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Àngel Canosa, l'alcalde

Els cinc regidors d'ERC amb Àngel Canosa al centre amb la vara d'alcalde. Foto ACN

Àngel Canosa d’ERC és des del dissabte dia 15 de juny el nou alcalde de Blanes. Després de la constitució del nou plenari, com que cap dels candidats (Urgell -10 vots- Canosa -5- 
Ametller -3- i Atalaya -3-) va aconseguir la majoria absoluta, Canosa va ser proclamat alcalde per encapçalar la llista més votada el 26-M. És el primer alcalde de Blanes d’ERC des 
de la recuperació de la democràcia. Tan bon punt Àngel Canosa va ser investit alcalde, va oferir a Blanes en Comú-Podem l’acord a què ja havien arribat abans del ple de constitu-
ció en què els comuns havien optat per un pacte amb el PSC. L’assemblea dels comuns, va acceptar-lo i una setmana després es presentava el pacte i el cartipàs municipal 2019-23 
amb un govern inèdit fins ara a Blanes: ERC-Blanes en Comú Podem. La prioritat seran les persones menys afavorides. De les deu formacions que es van presentar només cinc van 
aconseguir representació: ERC (5 regidors), PSC (5), Blanes en Comú Podem (5), Junts per Blanes (3) i Cs (3). Més informació a les pàgines 4 i 5.

FESTES - Pàgs. 15 - 17

FESTA MAJOR

MEDI AMBIENT - Pàg. 8

DESERTS 
SUBMARINS

El Concurs de Focs d’Artifici 
de la Costa Brava-Trofeu Vila 
de Blanes, serà un any més, 
el gran atractiu de les festes 
de Santa Anna, patrona de la 
vila de Blanes. En aquesta edi-
ció de La Marina hi trobareu el 
Programa de Festes.

El CEAB-CSIC ha posat en mar-
xa un Verkami per recaptar fons 
i estudiar els blancalls de tot el 
planeta perquè els boscos d’al-
gues que cobreixen les roques 
del litoral estan desapareixent.
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’Editorial European Cities Marketing

European Cities Marketing. Foto Lloret Turisme

LLORET DE MAR / LJUBLJANA

Lloret Turisme ha participat 
en la Conferència Internacional 
i l’Assemblea General de l’associ-
ació European Cities Marketing 
(ECM), que va tenir lloc a la capital 
eslovena de Liubliana.

En aquestes jornades l’entitat 
va participar en diferents grups de 
treball, conferències i trobades per 
debatre amb representants de dife-
rents ciutats europees sobre el rol 
de les organitzacions de gestió de 
les destinacions (Destination Ma-
nagement Organizations o DMO).

Durant els tres dies de progra-
ma es van posar a debat les últimes 
tendències en turisme pel que fa a 
noves tecnologies, comportament 
dels visitants i altres aspectes re-
lacionats amb el futur de la gestió 
de les destinacions amb diferents 

casos d’estudi procedents de ciutats 
europees, experts internacionals 
i emprenedors que persegueixen 
l’impacte positiu del turisme urbà.

Com a novetat d’aquesta edició, 
l’entitat va participar en una classe 
magistral de màrqueting específica 
per treballar aspectes relacionats 
amb la gestió de reputació de les 
destinacions juntament amb pro-
fessionals de les ciutats de Graz, 
Atenes, Anvers, Rotterdam, Florèn-
cia, Belfast, Gant, Bolzano i Dublín.

En paraules d’Elizabeth Kee-
gan, gerent de Lloret Turisme, “en 
un moment en què el rol de les or-
ganitzacions de gestió de les desti-
nacions s’està replantejant, resulta 
interessant formar part d’aquesta 
associació internacional i debatre 
els reptes que compartim com a 
professionals del sector turístic. 

El nou rol que s’està identificant 
representa també redefinir tant les 
tasques com els objectius i mètri-
ques d’entitats com les nostres en 
un procés que ja hem iniciat i que 
ens ha de portar a convertir-nos 
en uns autèntics gestors de la  des-
tinació més enllà de la promoció 
turística habitual.”

European Cities Marketing 
és una organització sense ànim 
de lucre que té com a objectiu la 
millora de la competitivitat de les 
principals ciutats d’Europa pro-
porcionant una plataforma per als 
professionals de MICE, turisme 
vacacional i màrqueting on in-
tercanviar coneixements i millors 
pràctiques, i ampliar la seva xarxa 
de contactes. ECM promociona i 
connecta els interessos dels mem-
bres de més de 100 de les principals 
ciutats de 36 països. yy
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Juliol

Juliol ens porta, com cada any, les Festes Majors i el punt més 
alt de la temporada turística, i també, com cada any, embu-
sos i problemes de circulació.

La sobrecàrrega de la mobilitat es pot acceptar com a inevita-
ble, el que costa més d’entendre és que després de tants anys 
de turisme encara ens trobem en aquest temps obres públi-
ques en marxa que haurien d’estar acabades molt abans de 
l’arribada d’aquest mes.

Costa d’entendre que, a causa de les obres, s’hagin de tallar 
durant mesos vies esencials.

Costa d’entendre que el servei del tren de rodalies, amb mili-
ons d’usuaris anuals, i molts milers de turistes,  pateixi tantes 
mancances i avaries.

Costa d’entendre que per fer el trajecte de 20 Km que sepa-
ra Calella de Lloret de Mar, es necessitin 40 minuts en hores 
normals i més de 60 en hores punta.

Costa d’entendre que patim de tanta imprevisió en un tema 
tan delicat com el turisme que dóna vida a la nostra comarca. yy
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La sèntència s'espera per després de l'estiu. Foto ACN

El judici de l'1-O, vist per a sentència

MADRID

El judici de l’1 O, que ha durat 
un total de 52 sessions, ha acabat 
amb els torns d’última paraula 
dels 12 acusats. En total, han pas-
sat pel tribunal 422 testimonis, 
que juntament amb les declara-
cions dels acusats, els pèrits i les 
proves documentals hauran de 
servir als set membres del tribu-
nal per dictar sentència. 

Els quatre mesos de judici no 
han servit perquè les acusacions 
facin cap canvi en les seves peti-
cions de pena. La fiscalia manté 
la rebel·lió i la pena més alta que 
demana són els 25 anys de presó 
per a l'expresident Oriol Junque-
ras. Mentrestant, l’advocacia de 
l'Estat manté la seva discrepància 
amb la fiscalia i acusa per sedició, 
amb penes que arriben fins als 12 

anys de presó, i l’acusació popular 
de Vox eleva les peticions de pe-
nes fins als 74 anys de presó, acu-
sant de delictes com la rebel·lió i 
l’organització criminal.

ORIOL JUNQUERAS:
“El millor seria tornar la 

qüestió al terreny de la bona po-
lítica, d’on mai hauria d’haver 
sortit”. L’exvicepresident manté 

en l’última paraula que defensar 
la república des d’un Parlament o 
votar “no pot ser delicte”.

JORDI CUIXART:
Cuixart defensa el dret a 

seguir protestant i alerta que 
d’aquest judici “depèn la qualitat 
democràtica de l'Estat”. El presi-
dent d’Òmnium diu que no es 
penedeix de res, que ho tornaria 
a fer i que “no renuncia” a la con-
dició de “pres polític”. 

CARME FORCADELL:
“Estic jutjada per la meva tra-

jectòria política i no pels fets, però 
espero que això es repararà”. L’ex-
presidenta del Parlament lamenta 
un “esforç extraordinari” de la fis-
calia per “incriminar-la”.

JORDI TURULL:
“Decapitant-nos no es decapi-

tarà l’independentisme ni la vo-
luntat de ser i decidir del poble de 
Catalunya”. L’exconseller de Presi-
dència diu que està a presó perquè 
no va renunciar a la seva carrera i 
idees polítiques.

JORDI SÀNCHEZ:
Destaca “l’abús de la presó pre-

ventiva” i es presenta com a “vícti-
ma d’una injusticia”. L’expresident 
de l’ANC i diputat de JxCat dema-

na al Suprem una sentència que 
“no agreugi la crisi política” sinó 
que la resolgui davant la “incapa-
citat” de la política.

En l'última sessió el judi-
ci hi van ser presents diversos 
membres del Govern, com ara 
el president de la Generalitat, 
Quim Torra, el vicepresident 
Pere Aragonès i la consellera de 
la Presidència i portaveu Merit-
xell Budó. També el president 
del Parlament, Roger Torrent.

UNITAT D’ACCIÓ
Una hora després que Manuel 

Marchena pronunciés les paraules 
“vist per a sentència” les places de 
les principals ciutats del país eren 
plenes per demanar l’anul·lació del 
judici. L’ANC, Òmnium Cultural i 
les formacions independentistes 
Junts per Catalunya, ERC i la CUP 
van consensuar un manifest que 
es va llegir a la plaça de Catalunya 
de Barcelona per demanar amb 
urgència que es teixeixi una estra-
tègia conjunta per donar resposta 
a una sentència condemnatòria: 
“No podem esperar més, neces-
sitem una estratègia unitària. Da-
vant la repressió, tots els demòcra-
tes junts. Només així aturarem la 
repressió i farem respectar el dret 
a l’autodeterminació”. yy
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Àngel Canosa (ERC) escollit alcalde de Blanes per 
ser la llista més votada el 26-M

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Àngel Canosa s’ha convertit en 
el primer alcalde d’ERC des de la 
recuperació de la democràcia. El 
partit republicà va ser la llista més 
votada el 26-M i el 15-J i Canosa va 
ser escollit per encapçalar la llista 
més votada (19 vots més que el 
PSC). La seva elecció, però, va ser 
una incògnita durant 20 dies per-
què sobre la taula hi havia diverses 
opcions. No és ni molt menys la 
primera vegada que a Blanes s’arri-
ba al ple de constitució amb diver-
sos alcaldables i pressions de totes 
bandes per optar per a una candi-
datura o una altra. Aquest cop no 
ha estat diferent i molta gent va 
seure a la platea del Teatre sense 
saber que passaria exactament.

LES NEGOCIACIONS

Des de bon principi, Canosa 
tenia clara una cosa. “La nostra 
proposta és de canvi; per tant, en el 
govern no volem comptar ni amb 
socialistes ni amb convergents”. 
El seu soci prioritari era la candi-
datura de Jordi Urgell, Blanes en 
Comú-Podem, una formació que 
al mateix temps defensava “un go-
vern a 15 d’esquerres”. Els equips 
de treball d’ERC i els comuns es 
van reunir i van arribar a un acord, 
que no es va signar perquè primer 
Blanes en Comú-Podem l’havia 
de sotmetre a consideració de l’as-
semblea. Arribats en aquest mo-
ment, i al no ser possible el pacte 
a 15, van acordar negociar també 
amb el PSC. Si ERC i comuns no 
havien parlat d’alcaldia –els quatre 
anys eren per Canosa-, en la troba-
da amb els socialistes es va pactar 
compartir-la. Els dos primers anys 
per a Urgell i els altres dos per a 
Mario Ros, alcalde en funcions en 
aquell moment del PSC. Els soci-
alistes, però, havien de negociar 
amb Cs, almenys un vot per sumar 
11 i tenir majoria absoluta el 15-J, 

única opció per aconseguir l’alcal-
dia, ja que uns havien quedat se-
gons i els altres tercers el dia de les 
votacions. En una nova assemblea 
de Blanes en Comú-Podem, es va 
optar pel pacte amb el PSC tot i no 
estat tancat l’onzè vot. Urgell reco-
neixia que el fet de tenir l’alcaldia 
dos anys podia haver tingut la seva 
influència. “Nosaltres hem estat al 
govern, però, no hem tingut mai 
l’alcaldia de Blanes”. Des de diver-
sos sectors es comptava amb el vot 
de Cs, per evitar un alcalde inde-
pendentista a Blanes.

LA VOTACIÓ

Després de prendre possessió 
dels seus càrrecs, cadascun uti-
litzant la fórmula que creia més 
oportuna, el secretari municipal 
va demanar als caps de llista si 
optaven a l’alcaldia. Mario Ros hi 
va renunciar perquè el seu partit 
donava els vots a Urgell. 

