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Montphoto 2018

Imatge guanyadora categoria mamífers. Foto Vincze Balint

Més de 12.000 fotografies han participat al concurs de fotografia de 
Natura que s’organitza cada any a Lloret de Mar. MontPhoto Fest, amb 
tres dies d’activitats, va ser el marc idoni per lliurar els premis.  Pàg.  23

ECONOMIA I URBANISME - Pàg. 6

CONSORCI PORTAL DE LA COSTA 
BRAVA-ILLA DE BLANES 

CULTURA - Pàg. 10, 11 I 32

TEATRE DE LA COSTA BRAVA SUD

Quim Masferrer, La Bella 
Dolores, Carles Latre, Xavier 
Albertí i Emma Vilarasau, 
principals reclams de la 
nova temporada.

El plenari de Blanes aprova dissoldre el consorci, el que suposa pagar 
16 MEUR, recuperar els terrenys cedits com a garantia i disposar en 
propietat de la Ciutat Esportiva.

1-O, un any després

Plaça Pere Torrent de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Blanes i Lloret de Mar, com la resta de municipis catalans, han recordat el referèndum de l’1-O de 2017. A 
Lloret de Mar hi va haver un acte multitudinari a la plaça Pere Torrent amb Ramon Cotarelo. A Blanes, una 
marxa i una concentració. Una idea comuna, “cal unitat i encara hi ha molta feina per fer”. A tots els actes es 
va recordar als presos i exiliats. Un any després s’ha conegut que les urnes van arribar de la Xina via Mar-
sella. Les va encarregar en “Lluís”, nom fictici. Més informació a les pàgines 3, 4 i 5.

Cremen dues 
terrasses

Incendi al passeig de Mar de Blanes. Foto Aj. Blanes

L’incendi es va declarar a les tres 
de la matinada del dilluns 8 d’oc-
tubre i va afectar totalment les 
terrasses del Buggy i Ca la Mari. 
En les tasques d’extinció hi van 
intervenir Policia Local de Bla-
nes, Bombers de la Generalitat, 
Mossos d’Esquadra i una ambu-
lància del SEM. No s’han de la-
mentar danys personals. Pàg. 20
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial Nous serveis educatius a 
Lloret de Mar

 LLORET DE MAR

Lloret tindrà un nou institut-es-
cola i l’escola Pere Torrent serà con-
siderada de màxima complexitat.

El conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, ha visitat l’esco-
la Pere Torrent i l’institut-escola 
de Lloret de Mar juntament amb 
l’alcalde, regidors i l’equip dels 
Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de Girona. 

 Aquesta visita s’emmarca en 
una petició de l’alcalde Jaume 
Dulsat, que va convidar al con-
seller d’Ensenyament a visitar el 
municipi per veure sobre el terri-
tori les necessitats educatives de 
la vila. L’alcalde explica que,  “en 

relació a l’escola Pere Torrent hem 
demanat al conseller d’Ensenya-
ment que, per les característiques 
que té l’escola, amb un alt índex 
d’alumnat procedent de diferents 
països, 43 nacionalitats concreta-
ment; per l’alt nombre de matrí-
cula viva i el nivell socioeconòmic 
de les famílies, tingui la conside-
ració d’escola de màxima comple-
xitat, el que permetrà tenir més 
recursos tant en personal com 
econòmics”. Per altra banda re-
ferent a l’institut-escola de Lloret 
de Mar “és un model d’èxit i volí-
em visualitzar la necessitat que 
té el municipi de dotar-se d’una 
altra infraestructura d’aquestes 
característiques que permeti un 
itinerari pedagògic continu que 
ajudi a descongestionar els altres 
centres educatius d’ensenyament 
obligatori i que ens permeti in-
crementar els models formatius 
d’hostaleria i esports”. La ubica-

ció del nou centre seria al barri 
de Puigventós, conegut popular-
ment com la Càndida.

El conseller d’Ensenyament 
s’ha compromès a donar sortida a 
les dues peticions; en aquest sentit 
l’escola Pere Torrent serà conside-
rada oficialment com a centre de 
màxima complexitat a partir del 
curs vinent, tot i que ara ja s’hi 
destinaran els recursos necessaris 
i respecte al nou institut-escola, 
la Conselleria entén que la cons-
trucció del nou institut escola és 
una necessitat pel municipi, mo-
tiu pel qual s’han compromès a 
realitzar els estudis i projectes 
necessària per tal que sigui una 
realitat properament. yy

«L’escola Pere Torrent serà 
considerada com a centre 
de màxima complexitat»

«Projectaran un nou 
institut-escola a 

Puigventós»

Visita del conseller Bargalló a Lloret. Foto Aj. Lloret

Ara fa un any

Ara ha fet un any que a Catalunya es va celebrar un refe-
rèndum organitzat per milers de persones sense el suport 
de l‘estat, és més: es va celebrar contra la voluntat explí-
cita de l’estat.

Després d‘uns dies d’actuacions de vodevil, amb policia 
allotjada en vaixells pintats amb dibuixos infantils, amb 
recerques d’urnes i paperetes per magatzems i fronteres, 
finalment,  el dia 1 d‘octubre més de 2 milions de perso-
nes van votar.

L‘intent d‘avortar la votació per mitjans policials va oferir 
unes imatges de repressió que van córrer com pólvora ar-
reu del món, amb greu perjudici de la “marca España”.

La Catalunya pro independència es sentia com Sant Jor-
di, amb el drac abatut als peus del cavall.

Potser era el moment de capitalitzar aquest èxit convo-
cant eleccions. Es va anunciar que així es faria i fins i tot 
es va anunciar l’hora. Finalment no es van convocar.

Els fets fan dubtar que fos una decisió encertada. yy
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La marxa pels carrers de Blanes. Foto Yoyo

SELVA / MARESME

Blanes ha celebrat el primer 
aniversari d’una de les dates de 
la història recent que costarà 
d’oblidar per a molts ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya que la 
van viure en viu i en directe: l’1 
d’octubre del 2017. 

L’ANC i la Taula de Forces Po-
lítiques i Socials van organitzar 
una marxa anàloga a la que s’ha fet 
arreu de Catalunya. Van començar 
a la plaça dels Països Catalans –al 
costat de l’antic pavelló d’esports- 
finalitzant a la plaça d’Espanya, 
que es va demanar rebatejar amb 
el nom de plaça 1 d’Octubre, cone-
guda popularment com la plaça de 
la Gent Gran.

Entre d’altres coses, en el ma-
nifest commemoratiu es va poder 
escoltar: “El primer d’octubre va 
ser el dia que vam  guanyar la de-
mocràcia i la llibertat, el dia que 
tot va canviar”. El manifest es 
tancava amb un prec i un reclam: 
“Recuperem tot allò que va cata-
pultar l’èxit de l’1 d’octubre: vo-
luntat, compromís, intel·ligència, 
estratègia, fermesa, perseverança, 
desobediència, no violència, es-

perança, autoorganització popu-
lar i, molt especialment, unitat”. 

LLORET DE MAR

A Lloret de Mar, el cap de set-
mana previ a l’1-O, hi va haver 
un acte multitudinari a la plaça 
Pere Torrent.

El ponent, el politòleg i escrip-
tor madrileny Ramon Cotarelo, 
pensa que d’aquí a uns mesos, 
Catalunya serà independent i va 

demanar a la ciutadania que no 
sigui tan pessimista, “perquè es-
tem millor que ara fa un any”. Se-
gons Cotarelo, “és bo qüestionar 
els polítics, però cal recordar que 
n’hi ha que són a la presó i d’altres 
a l’exili per defensar la voluntat 
del poble català”.

El mateix dilluns dia 1 d’oc-
tubre de 2018, un any després del 
referèndum, ERC i PDeCAT van 
organitzar una votació simbòlica 
a la plaça de la Vila, mentre que 

el CDR i l’ANC es van concentrat 
davant de la Casa de la Cultura, 
un dels punts de votació de l’1-O.

ALT MARESME

En record dels fets de l’1 d’oc-
tubre de l’any passat, diverses 
entitats de Calella i Pineda van 
organitzar una marxa reivindica-
tiva per rebutjar les càrregues po-
licials de l’1-O i demanar la sorti-
da de la policia estatal i la Guàrdia 
Civil del territori català. 

Ara fa un any, tant Pineda 
com Calella van viure moments 
de tensió per l’estada hotelera de 
centenars de Guàrdia Civils i Po-
licies estatals desplegats a Cata-
lunya per l’1-O.

Els manifestants van deixar 
una desena de maletes davant la 
caserna de la Guàrdia Civil de 
Calella per demanar que mar-
xessin els agents. L’edifici estava 
protegit per un ampli dispositiu 
dels Mossos d’Esquadra, sense 
que es produís cap incident amb 
els manifestants.

Les territorials de l’ANC de 
Malgrat de Mar, Blanes, Palafo-
lls i Tordera van organitzar el dia 
abans de l’efemèride una Marxa 
Solidària de 6 quilòmetres per 
la Baixa Tordera. La marxa va 
comptar amb dues sortides di-
ferents, una des de la plaça dels 
Pins de Blanes i l’altra des del 
Parc Fluvial de Palafolls. Totes 
dues van finalitzar a la plaça Xes-
co Boix de Malgrat de Mar amb 
la celebració d’un sopar groc, 
parlaments, sorteig de diferents 
regals, i música en viu a càrrec 
del Combo Contrapunt. yy

“L’1-O va ser el dia que van guanyar la democràcia 
i la llibertat, el dia que tot va canviar”
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CATALUNYA

Els dies previs a l’1-0 del 2017 
van ser de màxima pressió per 
part de l’Estat a persones, entitats 
i institucions per evitar la celebra-
ció del referèndum.

Es va ordenar que Mossos d’Es-
quadra i Policies Locals intervin-
guessin tot el material relacionat 
amb la campanya i el referèndum, 
es van localitzar cartells i paperetes 
després de fer nombroses entrades i 
escorcolls a empreses d’arreu del país, 
es van tancar webs i es van detenir di-
versos alts càrrecs de la Generalitat.

20-S

El 20 de setembre la Guàrdia 
Civil, per ordre del jutjat número 
13 de Barcelona, va entrar en di-
verses dependències de la Gene-
ralitat i va detenir alguns del seus 
treballadors. L’operació també va 
arribar a empreses privades i do-
micilis particulars. En total, 41 
escorcolls i 15 detinguts.

La resposta ciutadana va ser 
immediata i centenars de perso-
nes es van presentar a les portes 
dels edificis ocupats per defensar 
“la democràcia i el govern català”. 
La màxima concentració es va 
produir davant d’Economia, on 

la Guàrdia Civil hi va passar més 
de 20 hores. En aquell punt, van 
intervenir Jordi Sánchez (ANC) i 
Jordi Cuixart (Òmnium) dema-
nant “seguir la lluita amb calma 
i sense caure en les provocacions”. 
Ho van fer des de dalt d’un cot-
xe de la Guàrdia Civil. El que va 
passar després, ja ho sap tothom. 
Porten pràcticament un any en 
presó preventiva.

CAMPANYA ATÍPICA

La campanya del referèndum 
de l’1-O va ser del tot atípica. Hi ha-
via diverses formacions que defen-
saven el Sí. No hi havia, però, cam-
panya del NO. El principal objectiu 
era que no es fes el referèndum.

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

Diversos mitjans de comuni-
cació també van rebre la visita de 
la benemèrita perquè feien publi-
citat de l’1-O o no agradava la di-
recció editorial que tenien.

En una declaració instituci-
onal des de la Galeria Gòtica del 

Palau de la Generalitat -després de 
reunió extraordinària del Consell 
Executiu- Carles Puigdemont es va 
refermar en l’1-O i va fer una crida 
a la ciutadania per donar una res-
posta “massiva i pacífica” davant 
de l’actitud “totalitària” de l’Estat. 
El president va asseverar que en 
les “darrers hores i avui” el govern 
espanyol ha “suspès de facto l’au-
togovern de Catalunya i ha aplicat 
de facto un estat d’excepció”.

1-O

El diumenge 1-O, molts cata-
lans i catalanes es van llevar ben 
d’hora ben d’hora per anar al seu 
col·legi electoral. Eren les cinc de 
la matinada i les places i carrers 
on hi havia els col·legis es van co-
mençar a omplir. En molts casos, 
molta gent ja hi havia passat el 
cap de setmana fent tallers, can-
tant, jugant a cartes o practicant 
esport amb els fills i els amics. 
L’objectiu era clar. Calia votar; 
però el que encara era més impor-
tant, que les paperetes i les urnes 
no fossin requisades. En aquella 
hora del matí, pocs es pensaven 
que la brutalitat per retirar les 
urnes seria tant i tant desmesura-
da com la que es va poder veure 
només unes hores després a molts 
punts del país.

Molts encara no saben ni 
quan ni com, però, les urnes i les 
paperetes van fer acte de presèn-
cia i tot estava a punt per comen-
çar a votar.

Després d’un dia carregat 
d’il·lusió i tensió, malgrat els 
problemes informàtics, va arri-
bar el recompte de vots amb una 
claríssima victòria del SÍ.

ATURADA DE PAÍS

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

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

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

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

27- OCTUBRE

El 27 d’octubre de 2017 ja 
forma part de la història de Ca-
talunya per dos fets pràctica-
ment simultanis. A dos quarts de  
quatre de la tarda, el Parlament 
declarava la República Catalana. 
Pràcticament al mateix temps, el 
Senat donava via lliure al govern 
espanyol per aplicar l’article 155 
de la Constitució. A un quart de 
nou del vespre, Mariano Rajoy, 
anunciava que el consell de mi-
nistres havia cessat Puigdemont i 
tot el seu govern, i havia convocat 
eleccions per al 21 de desembre.

2-NOVEMBRE

El dijous 2 de novembre, la 
jutgessa de l’Audiència Nacional 
Carmen Lamela va dictar presó 
incondicional per als consellers 
destituïts Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Josep Rull, Dolors Bas-
sa, Raül Romeva, Joaquim Forn, 
Carles Mundó i Meritxell Borràs, 
i presó eludible amb fiança de 
50.000 euros per a Santi Vila. 

Després que el govern fos ces-
sat, Carles Puigdemont i un grup 
de consellers es van desplaçar a 
Brusel·les (Bèlgica), com a capi-
tal d’Europa, “per explicar el que 
passava a Catalunya i donar-li un 
caire internacional”.

Puigdemont i els consellers 
Antoni Comín, Meritxell Serret, 
Clara Ponsatí i Lluís Puig no es 
van desplaçar a Madrid a decla-
rar i la jutgessa Lamela va dic-
tar una ordre internacional de 
detenció. Han estat les famoses 
euroordres que fins ara no han 
tingut cap efecte. yy

Dies que formen part de la història

Concentració a la plaça d’Espanya de Blanes. Foto Aj. Blanes

Façana Ajuntament de Blanes. Foto Joan Ferrer Càrregues policials. Foto ACN

Cues quilomètriques a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
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CATALUNYA

La gran obsessió del govern 
estatal els dies previs a l’1-O de 
l’any passat era localitzar i in-
tervenir les urnes i les paperetes. 
Es van escorcollar nombroses 
impremtes i es va localitzar una 
important quantitat de paperetes. 
De les urnes, ni rastre. El diven-
dres anterior al dia 1-O, la Ge-
neralitat en va fer la presentació. 
Eren molt diferents al que tothom 
esperava. L’organització va ser 
perfecta i el dia 1-O totes eren al 
seu lloc a l’hora prevista.

En Lluís, l‘encarregat de dis-
senyar, encarregar i entrar les ur-
nes de l‘1-O a Catalunya assegu-
ra: “No sóc un heroi”.

 
Des de l‘anonimat, l‘home ex-

plica en una entrevista al progra-
ma FAQ‘s de TV3 que les 10.000 
urnes es van fabricar a la Xina i 
que ell va assumir la factura.

Per fer possible l‘1-O es van 

encarregar 10.000 urnes de plàstic 
que es van fabricar en només dos 
dies a la Xina, van arribar al port 
de Marsella en un trajecte de 25 
dies en vaixell i, des d‘allà, es van 
traslladar a la Catalunya Nord. 
Per poder passar els controls dua-
ners, es va dir a les autoritats que 
el carregament eren capses que 
havien de servir per muntar “un 
castell” per commemorar els deu 

anys d‘una colla castellera. Són 
alguns dels detalls que explica en 
Lluís, nom fictici de la persona 
que va aconseguir que els col·legis 
tinguessin urnes aquell dia. 

Lluís ha explicat que des de 
la Catalunya Nord es van re-
partir les caixes a vuit punts de 
distribució arreu del territori 
català:  l‘Empordà, Ponent, Oso-

na, Bages, Tarragona, Pirineu, 
Baix Llobregat i Barcelonès. Ja 
anaven amb l‘emblema del Go-
vern català i ha explicat que una 
qüestió de “reciclatge” va fer que 
no portessin escrites les parau-
les “Generalitat de Catalunya”. 
En aquest sentit, confiava que 
el 2 d‘octubre “seríem un país 
lliure” i que Catalunya seria ja 
una “república”. “Podien servir 

per una altra confrontació elec-
toral”, ha comentat.

Una altra curiositat ha estat 
que es va triar el plàstic en lloc del 
metacrilat com a material de les 
urnes per ser més resistent i per-
què “no calia muntatge” poste-
rior, així com oferir més facili-
tats per al seu emmagatzematge. 
Lluís ha explicat que al març de 
l‘any passat va rebre l‘encàrrec, 
tot i que no ha dit de qui. “No és 
ni convenient ni adequat dir qui 
és”, ha apuntat, recordant que en 
aquests moments hi ha persones 
imputades o en presó preventiva 
en relació a l‘1-O. 

ELS ALTRES “LLUÏSOS”

Moltes altres persones anòni-
mes van anar a buscar les urnes 
que s’havien d’utilitzar al seu po-
ble en els punts prèviament fixats. 
Les van guardar sigil·losament a 
casa seva i la matinada de l’1-O, 
en alguns casos, fins i tot abans, 
les van portar fins als col·legis 
electorals. Era negre nit i l’arri-
bada de les urnes al seu lloc de 
destí va ser un moment carregat 
d’emoció i il·lusió; “el referèn-
dum, podia començar”. yy

Les urnes de l’1-O van arribar de la Xina via Marsella

Entrada d’una urna a l’Institut S’Agulla de Blanes. Foto Yoyo

L‘encarregat de dissenyar, encarregar i entrar les urnes de l‘1-O a Catalunya assegura a TV3: “No sóc un heroi”

«Les urnes es van fabricar en 
només dos dies a la Xina i van 
arribar al port de Marsella en 

un trajecte de 25 dies »
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Illa de Blanes: penúltim capítol

BLANES

Blanes ratifica la dissolució 
del Consorci Portal de la Costa 
Brava-Illa de Blanes, que formava 
conjuntament amb la Generalitat.

