LA BELLA DOLORES. Dedicat 
a la popular sarsuela lloretenca vin-
culada a l’època dels Americanos.  
Ingredients: cogombre picat, 45 ml. 
de ginebra, 15 ml, d’orujo d’herbes, 
15 ml, de suc de llima, 15 ml, d’al-
mívar, 3 gotes de solució salina. Gel 
batut i servit amb doble filtrat. 

Les creacions -en directe- van 
anar a càrrec del reconegut bar-
tender cubà - nordamericà Julio 
Cabrera del The Regent Cocktail 
Club de Miami. 

Altres actes:

- Presentació del llibre de 
còctels “Els nostres còctels i els 
seus orígens” que fa referència als 
còctels Delamar i Bella Dolores, i 
tres còctels destacats i vinculats a 
Lloret: El Frozen Daiquirí i el He-
mingway Special de Constante i 
el Lloretenc, creat per Boadas en 
homenatge a la seva terra.

També hi va haver:
- Xerrada per als alumnes del 

grau de Hostaleria de l’Institut 
Coll i Rodés i del PFI-PTT Lloret.

- Presentació de la proposta 
“Lloret de Mar, capital del còctel” 
a polítics, empresaris i agremiats 
del sector.

- Màster Class al Gremi de Bars 
i Restaurants de Lloret de Mar. yy

«El futur de la zona es 
vincularà a l’estudi del Pla 
de Mobilitat que es vol fer 

arreu del municipi»

«És una zona molt ben 
situada i que permet 

arribar caminant al centre 
del poble, platja, zona 

turística...»
Més de 1.000 places de lliure accés. Foto Yoyo

Confecció d’un dels còctels. Foto M.A. Comas
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Bacteri de la meningitis

Ballada de la revetlla de Sant Joan. Foto M.A. Comas

Mort per meningitis

92a edició de Sardanes a Lloret

LLORET DE MAR 

Un adolescent de 13 anys de 
Lloret de Mar ha mort a l‘Hospital 
Trueta de Girona per una menin-
gitis. Fonts de Salut informen que 
la malaltia meningocòccica va te-
nir una evolució “fulminant”.

Segons informa el Canal Salut, 
la meningitis o malaltia meningo-
còccica és una malaltia infecciosa 
greu causada per un bacteri ano-
menat meningococ. Se‘n produei-
xen casos durant tot l‘any, però de 
manera més freqüent durant els 

mesos d‘hivern i primavera.  

El secretari de Salut Pública, 
Joan Guix, ha explicat que el nen 
de 13 anys mort per meningitis 
portava les vacunes sistemàtiques 
al dia. Guix ha especificat que des 
de Salut Pública s‘ha identificat 
tots els contactes per administrar 
tractament preventiu i s‘ha fet 
una xerrada a l‘Institut per infor-
mar els familiars i aclarir dubtes 
als qui hi hagin pogut estar en 
contacte. Guix ha especificat que 
es tracte d‘un cas‚ “lamentable 
però aïllat” i no ha pogut aclarir 
quin tipus de meningitis és, ja 
que encara s‘estan duent a terme 
les analítiques més acurades. “És 
complex a vegades poder arribar 
al nom i cognom i DNI del micro-
organisme”, ha dit el secretari de 
Salut Pública.

El doctor Josep Marès, col·la-
borador de La Marina, precisa-
ment parlava d’aquesta malaltia 
en el número de juny.  yy

LLORET DE MAR 

La Cobla Foment del Mont-
grí va obrir la nova temporada 
de Sardanes a Lloret les nits 
d’estiu. Tot i que l’escenari ha-
bitual el trobem a la plaça de la 
Vila, la primera audició es va fer 
a la plaça de l’Església, amb mo-
tiu de la Fira dels Americanos, 
que se celebrava al passeig Ver-
daguer i la plaça de la Vila.

El regidor de Cultura, Al-
bert Robert, apunta que, “el més 
important del cicle és mantenir 
i fomentar una tradició molt ar-
relada a Catalunya”.

Entre totes les sessions 
d’aquesta temporada, cal des-
tacar la interpretació del dia 11 
d’agost de la sardana Lali, de 
Ricard Viladesau. S’ha fet en 
memòria d’una veïna del mu-
nicipi, Maria Eulàlia Pou Mar-
l`ws, que va morir el passat mes 
de febrer. A més, el 18 d’agost 
s’estrenarà Enrocat a Lloret, de 
Jaume Cristau. Aquesta peça 
està dedicada a Jordi Rocas, que 

aquest any ha rebut el guardó Sa 
Gavina per la seva dedicació a 
la cultura lloretenca i en parti-
cular a fomentar i treballar pel 
sardanisme a Lloret.

Al llarg de l’estiu es faran un 
total de quinze audicions fins 
al setembre, cada dissabte a les 
deu de la nit, unes audicions, 
que són seguides amb atenció 
per molts dels turistes que pas-
sen uns dies a la vila. yy

«Els dies 11 i 18 d’agost 
s’estrenaran dues peces 

dedicades a  Maria Eulàlia 
Pou Marlès i Jordi Rocas»

«Hi ha audicions cada 
dissabte a les deu de la nit»

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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DIRECTORI DE SERVEIS
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Lloret es converteix en plaça de 9
LLORET DE MAR

Jornada castellera d’alçada a 
Lloret de Mar amb la presència 
dels Castellers de Vilafranca, els 
Marrecs de Salt i els Castellers de 
l’Alt Maresme els Maduixots. 

Els Verds, que tenen com a 
cap de colla al lloretenc Toni 
Bach Lleal, en Toni de Lloret, 
han aconseguit descarregar el 
primer castell de nou que s’ha 
vist mai a Lloret de Mar. Con-
cretament, els vilafranquins han 
portat a plaça el 3d9f davant del 
deliri de lloretencs i turistes que 
veien un castell de molt nivell en 
una població que no té ni colla. 
Segons recorda el tinent d’al-
calde de Cultura Albert Robert, 
“portem a Lloret castells de la 
Champions, si parlem a nivell 
futbolístic. En aquests moments 
no tenim colla, però, potser des-
prés de viure aquesta experièn-
cia, algun grup local s’anima a 
crear els castellers de Lloret”.

Els Castellers de Vilafranca 
van completar la diada a Lloret 
de Mar amb la Td8f i el 4d8. A 
més, a la ronda de pilars, han 
descarregat el pilar de 6 i sis 
pilars de 4. Com fan a totes les 
diades, els Verds, a l’inici de la 
jornada, també han fet un pilar 
per reivindicar la llibertat dels 
presos polítics i el retorn dels 
exiliats.

MADUIXOTS

A Lloret de Mar els Madui-
xots  descarreguen el seu primer 
5/7 de l’any i tercer de la seva 
història. Els dos anteriors fets a 
Calella el setembre i el novem-
bre de 2016.

Ha estat, de moment, la mi-
llor diada de la temporada i ter-
cera de la història.

Les construccions dels Ma-
duixots a Lloret han estat: 2xP4, 
3d7, 4d7, 5d7, 2xP4. 