Després de la votació per triar 
nou alcalde, Jordi Urgell (Blanes 
En Comú Podem) va obtenir 10 
vots (del seu grup i del PSC); Àn-
gels Canosa els cinc d’ERC, Mia 
Ametller els tres vots del Junts per 
Blanes; i Ciutadans els tres vots 
dels seus representants. Al presen-
tar candidatura Sergio Atalaya, ja 

es difuminaven les opcions d’Ur-
gell, però encara hi havia algunes 
persones a la sala que esperaven 
rebre un dels tres vots de Cs –més 
o menys com a Barcelona, però a 
la capital catalana el que jugava 
fort era Valls, que pocs dies des-
prés es desvinculava del partit ta-
ronja-, un fet que no es va produir. 
A mesura que avançava l’acte, les 
cares i els gestos dels polítics i del 
públic anaven canviant, segons el 
desenvolupament dels fets. Al fi-
nal, alegria dels seguidors d’ERC 
que van aplaudir drets el nome-
nament de Canosa com a primera 
autoritat local. D’altres van aplau-
dir per cortesia política, però la 
cara ho deia tot.

LES OPINIONS

En les seves primeres paraules 
com alcalde, Àngel Canosa es va 
mostrar lògicament satisfet per ha-
ver assolit l’alcaldia, fent al·lusió a 
la incertesa que s’havia mantingut 
pràcticament fins que pujava les 
escales al Teatre. El nou alcalde de 
Blanes,  remarcava que, “avui co-
mença una nova etapa  que afron-
taré amb l’esperit de superació i 
perseveració que sempre ha menat 
el meu camí”, i va finalitzar el seu 
discurs remarcant que, “em poso a 
disposició de tots els blanencs”.

Posteriorment, en declaraci-
ons a Ràdio Marina, Canosa va 
assegurar que entre les seves pri-
oritats hi havia, “en primer lloc, 
el benestar de les persones”. A 
més curt termini, treballaria per-
què la revetlla popular de Sant 
Joan es pogués fer i parlar amb 
la gent dels Pins-Plantera sobre 
la seguretat dels caps de setmana 
a la zona d’oci. Un grup de veïns 
ja l’esperaven amb pancartes a les 
portes del Teatre per recordar-li 
que es tracta d’un problema de fa 
molts anys.

Canosa es va mostrar obert 
a parlar amb tots els grups, “tot 
i que el partit preferent per fer 
un govern més fort és, tal i com 
he dit des del principi, Blanes en 
Comú-Podem”.

Poc després de proclamar-se 
el nou alcalde, va arribar el torn 
de parlaments. Sergio Atalaya, 
de Ciutadans, va declinar fer-ne 
cap, per tant, els va encetar Mia 
Ametller (JxB),  seguida de Jordi 
Urgell (BECP) i Mario Ros (PSC). 

Mia Ametller (JxB) va expres-
sar el seu desig que ara comenci 
una nova etapa i que els grups 
municipals uneixin esforços per 
treballar plegats.

Jordi Urgell va mostrar el seu 
enuig pels insults cap a ell i la seva 
família que havia rebut a través de 
les xarxes socials durant els dar-
rers dies pel pacte que es volia dur 
a terme i per últim va remarcar 
que des del seu grup estenien la 
mà cap al nou alcalde. 

Mario Ros (PSC) va explicar 
tot el procés de negociació que 
havia precedit la constitució de 
l’ajuntament “Cs, primer s’havia 
mostrat disposat a donar recol-
zament, però després es van tirar 
enrere al·ludint a situacions extra-
municipals”. 

PLENARI BLANES 2019-23

ERC
1. Àngel Canosa Fernández
2. Olga López Colomer
3. Albert Sanz González
4. Marina Vall-Llosada Garcia
5. Carlos Garzón de la Granja

PSC
1. Mario Ros Vidal
2. Maria Josefa Celaya Amisen
3. Eva Enríquez Hernández
4. Laia Gelabert Heijo
5. Joaquim Romero Matas

BLANES EN COMÚ PODEM
1. Jordi Urgell Martínez
2. Rosa Aladern Gusi
3. Marian Anguita Ferrer
4. Pere Lopera Romero
5. Miky López Corregidor

JUNTS PER BLANES
1. Mia Ametller Salvador
2. Joel Comas Basté
3. Mònica Rabassa Vázquez

CS
1. Sergio Atalaya Martín
2. Cristian Ortíz Paredes
3. Jose Antonio Morcillo 
    Hernández yy

«ERC aconsegueix per 
primer cop l’alcaldia des 

de la recuperació de la 
democràcia»

«Jordi Urgell, amb deu 
vots, es va quedar a un de 
la majoria absoluta que li 

hauria donat l’alcaldia»

Els 21 regidors del nou plenari. Foto Anna Carlos

Àngel Canosa, nou alcalde de Blanes. Foto Aitor RogerEl públic aplaudint al nou alcalde. Foto Aitor Roger Canosa amb els veïns dels Pins-Plantera. Foto Anna Carlos
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Darrer plenariAcord de Govern
BLANES

Un total de 12 regidors que 
van acabar el mandat no seguei-
xen actualment a l’ajuntament.  
Al llarg del mandat ja hi havia ha-
gut 9 canvis. En el darrer ple van 
rebre el màxim guardó de la vila, 
la Font Gòtica. Els de la CUP, la 
van retornar, com ja havien fet 
en ocasions anteriors. Aquest és 
el llistat amb la data d’entrada al 
plenari. La de sortida, 12 de juny 
de 2019. Mentre Joan Salmeron 
hi ha estat 20 anys, Rivas hi ha 
estat 16 dies:

1. Roberto Rivas Rodríguez, 
regidor C’s des del 28 maig 2019 

2. Carlos Salgado Allaria, 
regidor EUiA-ICV des del 28 
març 2019 

3. Salvador Gutiérrez García, 
regidor PDeCAT des del 31 
gener 2019 

4. Laia Buixeda Sagrera, regidora 
CUP des del 30 novembre 2017 

5. Blai Vinaixa Montané, regidor 
PSC des del 30 novembre 2017 

6. Joan Rota Hübenthal, regidor 
CUP des del 31 agost 2017 

7. Dafne Galvany Rossell, 

regidora PDeCAT des del 25 
febrer 2016 

8. Lluís Yubero Mateu, regidor 
Batega per Blanes des del 13 
juny 2015 

9. Juanjo Navarro Espinosa, 
regidor PDeCAT des del 13 juny 
2015 

10. Salvador Tordera Pérez, 
regidor PP des de l’11 juny 2011 

11. Nicolás Laguna Jiménez, 
regidor PSC des del 16 juny 2007 

12. Joan Salmeron Crosas, 
regidor EUiA-ICV des del 3 
juliol 1999 yy

BLANES

Tant bon punt Àngel Canosa 
va ser investit alcalde, va oferir a 
Blanes en Comú-Podem  l’acord 
a què ja havien arribat abans del 
ple de constitució en què els co-
muns havien optat per un pacte 
amb el PSC. L’assemblea dels co-
muns va acceptar-lo i una setma-
na després es presentava el pacte 
i el cartipàs municipal.

A banda d’encapçalar l’Alcal-
dia, Àngel Canosa també s’encar-
rega de Policia Local i Protecció 
Civil; el primer tinent d’alcalde 
Jordi Urgell de Turisme, Promo-
ció de la Ciutat, Comerç i Em-
presa, i Mobilitat; Olga López, 
segona tinent d’alcalde, porta 
Serveis Jurídics, AMIC i Con-
sum (OMIC), Contractació i Pa-
trimoni, Recursos Tecnològics 
i Educació; i la tercera tinent 
d’alcalde, Rosa Aladern, duu En-
ginyeria, Urbanisme, Obra Públi-
ca i NORA-Residus. Per la seva 
banda, Albert Sanz, quart tinent 
d’alcalde, és el responsable de la 
Comunicació Institucional i del 
Gabinet d’Alcaldia, Cultura i Fes-
tes, Arxiu Municipal, Biblioteca, 
l’Oficina de Català i la Ràdio.

Marian Anguita s’encarrega 
d’Acció Social i Igualtat; Marina 
Vall-Llosada de Salut, Medi Am-
bient i una àrea de nova creació: 
Protecció i Benestar dels Animals. 
Carlos Garzón és el responsable 
d’Hisenda i Recursos Humans; 
Pere Lopera s’encarrega de Partici-
pació Ciutadana, Esports i Briga-
des; i finalment Miky Corregidor 
té cura de Joventut, així com d’una 
altra novetat al cartipàs: Nova 
Ciutadania i Solidaritat.

La prioritat seran les persones 
menys afavorides. El pacte, però, 
també preveu d’altres projectes 

com la construcció de la Prefectu-
ra de la Policia Local i Protecció 
Civil; la Piscina de la Ciutat Es-
portiva; els projectes d’urbanitza-
ció als barris de Valldolig; Els Pins 
en la seva zona turística i la Plaça 
11 de Setembre; i la remunicipa-
lització dels contractes privats que 
vagin vencent. També es fa un po-
sicionament institucional contra 
la prolongació de l’autopista C-32 
i s’assegura que en cap cas els par-
tits Junts per Blanes i Ciutadans 
no formaran part del nou govern 
ni hi estaran vinculats. Jx Blanes 
va fer públic un comunicat lamen-
tant que els menystinguin. 

IDENTITAT NACIONAL

Sobre les qüestions de caràc-
ter nacional i/o estatal, s’explica 
que cap de les dues parts està 
obligada a compartir criteris po-
lítics que tinguin a veure amb or-
ganització territorial o identitats 
nacionals. De la mateixa manera, 
totes dues organitzacions es com-
prometen a respectar la imparci-
alitat dels espais i edificis públics. 

També s’explicita que cap 
membre de l’equip de govern 
-quan actuï com a representant de 
l’ajuntament- farà declaracions o 
accions públiques que contravin-
guin l’acord. En les qüestions es-
pecificades, cap de les dues forma-
cions estarà sotmesa a la disciplina 
de vot i l’alcalde es compromet a 
no fer servir el ‘vot de qualitat’ en 
temes supramunicipals. 

PRIMER PLE

L’oposició (Cs, Junts per Bla-
nes i PSC) tomben la proposta 
de retribucions i dedicacions per 
aquest mandat.

La proposta inicial preveia 
58.000 euros anuals per l’alcalde, el 
màxim permès amb dedicació total; 
una altra dedicació total de 35.000 
euros i una de parcial de 20.000. 
També s’havien d’aprovar la resta de 
retribucions dels regidors tant del 
govern com de l’oposició. yy

«A banda d’encapçalar 
l’Alcaldia, Àngel Canosa 

també s’encarrega de 
Policia Local i Protecció 

Civil»

Regidors i regidores que han plegat. Foto Aj. Blanes

Canosa i Urgell signen el pacte de govern. Foto ACN
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Jaume Dulsat revalida l’Alcaldia de Lloret amb un 
pacte amb el PSC, amb qui suma majoria

LA CRÒNICA -  MOISÉS GARCÍA

Jaume Dulsat, cap de llista a les 
eleccions del 26 de maig per Junts 
per Lloret, ha estat investit alcal-
de i repetirà mandat a Lloret pels 
pròxims quatre anys, després d’un 
acord amb el PSC. Amb aquest 
pacte de govern, les dues formaci-
ons compten amb onze regidors al 
consistori, la xifra necessària per 
obtenir la majoria absoluta.

LES OPCIONS

La primera intenció de Junts 
per Lloret era reeditar el tripar-
tit amb socialistes i ERC, perquè 
la formació considerava que era 
l’acord més coherent i positiu pel 
municipi. Per la seva part, des 
del PSC, la voluntat era crear, en 
un primer moment, un govern 
d’esquerres amb ERC i Lloret 
en Comú. Cap de les seves op-
cions inicials van ser possibles 
i, finalment, Junts per Lloret i el 
PSC han optat per un mandat 
en coalició. Segons han explicat 
els seus portaveus, Jaume Dul-
sat i Francisco Pastor, el govern 
queda tancat però han assegurat 
que estendran la mà a la resta de 
grups, escoltant a tothom i inten-
tant assolir pactes més amplis al 
llarg dels pròxims quatre anys, 
per aprovar les diferents propos-
tes. Pel que fa al context nacional, 
els dos polítics han defensat que 
busquen el millor pel municipi i 
consideren que aquesta ha de ser 
la principal prioritat. 

PLE DE CONSTITUCIÓ

La proclamació de Jaume Dul-
sat com a batlle de Lloret es va dur 
a terme, com és habitual, al ple de 

constitució del nou Ajuntament. 
Allà, els portaveus de les diferents 
formacions van poder exposar les 
seves valoracions. El mateix Dul-
sat va assegurar que havien estat 
els quinze dies més complicats 
des de la seva entrada al consis-
tori en el període de negociacions 
per formar un pacte de govern. 
L’alcalde va explicar que no en-
tenia la intenció de canvi que de-
manaven la resta de formacions, 
perquè en les últimes eleccions 
les tres forces que governaven en 
l’anterior mandat van créixer en 
número i percentatge de vots. 