Blanes haurà de pagar 16 
MEUR – un 42’86% del total-, 
el que suposa 400.000 anuals en 
amortitzacions, i disposarà en 
propietat de la Ciutat Esportiva i 
recuperarà els terrenys que havia 
cedit com a garantia, on havia 
d’anar l’anomenada Illa Isozaki 
–més de 6 hectàrees- i uns altres, 
a la carretera de l’Estació. Aquest 
pagament ja es contemplava en el 
pressupost 2018, que es va aprovar 
el passat mes de juny.

El deute prové de la construc-
ció de la Ciutat Esportiva, una 
obra que s’havia de finançar amb 
els rendiments dels serveis que 
es col·loquessin a l’anomenada 
Illa Isozaki; és a dir, als terrenys 
que van dels antics pavellons als 
antics camps de futbol. El cost 
inicial era de 30 MEUR, però el 
preu es va disparar. 

Quim Torrecillas, del PEDe-
CAT, va admetre errors des del 
principi, “quan es parla d’un pro-
jecte d’aquesta envergadura calen 
voluntats polítiques i els inversors 
que paguin l’obra. En cas contra-
ri, no es pot començar.”

Àngel Canosa, d’ERC, va 
apuntar que plantejar un litigi 
podria suposar pagar molts més 
diners en un futur. “Si anem als 
Jutjats, l’Ajuntament d’aquí a vuit 
o deu anys es podria trobar amb 
un deute de 50 MEUR, tal i com 
ens hem trobat nosaltres amb di-
verses sentències desfavorables 
aquest mandat. No ens agrada, 
però, el millor és aprovar la disso-
lució del consorci i pagar”.

Joan Salmerón d’EUIA-ICV, 
present i molt crític amb el pro-
jecte des dels inicis, va proposar 
que la Generalitat es quedés la 
Ciutat Esportiva i la gestionés o 
que l’ICF perdonés part del crèdit 
“No ha assumit estacions d’esquí 
i la gent ha seguit esquiant? Tam-
bé, donat el temps que ha passat, 
l’ICF (Institut Català de Finan-
ces) ens podria perdonar una part 
del deute. Estic segur que la Ge-
neralitat no ho pagarà tot”.

Salvador Tordera, del PP, ex-
plica que “és un pastís que no 
volíem”, i recordava que “l’en-
deutament afectarà les inversi-
ons de futur”.

Per Laia Buixeda de la CUP, 
“aquest ha estat un projecte ru-
ïnós. La Generalitat no l’ha de-
senvolupat. Nosaltres sempre 
hem estat contraris al projecte i 
al consorci”.

Per Sergio Atalaya de CS, “era 
una obra faraònica proposada 
en temps preelectoral. La Gene-
ralitat no ha complert els seus 
acords”. Si no paguem, pot sortir 
bé o malament. “Per responsabi-
litat ens abstindrem”.

Per Jordi Urgell de Batega per 
Blanes, “aquests diners els hauria 
d’assumir l’alcalde que ho va ti-
rar endavant. Els diversos ajun-
taments no han pressionat prou 
a la Generalitat perquè desenvo-
lupés els terrenys”.

Al llarg del debat, també es va 
recordar que la Generalitat deu a 
Blanes 7 MEUR per diversos con-
ceptes, i que aquests diners podri-
en servir per reduir el pagament a 
fer. També es va criticar la Diputa-
ció de Girona i el Consell Comar-
cal de la Selva que van marxar del 
consorci sense pagar res.

També es va proposar dema-
nar una compensació en forma 
d’inversió a la Generalitat perquè 
l’obra s’havia plantejat com un 
projecte de país per compensar 
les inversions del govern cata-
là a les comarques de Tarragona 
amb Port Aventura. L’alcalde Ma-
rio Ros va recollir el guant. “Ho 
plantejaré al delegat territorial. 
Podria ser una obra o part d’una 
inversió. Quan hi hagi propostes, 
ho treballarem tot junts”.

Finalment, la dissolució del 
consorci i, per tant el pagament 
dels 16 MEUR es va aprovar amb 
11 vots a favor: PSC, PDeCAT, 
ERC i PP.

CS es va abstenir (2 vots) i ICV-
EUIA, Batega i CUP (8 vots) hi van 
votar en contra. Ara, toca pagar 
durant uns quants anys. yy

Detall de la Ciutat Esportiva. Foto Joan Ferrer

Els terrenys on havia d’anar l’Illa de Blanes. Foto Aj. Blanes

«L’Ajuntament es queda 
en propietat la Ciutat 

Esportiva i recupera tots 
els terrenys cedits com a 

garantia»

«La dissolució del Consorci 
amb el pagament dels 16 
MEUR es va aprovar amb 

11 vots: PSC, PDECAT, ERC 
i PP»

GUERRA DE PANCARTES I BANDERES

Llibertat presos polítics

Estelada a Sa Palomera

Casa de Poble

Nova ubicació de la pancarta. Foto Aj. Blanes

Detall de la base del màstil de Sa Palomera. Foto Aj. Blanes

Moment de retirar la pancarta. Foto ERC

La pancarta que oneja a la fa-
çana de l’Ajuntament des de fa 
mesos per acord del plenari, ha 
estat arrencada en dues ocasi-
ons amb pocs dies de diferència 

per uns desconeguts. A la sego-
na vegada, es va fer més grossa 
i es va penjar més amunt per 
dificultar l’accés dels que no vo-
len que hi sigui. yy

Pocs dies després de la Diada 
Nacional de Catalunya, es va 
desmuntar de nit el màstil de 
Sa Palomera i es van endur l’es-
telada que hi onejava. L’estelada 

es col·loca cada 11 de Setem-
bre. La resta de l’any hi oneja la 
senyera i per la Festa Major, la 
bandera de Blanes. yy

Després d’una manifestació 
unionista, també es va despen-
jar la pancarta que hi havia a la 
façana del passeig marítim de 
la Casa del Poble. En aquesta 
pancarta es podia llegir: “Bla-

nes, ciutat de la república cata-
lana”. ERC, que té la seva seu en 
aquestes instal·lacions, va fer 
un comunicat de condemna i 
va fer costat a tots els socis de la 
Casa del Poble. yy
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Dia Mundial del Turisme Cues per entrar a 
Blanes LLORET DE MAR

El dia 27 de setembre, Lloret 
de Mar ha celebrat el Dia Mundi-
al del Turisme amb un ampli pro-
grama d’activitats gratuïtes.

Durant tot el dia, els diferents 
elements patrimonials del Mu-
seu Obert de Lloret (MOLL) com 
els Jardins de Santa Clotilde, el 
Museu del Mar, el Turó Rodó, 
Can Saragossa i el Castell de Sant 
Joan, van oferir una jornada de 
portes obertes. A més a més, per 

a qui volia conèixer més a fons el 
patrimoni cultural de Lloret, es 
van organitzar visites guiades en 
diversos idiomes.

A les 7 de la tarda, pel centre 
de la vila hi va haver l’especta-
cle de teatre itinerant Postal Ex-
press de la companyia Pere Hosta 
(imatge) i al vespre la diada va 
acabar amb un concert de rumba 
catalana a la plaça de la Vila de la 
mà de La República Rumbera.

Les oficines de turisme de 
la localitat també oferien una 
decoració especial i diferents 
sorpreses.

En paraules d’Elizabeth Ke-
egan, gerent de Lloret Turisme, 
“ja fa tres anys que hem recupe-
rat aquesta celebració a Lloret 
de Mar i és una diada festiva 
que els nostres visitants valoren 
positivament.”

Amb més de 1.122.000 viat-
gers anuals i més de 5.300.000 
pernoctacions, Lloret de Mar és 
una de les principals destinacions 
turístiques de Catalunya.

També a nivell turístic, Llo-
ret Convention Bureau ha par-
ticipat en un roadshow a les ciu-
tats suïsses de Zuric i Ginebra 
organitzat pel Costa Brava Gi-
rona Convention Bureau durant 
el qual s’han fet dues presentaci-
ons de les destinacions i empre-
ses participants a professionals 
turístics de Suïssa.

També han participat en 
aquesta acció promocional re-
presentants de les empreses llo-
retenques Hotel Santa Marta i 
Palau de Congressos Olympic. yy

BLANES

La carretera de Tordera a Bla-
nes (GI-600) està tallada per en-
trar a Blanes del carrer Mas Flo-
rit fins a la rotonda dels Focs. El 
vial de sortida està obert. Aques-
ta situació provoca llargues cues 
diverses vegades al dia. Com a 
via alternativa, els vehicles han 
d’anar en direcció a la GI-682 
(carretera de Blanes a Lloret) a 
l’alçada de la rotonda de Mas 
Cremat. La restricció viària s’ha 
fet amb motiu de les obres de mi-
llora i ampliació de la xarxa plu-
vial de Ca la Guidó-Mas Carolet, 
treballs previs a la reclamada ro-
tonda del veïnat de Ca la Guidó. 

Les obres van començar el 18 de 
setembre i tenen una durada pre-
vista de 3 mesos.

Es tracta d’un projecte va-
lorat en 212.635€, redactat pels 
serveis tècnics municipals en co-
ordinació amb Aigües de Blanes, 
que s’encarreguen de la seva exe-
cució, i es finançarà amb càrrec a 
la quota d’inversions de la xarxa 
de clavegueram.

La futura girola es construirà 
en l’accés principal que hi ha al 
barri de Ca la Guidó. L’objectiu, 
facilitar l’entrada i sortida de ve-
hicles del veïnat. yyTeatre al carrer el 27 de setembre. Foto M.A. Comas

Cues a l’enllaç entre la carretera de Tordera i de Lloret. Foto Yoyo

«Hi va haver portes obertes 
al MOLL»

«Els turistes fan a Lloret 
de Mar més de 5.300.000 

pernoctacions»
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LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

Analitzar la influència de la 
tecnologia i la innovació en el 
sector turístic, així com donar 
respostes sobre el futur del tu-
risme de sol i platja, aquests són 
els principals objectius i línies de 
treball de la primera edició del 
Business Tourism Market, que 
se celebra a Lloret de Mar el prò-
xim 18 d’octubre. L’organitzen 
de manera conjunta la Fundació 
Climent Guitart i l’Agència EFE, 
amb el suport de l’Ajuntament. 
Amb la celebració d’aquest esde-
veniment es vol afavorir la imatge 
de la destinació en matèria d’in-
novació turística. 

La jornada comptarà amb 
quatre ponències, que estaran en-
focades a debatre i reflexionar al 
voltant de diferents qüestions com 
la construcció i el manteniment 
d’una marca o la importància de 
la tecnologia en la indústria turís-

tica. A més, es farà una taula rodo-
na que estarà dedicada al turisme 
de sol i platja, en la qual hi haurà 
l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. 

Pel que fa a la resta de ponents, hi 
haurà la presència destacada de 
Cristina Vicedo, directora general 
del Futur Brand Madrid, que par-

larà de la marca de ciutat. També 
hi participarà el Mago More, que 
conduirà la xerrada “Posa màgia a 
la teva empresa”. 

Les quatre conferències pro-
gramades són les següents: “Cons-
trucció i manteniment d’una 
marca: dues cares”, amb Cristina 
Vicedo i Xavier Oliver; “La tec-
nologia al servei de l’usuari o a 
l’inrevés?”, amb Gemma Suñer; 
“No limits!”, amb Fernando 
Riaño Zapatero; i “Posa màgia 
a la teva empresa”, amb el Mago 
More, a més de la taula rodona 
“Cap a on va el turisme de sol i 
platja?”, amb la presència d’Abel 
Matutes, David Rico, Jaume Dul-
sat i Francisco de la Torre. 

 Els interessats en participar 
en el primer Business Tourism 
Market han d’inscriure’s de ma-
nera prèvia a través del web del 
fòrum (www.btm-fcg.com). El 
preu per al públic general és de 
80 euros. Per als assistents estu-
diants, és de 40. yy

Lloret de Mar, seu del primer Business Tourism 
Market (BTM)

La presentació del BTM es va fer a Girona

«Hi haurà 4 ponències 
i una taula rodona que 

estarà dedicada al turisme 
de sol i platja»«Objectiu: Analitzar la 

influència de la tecnologia 
i la innovació en el sector 

turístic»
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BLANES / LLORET DE MAR

La posada en escena de La 
Bella Dolores és la principal pro-
posta del Teatre de Lloret d’aquest 
trimestre. Hi ha previstes tres 
funcions el mes de novembre 
coincidint amb les festes de Sant 
Romà (més detalls a la contrapor-
tada de La Marina, pàgina 32).

L’escenari del Teatre de Blanes 
allotjarà un total de 18 actuaci-
ons: 6 professionals, 6 de l’escena 
local i 6 de Rialles. Els espectacles 
professionals tenen com a deno-
minador comú que estan encap-
çalats per grans noms de l’escena 
catalana o bé que, per afegit, ar-
ribaran a Blanes després d’haver 
triomfat als teatres de Barcelona. 

Així, la cartellera blanenca 
lluirà noms tan coneguts com 
Jordi Ríos i Mònica Pérez de la 
mà del polifacètic Carlos Latre 
(obra que es va poder veure el dia 
6 d’octubre); Quim Masferrer; 
Emma Vilarasau i Vicky Luengo, 
entre d’altres.

PROGRAMACIÓ

L‘empestat 
INDIGEST
Teatre de LLORET
Divendres, 12 d‘octubre - 21 h

Orquestra de Cambra de la 
Filharmònica de Colònia 
Teatre de LLORET
Dissabte, 13 d‘octubre - 20:30 h

Opera for kids
Teatre de LLORET
Diumenge, 14 d‘octubre - 12 h

El llop ferotge
La companyia del Príncep Totilau
Teatre de BLANES
Diumenge, 14 d‘octubre - 17:30 h

Blanes Brass Quintet
Teatre de BLANES
Divendres, 19 d‘octubre - 21 h

Ese silencio incómodo
Associació Cultural i
Teatral Muekka 
Teatre de LLORET
Dissabte, 20 d‘octubre - 21 h

Quim Masferrer
Teatre de Guerrilla
Teatre de BLANES
Diumenge, 21 d‘octubre - 19 h

El pes del plom 
Cia. La Virgueria 
Teatre de LLORET
Dissabte, 27 d‘octubre - 21 h

Moments màgics
Charlie Mag
Teatre de BLANES
Diumenge, 28 d‘octubre -
17:30 h

Jornadas Culturales Casa de Cúllar 
Casa de Cúllar 

Teatre de LLORET
Divendres, 02 de novembre - 18 h
Divendres, 02 de novembre - 21 h

Un tret al cap
Sala Beckett
Teatre de BLANES
Divendres, 02 de novembre - 21 h

Las expertas. Espectacle de circ.
Cia. Al-Badulake Teatro
Teatre de LLORET
Dissabte, 03 de novembre - 21 h

Los sonidos del alma
Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales
Teatre de BLANES
Dissabte, 03 de novembre - 21 h
 
ContraEscena 
The Funamviolistas 
Teatre de LLORET
Diumenge, 04 de novembre - 19 h

Fem Blanes, fem parròquia
Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales
Teatre de BLANES
Diumenge, 04 de novembre -
19 h

Lloret Espai OFF: Fairfly 
Cia. La Calòrica 
HOTEL MONTERREY
Divendres, 09 de novembre - 21 h

Lloret Espai IN: Peccatum 
Cia. Produccions de Ferro
Sala d‘Assaig 1
Dissabte, 10 de novembre - 21 h

Quo no vadis
La Pere Llimonera
Teatre de BLANES
Diumenge, 11 de novembre - 
17:30 h

La Bella Dolores 
ESTRENA 15 de novembre
Teatre de LLORET
Dijous, 15 de novembre - 21 h
Dissabte, 17 de novembre - 19 h
Diumenge, 18 de novembre - 19 h

Somni d‘una nit d‘estiu
Pirates Teatre
Teatre de BLANES
Diumenge, 18 de novembre -
19 h

Un malentès tot és 
Cia. Ja cobrarem 
Teatre de LLORET
Divendres, 23 de novembre -
21 h

Espacio disponible 
Cia. Perigallo Teatro
Teatre de LLORET
Dissabte, 24 de novembre -
21 h

L‘endrapasomnis 
Cia. Teatre al Detall

Teatre de LLORET
Diumenge, 25 de novembre -
12 h

Cineclub Adler presenta:
El Meu Primer Festival
Teatre de LLORET
Diumenge, 25 de novembre - 
17:30 h

L‘Ornet vol cantar
Inspira Teatre
Teatre de BLANES
Diumenge, 25 de novembre - 
17:30 h

Emportats. Espectacle de circ.
Cia. La Trócola
Teatre de LLORET
Divendres, 30 de novembre -
21 h

Teen Time Gone 
Cia. Habemus Corpus 
Escenari Teatre de LLoret
Dissabte, 01 de desembre -
21 h

Alícia 
Cia. Proversus 
Teatre de LLORET
Diumenge, 02 de desembre -
12 h

Esmorza amb mi
Cia. Los Montoya 
Teatre de LLORET
Dijous, 06 de desembre - 
12 h

Sous la plage 
Escenari Teatre de Lloret
Divendres, 07 de desembre -
21 h

Lloret Espai IN: Màtria 
Escenari Teatre de Lloret
Diumenge, 09 de desembre -
19 h

Propostes de tardor al Teatre de la Costa Brava Sud

La Bella Dolores es podrà veure al novembre. Foto TC

Presentació de la programació al Teatre de Lloret. Foto M.A. Comas Quim Masferrer actuarà a Blanes
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BLANES / NOVA YORK

L’artista blanenc Miquel Ge-
labert (Blanes, 1979) ha expo-
sat aquest setembre una vinte-
na d’obres a la Galeria Franklin 
Bowles de Nova York. Aquesta ha 
estat la primera exposició en soli-
tari de Gelabert als Estats Units. 
Des de fa cinc anys, però, ja col·la-
borava amb ells i havia participat 
en diverses mostres col·lectives.