Ben aviat començarà la tem-
porada de festes majors: Blanes, 
Santa Susanna, Malgrat, Pine-
da, Tordera, Palafolls i Calella, 
són algunes de les places habi-
tuals, unes places molt especials 
perquè la gent que forma la colla 
són d’aquestes poblacions.

Per tal d’afrontar aquest exi-
gent tram de la temporada, els 
Castellers de l’Alt Maresme con-
viden a tots els seus castellers i 
els alt-maresmencs en general a 
participar dels assajos d’aquest 
estiu. Els assajos tenen lloc a 
l’escola Sant Jordi de Pineda de 
Mar, els dimarts de 8 a 10 del 
vespre i els divendres de 8.30 a 
10.30. La canalla està citada una 
hora abans.

EQUIP TÈCNIC

• Cap de colla: Esteve Sebastià
• Sots cap de colla: Hèctor 
Montero
• Equip de Pinyes: Pol Torrent, 
Alex Garcia, Laura Blasi i 
Bernat Sanjuan
• Equip de Troncs: Andrea 
Almenta, Titus Carro, Ismael 
• Equip de Canalla: Mercè 
Masferrer, Mireia Arcos, Esther 
Charles i Joan Heras

 JUNTA DIRECTIVA

• President: Marc Ruiz
• Secretari: Francesc Gil
• Tresorer: Ramon Bigas
• Cap de colla: Esteve Sebastià
• Cap de gralles i timbals: 
Dolors Nogueras
• Responsable de comunicació: 
Natàlia Ribé
• Vocals: Emili Montfort, 
Anna Urdiales, Juan Moreno, 
Xavier Soler

MARRECS DE SALT

Els Marrecs també van pro-
tagonitzar una bona actuació a 
Lloret de Mar: 3d8 descarregat 
en primera ronda, 3d8 descarre-
gat a la segona, 5d7 descarregat 
en tercera i per acabar P5. yy

Construcció dels Maduixots ajudats pels Verds. Foto M.A. Comas
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RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

VINE A PROVAR LES NOSTRES 
HAMBURGUESES  gourmet
VINE A PROVAR LES NOSTRES 
HAMBURGUESES  gourmet

C. Mas Enlaire, 19 · BLANES · 872 215 308 · www.paradisehaburgueseria.com

Servei a
domicili

Blanes, capital de les 
Biblioteques UNESCO

BLANES

Blanes ha acollit la Jornada 
Professional ‘Biblioteca, Àgora 
de la Ciutadania’,  on 125 parti-
cipants d’arreu de l’Estat espa-
nyol han debatut sobre diversos 
aspectes i, alhora, han conegut el 
patrimoni natural, cultural i ar-
quitectònic de la vila.

L’objectiu ha estat posar al 
dia els valors que representen 
les biblioteques públiques, no 
tan sols com a llocs de trobada i 
de gran vitalitat ciutadana, sinó 

també com espais de reflexió i 
debat. Les activitats es van fer 
en diversos indrets de la vila: la 
Sala de Lectura i a la Sala d’Actes 
Roberto Bolaño de la Biblioteca 
Comarcal, l’emblemàtica Casa 
Saladrigas, el Centre Cultural els 
Padrets i el Teatre. 

Una altra de les fites que s’ha 
volgut assolir a l’assumir l’orga-
nització d’aquesta jornada a Bla-
nes ha estat donar a conèixer la 
vila on comença la Costa Brava 
des d’un punt de vista patrimo-

nial, encants naturals i literaris 
del municipi. Es van organitzar 
diverses visites i rutes.

La Jornada Professional del 
grup de biblioteques catalanes 
associades a la UNESCO ha estat 
organitzada per la Biblioteca Co-
marcal de Blanes, l’Ajuntament 
d’aquesta població i la FCACU, 
la Federació Catalana d’Associ-
acions i Clubs UNESCO, comp-
tant amb el suport de la Diputa-
ció de Girona i la Generalitat de 
Catalunya. yy

La Casa Saladrigas va acollir un dels tallers programats. Foto Aj. Blanes

Fira dels 
Americanos

LLORET DE MAR

Espectacles itinerants, de-
gustacions de daiquiris, mercat 
indià, visites guiades, tallers de 
balls llatins i concerts de mú-
sica cubana són algunes de les 
activitats que es van poder viure 
durant la Fira del Americanos de 
Lloret de Mar.

En paraules del regidor de 
Promoció Econòmica, Jordi 
Orobitg: “La Fira dels America-
nos ha servit per fer redescobrir 
als lloretencs i als qui visiten 
la població un passat de Lloret 
apassionant i ric en contrastos, 

més enllà dels tòpics del turisme 
i l’economia de la pesca”.

LA BELLA DOLORES

La Fira dels Americanos es va 
tancar amb un tastet teatralitzat 
de La Bella Dolores, una sarsuela 
de la qual l’Ajuntament de Lloret 
està impulsant una nova repre-
sentació, que s’estrenarà la pro-
pera tardor i que és una estampa 
vuitcentista de la marina mercant 
de Lloret de Mar. La Bella Dolores 
es va estrenar l’any 1944 i fa prop 
de 20 anys de la seva darrera po-
sada en escena. yy

Tastet de La Bella Dolores. Foto M.A. Comas
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Aigües Obertes

CF Lloret 2018-19

BLANES

El blanenc Guillem Pujol 
Belmonte no para d’aconseguir 
èxits, ara en proves en aigües 
obertes. Guillem Pujol disputarà 
el Campionat d’Europa d’Aigües 
Obertes a Glasgow amb la selec-
ció espanyola després de ser el 
campió d’Espanya. Serà el pro-
per 8 d’agost a Glasgow.

A Sevilla, el nedador blanenc 
va guanyar el campionat estatal 
d’Aigües Obertes en la categoria 
olímpica de 10.000 metres.

En el mateix campionat, va 
aconseguir el subcampionat d’Es-

panya en la prova de 5.000 me-
tres. Per menys d’un segon no va 
aconseguir l’or.

Pocs dies després, en aquest cas 
al Port de Barcelona es va disputar 
la tercera prova de la Copa d’Euro-
pa d’Aigües Obertes de 10 km.

Guillem Pujol, que era un dels 
integrants de l’equip espanyol, va 
entrar en novena posició i primer 
esportista estatal. També s’ha pro-
clamat campió de Catalunya d’Ai-
gües Obertes. Per tant, Guillem 
Pujol Belmonte arribarà a la cita 
europea del mes vinent en un molt 
bon estat de forma. yy

MOISÈS GARCÍA/LLORET DE MAR

El Club de Futbol Lloret pre-
senta quatre cares noves, de mo-
ment, per a la pròxima temporada. 
Són l’extrem Bader El Alami, els 
migcampistes Fran Chamizo i Fe-
liu Torrus i el lateral esquerrà Di-
ego Zayas. Segurament, el fitxatge 
més destacat ha estat el de Bader, 
que torna a l’entitat després d’una 
temporada a les files del Farners. 