Per la seva part, Francisco Pas-
tor va intentar donar resposta a les 
crítiques de l’oposició per aquest 
acord fent una cronologia de les 
reunions mantingudes en els úl-
tims dies amb la resta de grups. 
Segons el socialista, ERC va de-
cidir quedar-se fora del tripartit 
d’esquerres per “motius nacionals 
que no tenien res a veure amb 
Lloret”. En la segona opció, en un 
tripartit amb comuns i Ciutadans, 
aquests últims, segons Pastor, van 
vincular “el pacte de Lloret amb el 
de Blanes”. Finalment, va consta-
tar que l’acord que semblava més 
estable era amb Junts per Lloret.  

Des de l’oposició, Jordi 
Hernández, líder de Ciutadans, 
va reconèixer que no esperaven 
aquests resultats però sí que “te-
nien clar” que els socialistes re-
editarien el pacte amb Junts per 
Lloret. La formació va exposar en 
el ple que estaven “decebuts” amb 
Francisco Pastor perquè, segons 
ells, no havia apostat pel canvi.

Per la seva part, Jordi Orobitg, 
portaveu d’ERC, que després de 
dos mandats estarà fora de l’equip 
de govern, va explicar que els seus 
principis i els del seu partit els van 
fer renunciar a l’oferta de formar 
part d’un govern progressista, 
amb PSC i Lloret En Comú, al 
marge de Junts per Lloret. El re-
publicà va lamentar que diverses 

formacions apostessin per dividir 
els partits independentistes. 

Més valoracions de l’oposició 
són les que van arribar des de Llo-
ret en Comú. El seu líder, Miguel 
Gracia, va criticar que Francisco 
Pastor declinés ser el nou alcalde 
i, en un comunicat, va detallar la 
cronologia dels intents per for-
mar govern. En primer lloc, van 
intentar fer un tripartit, amb PSC 
i ERC, però no va arribar a bon 
port. Després, també van contem-
plar l’opció de governar amb soci-
alistes i Ciutadans. Tot, però, es va 
acabar trencant.   

Per últim, des de Força Lloret, 
la seva portaveu, Lluïsa Baltrons, 
va voler agrair el suport de tots els 
seus votants en els passats comi-
cis. A més, va remarcar que al llarg 
d’aquest mandat faran una oposi-
ció constructiva. 

MAJORIA ABSOLUTA

En les votacions del ple de 
constitució, Jaume Dulsat va re-
bre onze vots, els necessaris per 
obtenir la majoria i ser proclamat 
alcalde. Aquest suport va arribar 
per part dels sis membres de Junts 
per Lloret i pels cinc regidors del 
PSC. Per la seva part, el socialista 
Francisco Pastor va rebre set vots, 
procedents de Ciutadans, Lloret 
en Comú i Força Lloret. Per tant, 
si Pastor i els seus companys del 
PSC l’haguessin votat a ell, ara 
seria alcalde. Per últim, el repu-
blicà Jordi Orobitg en va obtenir 
tres, a través dels mateixos mem-
bres d’ERC. 

ÀREES DE GOVERN

Junts per Lloret estarà al cap-
davant de Turisme, Urbanisme 

(tot i que algunes seccions les 
assumirà el PSC), Seguretat Ciu-
tadana, Esports, Igualtat, Medi 
Ambient i Joventut. Per la seva 
part, els socialistes s’encarregaran 
d’Educació, Promoció Econòmi-
ca, Hisenda, Mobilitat, Benestar 
i Família i la coordinació del go-
vern. L’àrea de Cultura serà com-
partida entre les dues formacions.  

Amb la constitució del nou 
Ajuntament, dotze regidors 
afronten la seva primera ex-
periència al consistori lloretenc: 
Anna García-Castany, Marina 

Nicolàs i Xavi Flores, per Junts 
per Lloret; Francisco Pastor, 
Lara Torres i Arantxa Jiménez, 
pel PSC; Miguel Ángel González, 
Julio Gutiérrez i Nicole Raets, per 
Ciutadans; Jennifer Pérez i Albert 
Ferrández, per ERC; i Stella Gon-
zález, per Lloret en Comú. 

Amb l’entrada d’aquests 
dotze regidors, n’hi ha també 
dotze que no continuen: Josep 
Lluís Llirinós i Mònica Cunill, 
de CiU; Marc Fuertes, Richard 
Bentham, Carolina Ruiz i Car-
men Pascual, del MILLOR; An-
tonio Lorente, del PSC; Joan 
Bernat, d’ERC-Avancem; Xavier 
Rodríguez Pacios, d’ICV-EUiA; 
Jaime Muzas, de Ciutadans; 
Paulino Gracia, d’En Lloret Sí 
Se Puede; i Enric Martínez, que 
va iniciar el mandat com a por-
taveu del PP i després va passar 
al grup dels no adscrits. yy

«Inicialment es va intentar 
reeditar el tripartit (Junts 

per Lloret, PSC i ERC); però 
també un front per deixar 
Dulsat fora de l’alcaldia»

«Ciutadans, Lloret en 
Comú i Força Lloret van 
votar Francisco Pastor 

del PSC, però ell i els seus 
companys van optar per 

Dulsat»

«Jordi Orobitg (ERC) 
després de vuit anys al 

govern, passa a l’oposició» Jaume Dulsat amb la vara d'alcalde. Foto M.A. Comas

El nou plenari de Lloret de Mar. Foto M.A. ComasJaume Dulsat i Francisco Pastor. Foto M.A. Comas Junts per Lloret va ser la llista més votada el 26-M. Foto M.A.
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Cartipàs municipal

Campanya per frenar l’expansió 
dels deserts submarins

Una selfie per segellar el pacte Junts per Lloret-PSC. Foto M.A. Comas

Blancall de la Costa Brava. J.Santamaría

LLORET DE MAR

Les responsabilitats de govern 
de  Lloret de Mar entre Junts per 
Lloret i pel PSC ja estan concreta-
des. Entre les novetats, cal destacar 
que l'Ajuntament proposa una àrea 
per a persones amb diferents capa-
citats, una oficina de relacions la-
borals i canvia el nom de Regidoria 
de la Dona per Regidoria d'Igual-
tat, que fomentarà les polítiques 
socials al municipi.

L’alcalde, Jaume Dulsat, tal com 

va fer en el passat mandat, assu-
meix la Regidoria de Turisme. Per 
la seva part, Francisco Pastor és el 
regidor d’Educació i coordinador 
del Govern. Albert Robert està al 
capdavant de la Regidoria d’Urba-
nisme i el Teatre; Lara Torres porta 
Serveis Centrals, Promoció Econò-
mica i Participació Ciutadana. En 
el cas de Jordi Sais, les àrees són 
les de Seguretat, la Policia i Ser-
veis Jurídics. Cristian Fernández es 
queda Mobilitat, Festes i Habitatge. 
Anna García-Castany gestiona Es-

ports, Igualtat i Arxiu. Per Marina 
Nicolàs hi ha Joventut, Medi Am-
bient i Biblioteca. Xavi Flores està 
amb Patrimoni, Ràdio, Recursos 
Humans i OMIC, mentre que Edu-
ardo López porta Activitats, Briga-
da, Parc i Jardins. 

Cal destacar també que hi ha 
cinc tinents d’alcalde. El primer és 
Francisco Pastor; el segon, Albert 
Robert; la tercera, Lara Torres; el 
quart, Jordi Sais; i el cinquè, Cris-
tian Fernández. yy

BLANES

Des del CEAB-CSIC s’ha po-
sat en marxa un verkami per re-
captar fons i estudiar els blancalls 
de tot el planeta.

Els boscos d’algues que co-
breixen les roques del litoral estan 
desapareixent i no només al Me-
diterrani ni a unes poques zones, 
sinó que estan desapareixent de 
tots els mars i oceans temperats 
del món. Estan sent substituïts per 
deserts submarins, on no hi queda 
res més que roca nua.

Aquest preocupant fenomen 
té greus implicacions per la bio-
diversitat, la viabilitat dels recur-
sos marins en un futur proper i la 
qualitat de les aigües i, per tant, 
també pel benestar de les per-
sones i per l’economia mundial. 
Per aquests motius, és important 
trobar les mesures que posin fre a 
l’expansió dels deserts submarins.

Amb aquesta idea en ment, 
des del CEAB-CSIC s’ha posat 

en marxa un Verkami per recap-
tar fons i estudiar els blancalls de 
tot el planeta. 

Per fer-ho, però, és necessa-
ri fer el seguiment temporal de 
molts deserts submarins i, per fer 
front als costos de material i do-

tar a les entitats que col·laboren 
amb el projecte de manera volun-
tària, s’ha optat per la plataforma 
de crowdfunding.

La campanya es divideix en 
tres fases: descobriment, segui-
ment i acció. yy

Aquest espai està disponible

per a la vostra empresa

Tel. 972 33 45 00
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Lloret de Mar celebrarà del 
13 al 27 d’aquest mes de ju-
liol la Festa Major de Santa 

Cristina. Els actes centrals, com 
és habitual, seran el 24 de juli-
ol, amb la processó marítima a 
Santa Cristina i el ball de Plaça o 
Dansa de ses Almorratxes. 

Les obreres d'enguany són: 
Ariadna Béjar Cendra, Andrea Mo-
lina González, Gemma De Mingo 
Ferrón i Mireia David Xapellí.

Les quatre noves obreres de 
Santa Cristina van prendre pos-
sessió del càrrec durant l’ofici 

de diumenge a l’ermita de San-
ta Cristina, en el marc de l’Aplec 
dels Perdons, una celebració que 
es va iniciar entre tres i quatre se-
gles enrere. El dia 24, però, serà el 
dia més emotiu de la seva vida, 
representar Lloret de Mar en els 
actes més emblemàtics de les 
seves festes, la majoria d’elles 
després d’esperar molts anys per 
a ser obreres.

Abans de la Festa Major, a les 
botigues que són de l’Associació 
de Comerciants, s’hi podran tro-
bar els mocadors de Santa Cristi-
na, uns mocadors solidaris que ja 
formen part de la festa des de fa 
molts anys.

Un any més, lloretencs i llore-
tenques viuran amb la màxima in-
tensitat les tradicions d’aquestes 
dates de juliol, sempre acompa-
nyats de les mirades encuriosides 
dels visitants que hi haurà a la vila 
arribats d’arreu del món.

DISSABTE 13
XXXVII TORNEIG DE SANTA 
CRISTINA DE FUTBOL SALA
LLOC: Pavelló del Molí
Fins al 19 de juliol. Acte organitzat 
pel Club Unió Futbol Sala Lloret

FESTES DE LA MARE DE DÉU 
DEL CARME 
LLOC: Carrers del Carme, del 
Rector Coch i Sènia del Rabic

AUDICIÓ DE SARDANES 
A CÀRREC DE LA COBLA 
MEDITERRÀNIA 
HORA: 22 h
LLOC: Plaça de l’Església

DIUMENGE 14
TROBADA DE VEHICLES 
CLÀSSICS  
HORA: 9 h
LLOC: Plaça Pere Torrent 

BALLADA DE COUNTRY
HORA: 20 h

LLOC: Passeig de Manel Bernat
Acte organitzat per l’associació 
Amics del Country 

DIMARTS 16 
CONCERT CORAL: SIR JOHN 
LAWES COR, BANDA I JAZZ 
BAND
HORA: 21 h
LLOC: Teatre de Lloret
PREU: 5 €  

DIMECRES 17 
NIT DE PIANO. CANÇONS 
MARINERES: DE 
MONTEVERDI A L’HAVANERA 
HORA: 21 h
LLOC: Teatre de Lloret
PREU: 12 €  

DIJOUS 18 
CORREFOC A CÀRREC DE 
LA COLLA DE DIABLES SA 
FORCANERA
HORA: 22.30 h
Concentració a les 22 h a la plaça 
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de la Vila. *S’HA DE POSAR TOTES 
LES PRECAUCIONS* 

DIVENDRES 19
FIRA ALIMENTÀRIA I DE 
PRODUCTES ARTESANS
HORA: de l'1 a 20
LLOC: Plaça de la Vila 

ESPECTACLE INFANTIL: “LA 
VILA DE CAPDETRONS” 
HORA: 18.30 h  
LLOC: Biblioteca Municipal 
Activitat gratuïta.

SESSIÓ DOCUMENTAL: 
DESMUNTANT TÒPICS SOBRE 
EL TEA 
HORA: 20 h 
LLOC: Biblioteca Municipal
Projecció de Erase una vez un 
Singspiel i Peixos d’aigua dolça 
(en aigua salada). A càrrec de 
l’Associació Pas a Pas. 