Les obres que ha presentat als 
Estats Units han estat fetes a l’estu-
di de Blanes i posteriorment envi-
ades a la galeria novaiorquesa, que 
també té una sala a Sant Francisco.

Gelabert defineix molt posi-
tivament la nova experiència, “la 
resposta del públic ha estat molt 
positiva”. L’artista blanenc defi-

neix la seva obra com a “paisat-
ges abstractes”. Segons explica,  
“els meus quadres surten de les 
sensacions  que em dóna un pai-
satge. El que faig és sintetitzar-lo 
amb el seu espai, colors, geome-
tries, horitzons, línies...”

En els seus quadres predo-
minen els colors vius i alegres, 
“aquesta és almenys la impressió 
que s’emporten molts dels visi-
tants, però jo també faig el que 
anomeno quadres nocturns amb 
colors més foscos. No tinc cap 
mala relació amb cap dels colors 
de la paleta”, assegura Gelabert.

Gelabert, després de fer el 
Batxillerat i el COU a Blanes, va 
estudiar Belles Arts a Barcelona. 
Fa onze anys va conèixer l’artis-

ta Eduard Arranz-Bravo, que 
li va obrir les portes als Estats 
Units. Des de fa deu anys també 
té relació amb una galeria de la 
ciutat comptal.

MARIMURTRA

Aquest 2018 ha tingut una ex-
periència artística inèdita al Jardí 
Botànic Marimurtra de Blanes, 
“tenien tres arbres morts. Nor-
malment els talen, però en aquesta 
ocasió em van proposar treballar 
amb ells. Va ser una oportunitat 
artística. M’ho vaig passar molt 
bé, vaig portar el meu art a un 
indret que visiten milers de perso-
nes. Jo feia temps que no hi anava. 
El personal del jardí, es va posar a 
la meva disposició i va ser un tre-
ball molt agradable de fer”.

En aquests moments té diver-
sos projectes al cap, “de concretat, 
cap, però el més important és se-
guir treballant en el meu estudi.” yy

Miquel Gelabert exposa a 
Nova York

“Un tret al cap” es podrà veure a Blanes

Miquel Gelabert a Nova York. Foto MG

Pastorets, cap a Betlem!
La Roda Produccions
Teatre de BLANES
Diumenge, 09 de desembre - 
17:30 h

Un grito al mundo por Navidad
Grup Miratge 
(Teatre, poesia i musicals
Casa de Ardales)
Teatre de BLANES
Divendres, 14 de desembre -
21 h

Concert de Nadal Associació 
Hispanoamericana
de Lloret 
Teatre de LLORET
Dissabte, 15 de desembre -
19 h

Tamara en concert.
Alma de bolero 
Tamara 
Teatre de LLORET
Diumenge, 16 de desembre - 
19:30 h

El Trencanous
BCN City Ballet
Teatre de BLANES
Diumenge, 23 de desembre - 18 h

Els pastorets del Casal de 
l‘Obrera
Casal de l‘Obrera
Diumenge, 23 de desembre - 18 h
Dimecres, 26 de desembre - 18 h
Diumenge, 30 de desembre - 18 h

El petit conillet blanc
Cia. La Espiral Mágica 
Teatre de LLORET
Diumenge, 30 de desembre - 12 h

XI Concert d‘Any Nou
La Vbella Banda
Teatre de BLANES
Diumenge, 30 de desembre - 19 h

De Simba a Kiara (El Tributo 
del Rey León)
Onbeat Producciones
Teatre de LLORET
Divendres, 04 de gener - 17 h yy

«Gelabert defineix els seus 
quadres com a paisatges 

abstractes»

«Des de fa cinc anys que 
porta part de la seva obra 

als Estats Units»
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LLORET DE MAR

De l’1 al 31 d’octubre, Lloret 
de Mar ofereix una nova edició, 
la setzena, de les Jornades Gastro-
nòmiques de la Cuina del Peix de 
l’Art, que organitzen l’Associació 
de Bars i Restaurants de Lloret de 
Mar, el Gremi d’Hostaleria i Llo-
ret Turisme; una cita anual con-
solidada en el calendari en què els 
restaurants i hotels posen en valor 
els productes de peix i marisc de 
la zona, així com un motiu per 
vincular gastronomia i tradició, i 
recordar l’antiga tirada a l’art, que 
durant molts anys es va practicar 
a les platges de Canyelles i Lloret.

Lloret és molt més que una de 
les primeres destinacions turísti-
ques d‘Europa. És un poble ma-
riner, ara ja una ciutat, amb una 
història feta per gent esforçada, 
des de pescadors i terrassans, a 
grans armadors i indianos que van 
anar a fer les amèriques. Tot aquest 
passat ha deixat un pòsit d‘històri-
es i de vivències –com la tradicio-
nal tirada a l’art, que recordem en 
aquestes jornades- que han donat 
forma al Lloret d‘avui. 

LA TIRADA A L’ART

“L’art és l’exponent més repre-
sentatiu i tradicional de les èpo-
ques i de les gents pobres de la 
costa. Ens referim, és clar, a l’art de 
pescar anomenat l’art per antono-
màsia i que consisteix en una xar-
xa amb dues cames, unides per un 
extrem on  hi ha una bossa, que es 
cala des d’una embarcació i es lleva 
a força de gent des de la platja.

L’art és antiquíssim. En certes 
èpoques l’art informava material-
ment la vida dels nostres avantpas-
sats. Era un dels pocs mitjans de 
subsistència amb què comptaven. 
Per a alguns –dones, vells i criatu-
res-, l’únic. 

L’art –aquesta mena d’art- és a 
Lloret una institució. En cap altra 
platja de la costa catalana aquest 
ormeig de pescar no va prendre 

tanta volada. Ser patró de l’art era 
una sort. “Qui té un art té una he-
retat”, deia un adagi. 

Esteve Fàbregas i Barri a “Vint 
anys de turisme a la Costa Brava” 
(Editorial Selecta, 1970) 

Qualitat gastronòmica

La gastronomia ocupa un pa-
per molt important dins l’oferta 
turística de Lloret de Mar, i les 
Jornades Gastronòmiques de 
Lloret –tan les de l’Arròs al maig, 
com aquestes de la Cuina del Peix 
de l’Art a l’octubre- pretenen do-
nar a conèixer l’excel·lent gastro-
nomia de qualitat dels restaurants 
i hotels del municipi lloretenc, bé 
sigui mitjançant receptes que re-
cullen la rica tradició culinària de 
Lloret, com plats innovadors que 
experimenten nous camins en la 
nostra cuina mediterrània. 

I a tall d’exemple, per tal de 
fer-se una idea del que es pot assa-
borir, us indiquem uns quants dels 
plats que podreu gaudir en aques-
tes XVI Jornades Gastronòmiques 
de la Cuina del Peix de l’Art:

- Bombons de gamba vermella 
amb ceps i salsa de garotes

- Niu de sonsos amb ou ecolò-
gic ferrat i oli de tòfona

- Tronc de lluç de palangre 
rostit sense espina sobre fons de 
patata i salsa de cabra

- Corbina amb suc de rostit, 
tubercles, arrels i bulbs.

Aquesta iniciativa gastronò-
mica compta amb la participació 
de 20 dels més destacats restau-
rants i hotels de Lloret de Mar:

58 - HOTEL SANTA MAR-
TA, AL FRESKITO, ÀTICS LA 
CARPA, CAN BOLET, EL PORT 
DE LA CALA, EL ROSSELL, EL 
TRULL, FENALS INTERNA-
CIONAL, FREU – GRAN HO-
TEL MONTERREY, GIORGIO, 
L’ARROSSERIA DE FENALS, 
LA LONJA, LES PETXINES – 
HOTEL EXCELSIOR, MARSOL 
– HOTEL MARSOL, MAS RO-
MEU, MASIA RESTAURANT 
CAN SABATA, PAPALÚS, STU-
DIO 66, SYBIUS CALA CANYE-
LLES i XALOC.

 
Aquestes jornades tenen com 

a convidats especials els alumnes 
de l’Institut Ramon Coll i Rodés 
de Lloret de Mar amb la seva aula 
d’aplicació situada a les instal·la-
cions de l’Hotel Evenia Olympic 
Palace, on des del curs 2007/2008, 
s’imparteixen cicles de la família 
d’hostaleria. yy

La cuina del peix de l’art 2018

 La presentació es va fer al Restaurant Studio 66. Foto M.A. Comas

Tradicional foto de grup. Foto M.A. Comas
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BLANES

Puntual a la seva cita bien-
nal, Blanes ha acollit el darrer 
cap de setmana de setembre la 
novena edició de la Fira d’Enti-
tats que organitza l’Ajuntament 
amb el suport del Col·lectiu 
d’Entitats de la vila. 

Enguany la fira ha doblat el 
nombre d’activitats que hi ha 
programades, més d’un cente-
nar, pensades perquè puguin 
gaudir-ne gent de totes les edats 
i gustos. Pel que fa al nombre 
d’entitats, es manté respecte les 
anteriors edicions, amb una cin-
quantena de tota mena: culturals, 
esportives, socials i artístiques. 
En la línia de tots aquests darrers 
anys, la Fira d’Entitats ha estat 
allotjada al passeig Cortils i Vi-
eta, en el tram comprès entre la 
plaça Catalunya i el carrer Ample. 

Els estands estaven alineats 

d’esquena al mar i el recinte firal 
ocupava uns 3.500 m2 del passeig. 
Hi havia fins a vuit espais d’acti-
vitats, a banda dels estands que 
centraven l’interès de l’esdeve-
niment: escenari de 80 m2; zona 
infantil amb entreteniments de 
diferent mena; zona de tallers i 
manualitats per a totes les edats; 
un plató de TV; una pista espor-
tiva; i l’únic espai que no formava 
part del recinte, la Sala de Plens 
situada a 50 metres de la fira. 

Hi va haver tallers d’arts plàs-
tiques, maquillatge, globoflèxia, 
minipàdel i tennis, bàsquet en 
cadira de rodes, pintura, ma-
quillatge, confecció de punts de 
llibre, teràpia corporal, cuina, 
consulta de tarot, xerrades, mas-
satges i un llarg etcètera.

Per a l’organització de la 
mostra, l’Ajuntament ha destinat 
un pressupost de 14.400€, igual 

que en l’anterior edició del 2016. 
La major part del pressupost s’ha 
destinat al lloguer i muntatge 
dels estands, l’equipament de so 
i llum per a l’escenari, el lloguer 
de generadors de corrent i el ser-
vei de seguretat i control que hi 
havia les nits de divendres i dis-
sabte per vetllar pel material di-
positat al recinte. 

Una novetat respecte l’ante-
rior edició va ser un plató de TV. 
En aquest indret, un equip de 
professionals realitzà diverses en-
trevistes a representants d’entitats 
que participaven a la fira. Es trac-
tava dels membres de l’Associa-
ció Cultural La Focal, que tam-
bé s’han encarregat d’una altra 
novetat: la realització d’un espot 
promocional de la fira 2018.

ELS INICIS

La Fira d’Entitats va sorgir 
l’any 2004 per iniciativa d’un 
grup d’entitats juvenils amb 
l’objectiu de convocar associa-
cions de diferents àmbits d’acció 
de la població que volguessin 
compartir idees i vivències a 
través d’una proposta de cap de 
setmana lúdica i cívica. Es trac-
ta d’una trobada en què, a més 
a més de ser un punt d’exposi-
ció i informació de les entitats, 
s’intenta crear un vincle d’unió 
entre elles.

REIVINDICACIÓ

El Consell Local de Joventut 
de Blanes (CLJB) va aprofitar 
l’atenció que mou la Fira d’En-

titats per fer pública una reivin-
dicació col·lectiva.  Van decorar 
l’estand amb elements fúnebres 
com un taüt i van fer lectura 
d’un manifest que començava 
amb una contundent afirmació: 
“La joventut estem de dol”.

Els joves afirmen que ja fa 
molts anys que se’ls està oblidant 
cada cop més. De manera que en 
l’actualitat les activitats que or-
ganitzen són cada cop més min-
ses. Més concretament, reclamen 
que la gent de l’Agrupament Es-
colta Pinya de Rosa no disposen 
d’un lloc adequat; la Colla de Di-
ables tampoc disposa d’un local 
on deixar el material i assajar; el 
Centre Juvenil Morralla està tan-
cat, i les Sales d’Assaig no tenen 
ni promoció ni manteniment. yy

BLANES

La publicació del volum de-
dicat a Blanes, coordinat per Pep 
Bota i Toni Reyes, es va presentar 
a la Sala de Plens i era una de les 
assignatures pendents de la histo-
riografia blanenca, segons expli-
ca el mateix Toni Reyes, director 
de l’Arxiu Municipal. Es tracta 
d’una obra coral amb 15 autors, 
43 capítols i dos coordinadors.

Pel que fa als temes tractats 
als respectius capítols, hi ha des 
de les onades migratòries fins la 
recuperació democràtica, pas-
sant pel franquisme, l’emblemà-
tica factoria SAFA (actualment 
Nylstar), la 2a República, l’edat 
mitjana, la platja i els tempo-
rals, la indústria de  les drassa-
nes o bé l’aventura americana, 
entre d’altres.

Durant el seu torn de parla-
ments, el coordinador de la pu-
blicació Toni Reyes i Valent –cap 
de l’Arxiu Municipal de Blanes- 
va tenir un record en especial pel 
seu amic i company en aquesta 
tasca de coordinació, Pep Bota i 
Gibert, que va traspassar fa tres 
anys. Tanmateix, Toni Reyes 
també va recordar l’artífex d’una 
altra destacada tasca de recupe-
ració de la història de Blanes a 
càrrec d’un altre autor, Albert 
Ros, mort fa pocs mesos. 

A banda de ser coordinador 
de la publicació, Pep Bota també 
era autor en solitari i amb Toni 
Reyes de diversos capítols. Per 
la seva banda, Albert Ros signà 
el capítol dedicat a repassar els 
temes més desatacats relacionats 
amb el món de l’esport. Respec-

te la resta d’autors, es tracta de 
Neus Baltrons, Fèlix Bota Ro-
dríguez, Mercè Cabré, Lourdes 
Domenech, Josep Maria  Gui-
nart, Fèlix Rabassa, Aitor Ro-
ger, Quim Roura, Maria Àngela 
Sagrera, Enric Sagristà, Juli Val-
dunciel i Maria del Vilar Vilà.

L’acte el van encapçalar l’al-
calde de Blanes, Mario Ros, i el 
vicepresident segon de la Dipu-
tació de Girona, Albert Piñeira. 
També van participar en la pre-
sentació Joaquim Maria Puig-
vert, professor titular d’història 
contemporània de la Universi-
tat de Girona; Rosa Maria Gil, 
directora de la col·lecció Qua-
derns de la Revista de Girona; 
i Toni Reyes qui, conjuntament 
amb Pep Bota, s’han encarregat 
de la seva coordinació. yy

IX Fira d’Entitats de Blanes

Monogràfic dedicat a Blanes als ‘Quaderns de 
la Revista de Girona’

La presentació es va fer a la sala de plens. Foto Yoyo

Marxa fúnebre del Consell de Joventut. Foto Yoyo

Any Edició Dates Entitats Pressupost

2005 1a 7 i 8 Octubre  31    20.000 €

2006 2a 16 i 17 Setembre 33    25.000 €

2007 3a 22 i 23 Setembre 37    26.800 €

2008 4a 4 i 5 Octubre 40    30.800 €

2010 5a 2 i 3 Octubre 37    28.000 €

2012 6a 6 i 7 Octubre 54    14.400 €

2014 7a 27 i 28 Setembre 57    12.000 €

2016 8a 24 i 25 Setembre 50    14.000 €

2018 9a 29 i 30 Setembre 47    14.000 €

TRAJECTÒRIA DE LA FIRA D’ENTITATS 
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LA SELVA / MARESME

L’Alzheimer és la forma més 
comuna de demència diagnosti-
cada en les persones grans. Com a 
conseqüència de l’envelliment de 
la població cada vegada hi ha més 
persones afectades per aquesta ma-
laltia. Tant la incidència de la ma-
laltia com la seva prevalença aug-
menten amb l’edat. A Catalunya 

s’estima que hi ha més de 89.000 
casos diagnosticats segons dades de 
la Generalitat de Catalunya.

Durant el 2017, 1 de cada 6 
persones (16,3%), majors de 65 
anys, que han ingressat als hos-
pitals de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva (l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume de Calella 

i l’Hospital Comarcal de Blanes) 
patien algun grau de demència. 

D’aquests pacients, el 7,4% (408 
persones) tenia Alzheimer, mentre 
que el 8,9% (491 persones) estaven 
afectats per alguna altra malaltia 
de deteriorament cognitiu.

 
CENTRES SOCIOSANITARIS 

En relació als centres sociosa-
nitaris de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva (Calella, 
Blanes i Lloret de Mar), s’han 
avaluat un total de 594 persones 
durant el 2017, de les quals el 5,6% 
tenien Alzheimer i el 3% patien 
altres tipus de demència.

PACIENTS I FAMILIARS

En el cas de l’Alzheimer, com 

passa amb moltes altres malalties 
degeneratives, s’ha de tenir cura 
del malalt, però també cal vetllar 
pel cuidador, segons explica Rosa 
Tarré, cap de la Unitat de Treball 
Social de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva.

 
La Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva, en col·labora-
ció amb l’Associació de Voluntaris 
i Amics de l’Hospital de Calella 
(AVAH), ofereix a través del Progra-
ma d’atenció a les persones amb ma-
laltia d’Alzheimer i altres demènci-
es, i les seves famílies, una atenció 
psicològica al llarg del procés de la 
malaltia, tant a les persones afecta-
des com a les seves famílies. 

Aquest servei gratuït, que s’ofe-
reix a l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella, gràcies al suport 
de l’AVAH, va adreçat a totes les 

persones de l’Alt Maresme i Selva,  
tant als afectats com als familiars. 
Nomes durant el 2017, s’han atès 
un total de 86 persones afectades, 
i s’han realitzat un total de 130 
entrevistes, de les quals el 52.3% 
han estat d’atenció psicològica a les 
famílies d’aquestes persones que 
pateixen algun tipus de demència.