 Pel que fa a les renovacions, el 
tècnic Albert Batllosera continua-
rà comptant amb un gruix impor-
tant de la plantilla, format per ho-
mes que han d’aportar la qualitat 

necessària per assolir els objectius. 
Algun d’aquests jugadors destacats 
són el capità Riky Serralunga, el 
golejador Rubèn Martínez “Peke”, 
els migcampistes Josep Maria 
Majó i Roger Cunill, o el defenses 
Xavi Aparicio i Edu Poderoso, en-
tre d’altres.

 La pretemporada és previst 
que comenci l’última setmana de 
juliol. Batllosera liderarà un nou 
projecte amb l’objectiu principal 
de mantenir la Primera Catalana 
una temporada més i amb l’ambi-
ció de millorar les posicions dels 
darrers cursos. yy

Partit de la temporada 2017-18. Foto Yoyo

Guillem Pujol, un habitual del podi. Foto GPB
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Escalada a St. JoanLloret Night Trail 

Blinnikka i Rodrigues guanyen el Costa Brava 
World Championship Raceboard Class 

BLANES

El Grup Fondistes Blanes repe-
teix en l’organització de l’Escalada 
a Sant Joan una cursa diferent, 
curta (1,3 km) però molt intensa 
degut als 666 escalons que s’hau-
ran de remuntar fins al castell de 
Sant Joan, a 170 metres d’alçada.

La cursa, que està oberta tant 
a caminants com a corredors, se 
celebrà el diumenge 24 de juny, al 
passeig de Mar de Blanes. La sor-
tida va ser des de la mateixa platja 
a les 19:30. Els primers 100 metres 
del recorregut eren a la mateixa 
platja, per després fer uns 500 me-
tres fins enfilar les primeres esca-
les. A partir d’aquí, diferents trams 

d’escales ens portaren fins al ma-
teix castell de Sant Joan de Blanes 
on s’hi situa la línia d’arribada.

Carolina Rius Hernández es va 
imposar en categoria famenina. yy

Categoria masculina:

LLORET DE MAR

La Lloret Night Trail és una 
cursa de muntanya nocturna que 
ofereix la possibilitat d’escollir 
entre dues distàncies, 7 i 16 qui-
lòmetres. Els organitzadors desta-
quen que és un recorregut de gran 
atractiu i valor natural. En aquesta 
edició, com a novetat, hi ha la pos-
sibilitat de recórrer la distància de 
7 km practicant nordic walking. 

Els organitzadors de la Llo-
ret Night Trail, WeFeel Events i 
l’Ajuntament de Lloret preveuen 

superar els 700 inscrits en la terce-
ra edició de la cursa que se celebra-
rà el dissabte 14 de juliol. 

El regidor d’Esports, Joan Ber-
nat, ha destacat durant la presen-
tació que “aquests esdeveniments 
ens ajuden a posicionar Lloret com 
a destinació de turisme esportiu, 
totalment apte per la pràctica de 
les disciplines outdoor”. 

El recorregut començarà a les 
21.30 h de la nit davant de l’Ofici-
na de Turisme de l’avinguda de les 

Alegries i recorrerà la zona bos-
cosa del municipi per acabar a la 
platja de Lloret. 

Les inscripcions es poden 
formalitzar per internet al web: 
http://www.wefeeltrailseries.com/
lloret-de-mar/ 

A més, per a tots aquells que 
es vulguin inscriure presencial-
ment, hi haurà una carpa a la pla-
ça de l’Església el divendres 13 de 
juliol de 16 a 21 h i el dissabte de 
les 16 a les 19.30 h. yy

BLANES

El Club de Vela Blanes ha 
acollit en l’any del seu 75è ani-
versari, el Costa Brava World 
Championship Raceboard Class 
2018. La prova, celebrada els dar-
rers dies de juny, ha reunit rega-
tistes de 13 països: Estats Units, 
Austràlia, Argentina, Finlàndia, 
França, Alemanya, Letònia, Txè-
quia, Eslovàquia, Gran Bretanya, 
Portugal, Bèlgica i Espanya. 

La nòrdica Aleksandra Blin-
nikka  ha guanyat les 10 proves 
que s’han fet, mentre que a la se-
gona plaça s’ha situat la francesa 
Vivane Ventrin, i en el tercer lloc 
Jana Slivova, seguida a la quar-
ta plaça per una regatista que 
també ha destacat especialment 
al llarg de la setmana, la letona 
Ilona Grinberga. La millor re-
presentant de l’Estat espanyol en 
aquesta categoria ha estat l’anda-
lusa Antonia La Balilla Domín-
guez, situada al sisè lloc, mentre 
que la millor catalana ha estat 
Laura Cabezas, classificada en la 
setena plaça. 

Per la seva banda, en la cate-
goria masculina, l’actual campió 
del món, el portuguès Joao Ro-

driguez, ha revalidat el títol de 
forma contundent i només Cur-
ro Manchón li ha plantat cara al 
llarg de la competició. El rega-
tista de Puerto Sherry ha acon-
seguit el sotscampionat, mentre 
que la tercera plaça, molt dispu-
tada fins el darrer moment, ha 
estat per a Pedro Pascual. 

Cal destacar l’excel·lent feina 

dels regatistes del Club de Vela 
Blanes que, de la mà de “2 win”, 
han aconseguit meritòries places 
en la classificació on competien 
experts navegants d’arreu del 
món. D’aquesta manera, Alejan-
dro Rivera s’ha classificat al sisè 
lloc i ha estat el millor entre 65 
regatistes en competició, mentre 
que Gonzalo Giribet i Marc Tus-
quets han assolit unes meritòries 

posicions situant-se al 18è i 20è 
llocs respectivament. 

També cal destacar el 47è lloc 
de Joaquim Figueres i la 49a pla-
ça assolida per Luís Camacho, 
l’ànima del campionat i qui ha 
fet possible que s’hagi pogut fer 
l’esdeveniment que tanquen la 
participació dels esportistes lo-
cals al Costa Brava World Cham-

pionship Raceboard Class. 

Els organitzadors del mun-
dial, el Club de Vela Blanes, han 
destacat les extraordinàries con-
dicions que té la badia de Blanes 
per dur a terme la pràctica de la 
vela i, en especial, esdeveniments 
internacionals com aquest.

L’entrega de premis l’han en-
capçalat el comodor del Club de 
Vela Blanes i representant de la 
Federació Catalana de Vela, Xavi 
Manresa i el tinent d’alcalde de 
Promoció de la Ciutat i Turisme, 
Blai Vinaixa. 