6A EDICIÓ DELS BUCS DEL 
PUNTET EN CONCERT
HORA: 22.00 h
LLOC: Passeig de Manel Bernat  
A càrrec de Maria Dolors, 
Rainyday i Scaramouche.

A continuació CONCERT, DINS 
DELS ACTES DEL XVI CLON 
FESTIVAL, a càrrec de Pacto 
entre Caballeros, banda tribut a 
Joaquin Sabina.

DISSABTE 20
PLANTADA I CERCAVILA DELS 

GEGANTS DE LLORET 
HORA: 17.30 h
LLOC: Plaça Pere Torrent. 

A les 18.30 h, CERCAVILA DE 
GEGANTS pels següents carrers 
de Lloret de Mar: carrer Torrentó, 
carrer Sant Pere, carrer Sant Romà, 
plaça del Carme, Hospital Vell, 
carrer Sant Pere, carrer Torrentó i 
plaça Pere Torrent. Acte organitzat 
per l’Associació de Gegants i 
Capgrossos de Lloret de Mar. 

CONCURS DE PESCA 
INFANTIL
HORA: 17 h
LLOC: Port de Canyelles
Més informació al telèfon 
972 368 818. Acte organitzat pel 
Club Nàutic Cala Canyelles 

AUDICIÓ DE SARDANES 
A CÀRREC DE LA COBLA 
JOVENÍVOLA DE SABADELL
HORA: 22 h
LLOC: Plaça de la Vila 

CONCERT, DINS DELS ACTES 
DEL XVI CLON FESTIVAL, A 
CÀRREC DE DLOCOS, BANDA 
TRIBUT AL CANTO DEL LOCO
HORA: 22.15 h 
LLOC: Passeig de Manel Bernat

CONCERT DE FESTA MAJOR: 
FREAKY SOUND FACTORY 
HORA: 12 de la mitjanit
LLOC: Passeig de Manel Bernat 

DIUMENGE 21
SPLASHSLIDE, EL TOBOGAN 
INFINIT
HORA: d’11 a 14 h
LLOC: Avinguda de Pau Casals
 Vine a gaudir de l’espectacular 
tobogan aquàtic urbà. Més de 
100 metres de diversió. A partir 
dels 4 anys. Totalment gratuït. 

34A TRAVESSIA DE LLORET 
HORA: de 9 a 12 h 
LLOC: Passeig sa Caleta 
Dues distàncies: 500 m i 1500 m. 
Acte organitzat pel CN Lloret de Mar. 

S’AMORRA JOVE
HORA: 19 h 
LLOC: Platja de Lloret, davant 
l’Ajuntament
Regata de llaguts en què partici-
paran joves d’entre 13 i 17 anys. El 
punt d’informació és El Puntet. 

TORNEIG D’ESCACS
HORA: 17.30 a 20.30h 
LLOC: Plaça de la Vila
Torneig d’escacs organitzat pel 
Club Escacs Lloret. 

DILLUNS 22
ACTIVITAT INFANTIL: TALLERS 
EDUCATIUS AMB GOSSOS 
HORA: 17 h  
LLOC: Biblioteca Municipal 
Activitat gratuïta 

ASSAIG DEL BALL DE PLAÇA 
DE CONCURRÈNCIA POPULAR 
HORA: 19.30 h

LLOC: Pati de l’Erol
Assaig destinat als nens que 
vulguin ballar el Ball de Plaça 
del dia 26. Acte organitzat per la 
Confraria de Sant Elm 

CINEMA: ELS DIES QUE 
VINDRAN, DE CARLOS 
MARQUÉS- MARCET 
HORA: 21h
LLOC: Teatre de Lloret
Cinema en català. 100 min. 
Gratuït. Reserva de localitats al 
Museu del Mar, el Centre Cívic del 
Rieral i el Teatre de Lloret.  

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

DIMECRES 24
DIADA DE SANTA CRISTINA 

JORNADA DE PORTES 
OBERTES ALS SEGÜENTS 
ELEMENTS DEL MOLL: Can 
Saragossa, Jardins de Santa 
Clotilde, Museu del Mar, Castell 
de Sant Joan i Turó Rodó 

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

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

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

ESTOFAT TRADICIONAL
HORA: a la sortida de la missa

LLOC: Plaça del Pi
Ofert als mariners i a les autoritats 
convidades

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

45È CREUER S’AMORRA 
AMORRA OPEN
HORA: A les 12 del migdia, sortida 
de la tradicional regata a vela fins 
a la platja de Lloret. 
LLOC: Davant de la platja de Santa 
Cristina. Acte organitzat pel Club 
Nàutic Lloret.

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

BALL DE PLAÇA O DANSA DE 
SES ALMORRATXES, a càrrec 
de les quatre parelles d’obrers
HORA: 19.30 h
LLOC: Plaça de la Vila
Acte organitzat per l’Obreria de 
Santa Cristina

AUDICIÓ DE SARDANES A 
CÀRREC DE LA COBLA BISBAL 
JOVE
HORA: 20 h
LLOC: Plaça de la Vila
Organitzat per l’Obreria de Santa 
Cristina

DIJOUS 25
DIADA DE SANT JAUME

35È ANIVERSARI DEL CASAL 
MUNICIPAL DE LA GENT 
GRAN 
HORA: 12 h
LLOC: Plaça Pere Torrent 
Sardanes a càrrec de la cobla Fla-
ma de Farners. Seguidament, agraï-
ment als diferents grups d’activitats 
culturals representants del Casal. 

A les 17 h, CONCERT DE LA 
CORAL TOT COR amb la 
participació del grup d’havaneres 
Es Vano  a la sala polivalent de la 
Casa de la Cultura, per celebrar el 
seu 16è aniversari. Seguidament, 
BERENAR. 
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AUDICIÓ DE SARDANES A 
CÀRREC DE LA FLAMA DE 
FARNERS
HORA: 20.30 h
LLOC: Plaça de la Vila

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

TRADICIONAL CANTADA 
D’HAVANERES A CÀRREC 
DELS GRUPS PORT BO I 
MESTRE D’AIXA 
HORA: d’11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Cremat per a tothom

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

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

34È TROFEU SANT ELM
HORA: 13 h 
LLOC: Platja de Lloret
1a prova de la regata d’embarcaci-
ons classe optimist per a alumnes 
de l’escola de vela. Acte organitzat 
per la Confraria de Sant Elm. 

BALL DE PLAÇA O DANSA DE 
SES ALMORRATXES, a càrrec 
de les quatre parelles d’obrers 
de Sant Elm i amb concurrència 
popular. Acte organitzat per la 
Confraria de Sant Elm

HORA: 19.30 h
LLOC: Plaça de la Vila

CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS a càrrec de la 
Pirotècnia Hermanos  Ferrández 
(guanyadors a Blanes al 2018)
HORA: 22.30 h

LLOC: Badia de Lloret
Obeïu les indicacions dels serveis 
d’ordre públic i de sanitat.

CONCERT DE FESTA MAJOR a 
càrrec de La Principal de la Bisbal
HORA: 23 h
LLOC: Sa Caleta

Concert líric amb formació 
d’orquestra.

DISSABTE 27
SARDANES D’ESTIU a càrrec de 
la cobla Flama de Farners 
HORA: 22 h
LLOC: Plaça de la Vila

La presentació de la campanya s'ha fet a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

“Moviment Banderes Verdes” d’Ecovidrio
SELVA / MARESME

Un total de 19 municipis ca-
talans participen aquest estiu a la 
campanya “Moviment Banderes 
Verdes” d’Ecovidrio.

L’objectiu és fomentar la re-
collida de vidre en els establi-
ments de restauració de la costa. 
La iniciativa té la finalitat de re-
conèixer amb aquest guardó am-
biental al municipi costaner més 
compromès amb la lluita contra 
el canvi climàtic i la protecció 
del litoral a través del reciclatge 
d'envasos de vidre.

Entre aquests municipis hi 
ha Blanes, Lloret de Mar, Tossa 
de Mar, Calella, Pineda de Mar 
i Santa Susanna. Són un total de 
19 municipis i més de 2.600 bars 
i establiments de platja que s’han 
adherit al moviment, els quals 
competiran juntament amb els 
seus veïns per aconseguir el reco-
neixement ambiental d’Ecovidrio 
per als seus municipis. Respecte 
l’any passat, aquestes xifres re-
presenten un 305% més de par-
ticipació en establiments i 14 

ajuntaments més implicats en la 
consecució de la bandera verda.

La presentació oficial s’ha 
fet a Calella amb la presència de 
Sílvia Mayo, gerent d’Ecovidrio 
i Josep Maria Tast, director de 
l’Agència de Residus de Catalu-
nya, així com representants dels 
ajuntaments catalans que partici-
pen en la campanya.

Segons Mayo, “al llarg de tot 

l’estiu, hi haurà uns informadors 
que passaran pels establiments 
turístics per explicar l’objectiu de 
la campanya i fomentar la recolli-
da selectiva de vidre”. Els promo-
tors han dissenyat uns conteni-
dors de color verd molt cridaners 
per aconseguir l’atenció dels em-
presaris, treballadors i ciutadania 
en general.

A nivell de l’estat espanyol, el 
Moviment Banderes Verdes invo-

lucra un total de sis comunitats 
autònomes, 136 municipis i més 
de 15.000 establiments dels mu-
nicipis costaners. Tots ells com-
petiran per aconseguir una de 
les nou Banderes Verdes d’Eco-
vidrio. A Catalunya, si bé tots els 
municipis que millorin les seves 

pròpies marques en la recollida 
de vidre han de ser reconeguts, 
només les dues poblacions més 
compromeses hissaran la Bande-
ra Verda d’Ecovidrio.

Fins ara els pioners de la inici-
ativa havien estat Blanes, Lloret, 
Tossa de Mar, l’Hospitalet de l’In-
fant i Mont-Roig, que repeteixen 
enguany. Se’ls han afegit Cas-
tell-Platja d’Aro, Palamós, Pals, 
Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant 
Pere Pescador, Calafell, Badalona, 
Calella, Castelldefels, el Masnou, 
Pineda de Mar, Santa Susanna i 
Vilanova i la Geltrú.

La incidència del turisme i 
l'augment del consum fa dels me-
sos estivals una etapa clau per a 
la recollida selectiva d'envasos de 
vidre, ja que es recicla una tercera 
part de tots els residus recuperats 
anualment. A més, els bars, res-
taurants i les guinguetes són els 
responsables del 52% dels residus 
d'envasos de vidre que es generen 
pel que són un sector clau per a 
una transició real a un model 
d'economia circular. yy

«Blanes, Lloret i Tossa ja 
van participar l’any passat 

en aquesta campanya»

«De cinc establiments a 
Catalunya el 2018, s’ha 

passat a 19»

«Els bars, restaurants i 
establiments de platja 

generen el 52% del vidre»
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Protesta a les portes de l'ajuntament. Foto M. A. Comas

Pràctiques a la plaça de la Vila. Foto M. A. Comas

Presentació del cicle. Foto M.A. Comas

Mobilitzacions en contra les obres de la C-32

Formació de maniobres de RCP i primers auxilis

Nits de piano a Lloret de Mar

LLORET DE MAR

Els ecologistes estan "conven-
çuts" que podran aturar el projecte 
als tribunals i denuncien que con-
tinuïn les tales d'arbres.

A quarts de deu del matí del 
diumenge 9 de juny, prop d'una 
cinquantena de persones es van 
desplaçar a dos punts per on està 
previst que passi el vial que unirà 
la C-32 amb Lloret de Mar. L'ob-
jectiu ha estat mostrar "la destros-
sa" que han fet les màquines i la 
tala d'arbres que s'ha dut a terme, 
i que corresponen a la segona fase 
de les obres de construcció de l'au-
topista. La primera, està aturada 
als jutjats, i sobre aquesta segona 
hi ha un recurs presentat per part 

de les entitats ecologistes per tal 
de parar els treballs.

Des de la Plataforma SOS Cos-
ta Brava lamenten i denuncien "la 
pressa" que té la Generalitat per 
tirar endavant aquestes obres. As-
seguren que només respon a la 
voluntat que l'administració té de 
complir els terminis amb l'empresa 
concessionària. Per això, actuen per 
tal de alentir al màxim els treballs.

A la visita, els activistes han 
explicat que juguen al gat i la rata 
amb l'empresa encarregada de la 
tala per tal d'evitar que seguei-
xin amb normalitat l'obra. "Ens 
posem al costat de l'arbre perquè 
l'operari no el talli. Després avisen 

els Mossos que ens identifiquen i 
custodien la feina", comenta un 
dels activistes.