A més, es duen a terme sessi-
ons per a les famílies i cuidadors 
de pacients amb demència amb 
l’objectiu de crear un espai on 
puguin compartir experiències, 
ajudar-los a entendre la malaltia i 
a acceptar la nova situació, a més 
de facilitar-los eines per millorar 
la qualitat de vida de la persona 
afectada i de la persona que n’es-
tà al càrrec. En aquest sentit, en 
el 2017 es van fer un total de 19 
sessions, amb una mitjana de 12 
persones per sessió.

Per tenir més detalls d’aquest 
servei, es pot demanar informa-
ció al metge de capçalera o a la 
neuropsicòloga de l’Hospital 
Sant Jaume de Calella, segons 
apunta Tarré. yy

Prop de 90.000 catalans tenen diagnosticada la 
malaltia de l’Alzheimer

Dia Mundial de l’Alzheimer. Foto Corporació de Salut Maresme-Selva

Aquest 21 de setembre s’ha celebrat el Dia Mundial de l’Alzheimer

«1 de cada 6 persones, 
majors de 65 anys, que han 

ingressat als hospitals de 
la Corporació patien algun 

grau de demència»

«En les malalties 
degeneratives, s’ha de 
tenir cura del malalt, 

però també cal vetllar pel 
cuidador»
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DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

«Es van vendre 15.000 
tiquets pels diferents tipus 
de consumicions que s’hi 

oferien»

«Quim Serrano Bou 
ha dissenyat el cartell 
de l’Emplatja’t amb Sa 

Palomera i la platja»

BLANES

La primera edició de l’Em-
platja’t, una festa per acomia-
dar l’estiu celebrada a la platja 
de Blanes, ha estat valorada pels 
organitzadors com d’un ‘èxit ro-
tund’. Ho recolza el fet que es van 
vendre més de 15.000 tiquets pels 
diferents tipus de consumicions 
que s’hi podien fer al llarg de la 
tarda-vespre-nit. 

La festa va començar a les 7 
del vespre a la platja del costat del 
Club de Vela i es va allargar fins 
passada la mitjanit. L’objectiu era 
acomiadar  la temporada estiuen-
ca, quan Blanes registra un major 
volum de visitants, però encara es 
pot gaudir de les bondats d’aques-
ta estació meteorològica, i ve de 
gust estar-se a la platja en bona 
companyia. Ha estat una experi-
ència pionera a la Costa Brava i 
ha significat la suma d’esforços de 
bars, restaurants i entitats cultu-
rals de la vila.

Els participants de l’Emplat-
ja’t han estat des de famílies sen-
ceres fins a grups d’amics, jo-

ves, gent gran i parelles que van 
afegir-se a la proposta de passar 
una estona entretinguda. L’acti-
vitat va començar amb actuaci-
ons de dansa de diferents estils 
a l’escenari alçat a peu de platja. 
També es va comptar amb la col-
laboració del grup de percussió 
de la Colla de Diables Sa For-
canera i la Colla Gegantera de 
Blanes, que van protagonitzar 
una cercavila per arrossegar el 
públic fins a la festa. 

L’animador cubà Smith es va 
encarregar d’anar narrant a la 
concurrència els diferents ingre-
dients festius de la vetllada, que 
també va incloure com a plat final 
la intervenció del grup d’anima-
ció cubana Yorubason. Capita-
nejats per l’Smith, conegut amb 
el sobrenom de “el Mulato de la 
salsa”, acompanyat d’un cantant,  
ballarins i ballarines, va aconse-
guir contagiar la seva inesgotable 
energia i optimisme a tothom.

La celebració incloïa un so-
par on es podia triar entre boti-
farra a la brasa amb pa amb to-
màquet o porcions de diferents 
tipus de pizza, acompanyat de 
cava i cervesa blanenques, com-
binats o refrescos. Tot a preus 
populars: des d’1 € per una bos-
sa de patates fregides fins a 5 € 
un autèntic i genuí mojito. Per 
posar dos exemples puntuals de 
quantitats, val a dir que es van 

repartir 6.000 botifarres i es van 
preparar 1.500 mojitos. 

L’Emplatja’t ha estat organit-
zat per l’Ajuntament de Blanes i 
l’Associació d’Hostaleria de Bla-
nes, i l’han impulsat 12 locals de 
restauració i empreses de pro-
ductes de la vila. 

Especialment valuosa ha es-
tat l’aportació de l’artista inter-
nacional blanenc Quim Serrano 
Bou, que ha dissenyat el cartell de 
l’Emplatja’t amb dos principals 
elements paisatgístics, Sa Palo-
mera i la platja. 

L’origen de l’Emplatja’t cal 
anar a buscar-lo fa un any en-
rere, quan diversos establiments 
de restauració ja van sumar es-
forços per organitzar el TastA 
Blanes (TAB), una mostra gas-
tronòmica. Va significar poder 
tenir en un mateix indret una 
representació del potencial que 
té aquest sector a la vila on co-
mença la Costa Brava. Després 
de l’èxit de l’any passat, enguany 
s’ha fet la segona edició. yy

Emplatja’t per tancar la temporada

El logo ha estat obra de Quim Serrano Bou. Foto Yoyo

El van organitzar l‘Ajuntament, l‘Associació d‘Hosteleria i 12 locals i empreses de restauració
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

RESERVI ESPAI 
PER AL SEU 

ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR 

CONDICIONS

«L’any passat es van xipar i 
censar gratuïtament prop 

de 200 gossos i gats del 
municipi»

«Els propietaris d’animals 
de Lloret de Mar tenen fins 
al 20 d’octubre per poder 

identificar gratuïtament les 
seves mascotes»

LLORET DE MAR

La quarta jornada canina 
contra l’abandonament i mal-
tractament animal, que orga-
nitza l’entitat Cambia1vida amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Lloret, ha posat en marxa 
la campanya municipal “Fem-
ho bé”, de tinença responsable 
d’animals de companyia. 

Hi va haver, entre d’altres, 
xerrades, estands informatius i 
solidaris d’associacions i enti-
tats animalistes diverses, reco-
llida de pinso i medicaments, 
desfilades de gossos per adoptar 
i estands amb venda de  materi-
als per a les mascotes.

Segons el regidor de Medi 
Ambient, Jordi Orobitg, “aques-
ta campanya fa incidència en 
la responsabilitat dels tenidors 
d’animals pel que fa a l’acceptació 
social dels mateixos. Correspon 
als tenidors garantir que estan 
censats, xipats, vacunats, que 
transiten a la via pública de ma-
nera adequada i sobretot deixar 
els carrers nets, utilitzant també 
les bosses i contenidors d’aigua 

que l’Ajuntament dispensa gra-
tuïtament per aquesta finalitat. És 
per això que les mascotes els in-
terpel·len a seguir les normes amb 
un FEM-HO BÉ”.

La campanya municipal va 
començar  el 23 de setembre amb 
la distribució gratuïta de recipi-
ents d’aigua per aquells ciutadans 
que acreditin tenir el gos censat al 
municipi, mentre s’informava de 
la nova campanya d’identifica-
ció amb xip i alta censal gratuïta. 

L’any passat es van xipar i censar 
gratuïtament prop de 200 gossos i 
gats del municipi.

Les persones propietàries 
d’animals que desitgin participar 
en la campanya, tenen fins al 20 
d’octubre per poder identificar 
gratuïtament les seves mascotes 
–gossos, gats i fures-. Els interes-
sats han d’adreçar-se als centres 
veterinaris col·laboradors amb el 
seu DNI o NIE per acreditar que 
resideixen a Lloret, així com amb 

la cartilla sanitària de l’animal. 

Aquesta documentació és ne-
cessària per recollir les dades que 
hauran de fer-se constar en la 
sol·licitud d’inscripció al registre 
censal d’animals de companyia, 
alta que tramitarà directament 
l’Ajuntament. En el cas de gossos 
de races considerades potencial-
ment perilloses, en posterioritat 
a la identificació, els propietaris 
dels animals hauran d’obtenir la 
llicència per a la tinença i conduc-

ció de GPP, sol·licitud que hauran 
de realitzar en l’Oficina d’Atenció 
i Informació Ciutadana, presen-
tant la documentació obligatòria, 
com l’assegurança de responsabi-
litat civil i el certificat de capacitat 
física i aptitud psicològica.

En finalitzar el període de 
la campanya, des de la secció de 
Medi Ambient de l’Ajuntament es 
tramitaran totes les altes al cens 
municipal, així com la inscrip-
ció al registre de la Generalitat 
ANICOM. Els participants en la 
campanya d’identificació d’ani-
mals de companyia gaudiran de 
la gratuïtat de la implantació d’un 
microxip homologat, de l’exemp-
ció del pagament de la taxa cor-
responent al 2018.

Els centres veterinaris que 
participen en la campanya són la 
Clínica Ignasi Mir (av. Rieral, 38), 
Clínica Rosa Macià Termes (c. Sè-
nia del Barral, 36), Centre El Vell-
marí (c. Cienfuegos, 5) i Centre 
Veterinari Canvet (av. Josep Pla i 
Casadevall, 50-52). yy

Fem-ho bé: tinença responsable d’animals

Jornada inaugural de la campanya. Foto M.A. Comas
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Fòrum Internacional de 
Municipis Indians 

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit la 
primera trobada de municipis 
indians i patrimoni postcolonial 
de ciutats europees per abordar 
el futur del llegat indià i alhora 
buscar sinergies amb municipis, 
museus i agents amb patrimoni 
indià i colonial. Blanes ha estat 
un dels municipis participants 
en aquesta trobada, tal i com ja 
ha fet en d’altres actes relacionats 
amb el món indià.

El fòrum, que ha tingut una 
durada de dos dies, tenia per ob-
jectiu contribuir a la promoció 
de la identitat i la ciutadania eu-
ropees a través del coneixement 
i la consciència del patrimoni 
comú postcolonial d’Europa i el 
desenvolupament de vincles al 
voltant del diàleg multicultural, 
així com amb altres països i re-
gions implicades en els fenòmens 
migratoris europeus de les edats 
moderna i contemporània. Al-
bert Robert, regidor de Cultu-
ra, explica que, “volem crear un 
espai cultural comú, mitjançant 
el desenvolupament de rutes tu-
rístiques (culturals i de memòria 
històrica), amb l’objectiu de sen-
sibilitzar sobre el patrimoni –de 
tot tipus- retornat després dels 
processos de descolonització i 
fomentar l’intercanvi d’experi-
ències i la posada en marxa de 
projectes internacionals”.

En l’actualitat, infinitats de 
ciutats i regions d’Europa guar-
den la memòria i l’herència d’un 
passat colonial i migratori cen-
tenari que ha forjat el que avui 
som, el que avui és Europa, amb 
les seves romàntiques virtuts 
i, moltes vegades, amb els seus 
errors històrics. En total hi han 
participat una cinquantena de 
persones entre ponents i inscrits.

La Xarxa de Municipis In-
dians neix el 2005 per iniciativa 
de l’ajuntament de Begur i actu-
alment formen part de la Xarxa 
11 municipis: Arenys de Mar, Be-
gur, Blanes, Calonge-St. Antoni, 
Lloret de Mar, Palafrugell, Sant 
Pere de Ribes, Sitges, Torredem-
barra, Tossa de Mar i el districte 
de Sant Andreu de Barcelona.

ITINERARI CULTURAL DEL 
CONSELL D’EUROPA

Els itineraris culturals del 
Consell d’Europa és un projec-
te de cooperació en l’àmbit del 
patrimoni cultural, educatiu 

i turístic d’Europa orientat a 
l’elaboració i promoció d’un o 
diversos itineraris basats en una 
ruta històrica, un concepte cul-
tural, una figura o fenomen amb 
una importància transnacional i 
significat per a l’enteniment i el 
respecte dels valors comuns eu-
ropeus. Pot ser una ruta física o 
una xarxa d’enclavaments patri-
monials. Un total de 33 itinera-
ris culturals dedicats a diversos 
temes del patrimoni cultural 
(arquitectura, art, prehistòria, 
personatges històrics, rutes reli-
gioses, cultures tradicionals…) 
posseeixen actualment aquest 
esment del Consell d’Europa.

XARXA EUROPEA 

La xarxa europea de munici-
pis indians i patrimoni colonial 
es defineix com una associa-

ció internacional composta per 
institucions públiques i entitats 
socials i culturals interessades 
en la preservació i difusió de la 
memòria històrica i les cultures 
colonials retornades a les metrò-
polis europees.

Els membres que formaran 
part d’aquesta xarxa són ciutats, 
regions, llocs patrimonials, mu-
seus, centres de memòria histò-
rica de les emigracions, organit-
zacions socials i culturals, festi-
vals i fires pertanyents als països 
membres del Consell d’Europa 
on es van produir emigracions 
a les colònies d’ultramar al llarg 
de la història.

Per això, es constituirà una 
associació sense ànim de lucre a 
la qual podran adherir-se orga-
nismes amb naturalesa jurídi-
ca de tots els països del Consell 
d’Europa que treballin al voltant 
de la recuperació, conservació i 
difusió de la memòria històrica i 
les cultures retornades des de les 
colònies europees. yy

Alguns dels participants en el Fòrum. Foto Aj. Blanes

Acte inaugural. Foto Aj. Lloret

«La Xarxa de Municipis 
Indians neix el 2005 per 

iniciativa de l’ajuntament 
de Begur»

«Lloret de Mar i Blanes són 
dos dels 11 municipis que 
formen part de la xarxa»

SOCIETAT LLORET DE MAR / BLANES

L‘Europa de les portes tancades

Festa Major de les Alegries

Visita escolar

Alguns dels plafons de la mostra. Foto M.A. Comas

Inauguració de noves majòliques. Foto M.A. Comas

El grup a l’exterior de l’emissora. Foto Anna Carlos

Plataforma per la Pau de Llo-
ret  ha portat a la població una 
exposició sobre la intolerància 
que practiquem, la catatonia en 
la que vivim, la venda d‘armes 
dels nostres governs, l‘ajuda 
humanitària de les instituci-
ons, les injustícies, els abusos 

i les violacions a les persones 
i regions més vulnerables i al 
planeta. Són vint il·lustracions 
acolorides publicades al Punt 
Avui en els darrers anys i en les 
que les entitats de la coordina-
dora han participat amb vint 
comentaris i reflexions. yy

Una fotografia de l’any 1907 de 
Joan Baptista Gallissà, cedida a 
l’Arxiu Municipal per la família 
Sala Montero ha servit aquest 
any per anunciar els actes de 
la Festa Major de les Alegries. 
La imatge la van escollir els 
mateixos veïns de Lloret entre 

tres opcions. Com cada any, 
missa, sardanes, animació amb 
els “Squetchers”, descobriment 
de majòliques o el tradicional 
sorteig de lots de productes de 
la terra, entre d’altres activitats, 
van omplir la jornada. yy

10 alumnes de la Unitat d’Edu-
cació Especial de l’Escola Mos-
sèn Joan Batlle de Blanes van 
visitar els estudis de Ràdio Ma-
rina. Ara estan realitzant el pro-
jecte ‘Coneixem el nostre barri’ 
on es dediquen a conèixer els 
diferents establiments del veïnat 

de Ca la Guidó, com la farmàcia, 
el supermercat o, en aquest cas, 
la ràdio. El SIEI és una unitat 
d’educació especial on es matri-
culen nens de primer a sisè de 
primària de les diferents escoles 
del municipi que necessiten una 
atenció especial. yy
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Programes europeus FEDER

LLORET DE MAR

Lloret ha aconseguit 
2.269.912€ per consolidar el seu 
projecte com a destinació turís-
tica intel·ligent. Aquesta impor-
tant dotació econòmica, la més 
gran que ha aconseguit Cata-
lunya, prové de subvencions de 
programes europeus (Feder) i 
s’ha gestionat a través de l’enti-
tat Red.es.

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar va presentar el projecte 
Destinació Turística Intel·ligent 
per un valor de 3.242.732€ i ha 
rebut el 70% de la inversió. La 
resta, un total de 972.820€, els 
aportarà l’Ajuntament en un 
període de dos anys.

El projecte Destinació Turís-
tica Intel·ligent és, en paraules de 

Jaume Dulsat alcalde de Lloret, 
“un projecte transversal amb im-
plicació de diferents regidories, 
en el qual les noves tecnologies 
tenen un paper destacat. Estem 
implementant eines que perme-
tin recopilar dades i que ens per-
metin gestionar més eficaçment 
els nostres serveis, millorant la 
qualitat i satisfacció dels nostres 
visitants i residents”.  

En total, són quatre els àm-
bits que s’han treballat: crea-
ció d’un centre d’intel·ligència, 
control dels f luxos de mobilitat, 
experiències digitals dels visi-
tants i sostenibilitat.

Pel que fa a projectes con-
crets de cada un dels àmbits, hi 
ha: en l’àmbit de la creació d’un 
centre d’intel·ligència, l’aplica-

ció de la tecnologia big data per 
a l’estudi de dades; en l’àmbit 
de fluxos de mobilitat, reconei-
xement de matrícules i comp-
tadors de persones; en l’apartat 
d’experiència digital del visitant, 
la creació d’oficines de turismes 
digitals, enquestes digitals, car-
tellera digital, el taxi experience 
i un nou esdeveniment visual 
espectacular, videomapping a 
la platja. Per últim també se’n 
destinarà una part important a 
la sostenibilitat amb actuacions 
que permetin una millora de 
l’eficiència energètica dels equi-
paments turístics, la renovació 
total de l’enllumenat del passeig 
marítim, aparcament intel·li-
gent; gestió intel·ligent de resi-
dus amb sensors a contenidors 
i camions, i la gestió remota del 
reg de jardins i parcs públics. yy

Lloret rep el 70% del cost del projecte. Foto Aj. Lloret
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BLANES

Un total de set dotacions de 
cossos d’emergències han hagut 
d’intervenir la matinada del 8 
d’octubre en un virulent incendi 
que ha afectat dues terrasses de 
sengles restaurants del passeig 
de Mar de Blanes, sense que sor-
tosament s’hagi hagut de lamen-
tar cap ferit. Es tracta del Buggy 
i Ca la Mari. L’avís l’ha donat un 
veí de Blanes quan passaven pocs 
minuts de les tres de la matinada, 
que ha trucat a la prefectura de la 
Policia Local. 