Igualment, han participat el 
secretari català de la classe in-
ternacional raceboard i regatista 
del Club de Vela Blanes, Luís Ca-
macho; el gerent del Club de Vela 
Blanes, Héctor Espadas; el direc-
tor tècnic de l’Àrea Esportiva del 
CVB, Juanmi Aguirre; i el secre-
tari esportiu del CVB, José Luis 
Yubero. Durant les proves del 
matí, també s’ha comptat amb la 
presència del president de la Fe-
deració Catalana de Vela, Xavier 
Torres, qui va seguir de prop la 
competició des del mateix camp 
de regates. yy

La prova és d’una gran duresa. Foto Yoyo

Presentació de la tercera edició. Foto Aj. Lloret

Màxim nivell de raceboard en aigües de Blanes. Foto @AlfredFarre

1 114 BONET 
VAQUER, 
POL

0:07:09  
SAFIR 
TEAM

2 19 CUBELLS 
CUBELLS, 
HERIBERT

0:07:17 
CE KATOA

3 116 RAMBLA , 
SALVA

0:07:22  
TEAM 
SPORTHG 
AML



26   LA MARINA JULIOL DE 2018

BLANES

L’AGENDA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 25
EXPOSICIÓ “WILL EISNER. 
CENTENARIO” Casa Cultura.

DE L’1 AL 31
VISITES GUIADES SANTA 
CRISTINA. 16-20 h

DIA 11
CONCERT BANDA ANGLESA
OUR LADY’S ABINGTON
Plaça de la Vila. 18-19.30 h.

MUSEO DE NOCHE + 
HABANERAS. Museu del Mar. 
20.30 h (CAST). Preu: 4/2€

FESTIVAL TODES. Plaça de la 
Vila. 20.30-22.30 h.

DIA 12
RUTA INDIANA + CAN FONT 
Museu del Mar. 18.30 h (FR). 
Preu: 5 / 2,50 €

CHILDREN’S WORKSHOP OF 
MAGIC Museu del Mar. 18 h 
(GB). Preu: 4 / 2 €

FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 21-23.30 h

NITS DE PIANO A LLORET
Teatre de Lloret. 21.30 h

DEL 13 AL 15
FESTES MAS BAELL - CAN CARBÓ

DIA 13
FIRA ALIMENTÀRIA ARTESANA
Plaça de la Vila. 10-20 h

ATELIER DE MAGIE POUR 
ENFANTS. Museu del Mar. 18 
(FR). Preu: 4/2 €

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB). 
Preu: 5 /2,50 €

NITS D’ESTIU
Jardins Sta Clotilde. 20 h (CAT). 
Preu: 5 / 2,50 €

DIA 14
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €

LLORET NIGHT TRAIL
Platja de Lloret -Passeig Jacint 
Verdaguer. 10  - 23.30 h

VISITA NOCTURNA AMB 
MÚSICA
Cementery. 19.30 h (GB). 
Cementière. 21 h (FR)

LOS ROMANOS YA ESTAN 
AQUÍ. Jaciment Turó Rodó.
 20 h (CAST). Preu: 3 / 1,50 €

COBLA MEDITERRANIA
Plaça Església Sant Romà. 
22 h. Sardanes

DIES 14 I 15
FESTA VEÏNAT CARRER CARME

DEL 15 AL 17
FESTIVAL MÚSICA  - CANTS
Plaça de la Vila. 20-22.30 h

DIA 15
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT). 
Preu: 4/2 €

DIA 17
FESTIVAL TODES
Roca d’En Maig. 20.30-22.30 h. 
Balls moderns i dances.

DEL 18 A L’1 D’AGOST
EXPOSICIÓ PINTURES:
ART ESTUDIO
Felicià Serra Mont, 17. 16-20 h. 

DIA 18
SNORKEL NOCTURN. Casa del 
Mar- Fenals. 20 h. Preu: 15 €. 
Visita guiada.

MUSEO DE NOCHE + 
HABANERAS. Museu del Mar. 
20.30 h (CAST). Preu: 4/2 €

NITS DE PIANO A LLORET
Teatre de Lloret. 21.30 h

DEL 18 AL 26
FESTA MAJOR DE SANTA 
CRISTINA (Programació a part)

DIA 19
CHILDREN’S WORKSHOP OF 
MAGIC. Museu del Mar. 18 h 
(GB). Preu: 4/2 €

CONCERT BANDA ANGLESA
ESHER CE HIGH SCHOOL
Plaça de la Vila. 18 h.

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR). 
Preu: 5 / 2,50 €

CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA. Esglèsia Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €

DEL 27 AL 29
FESTES URBANITZACIÓ
ELS PINARS

DIA 27
FIRA ALIMENTÀRIA ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h

ATELIER DE MAGIE POUR 
ENFANTS. Museu del Mar. 18 
(FR). Preu: 4/2 €

CONCERT BANDA ANGLESA
SAFFRON WALDEN HIGH 
SCHOOL
Plaça de la Vila. 18-19.30 h.

RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (eng). 
Preu: 5 /2,50 €

ESPECTACLE OUTDOOR 
SUMMER - MINUTE
Roca d’en Maig. 21 h

NITS D’ESTIU
Jardins de Santa Clotilde. 20 h 
(CAT). Preu: 5 / 2,5 €

DIA 28
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €

VISITA NOCTURNA AMB 
MÚSICA. Cementery. 19.30 h 
(GB). Cementière. 21 h (FR)

LOS ROMANOS YA ESTAN 
AQUÍ. Jaciment Turó Rodó. 
20 h (CAST). Preu: 3 / 1,50 €

SARDANES COBLA VILA DE LA 
JONQUERA
Plaça de la Vila. 22 h. 

DIA 29
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT). 
Preu: 4 / 2 €

CONCERT 25è CONCERT
SANTA MARTA
Ermita de Sta Cristina. 20 h.

FESTIVAL TODES
Roca d’en Maig. 20.30 h .

DEL 3 JULIOL AL 2 SETEMBRE
MINICLUB
Parc d’estiu del passeig de 
S’Abanell. Cada dia 10 -13.30 h

FESTA DE L’ESCUMA: Dimecres i 
Dissabtes: 17 - 18.30 h

DIES 14 I 15
TORNEIG FUTBOL PLATJA
Platja de Blanes. de 8.30 a 20.30 h

DIA 12
CINEMA ALS BARRIS “EL LIBRO 
DE LA SELVA”
Plaça 11 Setembre. A les 22 h

DIES 12 I 20
CANTADA D’HAVANERES
Restaurant Cala Bona / Reserves 
al tel: 972 33 49 13. A les 22 h

DIES 13, 14 I 15
FESTES BARRI VILAR PETIT / 
MAS MOIXA

DEL 13 AL 29
FIRA D’ATRACCIONS

DIES 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 I 29
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals

DIA 13
CONCERT D’ESTIU AL VILAR
Mone Teruel i Albert Pladellorens 

presenten “Més enllà d’unes 
cançons”. 21 h

DIA 14
VISITA GUIADA “RUTA DELS 
AMERICANOS”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o 
turisme@blanes.cat.  A les 20 h

DIA 14
CONCERT X-TRAMP 
SUPERTRAMP SHOW
Esplanada del Port. A les 21 h

DIES 15 I 29
SARDANES / Passeig de Mar 
(monument al Frare i a la 
Sardana) a les 19 h

DIES 18 I 25 
CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA ORIOL SALTOR (18) 
I QUARTET “4 GUITARS” (25)
Parròquia Santa Maria. A les 21 h

DIA 19
CINEMA ALS BARRIS “VAIANA” 
Pista Esportiva c/ Cedre. 22 h

DIA 20
ACTE COMMEMORATIU 50è 
ANIVERSARI ASPRONIS
Plaça dels Dies Feiners.
A les 19.30 h