Un cop feta la visita, la pro-
testa es va traslladar davant de 
l'Ajuntament de Lloret de Mar, 
on s'hi han concentrat més de 200 
persones. Tot plegat, amb un gran 
taüt negre amb el lema 'Aturem la 
C-32' a més de nombroses pancar-
tes que duien els activistes. Durant 
l'acte s'han fet proclames en favor 
de la conservació de l'espai.

Joan Mora, portaveu de la 
Plataforma Aturem la C-32, ha 
lamentat que ningú contempli les 
alternatives plantejades com ara 
desdoblar l’actual carretera. yy

LLORET DE MAR

Un grup de 80 alumnes de 
cinquè i sisè dels centres educa-
tius Esteve Carles i Immaculada 
Concepció de Lloret de Mar han 
rebut una formació en maniobres 
de recuperació cardiorespiratòria 
(RCP) i primers auxilis a càrrec 
de l’equip de professionals sani-
taris d’emergències mèdiques de 
l’Hospital de Blanes, coordinat 
pel seu director d’emergències 
mèdiques el Dr. Víctor Pérez.

Aquesta sessió formativa s’em-
marca en les activitats coordina-
des amb motiu del XXXI Congrés 
Nacional de la Societat Espanyola 
de Medicina d’Urgències i Emer-
gències (SEMES), que s’han cele-
brat aquest mes de juny al Palau 
de Congressos de Girona.

Jaume Dulsat, alcalde de Llo-
ret de Mar, ha explicat que, “els 
prop de 2.600 participants s’allot-
gen en hotels de Girona i Lloret 
de Mar, que compta amb una im-
portant oferta especialitzada en 
aquest segment de turisme. Sem-
pre intentem que els congressos i 
esdeveniments que venen a Lloret 
aportin un valor afegit, en aquest 
cas a través d’aquesta formació 
tant important pels escolars com 
és la recuperació cardiorespiratò-
ria i primers auxilis”. 

Pere Rimbau, vicepresident del 
congrés SEMES i cap de l’àrea d’Ur-
gències de l’Hospital Josep Trueta 
ha destacat que, “aquestes activitats 
ens donen proximitat, ens acosten a 
la ciutadania i ens permeten donar a 
conèixer la nostra feina”.

Aquesta no és la primera ve-
gada que Lloret de Mar es con-
verteix en un dels centres neu-
ràlgics de professionals sanitaris 
d’emergències i urgències; l’any 
2011 va acollir el XVIII Congrés 
Català d’Urgències i Emergències 
i el 2014 la Jornada Técnica d’Ur-
gències i Emergències de Girona. 

Aquest juny, el municipi tam-
bé ha acollit el IX Congreso de la 
Sociedad Catalana de Citopatolo-
gía pediàtrica i el passat mes de 
maig va ser seu del I Congreso 
Nacional de la Sociedad Española 
de Técnicos Superiores Sanitarios 
(SETSS) i V Jornades Científiques 
de la FETESS- Catalunya Tècnics 
Superiors Sanitaris. yy

LLORET DE MAR

L’associació Amics de la Mú-
sica ha organitzat al llarg d’aquest 
mes de juny un cicle de concerts de 
piano al Teatre de Lloret.

El president de l’entitat, Joan 
Pau Romaní, ha destacat que de 
les tres propostes, “la primera,  El 
so de la llum, és la més espectacu-
lar del cicle dedicada al reconegut 
compositor Frederic Mompou”.

L’espectacle proposa un diàleg 
entre Frederic Mompou i el reco-
negut arquitecte català, Antoni 
Gaudí, entre dos catalans que van 
fer un art nascut de la llum de la 
mediterrània per fer-nos viure la 
llum de l’esperit. L’espectacle mu-
sical s’acompanya de fotografies 

que conviden al públic a gaudir 
millor de l’espectacle.

El segon concert va ser Diver-
timents per piano, amb Xavier 
Compte com artista convidat. En 
aquest cas  hi havia un reperto-
ri integrat per diversos temes de 
música clàssica amb bandes so-
nores, música pop o cançons de 
cantautors actuals. 

El cicle es tancà el dijous 27 de 
juny amb l’espectacle Cançons ma-
rineres, que comptà amb el mateix 
Joan Pau Romaní recitant poemes, 
la pianista Viviana Salisi i amb la so-
prano Lorena García. Es tractava en 
aquest cas d’un concert-espectacle 
amb un recull de cançons que tenen 
el mar com a referència creativa i 

on es podien escoltar composicions 
de diverses èpoques de músics com 
Haydn, Tchaikovsky, Isaac Albéniz, 
Frederic Mompou, Toldrà o sarsu-
eles de Barbieri i Mariano Soriano 
Fuertes i la música marinera del 
compositor de Pollença, Miquel 
Capllonch, fins arribar a l’havanera.

Joan Pau Romaní ha explicat 
que “Amics de la Música de Lloret 
ha decidit desvincular-se de l’es-
glésia i passar a ser una associació 
que se centrarà, exclusivament, a 
promocionar la música a Lloret i 
treballar per buscar nous públics 
entre la població local i el públic 
estranger que visita el poble com a 
turista, comptant que la música és 
un llenguatge universal que arriba a 
gent molt diversa”. yy
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Platja central de Lloret. Foto M. A. Comas

CATALUNYA

L’impost sobre les estades en 
establiments turístics és un tri-
but propi de la Generalitat de 
Catalunya creat l’any 2012 amb 
l’objectiu de mantenir i potenci-
ar la competitivitat i la sosteni-
bilitat de Catalunya com a desti-
nació turística de primer nivell. 
Els recursos obtinguts a través 
d’aquest impost són finalistes; és 
a dir, han de ser obligatòriament 
destinats a projectes o actuaci-
ons que persegueixin l’objectiu 
esmentat anteriorment.

Per darrere de la ciutat de Bar-
celona, amb una recaptació de 
gairebé 30 milions d’euros, que su-
posa un 52% del total, s’hi situen 
les dues destinacions més madu-
res del tradicional turisme de sol i 
platja, Lloret de Mar i Salou, amb 
recaptacions superiors als 3 mi-
lions d’euros. Per darrere, i a una 
certa distància (la recaptació tot 
just supera el milió d’euros anu-
al) s’hi situen dos altres municipis 
de la Costa Daurada, Cambrils i 
Vila-Seca. A continuació, un mu-

nicipi de Costa Barcelona (Santa 
Susanna), seguit de l’Hospitalet 
de Llobregat, una tipologia de 
municipi totalment diferent a les 
anteriors. Per completar les deu 
primeres posicions dels munici-
pis amb més recaptació, hi trobem 
dues localitats més de la marca 
Costa Barcelona (Sitges i Calella) i 
un de la Costa Brava (Roses).

Tossa de Mar ocupa l’11a posi-
ció, Malgrat de Mar la 13a, Blanes 
la 16a i Pineda la 18a.

Entre les deu primeres co-
marques per volum de recaptació 
(representen el 93% de la totali-
tat dels ingressos), n’hi ha hagut 
cinc que en el darrer any han 
augmentat la recaptació (Barce-
lonès, Maresme, Alt Empordà, 
Baix Camp i Garraf) i cinc que 
l’han vist disminuir (Tarragonès, 
Selva, Baix Empordà, Baix Llo-
bregat i Vallès Occidental).

COSTA BRAVA
La recaptació a la Costa Brava 

ha caigut en 120.000 euros respecte 

al període anterior. La disminu-
ció dels ingressos provinents dels 
hotels, sumada a la dels càmpings 
(que cau un 10%), ha restat fins a 
300.000 euros. L’increment experi-
mentat pels habitatges d’ús turístic 
(+3,4%) i els apartaments (+8,1%) 
han permès rebaixar la pèrdua 
d’ingressos a un 1,2%. Costa Brava 
és l’única marca turística on la ti-
pologia d’apartaments ha augmen-
tat els ingressos (+8,1%).

COSTA BARCELONA
La marca Costa Barcelona és la 

que menys percentatge de descens 
ha experimentat, un 0,7%, que en 
termes absoluts es tradueix en una 
disminució de 43.000 euros res-
pecte al període anterior. Costa 
Barcelona és la marca en la qual la 
tipologia hotelera representa una 
major proporció dels ingressos. En 
el període 2017-2018 ha suposat 
un 82% de la recaptació. L’incre-
ment dels ingressos en habitatges 
turístics ha fet que aquesta tipolo-
gia passi a ser la segona que més 
en genera a la marca, per primera 
vegada per davant dels càmpings. yy

Catalunya recapta 56 MEUR amb la taxa turística 
en el període 2017-18
Lloret de Mar ocupa la segona posició amb més de 3 MEUR i Blanes la 16a amb 399.520 euros

POSICIÓ MUNICIPI RECAPTACIÓ

1a BARCELONA 29.672.181 €

2a LLORET DE MAR 3.329.195 €

6a SANTA SUSANNA 984.000 €

9a CALELLA 755.204 €

11a TOSSA DE MAR 619.991 €

13a MALGRAT DE MAR 522.827 €

16a BLANES 399.520 €

17a GIRONA 386.194 €

18a PINEDA DE MAR 374.588 €
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Exposició dels 700 Anys. Foto Aj. Blanes

Concert de l'Escolania de Montserrat. Foto Aitor Roger

700 A: Concert i exposició

BLANES

Organitzada per l’Arxiu muni-
cipal de Blanes, la mostra està in-
closa dins el cicle commemoratiu 
dels 700 anys de la fundació de la 
Parròquia Santa Maria i es podrà 
visitar fins al 28 de juliol.

Consta de cinc grans apartats 
que corresponen a sengles perío-
des històrics emmarcats en el se-
gle XX. Primer es parla de l’esglé-
sia de preguerra, després durant 
el conflicte bèl·lic de la Guerra 
Civil i posteriorment analitza 
com va evolucionar durant la 
postguerra i la recristianització de 
la societat, volguda o fingidament 
per necessitat. Els dos darrers 
apartats tracten sobre l’obertura 
de l’església amb el Concili Vaticà 
II i els anys successius i finalment 
es parla sobre festes col·lectives i 
rituals de traspàs. 

És precisament en aquest 
apartat, nodrit per cessions de 
particulars i del propi i extens fons 
fotogràfic de l’Arxiu, on tot el què 
es presenta s’humanitza i va més 
directament al cor del públic visi-
tant. I és que la gent que ja té una 
edat, aviat s’hi podrà reconèixer –
sigui de Blanes o d’on sigui–.

A banda dels plafons explica-
tius i fotografies, també hi ha ob-
jectes de culte, com ara la conegu-
da arqueta-relicari dels copatrons 
Sant Bonòs i Sant Maximià, que 
s’exhibeix a l’altar de la Parrò-
quia Santa Maria cada 21 d’agost 
coincidint amb la seva festivi-
tat. També hi ha documents per 
entendre la vida parroquial del 
passat segle XX, que procedeixen 

dels fons i col·leccions que custo-
dia l’Arxiu Municipal.

ESCOLANIA DE MONTSERRAT

L’exposició es va inaugurar 
el 8 de juny, un dia després del 
memorable concert de l’Escola-
nia de Montserrat; un concert 
que va comptar amb la presència 
del president de la Generalitat, el 
blanenc Quim Torra. Mn. Enric 
Roura va recordar que Torra havia 
estat batejat en aquesta església.

La primera part va incloure 
cant gregorià, diverses peces clàs-
siques de Mendelsson i Schubert, 
així com Nigra sum de Pau Casals. 

Després d’una breu pausa, du-
rant la qual es va incorporar com 
a públic del concert el president 
de la Generalitat, la segona part va 
incloure diverses peces de compo-
sitors catalans: Francesc Civil, Jo-
sep Maria Ruera, Bernat Vivancos 
i Albert Guinovart, autors entre 
d’altres de ‘La Mare de Déu’ o ‘El 
Cant dels Ocells’, entre d’altres. 
També es van interpretar cançons 
populars catalanes. 

Finalment, a l’hora dels bisos, 
la sorpresa i sensació de la vetllada 

va arribar llavors, quan es van en-
tonar els Goigs de la Mare de Déu 
del Vilar, molt estimada i apre-
ciada a Blanes. També va ser el 
moment d’escoltar un dels temes 
més emblemàtics que s’associa au-
tomàticament amb l’Escolania de 
Montserrat: el Virolai, coneguda 
també com el Rosa d’abril. El pú-
blic va acompanyar emocionat els 
cantaires en la interpretació dels 
dos temes posats dempeus en el 
temple.