Immediatament s’hi han tras-
lladat tres dotacions, que han 
comprovat que la magnitud del 
foc era considerable, i a més a 
més s’estava estenent molt ràpi-

dament. Quan han arribat, la car-
pa de la terrassa estava pràctica-
ment del tot cremada, i s’estaven 
produint petites deflagracions, 
produïdes segurament per les 
bombones de gas que hi havia a 
l’interior del recinte. 

Els agents i oficials de la Po-
licia Local de Blanes també han 
pogut comprovar que, al cap de 
pocs minuts, el foc s’estenia a 
la terrassa situada al costat del 
primer restaurant on s’ha inici-
at. Per això, s’ha donat avís als 
propietaris dels dos restaurants 
sinistrats. Un cop controlat i 
extingit l’incendi, la Policia 
Local ha procedit a precintar la 
zona sinistrada per evitar que 
s’hi passés. 

Posteriorment, s’ha traspas-
sat tota la informació a la policia 
científica dels Mossos d’Esqua-
dra, que hauran de determinar 
quines han estat les causes que 
han originat l’incendi. Tot i que 
no es descarta cap hipòtesi, en 
principi es creu que no ha es-
tat intencionat, i que podria 
haver-se originat a causa d’un 
curt-circuit elèctric. 

A conseqüència del foc, les 
dues terrasses han quedat total-
ment cremades, afectant tant al 
mobiliari com a la carpa que les 
cobreix. En l’incendi han inter-
vingut Policia Local de Blanes, 
Bombers de la Generalitat, Mos-
sos d’Esquadra i una ambulàn-
cia del SEM. yy

LLORET DE MAR

La Unitat de Patrimoni Cul-
tural de l’Ajuntament de Lloret 
ha estrenat aquest setembre una 
nova visita al jaciment ibèric del 
Turó Rodó. Amb el títol, La male-
dicció dels déus, la visita es plan-
teja al públic com un joc de pistes. 
La directora de Patrimoni Cul-
tural, Anna Fuentes, ha explicat 
que, “amb la voluntat de posar en 
valor el jaciment, s’ha dissenyat 
aquesta nova visita que es planteja 
con un joc on hi poden participar 
petits i grans, ja que està pensada 
per a tota la família”. 

La visita comença amb la ben-
vinguda als assistents per part 
d’una arqueòloga, que els ensenya 
el poblat ibèric del Turó Rodó i els 

explica que els ibers que hi vivien 
adoraven la figura d’una deessa la 
imatge de la qual encara no s’ha 
pogut trobar mai. A més, l’arque-
òloga els diu als assistents que, 
segons una llegenda, si no es tro-
ba aquesta imatge durant aquest 
mateix any, els déus enviaran un 
seguit de malediccions als habi-
tants de Lloret. Per això, l’arque-
òloga demana ajuda als petits 
més valents per trobar junts la 
figura. Se sap que la imatge de 
la deessa està amagada al poblat, 
però mai no s’ha pogut trobar. 
Tot i que els visitants tenen algu-
nes pistes que els poden ajudar, 
hi ha una complicació afegida i 
és que les pistes no s’acaben d’en-
tendre perquè malauradament 
estan en alfabet iber. “Es podrà 

resoldre l’enigma? Caurà sobre 
Lloret la maledicció dels déus?” 

Fuentes ha dit que, “es tracta 
d’una visita molt didàctica on, a 
través d’aquesta gimcana, els pe-
tits aprenen com vivien els ibers, 
com eren les seves cases, el seus 
poblats  i entenen també la feina 
que fan els arqueòlegs. 

La visita s’adreça a nens i ne-
nes a partir de sis anys acompa-
nyats d’un adult. 

La darrera visita de la tempora-
da serà el diumenge 14 d’octubre.

Les places són limitades. Cal 
inscripció prèvia al Museu del 
Mar o al web de Patrimoni. yy

LLORET DE MAR

Aquest setembre, l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, amb la col·labora-
ció de l’Associació de Comerciants, 
ha organitzat una nova edició de la 
Lloret Night Shopping, una nit de 
compres i activitats lúdiques a l’aire 
lliure en la qual els comerços podi-
en tancar a mitjanit i s’oferien una 
trentena de propostes d’oci per gau-
dir de l’ambient comercial de la vila.

De les 19 a les 00.30 h els assis-
tents van poder passejar pels carrers 
de la vila i  gaudir de promocions 
comercials, actuacions musicals, 
gastronomia, còctels, demostra-
cions de ball, un espai infantil... A 
més, es va sortejar una motocicleta 
Honda Vision 110 i vals per gastar 
en el mateix establiment associat on 
s’havia fet la compra.

Per poder participar en el sor-
teig, calia efectuar una compra 
mínima de 20 €, de 7 € si l’establi-
ment era d’alimentació, en qual-
sevol establiment associat i ad-
herit a la promoció el mateix dia 
14 de setembre entre les 10 i les 23 
h. Aquell mateix dia, a la plaça de 
l’Església, entre les 11 i les 13 i les 
17 i 23.30 h, es va habilitar un es-
pai per poder validar el tiquet de 
compra, omplir el formulari amb 
les dades requerides i dipositar-lo 
a l’urna i d’aquesta manera optar 
als premis. 

Jordi Orobitg, regidor de Pro-
moció Econòmica, explicava que 
“arriba de nou l’esdeveniment 
més popular del nostre municipi. 
Aquell que fa participar tothom, 
sigui del barri que sigui: grans, 

joves, mainada. La Lloret Night 
Shopping fa que tots tinguin pro-
tagonisme i siguin partícips de la 
festa del comerç lloretenc”.

L’Ajuntament de Lloret i l’As-
sociació de Comerciants van edi-
tar un díptic informatiu, on es 
podien trobar els horaris i llocs en 
què es feien les activitats.

En total, han participat més 
d’una cinquantena d’establiments 
comercials. 

Lloret de Mar compta actual-
ment amb un miler de comerços i 
destina molts recursos a accions 
de dinamització i promoció co-
mercial per tal de donar a conèi-
xer la seva oferta i generar activi-
tat econòmica. yy

Nova visita teatralitzada al Turó Rodó

Cremen dues terrasses al passeig de Mar 

Lloret Night Shopping 

Els joves aprenent a fer d’arqueòlegs. Foto M.A. Comas

Després de l’incendi, només ha quedat l’estructura de ferro. Foto Yoyo

Festa al carrer i a l’interior dels establiments. Foto M.A. Comas
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L’acte va reunir més de 300 joves. Foto M.A. Comas

Carril bici del Pla Parcial Costa Brava. Foto Aj. Blanes

Canvi de marxa

Pedalada popular 2018

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit “Can-
vi de marxa”, una activitat edu-
cativa, impulsada per la fundació 
privada sense ànim de lucre Mu-
tual de Conductors amb el suport 

del Servei Català de Trànsit i la 
col·laboració de l’Ajuntament i la 
Policia Local de Lloret de Mar. 

El seu objectiu era conscien-
ciar els joves d’entre 14 i 18 anys 

sobre les causes i conseqüències 
dels accidents de trànsit, així com 
fomentar conductes responsables 
i d’autoprotecció en aquest tram 
d’edat. A l’acte, que es va fer al Te-
atre Municipal de Lloret, hi van 
participar més de 300 alumnes de 
diversos centres educatius.

L’activitat consisteix en la 
representació d’una conversa 
telefònica entre dues germanes, 
una de les quals presencia un ac-
cident de trànsit quan es dirigeix 
en cotxe cap a la discoteca i tru-
ca a l’altra i li explica la situació. 
Durant el seu relat, s’intercalen 
vídeos informatius i també tes-
timonis reals dels cossos d’emer-
gència que s’ocupen de la gestió 
més immediata de l’accident, 
així com de víctimes i familiars. 
L’objectiu és que les noves gene-
racions s’eduquin en la prevenció 
de la sinistralitat i l’adquisició de 
conductes que els protegeixin del 
perills a la via pública i que els 
facin responsables.

Hi van assistir represen-
tants municipals del Servei Ca-
talà de Trànsit i de Mutual de 
Conductors. yy

BLANES

Un total de 121 ciclistes van 
prendre la sortida a la Pedalada 
Popular de Blanes 2018 amb mo-
tiu de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible. 

Enguany la principal novetat 
ha estat el canvi de ruta, que ha 
inclòs el carril-bici del Pla Parci-
al Costa Brava obert al trànsit fa 
pocs mesos. El recorregut total 
de la pedalada va ser de poc més 
de 10 km.

Després de fer tot el recorregut, 
tots els participants van rebre una 
motxilla lleugera. Per recuperar 
forces se’ls va oferir un refrigeri 
100% saludable, a base de fruits 
secs no torrats sense gluten i ai-
gua, i també se’ls va regalar altres 
elements de la campanya de cons-
cienciació sobre la utilització de 
mitjans de transport alternatius.

La Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura, que s’emmarca en 
l’European Mobility Week, té com 

a principal objectiu que la ciutada-
nia s’allunyi del domini absolut del 
vehicle particular i opti per canviar 
la manera de desplaçar-se. Això es 
tradueix no tan sols en la promoció 
d’hàbits sostenibles des del punt 
de vista del medi ambient, també 
augmenta els nivells d’activitat fí-
sica per cuidar la salut, es millora 
la qualitat de l’aire que es respira 
en els nuclis urbans on hi ha una 
especial acumulació de vehicles i 
també s’influeix en la prevenció 
d’accidents de trànsit. yy

Convenis socials 

LLORET DE MAR

L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, juntament amb el regidor 
de Benestar i Família, Cristian 
Fernández, han signat un conve-
ni de col·laboració econòmica i de 
suport amb diverses entitats locals 
per a les activitats que realitzen i 
en serveis d’atenció pels familiars 
afectats per aquestes malalties.

Les associacions que hi 
han participat són l’Associació 
Contra el Càncer (ACC), l’As-
sociació d’Esclerosi Múltiple, 
l’Associació Gironina de Sords, 
MIFAS, l’Associació Catalana 

de Parkinson i ASPRONIS. 

L’alcalde explica que, “signa 
aquest conveni l’Ajuntament, 
però vull destacar que Lloret és 
solidari en general. La resposta 
que sempre dona la nostra gent 
en tots els actes que duem a ter-
me és un orgull”. Paraules que   
comparteix el regidor Cristian 
Fernández, que ha destacat que 
“tenim un teixit associatiu que es 
bolca en cada acte solidari”.

Els convenis tenen una durada 
de quatre anys i la dotació econò-
mica total és de 25.000€/any. yy

Participants a l’acte de signatura. Foto Aj. Lloret
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Dolors Rubio, cap de llista 
de Blanes en Comú 

Nova escriptora

Mia Ametller encapçalarà 
Junts per Catalunya

BLANES

Dolors Rubio, és veïna de Ca 
la Guidó, és regidora del grup 
municipal d’ICV-EUiA i porta-
veu del grup al Consell Comar-
cal de la Selva. Ha estudiat dret i 
abans de la crisi es preparava per 
a la judicatura. 

El número 2 serà per a Jordi 

Urgell, cap de llista de Batega per 
Blanes l’any 2015 i actual regidor.

Els acompanyaran en els pri-
mers llocs: Kenya Caballero, Pere 
Lopera, Marian Anguita, Rosa 
Aladern, Àngel Jordà i Montser-
rat Romeva. 

La confecció de la llista ha ser-

vit per confirmar el que ja havia 
anunciat reiteradament aquests 
darrers temps Joan Salmerón, 
“que deixava l’Ajuntament”.

Segons Dolors Rubio, “s’ha 
format una candidatura paritària 
i representativa de la ciutadania 
blanenca. Es tracta de persones 
que conformen un equip disposat 
a treballar de valent per millorar i 
fer prosperar la vila”.

La presentació dels 11 primers 
de la llista s’ha fet aquest setembre 
a la plaça 11 de Setembre. Hi van 
participar  Jèssica Albiach i Joan 
Mena, presidenta i portaveu res-
pectivament del grup parlamenta-
ri Catalunya en Comú-Podem.

Actualment EUIA-ICV té 4 re-
gidors i va ser la segona llista més 
votada ara fa tres anys i mig. Ba-
tega per Blanes en té 2. Blanes en 
Comú agrupa aquestes formaci-
ons i d’altres persones i grups que 
s’han volgut afegir al projecte. yy

BLANES

La jove blanenca Nadia Tor-
res ha presentat el seu primer 
llibre La Princesa a la Biblioteca 
Comarcal.

Nadia Torres, nascuda l’any 
1999, explica d’on ha sorgit la 

idea d’aquesta obra. “Vaig tenir 
un somni i aquest va ser la base de 
l’escrit que ara ha sortit publicat”.

Torres escriu des de molt peti-
ta, però aquest és el seu primer tre-
ball publicat, tot i que espera que 
al darrera n’hi hagi molts més. yy

BLANES

L’assemblea local del Partit 
Demòcrata de Blanes ha validat la 
proposta de la direcció i ha esco-
llit Mia Ametller com a candidata 
de Junts per Catalunya a les elec-
cions municipals de 2019. Els as-
sociats i simpatitzants han donat 
suport al pla de l’executiva amb 
un 91% dels vots.

Fins ara mai havia estat vin-
culada al món de la política. “El 
primer d’octubre de 2017 va can-
viar-ho tot” i va decidir impli-

car-se més en la funció pública.

Mia Ametller Salvador va néi-
xer a Blanes l’any 1973. Mestra de 
formació, té el títol d’Educació 
Infantil i Primària per la Univer-
sitat de Girona (1993-1996), a més 
d’haver assistit a diversos cursos 
de formació continuada a la Uni-
versitat de Girona, la Universitat 
Ramon Llull, al Col·legi Montes-
sori de Girona, així com a l’escola 
d’adults de Porsgrunn (Noruega). 

Actualment, la candidata di-

rigeix la llar d’infants La Mai-
nada i és mestra interina d’una 
escola pública.

La docent liderarà així una 
llista que serà transversal, àmplia 
i integradora i que pretén seduir 
a persones de diferents àmbits i 
sensibilitats polítiques. El pro-
jecte ja compta amb el suport 
d’actius que anteriorment havien 
format part d’altres formacions 
polítiques així com d’altres que 
se sumaran a una llista municipal 
per primera vegada. yy

Dolors Rubio en l’acte de presentació dels 11 candidats. Foto Yoyo

La jove escriptora amb el seu primer llibre. Foto Yoyo

Mia Ametller després de ser escollida candidata. Foto PDeCAT

Nova restricció 
horària

BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha 
emès un Decret d’Alcaldia, amb 
efectes de compliment immediat i 
durant nou mesos, on es demana a 
la Discoteca Arena que avanci dues 
hores el seu horari de tancament de 
l’activitat. Això significa que, des 
d’ara i fins al juny, l’establiment 
d’oci nocturn haurà de tancar a les 
4 de la matinada enlloc de l’horari 
habitual, les 6 del matí. L’empresa 
ha portat al jutjat la mesura.

L’objectiu d’aquesta decisió és 
aconseguir solucionar els proble-
mes de sorolls, baralles i aldarulls 
que afecten principalment els veïns 
dels barris d’Els Pins i La Plantera. 
La decisió de restringir l’horari de 
tancament s’ha precipitat arran que 
els problemes de seguretat i convi-
vència ciutadana s’han agreujat els 
darrers mesos, però especialment 
la vigília de l’11 de setembre, quan 
es va haver de fer una contundent 
intervenció policial.

Aquesta mesura s’aplica per 
segona vegada. A la primera hi va 
haver més locals implicats.

L’alcalde de Blanes, Mario 
Ros, ha remarcat, “ens veiem en 
l’obligació de tornar a aplicar 
aquesta mesura, perquè l’in-
crement d’aldarulls i baralles al 
carrer començava a ser molt pre-
ocupants. Agraïm la paciència i 
comprensió dels veïns i l’esforç 
que han fet els responsables de 
la discoteca, però els fets han de-
mostrat clarament que la millor 
mesura és reduir l’horari, tal com 
ja es va fer l’any passat”.

Els veïns d’Els Pins i La Plan-
tera demanen el trasllat de la dis-
coteca Arena per solucionar els 
problemes. Una opció, seria la 
zona industrial on no hi ha veïns.

Ros ha presidit una assemblea 
oberta convocada per les associa-
cions de veïns dels dos barris. 

Al terme de l’assemblea, l’al-
calde va convidar els veïns a tor-
nar-se a trobar d’aquí a un mes 
per poder valorar amb xifres con-
cretes a la mà els resultats de la 
mesura aplicada ara, el decret que 
avança el tancament dues hores. yy

La concentració de públic al carrer genera molts problemes. Foto Yoyo
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Premi Muntanya. Foto Stan Cosmin (Rumania)

Premi Món vegetal. Foto Pedro Javier Pascual Hernández

Els participants ressegueixen el camí de ronda. Foto M.A. Comas

Més de 12.000 fotografies participen al concurs 
fotogràfic MontPhoto2018 

38a Marxa Platges les de Lloret 

LLORET DE MAR

L‘Associació MontPhoto de 
Lloret ha celebrat la 22a festa de 
la fotografia de natura Mont-
Photo Fest Lloret 2018, els dies 
5, 6 i 7 d‘aquest mes d’octubre. 
El festival concentra en tres jor-
nades activitats variades dirigi-
des a tot tipus de públic.

El contingut més valorat són 
les conferències de reconeguts 
fotògrafs internacionals, que es 
complementen amb exposicions 
de gran nivell, tallers formatius, 
activitats per a joves, estands de 
marques comercials i una lli-
breria amb les novetats editori-
als del sector.

L‘exposició del Concurs In-
ternacional MontPhoto 2018 i 
la publicació de les obres premi-
ades són uns altres dels valors 
d‘aquest festival.

MontPhoto 2018 ha rebut més 
de 12.000 fotografies de fotògrafs 
de més de 60 països. El veredicte 
del concurs es va fer públic en la 
gala de lliurament de premis al 
Teatre Municipal de Lloret.

MontPhoto Fest Lloret té al-
guns trets diferenciats d‘altres 
festivals, com les conferències 
que, amb una qualitat de projec-
ció extraordinària, són fluides 
i molt variades, amb temps no 
superiors als 40 minuts, la qual 
cosa amplia la diversitat de pro-
postes i crea expectació. Un altre 
element diferenciador del Festi-
val són les activitats destinades a 
la formació i els premis de suport 
a projectes de conservació en for-
ma de beca. Per això MontPhoto 

compta amb gran quantitat d‘en-
titats i organismes col·laboradors.