DIES 21 I 22
CAMPANYA PREVENCIÓ 

OFEGAMENTS A LES PLATGES
Platja S’Abanell

DEL 21 AL 26
48è CONCURS DE FOCS 
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA
I TROFEU VILA DE BLANES
A les 22.30 h

DEL 21 AL 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA 

DIA 22
ESPECTACLE DE MÀGIA 
“MELANIE” / Teatre de Blanes
a les 19.30 h

DIA 23
ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR
Esbart Joaquim Ruyra. Plaça dels 
Dies Feiners. A les 23.15 h

DIA 26
BALL DE MORRATXES DE 
BLANES. Esbart Joaquim Ruyra. 
Davant de l’Ajuntament. 13.30 h

DIA 27
ECLIPSI TOTAL DE LLUNA · 
PLANTADA TELESCOPIS A
BLANES / info@universquark.
com. Passeig S’Abanell (davant 
plaça Mare de Déu del Vilar) de 
22 a 24 h

DIA 28
APLEC DE L’AMOR A CALA BONA.

- A les 18 h: SARDANES AMB 
LA BANDA-COBLA COL·LEGI 
SANTA MARIA.
- A les 19 h: MISSA A L’ERMITA 
DE SANT FRANCESC
- A les 22 h: CONCERT AMB LA 
SELVA BIG BAND 

BIBLIOTECA COMARCAL

DEL 2 AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “Bibliogràfic 
Park”. Promoció de la lectura per 
a nens i joves.

FINS A L’1 SETEMBRE
BIBLIOPLATJA situada a la platja 
de S’Abanell, davant de la Plaça 
Verge del Vilar, al costat del parc 
infantil. Horari: matins de dimarts 
a dissabte: 10 a 13 h.

DEL 4 AL 5 AGOST
FORMACIÓ TALLERS ALFIN: 
Press Reader, accés digital a més 
de 5000 diaris i revistes de tot el 
món. Inscripcions a la Biblioteca. 
De 15 a 16 h

DIA 12
CLUB DE JOCS DE TAULA: Sessió 
temàtica Biópolis, amb en David 
Quesada. A les 18 h, a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 13
RUTA LITERÀRIA ROBERTO

BOLAÑO conduïda per Iker 
Pascual. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca. A les 
19 h des de la Biblioteca.

DIA 18
HORA DEL CONTE: Nens al
rescat amb Mar Alcarria. A les 18 
h a la Biblioplatja.

DIA 20
CLUB DE JOCS DE TAULA: Sessió 
temàtica Los Buscaduendes, amb 
en David Quesada. A les 18 h a la 
Sala Roberto Bolaño.
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DIES 13,14 I 15
Tordera
FESTES AL VEÏNAT DE 
FIBRACOLOR. Festa holi i concert 
amb Edu Vico, pista del local 
social (dia 13). Desfilada de 
gossos, festa de l’escuma, sopar 
i ball (dia 14). Xocolatada, jocs, 
country, gòspel i música dels 80 
(dia 15).

DIES 13 I 14
Palafolls 
FESTES DE MAS REIXACH
- Dia 14: Festa infantil i jocs (19 h), 
ball de les pubilletes (21 h) i balls 
de saló (22 h).
- Dia 15: (21 h) Parlaments, sopar 
popular, ball de les pubilletes i 
actuació de flamenc. Ball a càrrec 
de Leo i Rosa Maria (23 h).

DIA 13
Calella
ESPECTACLE DE TITELLES I 
ACTORS Puff, el drac màgic, 17 h, 
Pg. Manuel Puigvert.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Jo sóc 
aquell que va matar Franco de 
Joan-Lluís Lluís, 19 h, Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça.

CONTES PER A ADULTS: La dona 
que somiava mariatxis a càrrec 
d’Assumpta Mercader, Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 21 h.

CONCERT Hijos de la Tierra, amb 
Nil Moliner, 22 h al Far, dins del 
NEC 2018.

Malgrat de Mar
STORY TIME, contes en anglès, 
18 h, Biblioteca La Cooperativa
Tordera.

SARDANES amb la Cobla Ciutat 
de Terrassa, 22 h, plaça de 
l’Església.

DIA 14
Calella
INAUGURACIÓ Exposició “L’art 
en el tabac”, 19 h, Museu Arxiu 
Municipal.

SARDINADA I CANTADA 
d’havaneres, 21 h, esplanada 
annexa al Camp de Futbol de Mar.

CONCERT d’Irie Souljah, 23.30 h, 
pati de l’Os. Obertura de portes a 
les 19 h. En cas de pluja es farà a 
la Fàbrica Llobet-Guri.

Pineda de Mar
397 PINEDA FESTIVAL, Festival 
de hip-hop i cultura urbana, amb 
actuacions i diversos tallers, 10 h, 
platja dels Pins.

ACTUACIÓ MUSICAL a càrrec de 
l’Associació Animació i Cultura, 
12 h, plaça del Carme.

VI PINEDA RESSONA’18 Trobada 
de Percussió. 16 h recepció 
de Colles, 18.30 h cercavila de 

percussió, 20 h actuació petits 
musicae, 21 h tabalada conjunta.

Malgrat de Mar
XXVII LLOTJA DE LA MOTO I 
AUTOMÒBIL ANTIC, durant tot 
el dia, Av. Països Catalans.

XII CERCAVILA DE VEHICLES 
CLÀSSICS, 17 h, Av. Països 
Catalans.

Tordera
APLEC DE SANT TOU. Missa i 
activitats populars, 13 h.

XXXI TROBADA DE GEGANTS. 
Sortida i cercavila, 18 h.

BALLS TRADICIONALS amb La 
Sonsoni, 22 h, plaça de l’Església

DIES 15, 21, 22, 28, 29
Pineda de Mar
ESPECTACLE MUSICAL GREASE, 
19 h, Centre Cultural i Recreatiu.

DIA 15
Calella
PROCESSÓ de la Verge del 
Carme, 10 h, platja Gran.

SARDANES a càrrec de la Cobla 
Mediterrània, 19.30 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
PINTAPEDRA I MOBILITZA’T, 
11 h, platja dels Pescadors.

SARDANES amb la Cobla Premià, 
19.30 h, plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
FIRA D’ESTIU, productes 
artesanals, gastronomia local i 
food trucks, 18 h, Av. Bon Pastor

SARDANES, amb la Cobla Col·legi 
Santa Maria, 20.30 h, parc de Can 
Campassol.

Santa Susanna
SARDANES amb la Cobla 
Palafolls, 18 h, plaça Catalunya

DIA 16
Pineda de Mar
ESPECTACLE FAMILIAR: Mans, 
Companyia Fes t’ho Com Vulguis 
per a nens d’1 a 5 anys. 18 h, 
Auditori.

TALLER DELS DIMECRES: 
“Menjacocos” Espai de creació i 
creativitat per a nens de 7 a 11. 
18 h, Biblioteca Serra i Moret.