Els joves cantants de l’Escola-
nia van arribar a les quatre de la 
tarda a Blanes i la Comissió dels 
700 Anys els va oferir una visita 
guiada pels llocs d’interès de la 
vila. Un dels seus membres, l’his-
toriador Aitor Roger, es va encar-
regar de fer-los de cicerone. I per 
la seva banda, Salvador Roca els 
va recitar ‘La història de la mare de 
Sant Pere’, de Joaquim Ruyra als 
peus del monument que Blanes va 
dedicar a l’escriptor el 1958, obra 
de Joan Rebull i Francesc Folgue-
ra. Aquest darrer era estiuejant a 
Blanes i també va ser l’arquitecte 
del monestir de Montserrat. yy

«La mostra es pot visitar 
fins al 28 de juliol»

«Els Goigs de la Mare de 
Déu del Vilar i el Virolai van 

emocionar especialment 
als assistents»

LLORET DE MAR

Incendi forestal 

Revetlla de Sant Joan

Corpus 2019

Vista aèria de l'incendi. Foto Bombers

Encesa de la foguera. Foto M.A. Comas

Catifa de la porta de l'església. Foto M.A. Comas

Quinze dotacions de bombers i 
quatre mitjans aeris van treba-
llar el 25 de juny en l'extinció 
d'un incendi de vegetació a la 
part alta de la urbanització Roca 
Grossa de Lloret de Mar. Els 

agents rurals han informat que 
l'incendi ha afectat una superfí-
cie d'1,5 hectàrees on hi havia pi 
pinyoner, pinastre, suro i alzina. 
S'ha obert una investigació per 
aclarir les causes del foc. yy

La Penya Ciclista ha portat un 
any més la Flama del Canigó 
a Lloret de Mar. Va ser un re-
corregut de 160 quilòmetres 
entre Vallter 2000 i la població 
lloretenca. Un cop a la vila, es 
va portar la Flama fins a la pla-

ça de la Vila on es va llegir el 
manifest commemoratiu i es 
va encendre una foguera a la 
platja. Els petards, la coca i el 
cava van ser el complement a 
la celebració de la nit més cur-
ta de l’any.  yy

Per segon any consecutiu, Llo-
ret de Mar ha tingut catifes i 
processó de Corpus, una tra-
dició que ara fa 12 mesos va 
recuperar la Colla Gegantera, 
una entitat que ja havia estat 
present en els inicis de la Festa 
del Corpus anys enrere. Amb 

els gegants indians al capda-
vant, la processó va sortir de 
la capella del Santíssim i pel 
carrer de la Vila va pujar cap 
al carrer del Carme per aca-
bar a la plaça de l’Església. Tot 
plegat, acompanyat de la Coral 
Unió Lloretenca. yy
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FESTA MA JOR DE BLANES
S A N T A  A N N A  2 0 1 9

De les 15 empreses que 
s’han presentat enguany 
al 49è Concurs Internacio-

nal de Focs de Blanes, finalment 
se n’han triat dues d’estrangeres i 
tres de l’Estat espanyol que con-
figuren la programació d’aquest 
2019. Un cop triades les cinc em-
preses titulars, els membres de la 
comissió tècnica, conjuntament 
amb l’Àrea de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Blanes, han deci-
dit quin dels cinc dies dispararia 
cada empresa. 

Després del bon gust de boca que 
va deixar l’any passat per tercera 
vegada consecutiva la Pirotècnia 
Hermanos Ferrández, en aquesta 
nova ocasió, el públic podrà gau-
dir de la seva actuació la prime-
ra nit de l’edició d’enguany, el di-
marts 23 de juny.

L’endemà dimecres, 24, serà el 
torn d’una de les dues pirotècnies 
estrangeres seleccionades, Poleg-
gi, d’Itàlia. És la primera vegada 
que dispara a Blanes, si bé arriba 
aquí precedida per unes credenci-
als impecables, ja que ha estat la 
flamant guanyadora dels concur-
sos pirotècnics de Tarragona i Bil-
bao, i també ha participat a San 
Sebastian. 
Per la seva banda la Pirotècnia Va-
lenciana, coneguda i molt apreci-

ada pel públic blanenc, actuarà la 
nit del dijous 25 de juliol, la vigí-
lia de la jornada central de la Fes-
ta Major de Santa Anna. La vetera-
na empresa va guanyar el concurs 
de Blanes l’any 2008. En anteriors 
edicions, va quedar en segon lloc 
al concurs de l’any 2012 i en quar-
ta posició al 2009. 

El dia de Santa Anna, patrona de 
Blanes i per afegit el dia de fes-
ta grossa, serà el torn de la sego-
na pirotècnica estrangera que s’ha 
triat per aquest 2019. Es tracta de 
la Pirotècnia Temexson, de Roma-
nia. És el primer cop que concursa 
a Blanes i està especialitzada en el 
disseny i la producció de focs arti-
ficials a gran escala. 

Per últim, la nit del dissabte 27 de 
juliol, que tancarà el cartell d’en-
guany, serà el torn d’una pirotèc-
nia que també ha deixat sempre 
molt bona impressió entre l’exi-
gent públic quan ha actuat a Bla-
nes. És la Pirotècnia Zaragozana, 
que fins al moment havia partici-
pat en 10 ocasions. La primera ve-
gada va ser l’any 1973, quan tot 
just el concurs blanenc complia la 
tercera convocatòria i les restants 
van ser en les edicions del 1997 al 
2000, així com als anys 2006, 2008, 
2011, 2013 i 2014. En cinc ocasi-

ons s’ha quedat a un pas d’obte-
nir el primer premi, mentre que en 
d’altres cinc vegades  s’ha hagut 
d’acontentar amb el tercer lloc. 

PRESSUPOST 

Aquest 2019, el concurs comp-
ta amb un pressupost total que 
suma 129.000€, dels quals 95.000€ 
són els diners que es destina per 
a les pirotècnies perquè disparin 
i 26.000 són per a despeses d’or-
ganització i logística. Finalment, 
8.000 € són per als premis que 
s’atorguen: 6.000€ per a qui es 
classifiqui en el primer lloc i 2.000 
€ per al segon premi. 

A banda dels premis en metàl·lic, 
el guanyador també rebrà un tro-
feu coincidint amb el primer dia 
de la Festa Major 2020 –igual que 
enguany el rebrà la Pirotècnia Her-
manos Ferrández per tercer any 
consecutiu-, així com dos con-
tractes més en perspectiva. D’una 
banda, per tornar a participar en el 
concurs de Blanes, i de l’altra per 
tancar la Festa Major de Lloret, el 
dia de Santa Cristina.

El pregó, enguany per motius de 
calendari, s’avança un dia (dilluns 
22) i no coincidirà amb la prime-
ra jornada de focs artificials (di-
marts 23).

Com cada any, el centre de tro-
bada dels joves de Blanes i co-
marca serà la platja central de la 

vila amb les Barraques que ompli-
ran de música les matinades de la 
Festa Major de Santa Anna, com 

s’ha fet aquests darrers anys. Les 
festes acabaran amb el tradicio-
nal Aplec de l’Amor a Cala Bona.

«Un total de 15 empreses 
han optat al concurs 

d’enguany»

«El pressupost del concurs 
dels focs és de 129.000 

euros»

Espectacle guanyador del 2018. Foto Joaquim Llorens

LA PRÈVIA DE LA FESTA: 

12 DE JULIOL
ACTUACIÓ A CÀRREC DE SER-
GI&NURI. Associació Cultu-
ral Joan Comorera. Al costat de 
l’antic pavelló. 21 h.

13 DE JULIOL
FESTA ROIG. Concerts a càrrec 
de l'Associació Cultural Joan Co-
morera. Al costat de l’antic pave-
lló. 21 h.
• Bellako
• Whipping The Clown
• Acts of God
• Embellish
• Prodi

14 DE JULIOL
AUDICIÓ DE SARDANES a càr-
rec de la Cobla  Principal de Ba-
nyoles. Pg. Mestrança. Monu-
ment del Frare. 19.30 h.

ANIMACIONS AMB RITMES 
LLATINS A CÀRREC DE NIKA I 
JOEL. Associació Cultural Joan 
Comorera. Al costat de l’antic pa-
velló. 21 h.

19 DE JULIOL
ACTUACIÓ A CÀRREC DE MO-
NALISA. Associació Cultural Joan 
Comorera. Al costat de l’antic pa-
velló. 21 h.

20 DE JULIOL
BALLS DE SALÓ amb l’Àngel. Es-
cenari Casa de Andalucía. Pl. dels 
Països Catalans. 19.30 h.

QUADRES DE BALL DE LA CASA 
DE ANDALUCÍA DE BLANES. Es-
cenari Casa de Andalucía. Pl. dels 
Països Catalans. 22 h. 

MOSTRA DE GRUPS DELS INS-
TITUTS DE BLANES amb el grup 
Incendis. Escenari Festival Korre 
que token. Pl. Espanya. 22.30 h.

ACTUACIÓ PEÑA AL-ANDALUS 
de Mataró. Escenari Casa de Anda-
lucía. Pl. dels Països Catalans. 23 h.

21 DE JULIOL
XVII TROFEU FESTA MAJOR DE 
BILLAR al Club Billar Blanes i Casal 
Benet Ribas. Pl.d’Espanya, 5. 10 h.

AUDICIÓ DE SARDANES a càr-
rec de la Banda-Cobla Col·legi 
Santa Maria. Pg. Mestrança. Mo-
nument del Frare. 19.30 h.

MÚSICA EN VIU. Escenari Casa 
de Andalucía. Pl. dels Països Cata-
lans. 19.30 h.

CONCERT AMB LA BIG BAND 
del Col·legi Santa Maria. Escena-
ri Korre que token Fest 19. Pl. Es-
panya. 22 h.

QUADRES DE BALL de la Casa 
de Andalucía de Blanes. Escenari 

Casa de Andalucía. Pl. dels Països 
Catalans. 22 h. 

ACTUACIÓ VÍCTOR PALACIOS 
Escenari Casa de Andalucía. Pl. 
dels Països Catalans. 23 h.

FESTA MAJOR: 

DILLUNS 22
PREGÓ DE FESTA MAJOR I 
LLIURAMENT TROFEU FOCS 
VILA DE BLANES 2018. Pirotèc-
nia Fuegos Artificiales Herma-
nos Ferrández. Plaça dels Dies 
Feiners. 19.30 h.

CONCERT AMB SIC TRIO FEAT 
LUCAS MARTÍNEZ: Escenari 
Festival Korre que token. Pl. Es-
panya. 22 h.

DIMARTS 23
MÚSICA EN VIU. Escenari Casa 
de Andalucía. 

Pl. dels Països Catalans. 19.30 h.

49è CONCURS INTERNACIO-
NAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA 
COSTA BRAVA. Pirotècnia Fue-
gos Artificiales Hermanos Ferrán-
dez, SL (Beniel-Múrcia). 22.30 h.

LA VBELLA BANDA amb música 
dels 70 i 80. Escenari Festa Major. 
Pl. dels Dies Feiners. 23.15 h.

CONCERT AMB ELS GRUPS 
SHOWCASE BLANES: CANVI i 
MAAE. Escenari Ensorra’t -Pg. de 
Mar. Davant de la Formiga. 23.15 h.

CONCERTS AMB ELS GRUPS 
ARNAU TORDERA I MAGÍ CA-
NYELLES AMB “LES CANÇONS 
SERAN SEMPRE NOSTRES”
 Escenari Festival Korre que 
token. Pl. Espanya. 23.15 h.

QUADRES DE BALL de la Casa 



16   LA MARINA JULIOL DE 2019

FESTA MA JOR DE BLANES
S A N T A  A N N A  2 0 1 9

de Andalucía de Blanes.Escenari 
Casa de Andalucía. Pl. dels Països 
Catalans. 23.15 h.

GRAN CORREFOC a càrrec de la 
Colla de Diables Sa Forcanera de 
Blanes. 23.30 h.

Sortida Arc dels Copatrons, pas-
sant pels carrers Ample, Raval, 
Travessera de Raval, pl. Sagrada 
Família, Salut, Ample fins a pla-
ça Solidaritat, rbla. Joaquim Ruy-
ra, c. Valls, c. Ample, c. Nou i pla-
ça Església.

ACTUACIÓ JAVIER GINÉS. Es-
cenari Casa de Andalucía. Pl. dels 
Països Catalans. 00 h.

DIMECRES 24
FESTA HOLI INFANTIL  amb Els 
Atrapasomnis. Escenari Infan-
til. Pg. Mestrança, monument del 
Frare. 18.30 h.