En aquesta edició, hi ha ha-
gut com a conferenciants Tino 
Soriano, Anita Campbell, Ofelia 
de Pablo i Javier Zurita, Kristel 
Schneider, Jaime Culebras, Ser-
gio Pitamitz, Cindy Jeannon, 
Richard Peters, Jeniffer Adler, 
Miguel Ángel Rubio, Joris van 
Alphen, Morten Hilmer, Javier 
Camacho, Uge Fuertes, Eduardo 
Blanco Mendizabal, represen-
tants de Portfolio Natural, re-
presentants de WWF i Alfonso 
Lario, entre altres personalitats 
presents.

PREMIS 2018

MontPhoto 2018 ha repartit 
premis per valor de 23.000 euros.

Els dos més destacats han estat: 

- Premi Honor MontPhoto 
2018, consistent en 2.000 euros 
i diploma: Opresión, de Miguel 
Ángel Rubio Robles.

- La beca MontPhoto-WWF 
consisteix en una dotació de 
6.000 euros per a un projec-
te fotogràfic de conservació i la 
producció d‘una exposició del 
projecte becat: “Los murciélagos 
que disminuyen la deforesta-
ción en Madagascar”, de Joan de 
la Malla y Adrià López-Baucells

Les bases també preveien d’altres 
premis:

Premis a les categories del con-
curs: Un primer premi de 300 
euros i diploma, un premi vo-

tació popular consistent en 
material fotogràfic i diploma i 
8 mencions d‘honor (diploma). 
Dos premis especials: Comar-
ques de Girona i Lloret de Mar, 
cadascun amb una dotació de 
300 euros i diploma. Entre els 
menors d‘edat, es van repartir 
dotze premis, sis premis juvenils 
de 15-17 anys i sis premis infan-
tils fins als 14 anys, vuit experi-
ències fotogràfiques amb Photo 
Logisthics i diploma.

Els guanyadors de les onze cate-
gories són: 

- Muntanya, The greatness of the 
mountain d’Stan Cosmin  (Ro-
mania)

- Activitat de muntanya, Sun-
glasses, d’Aitor González Bari-
nagarrementeria (Espanya).

- Mamífers, Eat!, de Vincze Ba-
lint (Hongria).

- Aus, Desfile en Blanco, d’Artu-
ro de Frias -Marques (Espanya)

- Altres animals, Who are You?, 
de Vincze Balint (Hongria).

- Món vegetal, Mosaico floral de 
Pedro Javier Pascual Hernández 
(Espanya).

- Paisatge, Mar de dunas, de Ja-
vier Herranz Casellas (Espanya).

- Món submarí, Into deep space, 
de Claudio Ceresi (Itàlia).

- Macro, Un mundo por des-
cubrir, d’Andrés Miguel Domín-
guez Romero (Espanya).

- Denúncia ecològica, Opresión, 
de Miguel Ángel Rubio Robles 
(Espanya).

- Art a la natura, La migración de 
los mosquiteros, de José Manuel 
Grandío (Espanya).

PREMIS ESPECIALS:

- Premi Girona: The Lonely Tree, 
de Pere Soler Isern.

- Premi Lloret: Maror, d’Aman 
Ayuso Mollón. yy

LLORET DE MAR

El darrer diumenge de setem-
bre, se celebra la primera marxa 
de la temporada. Sorgida d‘una 
reunió conjunta entre l‘Ajunta-
ment de Lloret i el Xino-Xano, es 
va acordar organitzar una marxa 
amb el patrocini del llavors ano-
menat Patronat de Turisme per 
commemorar el Dia Mundial del 
Turisme i oferir així als visitants i 
vilatans una activitat que els per-
metria un contacte directe amb 
la natura alhora que els donaria a 
conèixer uns indrets de la Vila que 
de ben segur desconeixen. Con-
centrats tots a la plaça de la vila de 
bon matí, es va en creuer o auto-
car, a gust de cadascú, cap a Cala 
Canyelles, d‘on surt la marxa. 
Des de Cala Canyelles fins a Cala 

Santa Cristina, aproximadament 
11 km. gairebé sempre arran de 
mar, el camí de ronda ens permet 
descobrir unes vistes inoblidables 
dels penya-segats del recorregut. 
Així, donant sentit al nom de la 
marxa, es passa per Cala Trons, 
Sa Caleta, la Platja Gran de Lloret, 
Fenals i Sa Boadella, per arribar 
finalment a Santa Cristina.

En 38 anys, poques coses han 
canviat, segons explica Carles Car-
bonell, portaveu del Xino-Xano, 
“el punt de sortida i arribada és el 
mateix, l’esmorzar també i el regal 
d’una samarreta es manté. L’únic 
que ha variat aquests darrers anys 
és que es limita la marxa a 1.500 
persones per raons logístiques a 
l’hora de fer el trasllat inicial”. yy
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Cartell promocional de l’esdeveniment

Xavi Marina en plena cursa. Foto XM

Les joves jugadores blanenques. Foto Francesc X. Martínez

Xerrada de Perico Delgado a la Biblioteca. Foto M.A. Comas

WP Kids Tour Campus Melcior Mauri

Torna l’hoquei femení

Nova victòria

LLORET DE MAR

Un total de 24 equips, el que 
suposa uns 260 infants més els 
seus acompanyants, provinents 
de diferents punts de l’Estat es-
panyol, han participat en la se-
gona edició del WP Kids Tour 
organitzat per European Sports 
Dreamers (ESD).

La bona organització i les in-
fraestructures que ofereixen la 
piscina municipal i l’allotjament 
del municipi pel turisme espor-
tiu han fet que aquest any s’hagin 
incrementat el nombre d’inscrits 
com explica Ricard Salinas, di-
rector de la Piscina Municipal. 
“Aquest torneig va arrencar l’any 
passat amb 14 equips i enguany 

l’hem incrementat en 10 equips 
més, arribant als 24”.

La Piscina Municipal de Llo-
ret ha consolidat ja diferents 
torneigs de waterpolo com són 
Women Spring Cup i el Be Wa-
ter My Friend.

La piscina lloretenca combina 
les activitats diàries amb esdeve-
niments a nivell català, estatal o 
internacional.

Les instal·lacions són molt 
més que una piscina olímpica de 
1.250 m2. Hi ha sales de fitness, 
activitats dirigides, sala de mà-
quines, cycling... Actualment, té 
2.500 socis. yy

LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

Lloret de Mar ha estat la seu 
de la primera edició del Cam-
pus Melcior Mauri Costa Brava. 
L’esdeveniment ha comptat amb 
l’acompanyament de l’exciclista 
professional Perico Delgado, que 
enguany celebra els 30 anys de la 
seva victòria al Tour de França. 
A més, s’ha comptat amb altres 
convidats de luxe d’aquest esport 
com Mikel Azparren, a més del 
triatleta Valentí Sanjuán, ambai-
xador de Lloret de Mar.

 
Un dels actes centrals de les 

jornades ha estat la taula rodona, 
celebrada a la sala polivalent de 
la biblioteca, i el sopar home-
natge al mateix Perico Delgado. 
També, s’han realitzat diverses 
rutes i tot un seguit de conferèn-
cies que han girat al voltant de 
temes d’interès pels practicants 
d’aquest esport com, per exem-
ple, la preparació física en tem-
porada hivernal, la qualitat i la 
importància de les equipacions i 

la correcta execució dels relleus.
 
La seu del campus ha estat 

l’Hotel Guitart, que ha fet millo-
res en les seves instal·lacions per 
a oferir el millor servei possible 
als esportistes. L’organitzador, 

Melcior Mauri, és ambaixador de 
la cadena hotelera, en la seva tas-
ca per potenciar el cicloturisme. 
Es tracta d’un esdeveniment que, 
a més, ha servit per complemen-
tar el Lloret Cycling Weekend, 
celebrat el passat mes d’abril. yy

TIRANA / BLANES

Xavi Marina ha aconseguit un 
nou èxit, en aquest cas, a Tirana, 
capital d’Albània.

Van ser 220 quilòmetres en 6 
dies amb un desnivell positiu de 
8.000 metres. 

Al final, victòria treballada amb 
22 hores i  28 minuts.  Marina ho 
ha qualificat de, “brutal i molt dur!”

Hi havia més de 20 nacionali-
tats diferents representades en un 
total de 70 participants.

L’atleta blanenc es va trobar 
“amb un paisatge impressionant i 
molt patrimoni de la Humanitat.  
Ha estat molt autèntic”.

Aquest any ja  ha participat a 
proves de gran duresa al Txad, Fiji, 
Marroc, Albània i ara prepara el 
Kalahari Augrabies Extreme Ma-
rathon de 250 km a Sudàfrica.

Amb aquesta prova tancarà 
l’any 2018 a nivell internacional, 
però el seu cap ja comença a “bu-
llir” amb els possibles projectes de 
l’any vinent. yy

 BLANES

El dissabte 22 de setembre, la 
Ciutat Esportiva de Blanes va ser 
l’escenari d’un partit de catego-
ria MiniFem entre el CP Blanes 
Atlètic i el CP Voltregà, el que 
significa el retorn oficial de l’ho-
quei patins femení a Blanes, uns 
anys desprès de la desaparició de 
l’antic club de la vila. 

El CP Blanes Atlètic, fundat 
l’any 2015, va engegar a finals de la 
temporada passada una campanya 
amb la finalitat de captar nenes 
per crear una base femenina. Fruit 
d’això, enguany s’ha pogut formar 
un equip de categoria MiniFem 
amb 8 nenes de 6 a 9 anys, algu-

nes de les quals novelles en l’esport 
rodat. La intenció del club és la de 
consolidar aquest equip i treballar 
per a curt termini poder ampliar la 
secció femenina amb equips en les 
diferents categories de base.

La categoria de MiniFem in-
clou nenes nascudes del 2009 al 
2012. A Catalunya, només hi ha 27 
equips de 25 clubs.

El fet de ser tan pocs equips fa 
que la competició oficial es jugui a 
nivell nacional amb una primera 
fase amb 5 grups.

El conjunt blanenc està inclòs en el 
grup 2:

CHP BIGUES I RIELLS B
CP BLANES ATLÈTIC
CH MATARÓ
CP VIC
CP VOLTREGÀ

A MiniFem, es juguen tres 
parts de 10 minuts i l’equip que 
guanya cada part s‘adjudica 1 
punt. No es comptabilitza el to-
tal de gols. 

El club blanenc té 7 equips en 
competició i tres més que no com-
peteixen: iniciació, escola i vete-
rans. El seu president és Gerard 
Garcia; Pol Serra és el coordinador 
esportiu i Marina Serra s’encarre-
ga de l’equip femení. yy
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La torxa pels carrers de Lloret. Foto M.A. Comas

Derbi local amb pluja de targetes. Foto Yoyo

Foc olímpic a Lloret de Mar 

El Cala s’emporta el derbi local 

LLORET DE MAR

La Seu d’Urgell i Andorra la 
Vella han acollit una nova edició 
dels Jocs Special Olympics aquest 
mes d’octubre. Com és ja habitual, 
els dies abans de la celebració, la 
flama olímpica va recórrer les di-
ferents ciutats que havien estat seu 
olímpica. Entre elles, Barcelona, 
Mataró, Lloret de Mar i Calella.

És l’onzena edició d’aquests 
jocs. Després de passar per Barce-
lona, la torxa va arribar a Calella 
on va recorre el recinte de la Fira 
de Calella, i l’Alt Maresme. Els 
portadors van ser els esportistes 
de la Fundació Privada Marpí-Es-
plai Mediterrània de Pineda de 
Mar, juntament amb voluntaris 
de les entitats esportives de Ca-
lella, membres del consistori i la 
mascota dels jocs, en Nuc. 

Després de recórrer tota la 
Fira, un dels esportistes de la 
Fundació Marpí va encendre el 
peveter i van començar els parla-
ments. També es va aprofitar per 
presentar el que seria l’himne dels 
jocs, la cançó de Doctor Prats ‘Ca-
minem lluny’. La ciutat calellen-

ca, juntament amb Barcelona, va 
ser l’anterior organitzadora dels 
jocs l’any 2014. Marina Gómez, 
presidenta de la Federació Acell i 
membre d’Aspronis, va destacar 
l’emoció de tornar a Calella 4 anys 
després: «Estar a Calella es tornar 
a reviure el que va passar ara fa 4 
anys, totes les emocions, que han 
estat recollides per tot el recorre-
gut de la flama. Calella va ser un 
centre molt important de recolli-
da de totes aquestes emocions».

Al dia següent, la torxa va 
arribar a Lloret de Mar, que va 
ser seu olímpica al 2006. El Club 
Esportiu el Vilar de la Fundació 
Aspronis, club amfitrió dels Jocs 
que van omplir Lloret d’atletes 
ara fa 12 anys, va ser l’encarregat 
de rebre la flama i conduir-la fins 
l’Ajuntament, on es va fer l’encesa 
del peveter. També hi van estar 
presents diversos esportistes lo-
cals com el futbolista del Girona 

Marc Muniesa, els atletes Àngel 
Mullera, Jonathan Romeo i Laia 
Prieto, la campiona de Catalunya 
i Espanya de patinatge artístic 
Clàudia Terrades, el triatleta Ru-
bén Aragón i el futbolista del ca-
det del Barça, Miki Juanola.

Els Jocs Special Olympics són 
l’esdeveniment esportiu més im-
portant per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. No no-
més són esport, sinó que també 
són convivència, activitats so-
cials, lleure i, sobretot, són una 
gran finestra per aconseguir una 
major visibilitat de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Sandra Pérez, portaveu de la 
Fundació Marpí, ha destacat que 
aquesta visibilitat ha anat augmen-
tant amb el temps. «Crec que hi ha 
molta feina per fer, però sí que és 
cert que ha millorat molt. Anys 
enrere no eren tan visibles. El fet 
de què fa 4 anys se celebressin a 
Calella, va servir realment per do-
nar importància als Special Olym-
pics. Són unes olimpíades esporti-
ves, però també socials. Tots s’aju-
den entre ells, tots són campions».

La participació del Club Es-
portiu El Vilar en aquesta edició, 
amb 26 esportistes, ha aconse-
guit tres podis: segona posició 
per a l’equip d’hoquei, tercera 
posició per a les dues tripletes 
de petanca i quarta posició per a 
l’equip de bàsquet.

Els 19 esportistes de la Fun-
dació Marpi de Pineda han 
aconseguit cinc medalles: tres de 
plata a petanca, una medalla de 
bronze en bàsquet i una medalla 
de bronze en 50 m crol natació.yy

BLANES

El dissabte 6 d’octubre hi va ha-
ver a la Ciutat Esportiva de Blanes 
el partit de màxima rivalitat entre 
el CD Blanes i l’AD Ca la Guidó de 
Tercera Catalana. La victòria va 
ser pels visitants per 0 a 1, un gol 
marcat un minut abans d’arribar a 
la mitja part a l’aprofitar un rebuig 
del porter local al llançament d’un 
penal (Sergi Agell).

Com a tots els derbis, hi va 
haver de tot: Marxa vermella de 

Ca la Guidó a la Ciutat Esportiva, 
graderies amb una molt bona en-
trada i targetes de tots els colors: 
El CD Blanes en va rebre 6 de 
grogues i 1 de vermella per acu-
mulació de dues grogues (Sergio 
Ordóñez), i el Cala, 11 de grogues 
i dues de vermelles (Francisco 

Zàrate i Kilian Morato), segons 
recull l’acte de l’àrbitre del partit 
(Gerard Alsina).

El CD Blanes arribava al par-
tit com a líder del grup 16 de la 
Tercera Catalana amb 4 victòries 
i 1 empat. L’AD Ca la Guidó,  te-
nia 2 victòries, 2 empats i 1 der-
rota. Després d’aquest partit, el 
CD Malgrat es va col·locar líder 
amb 4 victòries i 2 empats. El CF 
Tordera també ocupa la part alta 
de la taula. yy

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

«Els portadors de la torxa 
han estat els membres 

del Club Esportiu El Vilar 
d’Aspronis »

«El CD Blanes va rebre 6 
grogues i 1 vermella per 
acumulació i el Cala, 11 

grogues i dues vermelles »
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L’AGENDA

BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

LLORET AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 31
XVI JORNADES 
GASTRONÒMIQUES
LA CUINA DEL PEIX DE L’ART

DEL 10 AL 12
TORNEIG INTERNACIONAL
DE PETANCA. Veterans Vila de 
Lloret. Pg Jacint Verdaguer. 9-19 h

DIA 11
CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA Tono Blasi.
Esglèsia Sant Romà. 21 h.

CINECLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h

DEL 12 AL 14
JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI
Jornades de portes obertes i 
visites guiades gratuïtes.
10 h Museu del Mar / 11.30 h 
Can Saragossa / 13 h Turó Rodó
16 h Jardins de Santa Clotilde / 
18 h Cementiri modernista
20 h Can Font.

DIA 12
TEATRE : “L’EMPESTAT”
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 13
VISITA GUIADA JARDINS
DE SANTA CLOTILDE
Preu: 5 / 2,50 €. Ins: Museu del 
Mar. Jardins Sta Clotilde. 11 h 
(CAST).

FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10 -20 h

ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA 
FILHARMÒNICA DE COLÒNIA. 
Teatre de Lloret. 20.30 h

DIA 14
JOC DE PISTES. “La Maledicció 
dels déus”. Insc: Museu del Mar. 
Turó Rodó. 11-12 h

OPERA FOR KIDS 
Teatre de Lloret. 12 h

DIES 15 I 16
XXIV CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE LLAGUT
Platja de Santa Cristina

DIA 18
CONCERT GUITARRA 
ESPANYOLA Guitars & Cello. 
Esglèsia Sant Romà. 21 h.

CINECLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 19
“EL TREN DE LAS 22.27”
Teatre de Lloret. 21 h. TEATRE

DIA 20
RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12 
h (CAT). Preu: 5 / 2,5€

VISITA GUIADA JARDINS DE
SANTA CLOTILDE. Jardins Sta. 
Clotilde. 11 h (CAST). Preu: 
5€/2,50€. Ins: Museu del Mar

GIMNÀSTICA, FANTÀSTICA,
ELÀSTICA. EL RACÓ DELS 
CONTES. Biblioteca Municipal. 
11.30 h

“ESE SILENCIO INCÓMODO”
Teatre de Lloret. 21 h. TEATRE

DIA 21
“PRINCESA 2.0”
Teatre de Lloret. 12 h. TEATRE

DEL 22 AL 25
TORNEIG DE PETANCA KRO
Pg Jacint Verdaguer. 9-20 h

DIA 25
CINECLUB ADLER: “FESTIVAL 
GOLLUT”. Teatre de Lloret. 21 h

CONCERT GUITARRA ESPANYOLA 
Tono Blasi. Esglèsia Sant Romà. 21 h.

DIA 27
RUTA INDIANA – CAN FONT 
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12 
h (CAT). Preu: 5 / 2,5€

VISITA GUIADA JARDINS
DE SANTA CLOTILDE. Preu: 
5/2,50€. Ins: Museu del Mar. 
Jardins Sta. Clotilde. 11 h (CAST)

“EL ENCANTADOR DE 
CUENTOS”. Biblioteca. 11.30 h 
(CAST). EL RACÓ DELS CONTES

DIA 28
FESTIVAL CANTATE BARCELONA. 
Teatre de Lloret. 21 h

DIA 29
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent. 17-19 h

ESCOLES ANGLESES
FESTIVAL ESPORTIU. Pavelló 
Esports Molí. 9-17 h.

DIA 31
UNA CASTANYADA DE POR? EL 
RACÓ DELS CONTES. Biblioteca. 
18.30 h.

MUSEU INFERNO ESCAPE 
ROOM (CAST). Ins: Museu del 
Mar. Museu del Mar. 20 h
Preu: 4/2 €.

DIES 13, 20 I 27
VISITA GUIADA TARDOR
MODERNISTA. Música veu i 
dansa. Dies 20 i 27: 18.30 h. Dia 
13: 18 h. Can Saragossa. 18.30 h.

DIES 20 I 27
MARXA NÒRDICA GUIADA
Camí de Ronda “Nordic walking”. 
Ins: Oficines de Turisme. Museu 
del Mar. 10 h. Preu: 5 €.

DIA 13
MARXA NÒRDICA
Boscos de Lloret. Nordic walking. 
Insc: oficines de Turisme. Oficina 
Turisme. 10 h. Preu: 5 €.

DIES 14, 21 I 28
INICIACIÓ AL CAIAC. RUTA 
GUIADA. Museu del Mar-Port de 
Canyelles. 9-13 h. Preu: 25 €.

DE L’1 AL 31
JORNADES GASTRONÒMIQUES 
DEL SUQUET DE PEIX

EXPOSICIONS:

FINS AL 13
LA CADIRA. Esther Polo.
Art En Ruta

ARC’º PUJOL. Col·lecció Bloqueig. 
Marc Pujol Bio. Art En Ruta

QÜESTIÓ DE TEMPS. Jon Andoni 
Juárez. Casa Saladrigas

FINS AL 14
TALLER DE MANUALITATS 

Associació de veïns de la Plantera 
Sala García-Tornel

DEL 13 AL 8 NOVEMBRE
CARLOS MORAGO
Galeria d’Art l’Arcada

DEL 19 AL 3 NOVEMBRE
“LAZOS INVISIBLES”
Daniele Lipari. Sala Casa Oms

DEL 19 AL 3 NOVEMBRE
EXPOSICIÓ “LA NOSTRA 
TERRA”. Mercè Justribó
Sala García-Tornel

DE L’11 AL 14
FESTES DE SANTA TERESA

Associació Cultural El Volcán
Barri de Ca la Guidó

DEL 12 AL 14
PARC D’INFLABLES. Oktitans.
Passeig de Mar. Plaça dels Dies 
Feiners.
DIA 12
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL 
PILAR. Missa Baturra. Agrupació 
Artística Aragonesa de Blanes 
i Comarca. Església de Santa 
Maria. A partir de les 12 h.

DIA 13
CHALLENGE IN COSTA BRAVA. 
Club Esportiu Free Bike. Passeig 
de Mar. De 07.30 h a 19 h.

DIA 13
II CICLE DE DANSA I SALUT 2018
Antic pavelló d’esports. A les 19 h.

DIA 14
3 X 3 DE BÀSQUET.
Club Bàsquet Blanes.
Passeig de Mar

DIA 14
RIALLES “EL LLOP FEROTGE”
Companyia Príncep Totilau: 
actors, titelles i màscares
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.

DIA 19
BLANES BRASS QUINTET
Teatre de Blanes. A les 21 h

DIA 21
BONA GENT AMB “QUIM 
MASFERRER”. Teatre de 
Guerrilla. A les 19 h.
Teatre de Blanes.
DIA 28
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
12 h: Sortida d’autocar de la 
plaça de Catalunya.
13 h: Lectura del Vot de Vila i 
Ofici Solemne.
14.30 h: Tornada amb autocar
Santuari del Vilar.

DIA 28
RIALLES “MOMENTS MÀGICS”
CHARLIE MAG: màgia, enginy i 
humor. Teatre de Blanes. 
A les 17.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
LA CAPSA DELS PETONS amb la

Montse Mateu. Sessió de conte i 
taller de Nascuts per Llegir per
als més petits de la Biblio. De 0 
a 3 anys. A les 10.30 h a la Sala 
Infantil.

DIA 11
PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: JOANET (Joan Bigas 
Sensat) de N. A. Talisa. A les 19 h, 
a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 17
XERRADA: COMO
SUPERAR LA ANSIEDAD con 
Wingwave, amb l’Ester Bisbal. 
A les 19 h, a la Sala Roberto 
Bolaño.

DIA 18
SESSIÓ CONJUNTA DEL CLUB 
DE LECTURA INFANTIL
(de 8 a 11 anys) I EL CLUB DE 
LECTURA JUVENIL (de 12 a 16 
anys). A les 17.30 h.

DEL 22 AL 25
TALLERS ALFIN: E-BIBLIO 
(préstec de llibres electrònics). 
Inscripcions a la Biblioteca. Grups 
reduïts. Formació a càrrec de 
personal de la biblioteca. 
De 15 a 16 h.

DIA 24
DIA DE LA BIBLIOTECA: Abelló 
comentada amb acompanyament 
de tast de vins, amb l’Olga Cercós 
i en Miquel Martín. Per a majors 
de 18 anys. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca. A les 
20 h, a la Sala Roberto Bolaño.
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DIA 11
PINEDA DE MAR
TALLER: Creació de menjadores 
d’ocells, al Centre Cívic Poblenou, 
17.30 h.

CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA amb el 
comentari d’Un crim imperfecte. 
A la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
amb el llibre A thousand Splendid 
Suns, Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 19 h.

CINECLUB, The Party, a la Sala 
Mozart, 21 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL, 
Biblioteca la Vall d’Alfatà, 17 h.

DIA 12
CALELLA
CELEBRACIÓ DE LES 
JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI. Es podrà visitar de 
manera gratuïta el Museu Arxiu 
Municipal, Museu del Turisme, 
Centre d’Interpretació del Far i el 
Refugi antiaeri del Parc Dalmau 
(Fins al dia 14).

TEATRE: Burundanga, a càrrec 
de Joventut Artística. Al teatre 
Orfeó Calellenc, 18.30 h.

CALELLA ROCKFEST amb les 
actuacions de Lordi, Nashville 
Pussy, Hellsingland Underground 
i Dry River. A la Sala Polivalent de 
la Fàbrica Llobet-Guri, 19 h.

DIA 13
PINEDA DE MAR
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA. A la 
Plaça Espanya, a partir de les 9 h.
 
MERCAT SOLIDARI, Plaça Nova 
i plaça dels Reis Catòlics, de 9 a 
14 h.

ACTUACIÓ DEL GRUP PLAY 
BACK, al Casal d’Avis de 
Poblenou, 16.30 h.

TEATRE: UN COP L’ANY, a 
l’Auditori, 22h. Preu: 10 €.

CALELLA
BOTIGA AL CARRER, de 10 a 
21 h.

DESFILADA DE LES ÚLTIMES 
BANDES PARTICIPANTS DE 
L’OKTOBERFEST procedents 
d’Àustria, Noruega, Dinamarca i 
Suïssa. Riera Capaspre, 17 h.

CORRELLENGUA 2018, a la 
plaça de l’Ajuntament, 17 h.

CALELLA ROCKFEST, amb les 
actuacions de Mike Farris & 
The Fortunate Few, TheBellreys, 
Electric Boys i Rocking Horse, a 
la Sala Polivalent de la Fàbrica 
Llobet, 19 h.

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA 
de les últimes bandes 
participants a l’Oktoberfest, a la 
carpa (Platja gran), 21 h.

MALGRAT DE MAR
CELEBRACIÓ 90è ANIVERSARI 
Agrupació Sardanista 
Malgratenca La Barretina: 
INAUGURACIÓ exposició 90è 
aniversari Capella de l’Antic 
Hospital, 12 h.

CERCAVILA, des de l’Ajuntament 
al Monument de la Sardana, 16 h

ACTE COMMEMORATIU, 
Monument a la Sardana, 17 h.

CONCERT de la Cobla Principal 
del Llobregat. A la Seu Social SCiR 
La Barretina Vermella, 19 h.

DIA 14
PINEDA DE MAR
TALLER DE GÒSPEL. Somriure 
és Gòspel. A l’Escola Sant Jordi, 
de 10 a 13 h i de 15 a 19 h.

MISSA DE LA HERMANDAD per 
celebrar el 50è aniversari de la 
primera missa rociera, a l’Església 
de Sant Pere de Riu, 13 h.

CALELLA
CURSA A 3 TERRENYS (pista-
muntanya - platja), al passeig de 
Manuel Puigvert, 9 h.

TEATRE: Burundanga. Al Teatre 
Orfeó Calellenc, 18.30 h.

MALGRAT DE MAR
CONCURS de teatre Vicenç 
Bayarri, Centre Cultural, 18 h.

SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES amb 
la Cobla Principal de Banyoles. Al 
Pavelló d’Esports. 18 h. 

DIA 15
PINEDA DE MAR
TALLER: RESPIRACIÓ & 
PRANAIAMA. A la Biblioteca 
Serra i Moret, 19 h.

CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL 
i ajuda mútua per a cuidadors de 
persones amb dependència. A la 
Fàbrica Llobet, 16.30 h

SANTA SUSANNA
TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES, 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INTANTIL. 
A la Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa. De 9 a 11 anys, 
17.30; de 12 a 14 anys, 18:30 h.

DIA 16
PINEDA DE MAR
TALLERS: EmpoderARTte. 
Tallers vivencials per a 
l’autoconeixement. Al Pavelló de 
l’Escola Aloc, de 18.30 h a 20 h.
 
SANTA SUSANNA
PRESENTACIÓ: El primer 
diccionari de medicina il·lustrat. 
Biblioteca La Vall d’Alfatà, 18.30 h

PALAFOLLS
XERRADA: Maduresa i 
menopàusia amb olis essencials, 
per Imma Conde, al Casal de la 
Dona, 17.30 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER DE VEU & CANT, 
Somriure és Gòspel, a la 
Fundació Marpí.

HORA DEL CONTE: El fil de la 
vida. Adreçat a famílies amb nens 
i nenes de 0 a 3 anys. Biblioteca 
M.Serra i Moret, 17.30 h.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘La fisiologia dels 
sentits’, a càrrec del Dr. Francisco 
J. Muñoz. Al Casal de l’Amistat, 
18.30 h.
MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB, Taller experimental 
adreçat a joves d’11 a 14 anys. 
Detectius de l’ADN, a càrrec 
d’Escuelab. Sala de la Biblioteca 
La Cooperativa, 18 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER TECNOLÒGIC: Figures en 
3D sense impressora. A càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés, a la Biblioteca 
M. Serra i Moret, 17.30 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició 
d’arpilleres educatives. A 
l’Auditori de la Biblioteca M.Serra 
i Moret, a les 18 h.

1r CICLE DE XERRADES: 
Reanimació cardiopulmonar i ús 
dels desfibril·lador. És molt fàcil!. 
Al Centre Cívic Poblenou, 18.30 h.

CALELLA
XERRADA per a familiars de 
malalts d’Alzheimer i altres 
demències. A la Sala de Juntes de 
l’Hospital Sant Jaume de Calella, 
15.15 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
a la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

DIA 19
PINEDA DE MAR
TALLER INFANTIL: Maquillatge de 
cares. Biblioteca Poblenou, 18 h.

CICLE CONFERÈNCIES, Rossini, 
El cigne del Bel Canto. A càrrec de 
Joan Viver. A Can Comas, 19.30 h.

UN TASTET DE POESIA 
d’autores locals, a la Biblioteca 
M. Serra i Moret, 20 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb 
el llibre La filla estrangera, de 
Najat El Hachmi. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 10 h.
TROBADES D’ÒPERA ‘La 
fille du regiment’, de Gaetano 
Donizetti. Amb els comentaris de 
Rosa Maria Carbonell. A la Sala 
Mozart, 18.30 h.

PROJECCIÓ dels documentals 
Montrebei i Reportatge del 2015. 
Al Local Social de Calella-Marxa, 
20.15 h.

CICLE GAUDÍ, Formentera Lady. 
A la Sala Mozart, 21 h.

SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. ‘Mestre 
Fabra, caçador de paraules’, 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES, 
Sala de la Biblioteca La 
Cooperativa, 18 h.

CINEMA, Centre Cultural, 22 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Fronteres 
en el capitalisme terminal i 
presentació de la novel·la En 
mar obert. A la Biblioteca Serra i 
Moret, 12 h.

BITLLES CATALANES, 2a jornada 
de la Lliga Selva-Alt Maresme. 
Plaça d’Orient, 16 h.

CALELLA
MERCAT SOLIDARI DE 
SEGONA MÀ, a la plaça de 
l’Església, 10 h.

FESTA DE LA PARTICIPACIÓ on 
es podran votar els Pressupostos 
Participatius 2018, a la plaça de 
l’Església, 10 h.

TALLER INFANTIL ‘Mirem 
contes’ per a nens i nenes a 
partir de 4 anys. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça, 11.30 h.

INAUGURACIÓ de l’exposició 
‘L’art de l’arquitectura’. Al Museu 
del Turisme, 18 h.

SANTA SUSANNA
CIÈNCIA A L’ABAST. Sortida 
familiar del Grup de Natura. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.

MALGRAT DE MAR
TEATRE AMATEUR, Centre 
Cultural, 22 h.

PALAFOLLS
SORTIDA AL TIBIDABO des 
del Palauet, 9.30 h. Es poden 
comprar els tiquets al Forn de Pa 
Santa Maria.

TALLER D’INICI A 
L’ESTAMPACIÓ TÈXTIL. 
Estampació a través de 
la serigrafia, una tècnica 
d’impressió tradicional i 
totalment artesanal. 
Tots els dissabtes fins al 12 de 
novembre, al Casal de la Dona, 
de 10 a 12 h.

TORDERA
FIRA DEL CONTE

DIA 21
PINEDA DE MAR
PINTAPEDRA I MOBILITZAT. 
Manualitats per a tots els públics. 
A la platja dels Pescadors, 11 h.
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CALELLA
II CAMINADA CALELLA camina 
per l’Ictus. Al pont de fusta de la 
Riera Capaspre, 9 h.

TROFEU PROMOCIÓ d’atletisme, 
Zona esportiva La Muntanyeta, 9 h.

30a FESTA DEL BOLET, a la plaça 
d’Espanya, 11.30 h.

DINAR D’ANIVERSARI del CN 
Calella, Fàbrica Llobet-Guri, 14 h.

ESPECTACLE AVANCEM JUNTS, 
a càrrec de Musical Voramar, a la 
Sala Mozart, 18 h.

MALGRAT DE MAR
TEATRE AMATEUR, Centre 
Cultural, 18 h.

PALAFOLLS
FESTA DEL COMERÇ. Associació 
d’Empresaris i Comerciants de 
Palafolls. De 10 a 14 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
TALLER: Iogues i meditacions, per 
a totes les edats. A la Biblioteca 
Serra i Moret, 19 h.

CALELLA
GRUP DE SUPORT EMOCIONAL 
i ajuda mútua per a cuidadors 
de persones amb dependència, 
Fàbrica Llobet Guri, 16,30 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA PETITS. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 17.30 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
EMPODERART-TE. Cicle de tallers 
per a joves. Al Pavelló de l’Escola 
Aloc, 18.30 h.

CALELLA
CONCERT DE LA CORAL 
BRITÀNICA TheJuddSchool, a la 
plaça de l’Església, 17.30 h.

GRUP DE CONVERSA EN 
ANGLÈS, Biblioteca Vall d’Alfatà, 
15.30 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
TALLER DE MEDITACIÓ EN 

MOVIMENT: Dansa sufí. A la 
Sala Galeano del Centre Cívic 
Poblenou, 19.30 h.

CALELLA
CERCAVILA DE LES CORALS 
Festival Internacional de Cant 
Coral, Canta al Mar. Riera 
Capaspre, 16 h.

CASTANYADA per a la gent gran, 
Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet 
Guri, 18 h.

CONFERÈNCIA ‘Les dones d’Enric 
VIII’, al Casal l’Amistat, 18.30 h.

CONCERT DE BENVINGUDA de 
les corals participants al Festival 
Internacional de Corals, Parròquia 
Santa Maria i Sant Nicolau, 21 h.

DIA 25
PINEDA DE MAR
TALLER: Respirant alegria, 
respiració & pranaiama, al Pavelló 
de l’Escola Aloc, 18.30 h.

CALELLA
CONCERTS DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CANT 
CORAL, durant tot el dia a 
diverses llocs de la ciutat.

TALLER DE MEMÒRIA, Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS, 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 19 h.

GRAN CONCERT DE LES 
ESPELMES, Parròquia Santa Maria 
i Sant Nicolau, 22 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL (17 h), 
i club de lectura per adults (18 h), 
Biblioteca Vall d’Alfatà

DIA 26
PINEDA DE MAR
CURS DE MINDFULNESS i saviesa 
oriental per a la vida quotidiana. 
Per l’escriptora i coach Maite 
Bayona, a la Biblioteca Poblenou, 
19 h.