DIES 17 I 24
Palafolls
TALLER DE DIBUIX ANIMAT. 
17.30 h, Local Jove Can Batlle.

DIA 17
Pineda de Mar
DEBAT A BAT El que dius i no 
dius, per a joves de 12 a 16 
anys. Cal inscripció prèvia. 18 h, 
Biblioteca Serra i Moret.

Tordera
DISCOVERYTIME!
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. 
18.30 h, Biblioteca de Tordera.

Palafolls
TALLER
Elements, dansa oriental. 20.15 h, 
Casal de la Dona.

DIA 18
Pineda de Mar
BALLS D’ESTIU, 19.30 h, plaça 
Espanya.

Tordera
FESTIVAL MULTIPOLAR: 
“Destins” contes per a adults amb 
Judith Navarro, 21.30 h, Biblioteca 
de Tordera.

Palafolls
TARDA DE PEL·LÍCULA
Local Jove Can Batlle.

DIA 19
Calella
XERRADA per a familiars de 
persones amb Alzheimer i altres 
demències amb l’Associació de 
familiars d’Alzheimer de Mataró.
15.15 h, Sala de Juntes de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella.

VESPRES MUSICALS al Mutur, 
música i copa de cava, 19 h, 
Museu del Turisme.

CONFERÈNCIA
“Teresa d’Àvila i Teresa de 
Cardona: a la recerca de Teresa de 
Jesús”, a càrrec de Pep Mayolas. 
19.30 h, Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell.

Tordera
DISCOVERYTIME!
18.30 h, Biblioteca de Tordera

L’ALTRE CLAVÉ. Actuació de 

Rinkonete Retreturns i els clowns 
hèctor Joan, senyor Morrut i Suky. 
22 h, plaça Miquel Martí i Pol.

DIA 20
Calella
ESPECTACLE DE TITELLES Ona, 
la filla del Mar, a càrrec d’Alehop 
Produccions, 17 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

CONCERT LA RAÍZ ELÉCTRICA, 
amb Raúl Rodrígues, dins del NEC 
2018. 22 h, al Far.

Tordera
SARDANES amb la Cobla 
Principal de Banyoles, 22 h, plaça 
de l’Església.

Pineda de Mar
TALLER “Rueda de energia 
Angelical”, 10.15 h, local de 
l’Associació Canviem.

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

MASIA DE L’ANY 1968

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

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

50anys

MENÚ ESPECIAL D’ESTIU · GAUDIU DE LA NOVA PISCINA
GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS...
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TALLER INFANTIL Pots de sal, 
decoració amb sorra de platja.
18 h, Biblioteca de Poblenou

Malgrat de Mar
TALLER 20 ANYS DE FOC, 
organitzat per la Colla de Diables 
Ratpenats infernals, 19 h, 
Biblioteca La Cooperativa.

FESTIVAL MURMURIS amb 
Concert de Hailey Beavis, Nico 
Roig i Birds are indie, 22 h, platja 
davant la plaça Xesco Boix.

DIA 21
Calella
MASTERCLASS Qigong i Ioga, 
9.30 h, zona Mini Beach Club, 
platja dels Pescadors.

REVETLLA DE SANT JAUME, 
sopar i concurs de fanalets, 21 h, 
Pg. Manuel Puigvert.

SARDANES a càrrec de la Cobla 
Contemporània, 22h, Pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
CONCERT DE PASTORA SOLER 
al Festival Arts d’Estiu, 22h c/Sant 
Joan, 31.
TROBADA DE VELA LLATINA, 
Tot el matí, davant platja dels 
Pescadors.

TALLER “Reconecta con tu 
misión y tu alma”, 10 h, local 
de l’Associació Canviem, també 
diumenge 22 a les 10 h.

CONCERT INFANTIL
El pot petit, 19 h, pati de Can 
Comas.

SARDINADA I CANTADA 
d’havaneres, 21 h, zona estació i 
platja dels Pins.

Malgrat de Mar
FESTIVAL MURMURIS
Amb concert de Lydia Cole, Ciaran 

Lavery i Young Forest, 22 h, parc 
del Castell.

Tordera
BALLS TRADICIONALS amb 
Ameba, 22 h, plaça de l’Església.

DIA 22
Calella
SARDANES càrrec de la Cobla 
Ciutat de Terrasa 19.30 h,
Pg. Manuel Puigvert.

Pineda de Mar
SARDANES
Amb la Cobla Premià, 19.30 h, 
plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
SARDANES
Amb la Cobla Ciutat de Granollers, 
20.30 h, parc de Can Campassol.

DIA 24
Pineda de Mar
CONCERT D’ANASTASIA
Al Festival Arts d’Estiu, 22 h, c/
Sant Joan, 31.

Tordera
HORA DEL CONTE 
Animàlia, contes ferotges i altres 
criatures” ,  a càrrec de Sherezade 
Barjadí. 18 h, Biblioteca.

DISCOVERYTIME!
18.30 h, Biblioteca.

Palafolls
TALLER DE BOLLYWOOD 
20.15 h, Masia de Can Florenci- 
Casal de la Dona

DIA 25
Pineda de Mar
TALLER DELS DIMECRES: 
Papallones, per a nens de 7 a 
11 anys. 18 h, Biblioteca Serra i 
Moret.

BALLS D’ESTIU
19.30 h, plaça Espanya.

Tordera
APLEC DE SANT JAUME, Missa, 
13 h, Ermita de St. Jaume

FESTIVAL MULTIPOLAR, “El nen 
de la neu”, espectacle de petits 
grans romanços, 21.30 h. Parc del 
Pla de la Mullera

DIA 26
Calella
BOTIFARRADA, amb música en 
directe. 19 h, Pg. Manuel Puigvert

DIA 27
Calella
ESPECTACLE DE MÀGIA I 
CLOWN per a la mainada amb 
Txikrokkatakrok. 17 h, Pg. Manuel 
Puigvert.

24a HAVANERES de Pequín, amb 
els grups Port Bo i l’Espingari. 
21.30 h, Riera Capaspre.

CONCERT, La Simfonia del Nou 
Món, dins la Temporada Lírica 
Ciutat de Calella i el NEC 2018.
22 h, Sala Mozart.

Pineda de Mar
CENAFORUM, sopar compartit, 
pel·lícula i debat posterior. 20 h, 
local de l’Associació Canviem.

Tordera
SARDANES amb la Cobla 
Sabadell, 22 h, plaça de l’Església

Palafolls
FESTA DE L’ESCUMA, 18 h, Local 
Jove de Can Batlle

DIA 28
Calella
CONCERT amb Blackpool Music 
Service, 21 h, plaça de l’Església.

Pineda de Mar
BERENAR TRADICIONAL gent 
gran, 19 h, pati de la Masia de 
Mas Rafat.

SOPAR AMB ACTUACIÓ, 21 h, 
Pistes de Petanca.

CONCERT de Pasión Vega al 
Festival Arts d’Estiu, 22 h, c/Sant 
Joan, 31.

Tordera
BALLS TRADICIONALS amb La 
Sonsoni, 22 h, plaça de l’Església.