ACTUACIONS AMB ASSOC. NA-
JMA DANSA, DANSA ORIENTAL 
I BOLLIWOOD. Escenari Casa de 
Andalucía. Pl. dels Països Cata-
lans. 19.30 h.

ESPECTACLE INFANTIL BALL 
(EN) cantat, a càrrec de l’esco-
la de dansa de l’Esbart Joaquim 
Ruyra. Escenari Festival Korre que 
token. Pl. Espanya. 20 h.

49è CONCURS INTERNACIO-
NAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA 
COSTA BRAVA
PIROTÈCNIA POLEGGI (Canepina- 
Itàlia). 22.30 h.

ESPECTACLE DE DANSA TRADI-
CIONAL “Arrel rebel” amb l’ES-
BART JOAQUIM RUYRA Escenari 
Festa Major. Pl. dels Dies Feiners. 
23.15 h.

CONCERTS. Escenari Ensorra’t. 

Pg. de Mar, davant la Formiga. 
23.15 h.
• Prodi           
• Tribade
• Momo

QUADRES DE BALL de la Casa 
de Andalucía de Blanes.Escena-
ri Casa de Andalucía. Pl. dels Paï-
sos Catalans. 23.15 h.

ACTUACIÓNS DE TARANTO. 
Escenari Casa de Andalucía. Pl. 
dels Països Catalans. 00 h

DIJOUS 25
MISSA A L'HOSPITAL-ASIL DE 
SANT JAUME. 11 h.

CONCERT, SARDANES I BALL 
DE CAPGROSSOS a l'Hospi-
tal-Asil de Sant Jaume. 12 h.

ANIMACIÓ INFANTIL I FESTA 
DE L’ESCUMA amb Els Atrapa-

somnis “A ritme d’escuma”. Esce-
nari Infantil. Pg. Mestrança, mo-
nument del Frare. 18.30 h.

MÚSICA EN VIU. Escenari Casa 
de Andalucía. Pl. dels Països Cata-
lans. 19.30 h.

49è CONCURS INTERNACIO-
NAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA 
COSTA BRAVA. Pirotècnia Valen-
ciana (Valencia). 22.30 h.

CONCERTS A CÀRREC DE 
HÉROES DE L’ANTÁRTIDA I 
VERSIÓN IMPOSIBLE. Escenari 
Festa Major. Pl. dels Dies Feiners. 
23.15 h.

CONCERTS. Escenari Ensorra’t. 
Pg. de Mar /davant la formiga. 
23.15 h.
• Tropical Roots   
• Adala & Same Song Band    
• Bossonaya    

CONCERTS. Escenari Festival 
Korre que token. Pl. Espanya. 
23.15 h.
• Cobla Catalana dels Sons Es-
sencials
• House Aborígen, amb Marcel 
Casellas

QUADRES DE BALL de la Casa 
de Andalucía de Blanes.Escenari 
Casa de Andalucía –Pl. dels Països 
Catalans. 23.15 h

ACTUACIONS DE BALL COM-
PANYIA FLAMENCA ISABELITA 
MÁRQUEZ. Escenari Casa de Anda-
lucía. Pl. dels Països Catalans. 00 h.

DIVENDRES 26
FESTIVITAT DE SANTA ANNA, 
PATRONA DE BLANES

SORTIDA DE LA COMITIVA 
OFICIAL. Ajuntament de Blanes. 
11.45 h.

OFICI SOLEMNE. Parròquia de 
Sta. Maria. 12 h.

BALL DE MORRATXES I SARDA-
NES amb l'Esbart Joaquim Ruyra i 
la Cobla-Orquestra el Montgrins.
Pg. de Dintre. 13.30 h.

ANIMACIÓ INFANTIL I AC-
TUA PRODUCCIONS CIRCUS 
SHOW. Escenari Infantil. Pg. Pau 
Casals, monument del Frare. 
18.30 h.

CONCERT A CÀRREC DE L’OR-
QUESTRA MONTGRINS. Es-
cenari Festa Major. Pl. dels Dies 
Feiners. 19.30 h.

ZUMBA BLANES AMB RAFA. 
Escenari Casa de Andalucía. Pl. 
dels Països Catalans. 19.30 h . 

PILAR CAMINAT. Plaça de l’Es-
glésia. A càrrec dels Castellers de 
l’Alt Maresme. 20.30 h.

49è CONCURS INTERNACIO-
NAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA 
COSTA BRAVA
Pirotècnia Gironina. 22.30 h.

NIT DE BALL  a càrrec de la Co-
bla-Orquestra Montgrins. Esce-
nari Festa Major. Pl. dels Dies 
Feiners. 23.15 h. 

CONCERTS. Escenari Ensorra’t. 
Pg. de Mar, davant la Formiga. 
23.15 h.
• La Bambula   
• The Toasters   
• Kids From Mars   

CONCERTS: Escenari Festival 
Korre que token. Pl. Espanya. 
23.15 h.
• La Revuelta
• Ghost trip

QUADRES DE BALL de la Casa 
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de Andalucía de Blanes.Escenari 
Casa de Andalucía. Pl. dels Països 
Catalans. 23.15 h.

ACTUACIÓ DE SEBAS RIDER. 
Escenari Casa de Andalucía –Pl. 
dels Països Catalans. 00 h

DISSABTE 27
VERMUT AMB SARDANES 
AMB LA COBLA LA PRINCIPAL 
D’AMSTERDAM. Escenari Festi-
val Korre que token. Plaça d’Espa-
nya. 12 h.

CONCURS DE DIBUIX a càrrec 
de la Colla Gegantera. Escena-
ri Infantil. Pg. Pau Casals, monu-
ment del Frare. 18.30 h.

CONCERT DE GRALLES a càrrec 
dels grallers i tabalers dels Caste-
llers de l’Alt Maresme Els Madui-
xots a la plaça d’Espanya. 18.30 h.

CERCAVILA CASTELLERA. Re-
corregut: Sortida de plaça d’Es-
panya, c. Ample, c. Raval fins a la 
plaça de la Verge Maria. 19 h.

DIADA CASTELLERA  amb els 
Castellers de l’Alt Maresme i els 
Tirallongues de Manresa a la pla-
ça de la Verge Maria. 19.30 h.

ZUMBA BLANES AMB RAFA. 
Escenari Casa de Andalucía. Pl. 
dels Països Catalans. 19.30 h.

49è CONCURS INTERNACIO-
NAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA 
COSTA BRAVA
Pirotècnia Zaragozana. 22.30 h.

LED PARTY AMB ELS DJ ENKA 
I ADRIÀ ORTEGA Escenari Fes-
ta Major. Pl. dels Dies Feiners. 
23.15 h.

CONCERTS. Escenari Ensorra’t. 

Pg. de Mar, davant la Formiga
23.15 h.
• Rock Dogs
• The Violets
• Rude Pride

CONCERTS. Escenari Festival 
Korre que token. Pl. Espanya. 
23.15 h.
• Germà Negre 
• Dj Falugues

QUADRES DE BALL de la Casa 
de Andalucía de Blanes.Escenari 
Casa de Andalucía. Pl. dels Països 
Catalans. 23.15 h.

ACTUACIÓ DE BRENDA DEL-
GADO. Escenari Casa de Andalu-
cía. Pl. dels Països Catalans. 00 h.

DIUMENGE  28
ACTE PÚBLIC DEL VEREDICTE 
DEL 49è CONCURS INTERNA-
CIONAL DE FOCS D’ARTIFICI 
DE LA COSTA BRAVA al Teatre 
de Blanes. 12 h.

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

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

MISSA A L'ERMITA DE SANT 
FRANCESC. A continuació, tradi-
cional copa de cava. 19 h

CONCERT “ CUATRO” AMB 
LAS MIGAS. 22 h.
* No hi haurà servei de càtering.

FIRA D’ATRACCIONS:

Del 12 al 28 de juliol
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Homenatge a 
Dolors Ribas

Catifes dels 700 anys

TastABlanes 2019

BLANES

La gala de final de curs de l’Es-
cola de Dansa Esclat de Blanes, va 
servir per retre homenatge a la cre-
adora i màxima responsable de l’es-
cola durant 40 anys, Dolors Ribas.

Va rebre un ram de 43 roses, 
els anys que té el centre, de mans 
de Quique Pérez en representació 
de l’actual direcció. Ribas també 
va rebre una placa de l’ajuntament 
que va lliurar l’alcalde Àngel Ca-
nosa pels més de 40 anys dedicats 
a la dansa i a la cultura de Blanes. 

Primer l’Escola de Dansa Es-
clat va estar situada al Col·legi 

Cor de Maria, i posteriorment es 
va traslladar al centre de Blanes, 
entre els carrers Tapioles i Theo-
longo Bacchio, i finalment es va 
emplaçar al carrer Esperança, on 
hi ha continuat fins ara.

A la Gala de l’Escola de Dansa 
Esclat es va representar un frag-
ment de “Don Quixot” i “Entre 
dos mares” amb la ballarina i 
actual responsable del centre, 
Natàlia Pérez, acompanyada de 
ballarins del Liceu de Barcelona i 
Siena (Itàlia). Les dues peces que 
es van interpretar eren ben dife-
rents: una de ballet clàssic i l’altra 
de contemporani. yy

BLANES

Les tradicionals estores de 
Corpus s’han dedicat als 700 
anys de la Parròquia de Blanes. 
Per això, la catifa que s’acostuma 
a dibuixar a l’entrada del temple, 
enguany ha reproduït l’edifici que 
allotja la parròquia, que antiga-
ment era el Palau-Castell dels 
Vescomtes de Cabrera. 

La resta de les composicions 
majoritàriament van fer al·lusió 
a alguna temàtica relacionada 
amb la Parròquia Santa Maria. 
Una d’elles és la que encapçalava 
el capdamunt del carrer Nou, que 

reproduïa els púlpits dissenyats 
per Antoni Gaudí que hi havia fa 
molt temps a l’església i desapare-
guts avui dia per l’incendi que va 
patir el temple l’any 1936.

En aquesta edició del 2019 
han col·laborat dissenyant i con-
feccionant les respectives estores 
els artistes Joan Pujol, Narcís Bal-
manya, Brenda Caballero, Joel 
Ristol, Jordi Boronat, Zaida Pu-
lido, Judit Escayola, Èrica Simon, 
M.Àngels Maresma, Víctor Cata-
lan, Joan Torner, Susanna Mar-
tín, David de la Fuente, Montse 
Rocabert i Els PIM. yy

BLANES

TastABlanes, la mostra gastro-
nòmica que ja s’ha guanyat un lloc 
dins el calendari d’activitats de cap 
de setmana de finals de primavera 
a Blanes, ha tornat a revalidar l’èxit 
que ja havia tingut en les dues an-
teriors edicions.

Es van vendre prop de 8.000 ra-
cions de tot tipus de productes, ap-
tes per a tots els paladars. Aquesta 
tercera edició en format estiuenc 
ha comptat amb la participació 
de 18 establiments de restauració 

del municipi, el mateix nombre 
que l’any passat però amb locals 
diferents. Com és habitual, es van 
aplegar al passeig de Dintre per 
oferir, tal com proclama el nom 
de l’experiència, una mostra dels 
productes que hi ha als respectius 
bars, restaurants i cafeteries.

Així, hi havia, entre molts al-
tres productes, barquetes de cranc 
i gambes, patates braves, caneló 
cruixent, pomada autèntica me-
norquina, torrada de pernil ibèric, 
el típic i aromàtic asado uruguayo, 

entrepans de chivito, una variada 
mostra de cuina vegetariana, piz-
zes, reposteria i pastissos, croque-
tes de tots els gustos...

Cada establiment oferia diver-
sos tastets representatius dels seus 
productes i especialitats que costa-
ven entre 2€ i 6€.

Per tercer any consecutiu, l’ac-
tivitat l’han impulsat diversos esta-
bliments amb el suport de l’Ajun-
tament de Blanes i de l’Associació 
d’Hostaleria. yy

Canosa, Ribas i Pérez. Foto Aj. Blanes

Estores amb la Parròquia de fons. Foto Aj. Blanes

El passeig de Dintre es va omplir de gastronomia. Foto Yoyo



LA MARINA   19JULIOL DE 2019

El Fons Adler en línia

Setmana Internacional dels 
Arxius

Nit de Sant Elm

LLORET DE MAR

L’Arxiu municipal de Lloret de 
Mar ofereix el Fons Adler en línia.