XERRADA: T’agradaria millorar 
l’ordre de casa teva? Saber com 
organizar-te millor?. A la Biblioteca 

Serra i Moret, 19 h.

CICLE CONFERÈNCIES: Nou 
periodisme i llibertat d’expressió. 
Taula rodona dinamitzada per Pep 
Montes i Sala. Can Comas, 19.30 h.

CALELLA
CONCERTS DE LES CORALS 
participants al Festival 
Internacional de Corals, a diverses 
hores en diferents indrets de la 
ciutat.

TERTÚLIES EN CATALÀ, 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 10 h.

CLUB DE LECTURA INFANTIL, 
a la Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 18 h.

SANTA SUSANNA
ESPECTACLE DE TITELLES, 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DEL DIVENDRES,  
‘Contes tocats del bolet’, a càrrec 
de Mónica Torra. Sala de la 
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.

DIA 27
PINEDA DE MAR
EXCURSIÓ A LA FIRA DE LA 
CASTANYA a Viladrau. Sortida a 
Casal d’Avis de Poblenou, a les 8h. 
Informació i reserves al 
93 769 35 07.

PRESENTACIÓ del llibre ‘Memòria 
en ombra’ a la Biblioteca Serra i 
Moret, 12 h.

ESPECTACLE Xicana, amb 
pallassos i màgia. A la plaça Mèlies, 
17 h.

CASTANYADA popular, a la Masia 
de Mas Rafart i a la plaça Nova, 17 h.

RONDALLES DEL MÓN. 
Espectacle de contes representats 
amb titelles, objectes i màscares. A 
la plaça Mèlies. 18 h.

CONCERT Somriure és Gòspel, 
amb el grup Fildegospel, a 
l’Auditori de la Biblioteca M. Serra i 
Moret, 20.30 h.

TROBADA PER LA PAU, amb 
activitats, música, durant tot el dia 
a la Plaça Mèlies.

CALELLA
CONCERTS DE LES CORALS 
participants al Festival 
Internacional de Corals, a diverses 
hores en diferents indrets de la 
ciutat.

TALLER INFANTIL a càrrec de 
Mabi, per a nens i nenes a partir 
de 4 anys. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 11.30 h.

LLIURAMENT DE PREMIS del 
Festival Internacional de Cant 
Coral, Fàbrica Llobet, 15h i 17 h.

SANTA SUSANNA
TALLER D’STOP MOTION, 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 11 h.

SORTIDA AL MUSEU DE L’EXIL·LI, 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 8 h.

FESTA JOVE, tarda  - nit.

TORDERA
ESPECTACLE: El Bosc 
d’Haquivaqui. Al Teatre Clavé, 18 h.

PALAFOLLS
HORA DEL CONTE: ‘A les 12 de la 
nit, bruixes i dimonis sota el llit’, Per 
a nens i nenes a partir dels 4 anys. 
Biblioteca Enric Miralles, 12 h.

DIA 28
PINEDA DE MAR
TALLER: Construïnt pau, camina 
i dansa per la pau, la no violència 
i la llibertat d’expressió. A la plaça 
Mèlies, 9 h.

MISSA DE LA HERMANDAD, a 
l’ermita de les Creus, 10 h.

CERCLE L’ESCOLTA I LA 
PARAULA: espai de participació 
lliure per compartir el que penses 
dels drets i els deures humans.

BEN JUGAT: Instal·lació de jocs 
tradicionals i d’aula ‘ExpressArt’. 
Plaça Mèlies, 10 h.

EL PETIT MAG: màgia amb 
majúscules del més alt nivell. A la 
plaça Espanya, 12 h.

ESPECTACLE DE CLOWN: 
L’inspector Muñoz. Plaça 
Espanya, 13 h.

HOMENATGE A LA TERCERA 
EDAT, al local de la Hermandad del 
Rocío, 17.30 h.

TEATRE MUSICAL: La flauta 
màgica, variacions Dei Furbii, a 
l’Auditori, 18 h.

CALELLA
5a MARXA DE RESISTÈNCIA 
La Llopa, al passeig de Manuel 
Puigvert, 7 h.

4a MARXA LA LLOPA PETITA, 
Passeig de Manuel Puigvert, 8h
REPRESENTACIÓ de l’obra 
Burundanga, al Teatre Orfeó 
Calellenc, 18.30 h.

TORDERA
TEATRE: Federico García, de Pep 
Tosar, Teatre Clavé, 18 h.

MALGRAT DE MAR
CONCURS DE TEATRE Vicenç 
Bayarri. Centre Cultural, 18 h.

SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES amb 
la Cobla Vila de la Jonquera. Al 
Pavelló d’Esports. 18 h.

DIA 29
PINEDA DE MAR

TALLER CREATIU: Màscara de 
calavera, per a nens i nenes a 
partir de 7 anys. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

TALLER: Meditació i plena 
consciència, pràctica del silenci i 
del jo interior. A la Biblioteca Serra 
i Moret, 19 h.

CALELLA
TALLER MEMÒRIA NIVELL I, 
local del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.

GRUP SUPORT EMOCIONAL 
i ajuda mútua per a cuidadors 
de persones amb dependència. 
Fàbrica Llobet, 16.30 h.

PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA: Viure amb 
una estrella, de Jiri Weil, a càrrec 
de Toni Sala. Biblioteca Enric 
Miralles, 19 h.

DIA 30
PINEDA DE MAR
CICLE DE TALLERS per a joves 
EmpoderART-te. Al Pavelló de 
l’escola Aloc, 18.30 h.

DIA 31
PINEDA DE MAR
CLUB DE LECTURA per a gent 
gran ‘Avui tertùlia’, Biblioteca Serra 
i Moret, 17 h.

JOCS I ESPAIS PÚBLICS, a la 
plaça Mèlies, 17.30 h.

FESTA DE HALLOWEEN – Berenar 
popular, al local de Can Carreras.

TALLER: RESPIRANT ALEGRIA: 
meditació i pranaiama. A la 
Sala Galeano del Centre Cívic 
Poblenou, 19.30 h.

TROBADA DEL CLUB DE 
LECTURA, dirigit per l’escriptor i 
filòleg Toni Sala. 

CALELLA
CASTANYADA POPULAR amb 
diferents activitats, plaça de 
l’Església, 18 h.

CONFERÈNCIA ‘Robots 
humanoides’, al Casal de l’Amistat, 
18.30 h.

GRAN REVETLLA de castanyada, 
a la Fàbrica Llobet, 21 h.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA, Amor 
Prohibit, de Coia Valls. Sala de la 
Biblioteca La Cooperativa, 19 h.

PALAFOLLS
FESTA DE LA CASTANYADA, 
amb castanyers, moscatell, 
garnatxa i la millor música. Plaça 
Joaquim Ruyra, 21 h.

SANTA SUSANNA
ESPECTACLE INFANTIL amb 
motiu de la festa de Halloween. 
A la plaça Catalunya, 19 h. 
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Trobada amb Eleven Seasons

Pàdel al Golf Lloret Pitch & Putt

Nova direcció al TRANSI 47

Eleven Seasons ofereix les màximes garanties

Les instal·lacions disposen de tres pistes de pàdel

Nou Transi 47

PINEDA DE MAR
El proper 18 d´octubre, a par-

tir de les 19.30h, l’empresa Eleven 
Seasons organitza al Pura Bra-
sa de Pineda de Mar un pa amb 
tomàquet per a tots aquells que 
vulguin conèixer de primera mà 
la seva forma de treballar i els ser-
veis que ofereixen. Eleven Seasons 
gestiona lloguers vacacionals amb 
un servei exclusiu, per tal que els 
seus clients treguin rendiment 
de les seves propietats amb total 
tranquil·litat, tot amb una màxima 
transparència en els preus. 

Aquest acte és per a tots aquells 
propietaris que vulguin iniciar-se 
en el lloguer vacacional i per 
aquells que ja en tenen però volen 
millorar-ne la gestió. Us podeu ins-
criure trucant al 639 77 92 92. yy

LLORET DE MAR
El Golf Lloret Pitch & Putt, a la 

Urbanització Papalús, ofereix des 
d’ara el nou servei de pàdel a les 
seves instal·lacions. Compten amb 
tres pistes en un entorn immillora-
ble per poder gaudir de la pràctica 
d’aquest esport enmig de la natura.  
Podreu iniciar-vos o bé perfeccio-
nar la tècnica a través dels seus 
cursos individuals o en grup,  tant 
per a nens com per adults. 

El Golf Lloret Pitch & Putt tam-
bé disposa de classes de golf i clas-
ses d’anglès. Si hi esteu interessats 
podeu trucar al  609 132 133. yy

BLANES
L’establiment, ara com a Brase-

ria Nou Transi 47 i amb nova di-
recció, presenta la seva oferta gas-
tronòmica de cuina casolana i a la 
brasa. El restaurant obre els ma-
tins per servir esmorzars mentre 
que al migdia preparen un menú 
diari variat amb diferents plats 
per escollir. A les nits, també està 
obert i es pot sopar a la carta. Les 
novetats més destacades les troba-
rem els dijous i els caps de setma-
na. El dijous és el dia del marisc 
a la brasa amb tot de plats variats 
d’aquesta especialitat i els caps de 
setmana fan xurros amb xocolata i  
pollastres a l’ast per emportar.  

El nou Transi 47 està al carrer 
Vila de Lloret número 2 de Blanes 
i el seu telèfon és el 93 707 71 05. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

Adreces i telèfons

Octubre

De 9.30 a 9.30 h (24 h)

Octubre

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

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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 de 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 de Vidreres

 19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa

 20 CAPRABO
Avinguda de 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

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

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)

7.45 9.14 11.15 13.15 15.14 17.14

19.14 21.09 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 22.13 - - - -

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

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )

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

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 20.15 22.15 - - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

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

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 20.55 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS 7.00 - 21.00 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 LLORET  - BLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

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

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

8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)

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

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

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

FEINERS

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.55 18.20

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA
5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 14.00

15.00 16.00 17.00 19.00 - - - -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

8.45 10.45 11.45 12.45 14.45 15.45 16.45 17.45

18.45 19.45 20.45 21.00 - - - -

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

FEINERS

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

DISSABTES FEINERS 13.15 19.00 -

FESTIUS

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 19.00 -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 21.00 23.00 -
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ENTREVISTA A MARTÍ PERAFERRER   (ACTUAL DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA SARSUELA LA BELLA DOLORES, SOBRE LLORET DE MAR)

“Hem modernitzat la sarsuela La Bella Dolores 
sense trair les arrels”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Després de gairebé vint anys sense 
passar per l’escenari, la sarsuela 
costumista La Bella Dolores es tor-
narà a representar a Lloret de Mar 
els dies 15, 17 i 18 de novembre al 
teatre municipal. En aquesta oca-
sió, l’actor i director Martí Perafer-
rer (Girona, 1965) és al capdavant 
com a director artístic de l’obra, 
amb llibret original de Joan Baptis-
ta Bernat i Esteve Fàbregas, musi-
cada per Melcior Montero. Narra 
la vida del Lloret mariner de finals 
del segle XIX i la rebuda, per part 
de la gent del poble, dels nous rics 
que tornaven després de fer fortuna 
a Cuba. El drama sorgeix amb la 
disjuntiva entre l’amor i els diners, 
protagonitzat per la Dolores, una 
jove molt maca a qui el seu pare, 
taverner, li vol trobar un marit ric 
perquè s’oblidi del jove sense ofici 
ni benefici de qui està enamorada. 
Aquesta sarsuela es va estrenar per 
primer cop l’any 1944 i es va tornar 
a representar mig segle després. Ara 
Peraferrer té el repte de mostrar la 
tercera versió del text clàssic, però 
adaptat als temps actuals i fent ser-
vir les noves tecnologies. 

Quines modificacions ha apor-
tat a l’obra original?
Amb la versió del 2018, hem vol-
gut anar més al drama humà. El 
llibret escrit l’any 1944 és una obra 
simple en l’estructura amb una 
manera d’enfocar el teatre molt 
diferent a com ho fem ara. No he 
volgut tocar res del text, però ens 
hem endinsat en la psicologia dels 
personatges i els seus sentiments. 
Hem donat més importància a 
les dones, ja que és una obra una 
mica masclista, on el drama que 
pateix una dona està explicat des 
dels homes. Hem volgut donar 
profunditat als personatges feme-
nins per explicar com viuen elles 
els drames: des de la mirada, els 
seus silencis o el passeig damunt 
dels escenaris. 

Qui formeu part d’aquest pro-
jecte?
És un projecte amb un equip 

professional en la música, en la 
direcció i la producció al servei 
d’unes companyies de teatre 
amateurs. Joan Casas, director 
de la coral ArsNovaLloret, ha 
fet els nous arranjaments de la 
partitura original de l’any 1944 
i dirigeix el cor. Però hem vol-
gut que els actors fossin de les 
companyies de teatre amateur 
de Lloret. És molt interessant 
perquè potser mai havien enca-
rat un projecte comú junts i ara 
s’han trobat en una companyia 
de companyies. 

Com heu triat els personatges?
Al mes de febrer vam fer una 
convocatòria de càsting obert 
durant dues setmanes i es va 
presentar un centenar de per-
sones. No vam definir els perso-
natges, però els vam fer cantar a 
tots. Tot i que hi ha un cor, volí-
em que els actors s’integressin 
a la part musical. Vam triar els 
protagonistes i els secundaris. I 
la resta, qui ha volgut, s’ha in-
corporat a la figuració i el poble. 
El que volíem és que tothom que 
passés per aquí i tingués ganes, 
trobés el seu paper i el seu espai 
en aquest projecte. En total, se-

ran una seixantena d’actors, 35 
persones al cor i 22 músics. 

Actuarà alguna persona que ja 
ho va fer l’any 1999?
Sí. Hi ha una desena d’actors que 
van actuar l’any 1999 i que ara 
repeteixen. La gent de Lloret co-
neix molt aquesta obra i molts 
saben de memòria les cançons, 
com si haguessin mantingut 
viva la flama tots aquests anys. 
Per això, hem modernitzat la 
sarsuela La Bella Dolores sense 
trair les arrels.  

Quin escenari veurem?
L’escenografia l’ha creat l’Ori-
ol Gruart. Jo li vaig encarregar 
que no fos ni un espai de car-
tró pedra ni un realisme pur i 
dur, sinó un escenari molt sug-
geridor. Hi haurà una platja, 
les barques i el passeig des d’un 
punt de vista conceptual i tam-
bé amb unes projeccions que 
ens ensenyaran el Lloret antic. 
La incorporació de les noves 
tecnologies permetrà crear una 
escenografia viva i impactant 
amb la que es veurà el pas de les 
hores amb diversos moviments, 
com el vol dels ocells.

El vestuari també s’ha moder-
nitzat?
No. A diferència de l’espai es-
cènic, he volgut que el vestuari 
retrati fidelment personatges 
reals de l’època. La Sílvia Grau 
s’ha encarregat del disseny i 
l’organització del vestuari i ha 
fet una feina espectacular. Ha 
fet un treball de recerca amb fo-
tografies antigues. Vestir a tan-
ta gent és molt complicat i ella 
ha fet una feina molt bonica. 

Què és el que més li agrada 
de treballar amb actors ama-
teurs?
És genial! Jo vinc del teatre 
amateur, del teatre de carrer. 
Vaig començar als 16 anys amb 
el grup Tripijocs de Girona i 
vam estar molts anys carregant 
i descarregant furgonetes. Es 
nota molt quan els actors pugen 
des de baix o quan l’èxit els ha 
trucat a la porta el primer dia. 
Jo m’he construït a mi mateix, 
des de jove, amb la voluntat de 
dedicar-me a això. Als 21 anys 
vaig entrar a l’Institut del Te-
atre i, a partir d’allà, vaig co-
mençar a debutar a Barcelona 
amb projectes professionals. 

Era l’època daurada del teatre...
Exacte! Tinc la sort d’haver-la 
viscut. Des de finals dels vui-
tanta fins al 2000 eren anys en 
què les obres duraven 9 mesos a 
les cartelleres. He estat amb les 
companyies de Flotats, Sílvia 
Munt, Pep Munné, i a Madrid 
amb la companyia d’Esperanza 
Roy. Jo em sento privilegiat per-
què he viscut una època en la que 
el teatre et donava per viure bé i 
ho compaginaves amb  doblatge 
i televisió -Secrets de Família, 
Sitges, El Cor de la ciutat...-. Ara 
vivim un temps complicat, on 
la cultura s’està aprimant d’una 
manera exagerada i això ens fa 
obrir a nous camps de treball. Jo 
mai havia pensat que em dedica-
ria a la direcció. Fa 15 anys vaig 
tornar a Girona per portar la di-
recció del Festival Internacional 
de Teatre Amateur de Girona 
(FITAG) i, des de llavors, tre-
ballo més per les comarques i he 
obert el ventall professional. A 
la direcció escènica, m’hi sento 
molt còmode, sobretot de gran 
format i amb molta gent a dalt 
de l’escenari, ja que tinc una vi-
sió d’escena molt gran. D’aquest 
estil he dirigit obres com La pu-
nyalada, Canigó, l’Alegria que 
passa... i ara estic molt content 
que m’hagin encarregat aquest 
projecte de La Bella Dolores. 

Quins projectes teatrals li 
agradaria portar a terme en un 
futur no molt llunyà?
M’agradaria tancar la trilogia 
de monòlegs que vaig començar 
fa uns anys sobre personatges 
torturats interiorment per vides 
molt complicades. Durant els 
darrers set anys he representat 
430 vegades, arreu del món, La 
vida secreta de Tennessee Willi-
ams. Fa tres anys vaig interpre-
tar el de Van Gogh i m’agradaria 
tancar la trilogia amb el paper 
de Nureyev. Tots tres -Tennessee 
Williams, Van Gogh i Nureyev- 
van tenir vides molt complica-
des, i aquest mateix dolor els feia 
generar grans obres artístiques. yy

Sílvia Grau és l’encarregada del vestuari. Foto: A. MontañoEls actors treballen els textos adaptats als nous temps. Foto: A. Montaño

Martí Peraferrer fa mesos que treballa amb els intèrprets de la sarsuela La Bella Dolores. Foto: Almudena Montaño

Actors de l’any 1999 es troben amb els actuals. Foto: A. Montaño