Palafolls
APLEC MARIA SABATERA amb 
la Cobla Palafolls, Cobla Granollers 
i Cobla Principal de l’Escala, 20 h, 
Fòrum Palatiolo.

DIA 29
Calella
SARDANES, a càrrec de la Cobla 
Marinada, 19.30 h, pg. Manuel 
Puigvert.

Pineda de Mar
REVETLLA POPULAR, 16 h, 
plaça de Can Feliu de Manola.

SARDANES amb la Cobla Premià, 
19.30 h, plaça Mèlies.

Malgrat de Mar
SARDANES amb la Cobla 
Palafolls, 20.30 h, Parc de Can 
Campassol.

EXPOSICIONS

Calella
“L’ART EN EL TABAC”, Museu-
Arxiu Municipal. Del 14 de juliol a 
7 de gener

“PEDRO RODRÍGUEZ. L’ART 
DE VESTIR”, Sala d’Exposicions 
de l’Ajuntament Vell. Fins al 2 de 
setembre

“PEDALEJANT PER LA 
HISTÒRIA”, Museu del Turisme, 
Fins al 20 de setembre

“POESIA”, Museu del Turisme, 
durant tot el mes de juliol

Pineda
“POMPEU FABRA, EL 
CIENTÍFIC DE LA LLENGUA”, 
Biblioteca M.Serra i Moret, del 16 
de juliol fins al 3 d’agost

“ÉSSERS DIMINUTS 
FABULOSOS”, Biblioteca M.Serra 
i Moret, fins el 31 de juliol

“18 DE JULIOL. DIA 
INTERNACIONAL DE NELSON 
MANDELA”, Biblioteca Poblenou
“PETITS LECTORS”, Biblioteca 

Poblenou
“PLANS DE VACANCES O DE 
VIATGES”, Biblioteca Poblenou
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15è Aniversari Clínica Fenals

Forn Noè a Lloret 

Havaneres a Cala Bona

M. Paz Gonzàlez, directora de Clínica Fenals

Àmplia varietat de pans a Forn Noè

 Les Anxovetes, un dels grups que actuarà a Cala Bona

LLORET DE MAR
Clínica Fenals celebra en-

guany el seu 15è aniversari. La 
Clínica Fenals de Lloret de Mar 
ofereix tractaments d´avantguar-
da i els millors equipaments per 
als seus pacients.

Els tractaments més demandats 
són els de rejoveniment facial, amb 
tècniques com la mesoteràpia fa-
cial, làser, PRP, àcid hialurònic o la 
toxina botulínica. També ofereixen 
un ampli ventall de tractaments 
corporals, com per exemple el con-
trol de pes, tractaments contra la 
cel·lulitis, la ginecologia estètica o 
el tractament de la incontinència 
urinària. Trobareu més informació 
a:  www.clinicafenals.com yy

LLORET DE MAR
Forn Noè d’Hostalric ha obert 

una nova botiga a Lloret de Mar, 
concretament al carrer Sant Pere 
65. El forn elabora més de 25 va-
rietats de pa artesanal, treballant 
només amb farines d´alta quali-
tat, com ara farina de blat, espel-
ta, civada o kamut. 

Forn Noè recupera la forma 
tradicional de fer pa, emprant 
massa mare i respectant els temps 
de fermentació. També fan tota 
mena de pastes i coques. Tenen 
establiments a Lloret de Mar, 
Blanes, Calella, Mataró, Malgrat i 
Tordera. Més informació a:
www.fornnoe.com yy

BLANES
Un estiu més, el Restaurant 

Cala Bona de Blanes presenta L‘Ha-
vanera. Enguany, aquest festival 
musical i gastronòmic al costat de 
mar celebra el quinzè aniversari. 

En aquesta edició es comptarà 
amb actuacions de grups com Boi-
ra, Peix Fregit, Son de l‘Havana, 
Port Bo i Les Anxovetes. El for-
mat musical que obrirà la prime-
ra d‘aquestes nits de juliol i agost, 
reunirà, el 12 de juliol en el mateix 
escenari, el grup Port Bo, la Co-
bla els Montgrins i el mestre Toni 
Mas que presentaran el seu darrer 
treball conjunt que rep el nom de 
“Reacoblats”. Cal reservar prèvia-
ment al 972 33 49 13, ja que les pla-
ces són molt limitades  yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

Juliol 

De 9 a 9 h (24 h) - De 9.30 a 13.15 h i de 16.30 a 21 h

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
FARMÀCIA MAZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155

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

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

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

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

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

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

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

Recaderia 
i paqueteria 

Magatzematge 
i distribució

Servei urgent

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Transport

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72

www.trascanaleta.com  ·  administracio@transcanaleta.com

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 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
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)
FEINERS

6.05 6.17 6.33 6.48 7.05 7.17

7.35 7.47 8.17 8.48 9.16 9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.16 8.16 10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.46 9.15 11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 9.45 10.45 11.37 12.37 15.44

16.44 17.37 18.42 19.44 22.13 -

FESTIUS (Directes) 8.45 14.44 20.45

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

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00 - - - -

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 19.15 20.15 21.15 22.15 23.45 -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 14.15
15.45 17.00 19.00 - - - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 21.15 cada 15 min 22.15 23.15 00.15

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min 22.15 23.15 00.15

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS 7.00 - 21.45 cada 15 min 22.45 23.45 -

FESTIUS 7.00 - 21.40 cada 20 min 22.45 23.45 -

 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 15.55 17.45

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 17.45

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA
2.30 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8.45 9.30

9.45 10.45 11.15 11.30 12.45 14.00 15.00 16.00

17.00 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

7.45 8.45 9.45 10.00 11.00 11.45 12.00 12.45

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15
20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45 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 -

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 22.00 23.00
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ENTREVISTA A SALVADOR SERRES  (PRESIDENT DE CÀRITAS BLANES)

“Càritas Blanes va recollir l’any passat 146.000 kg de 
menjar per cobrir les necessitats de 12.000 famílies”

Salvador Serres mostra les bosses que Càritas entregarà a les famílies més necessitades. Foto: Almudena Montaño

L’any 2017 van entregar 146.000 kg de menjar. Foto: A. MontañoLes voluntàries preparen el rober. Foto: A. Montaño La llar d’infants de Càritas. Foto: A. Montaño

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

L’entitat Càritas Interparroquial 
de Blanes celebra enguany els 50 
anys de vida. Mig segle de treball 
amb els sectors més desfavorits per 
buscar una justícia social i ajudar 
als que més ho necessiten. L’èxit de 
l’associació rau en els voluntaris 
que la integren i que, gratuïtament, 
s’encarreguen de les diverses tasques 
que han creat d’ajuda social. Salva-
dor Serres (l’Arboç, 1948) presideix 
l’associació des de fa nou anys. 
M’atén a la seu de l’entitat, un local 
ple d’activitat ubicat al número 59 
del carrer Anselm Clavé de Blanes.

Quants voluntaris formen part 
actualment de Càritas de Blanes?
En total som 107 voluntaris. Tots 
ajudem gratuïtament. Només hi ha 
una persona que cobra, és l’advoca-
da per als immigrants, que els aju-
da a renovar els permisos i a fer trà-
mits legals. L’any passat l’advocada 
va atendre a 375 persones a Blanes.

I en total, a quanta gent vau aten-
dre des de Càritas l’any passat?
A prop de 20.000 persones.

Quins són els serveis més popu-
lars que oferiu?
El d’aliments i el rober, en els quals 
hi participen més d’una vintena de 
voluntaris en cadascun d’ells. De 
les famílies que vam ajudar, 12.500 
van ser per entrega d’aliments i 
més de 2.500 per al rober. Des del 
servei de deutes familiars, vam 
ajudar a 755 persones, 238 nens 
van gaudir de la nostra guarderia 
infantil que tenim al local i a les 
classes d’alfabetització, van assistir 
2.300 persones mentre que a les de 
costura dues-centes.

Qui pot beneficiar-se del menjar 
i la roba?
Fem bosses d’aliments amb els pro-
ductes que recollim a les campa-
nyes i donacions i els entreguem a 
persones necessitades amb coordi-
nació amb Serveis Socials. La roba 
és diferent, ja que pot venir qual-
sevol persona a comprar-la a canvi 
d’un donatiu simbòlic, que normal-
ment és inferior a un euro. I els més 

necessitats la reben gratuïtament.

Pensava que només podien venir 
a buscar roba la gent amb pocs 
recursos.
Aquests tenen prioritat, però 
obrim la porta a tothom amb l’ob-
jectiu de fomentar la cultura de la 
reutilització.

Agafeu qualsevol tipus de roba?
No. Ha d’estar neta i en bon estat. 
També recollim sabates per a totes 
les edats, articles per a nadons i jo-
guines, entre d’altres. 

Càritas Diocesana de Girona ha 
començat a distribuir conteni-
dors vermells per alguns mu-
nicipis per facilitar la donació i 
recollida de roba usada. S‘instal-
laran també a Blanes?
No. A nosaltres aquest servei 
ens agrada més realitzar-lo com 
ho fem actualment, amb l’ajuda 
dels nostres voluntaris. D’aquesta 
manera a Càritas Blanes no li re-
presenta cap cost i ens estalviem 
diners, que fan falta a molta gent. 

Quants quilos d‘aliments vau en-
tregar l’any 2017?
Vam recollir gairebé 146.000 kg de 
menjar que van cobrir les necessi-
tats de 12.000 famílies. Hi posem 
aliments bàsics que tenen una ca-
ducitat llarga. 

Quins tràmits han de passar les 
famílies per poder gaudir dels 
vostres serveis?
Tota aquella persona que ve a Cà-
ritas passa pel servei d’acollida, 
on se li demana la documentació, 
el llibre de família, l’empadrona-
ment, el certificat del sou i un 
cop el donem d’alta, l’enviem al 
Departament de Serveis Socials, 
amb qui concretem conjunta-
ment com ajudar-los. Vetllem per 
fer efectius els drets de les perso-
nes i les seves famílies. 

Com ajudeu des de Càritas a la 
gent que està a punt de perdre el 
seu habitatge perquè no pot pa-
gar la hipoteca?
Els ajudem a redactar les cartes 
per demanar un lloguer social del 
seu propi habitatge i ens reunim 
amb les entitats bancàries per fer 
la sol·licitud. Fem d’intermedia-
ris entre els afectats i els bancs. Jo 
conec molt bé els bancs perquè hi 
he treballat.

I si no poden pagar els consums?
Si justifiquen que no poden pa-
gar-los, els donem un complement 
subsidiari a les ajudes públiques, 
coordinat amb Serveis Socials. 
L’any passat vam pagar 32.000 
euros de consums com a ajudes 
econòmiques a famílies. Les aju-
des augmenten o disminueixen en 

funció de les donacions que rebem.

Quin pressupost teniu per 
aquest any?
No ho sé. Nosaltres no podem 
saber quants diners rebrem de les 
donacions durant l’any; així que 
el pressupost el tanquem sempre 
quan finalitza l’any. Per exemple, 
l’any passat vam tenir un pressu-
post de 52.000 euros. Si vols, et 
donaré una notícia molt bona.

Ah, sí? Quina?
Doncs que aquesta setmana es-
trenarem una furgoneta de sego-
na mà gràcies a una donació de 
Caixabank de 3.400 euros i una 
de Dipsalut de 8.000 euros i una 
part que hem aportat nosaltres. 

Per què servirà la furgoneta?
Serà per recollir i entregar roba 
i aliments d’ajuda a les famílies 
necessitades. També hem arribat 
a un acord amb l’empresa Peixos 
Ros per compartir un magatzem 
on podrem guardar els aliments 
que recaptem i que a vegades su-
pera l’espai del nostre local. 

Quina ajuda oferiu a la gent gran?
Companyia i conversa per mi-
llorar la seva autoestima. Tenim 
deu voluntaris que realitzen les 
visites, tant al domicili particular 
com a la residència. Es prioritzen 

les persones que estan soles i que 
tenen pocs recursos econòmics. 

I als més petits, quines necessi-
tats els cobriu?
Tenim la llar d’infants de Càritas 
dirigida per quatre voluntàries 
que tenen cura dels nadons quan 
les seves mares fan algun curs. 
Pels que ja van a l’escola, oferim 
el servei d’activitats extraescolars 
i també els guiem quan han de fer 
deures. Fem una mica la funció 
que haurien de fer els pares a casa 
i que, en alguns casos, malaura-
dament no fan. 

Coordineu algun programa de 
serveis a la comunitat?
Sí. Ho fem en conveni amb el De-
partament de Justícia de la Gene-
ralitat. L’any passat vuit persones 
van complir les seves penes amb 
nosaltres. Feien algunes tasques 
com carregar material o netejar, 
sense cap tipus de retribució.

Quins actes heu organitzat per 
celebrar el 50è aniversari de Cà-
ritas de Blanes?
El 19 de maig vam fer una excur-
sió al monestir de Montserrat. 
També per Corpus vam fer una 
catifa de flors a Blanes. I l’acte cen-
tral de celebració del 50è aniver-
sari va tenir lloc el passat 9 de juny 
al Teatre de Blanes, on van actuar 
el grup d’havaneres Cabotatge, la 
Coral Santa Maria i l’Esbart Joa-
quim Ruyra. Va ser un acte de re-
coneixement a totes aquelles per-
sones que amb el seu esforç han 
fet créixer Càritas Blanes.

Heu programat més actes al 
llarg de l’any?
Sí. Durant alguns diumenges 
d’estiu tindrem una carpa ins-
tal·lada al passeig marítim per 
donar a conèixer l’entitat. L’acte 
de cloenda dels 50 anys de vida 
de Càritas serà el 8 de setembre 
amb un esmorzar i una excursió 
fins al santuari del Vilar de Bla-
nes. El nostre objectiu és comen-
çar els actes amb la Mare de Déu 
de Montserrat i cloure’ls amb la 
Mare de Déu del Vilar. yy