Ernest Adler (Karisbad-Bohè-
mia, 1906 – Lloret de Mar 1996) 
fou un reconegut odontòleg ale-
many pioner en els estudis de me-
dicina neurofocal i que es va ins-
tal·lar a Lloret de Mar a l’any 1927. 
A la població lloretenca va desen-
volupar la seva activitat professi-
onal, però també es va convertir 
en un personatge molt emblemà-
tic. La documentació ingressa-
da abraça un període cronològic 
molt ampli que va de 1900 a 1990. 
Del contingut d’aquest fons cal 
destacar les fotografies, els estu-
dis científics (reconeguts a nivell 
internacional), la documentació 
de caràcter personal, la biblioteca 
auxiliar, les pel·lícules... yy

LLORET DE MAR

Amb motiu de la Setmana In-
ternacional dels Arxius, el Servei 
d’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar ha programat una jornada de 
portes obertes amb la visita temà-
tica "Els fons indians al SAMLM".

Durant la visita, a banda de 
conèixer les instal·lacions i les 
tasques que es realitzen al Ser-
vei d’Arxiu municipal, també es 
va ensenyar la documentació 
original que és custòdia a Llo-
ret de Mar relacionada amb la 
temàtica indiana. Cartes nàuti-
ques, quaderns de bitàcola, ma-
quetes de vaixells i embarcaci-
ons, entre d’altres. yy

LLORET DE MAR

Ignasi Riera és el nou Obrer 
Major-President de la Confraria 
de Sant Elm de Lloret de Mar, un 
càrrec que fins ara ocupava Agustí 
Blanch. Riera ha mostrat la seva 
“il·lusió i responsabilitat” per pre-
sidir una entitat amb la que la seva 
família hi ha estat vinculada des 
de la seva creació, l’any 1554.

En el tradicional sopar de la 
Nit de Sant Elm, un acte que ja 
ha arribat a la 22a edició, l’entitat 
convidada enguany ha estat l’Au-
rora, Associació de Dones. yy

Signatura del conveni de cessió. Foto M.A. Comas

Pastís commemoratiu de la diada. Foto M.A. Comas

Visita a l'Arxiu Municipal. Foto M.A. Comas

POLÍTICA

I ara què?

“...y ahí lo dejo”

Vist per a sentència

Paluzié a la Sala de Plens. Foto M.A. Comas

Boye, Ametller i Palomino. Foto Junts x Blanes

Concentració a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

La presidenta de l’ANC, Elisen-
da Paluzié, ha visitat Lloret per 
fer una xerrada on s’ha parlat 
del passat, del present i del futur 
del nostre país. Sobre el judici als 
presos, reconeix que l’ANC no és 
optimista, però sí que confia en 
què la justícia espanyola perdi les 
batalles en l’àmbit internacional. 

Segons la representant de l’As-
semblea, hi ha moltes petites ac-
cions que són grans passos quan 
la ciutadania s’organitza i va a 
una. En aquest sentit, Paluzié 
apunta que han pres nota de to-
tes les errades que es van come-
tre després de l’1 d’octubre del 
2017 i s’estan esmenant. yy

L’advocat Gonzalo Boye va ser a 
Blanes per presentar el seu llibre 
sobre el procés “...y ahí lo dejo. 
Crónica de un proceso”, en un 
acte organitzat per Junts per Bla-
nes. És un document on dona 
la seva visió del que ha viscut 
ell personalment aquest darrer 

any i mig. Darrerament ha estat 
treballant per aconseguir l’en-
trada de Puigdemont i Comín a 
L’Eurocambra. Segons Boye, la 
sentència del TS serà condem-
natòria. “Els importa poc el que 
diuen les Nacions Unides i altres 
institucions estrangeres”. yy

Després de 4 mesos, 52 sessi-
ons i més de 400 testimonis, el 
judici del procés va quedar vist 
per a sentència. El mateix dia a 
les vuit del vespre hi van haver 
concentracions arreu del país 
i es va poder escoltar “Ho tor-

narem a fer”, que també havien 
dit alguns dels acusats en els 
seus al·legats finals. De cara la 
sentència, no hi ha gens d’opti-
misme, i tothom té clar que els 
condemnaran i que caldrà arri-
bar a Estrasburg. yy
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Els models que van participar a la desfilada. Foto Aj. Blanes

Una de les participants en el primer taller. Foto M.A. Comas

Lloret ha recordat temps passats. Foto M.A. Comas

La música, protagonista del cap de setmana. Foto M.A. Comas

Desfilada de modes Fira dels Americanos: 
música i gastronomia

Lectura amb gossos

BLANES

L’Associació de Botiguers de 
Blanes Centre (ABBC), coorga-
nitzat amb l’Ajuntament de Bla-
nes, han impulsat una nova ac-
ció promocional. Es tractava de 
la tercera edició dels “Aparadors 
en viu” i la “Desfilada de modes”.

Per primera vegada s’ha fet 
un càsting per triar els models 
que hi participarien. 

L’acció promocional es va en-
cetar a la tarda-vespre, amb l’acti-
vitat ‘Aparadors en viu’, que con-
sisteix en què diversos models 
–joves i infants- animin amb la 
seva presència els aparadors dels 

comerços que participen en l’ex-
periència. Després, tots els mo-
dels que havien lluït els produc-
tes de les respectives botigues als 
aparadors immòbils com si fossin 
maniquins, van cobrar vida i es 
van traslladar a la passarel·la ai-
xecada al carrer Raval. 

En aquest punt, ja els espera-
va una gran quantitat de públic. 
A ritme de música ambient, amb 
una il·luminació efectista que res 
tenia a envejar a les grans passa-
rel·les de la moda, els models van 
anar lluint els seus vestits i com-
plements entre aplaudiments del 
públic de totes les edats. yy

LLORET DE MAR

L’Associació de Teràpia amb 
Gossos de Girona (ATAGI) orga-
nitza  tallers infantils a la Biblioteca 
de Lloret de Mar on els infants i els 
gossos són els grans protagonistes.

La presència de gossos entre-
nats per a teràpies es considera 
molt positiva, perquè creen un 
ambient especial perquè els nens 
i nenes puguin relaxar-se i gaudir 
amb l’aprenentatge lector. La pri-
mera experiència va ser el 20 de 
juny i la segona està programada 
pel mes d’agost.

Hi ha dos monitors i dos gos-
sos per a cada sis infants i són els 
animals els que escullen quin lli-
bre ha de llegir cada participant. 
L’experiència és tan sorprenent 
com enriquidora per als infants i 
acompanyants.

L’altre taller previst, en aquest 
cas per al 22 de juliol, se centrarà 
en l’ensinistrament dels gossos. Els 
tallers es fan al pati de la Bibliote-
ca i van adreçats a infants de 6 a 
12 anys. yy

LLORET DE MAR

Del 13 al 16 de juny Lloret de 
Mar ha viscut intensament la Fira 
dels Americanos, els lloretencs 
que van viatjar a les Amèriques i 
que van fer més o menys fortuna 
però van portar moltes innova-
cions i productes del continent 
americà.

La fira començà el dia 13 amb 
una plantada de gegants i la pre-
sentació oficial amb la conferència 
“Història d’una oreneta”.

Al llarg del divendres, dissabte 
i diumenge es va poder visitar el 
mercat indià situat al passeig Ver-
daguer, que també comptava amb 
un espai infantil.

La música ha estat molt pre-
sent en aquesta edició amb dj, 
cercaviles musicals, tallers de balls 
i concerts a la mateixa platja amb 
el grup Havana D’Primera, nomi-
nat l’any 2018 als Latin Grammy 
Awards, i el grup Los 4, que van 
reunir un nombrós públic.

LA CUINA DELS AMERICANOS

Lloret Turisme i la Fundació 
Alícia han recuperat la cuina dels 
Americanos, una iniciativa que 
s’emmarca en el pla estratègic per 
a la reconversió turística del mu-
nicipi i que té la gastronomia com 
un dels seus eixos centrals. Un 
any després de la presentació del 
primer eix estratègic –centrat en 
la creació d’una destinació gastro-
nòmica en l’àmbit de la cuina de 
salut–, ara s’ha presentat la segona 
part de l’estratègia, que se centra a 
recuperar una part de les arrels i la 
identitat gastronòmica de Lloret. 
L’estudi d’aquesta identitat gastro-
nòmica s’ha batejat amb el nom 
de Cuina dels Americanos i s’ha 
dotat d’un receptari de vint-i-un 
plats i la participació de vint-i-sis 
restaurants. 

El projecte neix de l'acord a 
tres bandes de Lloret Turisme, 
l’Associació de Bars i Restaurants 
de Lloret i del Gremi d’Hostaleria 
de Lloret, que volen convertir el 
municipi en una destinació gas-
tronòmica amb personalitat prò-
pia i de qualitat.

Joan Ribas, antropòleg de la 
Fundació Alícia, ha destacat que 
el treball dut a terme per la seva 
institució “posa sobre la taula el 
patrimoni i l’herència de la cuina 
dels americanos que compta amb 
una bona base documental”. Se-
gons Ribas “és evident que Lloret 
va ser un municipi pioner en el vi-
atge a Amèrica, ho va ser als anys 
20 amb el turisme i ara ho torna a 
ser en crear el primer receptari de 
cuina americana/indiana”.

Per l’alcalde Jaume Dulsat, la 
gastronomia és cultura i aquest 
receptari “ens ajudarà a posici-
onar la nostra gastronomia amb 
més singularitat en el relat de la 
nostra història”.

L’equip d’historiadors de la 
Fundació Alícia no consideren 
els americanos com els creadors 
d’una tradició culinària lloreten-

ca com a tal, sinó com els mis-
satgers que van transportar un 
patrimoni gastronòmic d’un con-
tinent a l’altre. “La introducció de 
la xocolata, la patata, el pebrot o 
el tomàquet, per anomenar uns 
dels productes més coneguts, van 
transformar les bases de la cuina 
catalana, encara que avui dia per 
a la majoria de la població la seva 
influència no sigui perceptible”.

Aquest estudi ha permès iden-
tificar i rescatar de l’oblit molts 
personatges importants per a la 
història de Lloret. A través de la 
consulta de nombrosos arxius his-
tòrics, s’ha pogut identificar l’exis-
tència de lloretencs enrolats en els 
vaixells com a cuiners i/o dispen-
sers com Josep Botet (cuiner de la 
Pollancra), vailets que s’enrolaven 
de ben petits, capitans de vaixell 
o fins i tot propietaris d’establi-
ments a l’Havana, com Constan-
tí Ribalaigua, més tard rebatejat 
com a Constante i cocteler famós 
arreu del món per ser l’inventor 
del daiquiri en el seu local La 
Floridita. Les seves històries i les 
seves referències gastronòmiques 
han estat clau per homologar la 
tria de receptes d’aquesta cuina 
dels Americanos. yy



LA MARINA   21JULIOL DE 2019

Presentació del treball a la sala de plens. Foto Aj. Blanes

Blanes té un 3,13% dels 
carrers amb noms de dones i 
un 30,20% d’homes 

BLANES

Els alumnes de cinquè de 
l’Escola Joaquim Ruyra de Bla-
nes han fet un treball sobre els 
noms dels carrers.

El treball dels alumnes ha par-
tit d’una pregunta bàsica: Hi ha 
igualtat als noms dels carrers de 
Blanes? Per contestar-la, l’alum-
nat de cinquè curs de l’Escola Jo-
aquim Ruyra –que tenen entre 10 
i 12 anys d’edat- ho ha investigat 
formant part del projecte DO-
NA’m i van classificar els noms 
dels carrers: dones, dones deïtat 
(és a dir, relacionades amb la re-
ligió, majoritàriament santes), ho-
mes, homes deïtat i d’altres. 

Després de fer el llistat, van 

calcular els tants per cent i les 
conclusions han demostrat el què 
d’antuvi ja s’esperaven: que no hi 
ha igualtat en els noms dels car-
rers de Blanes. El projecte l’ha 
desenvolupat l’alumnat amb l’ajut 
de les respectives famílies, profes-
sorat i tutora, i els resultats més 
destacats són els següents: 

- Dones: 0,67 % 
- Dones Deïtat: 2,46 % 
- Homes: 23,04 % 
- Homes Deïtat: 7,16 % 
- Altres: 66,60 % 

Per aprofundir encara més 
en la matèria, es van adreçar a 
l’Arxiu municipal de Blanes. Allí 
se’ls va explicar que la història de 
la vila està farcida de dones que 

han transcendit al llarg del temps, 
algunes de les quals –com per 
exemple la pintora Maria Teresa 
Bedós- ja compta amb un carrer 
dedicat a la seva memòria. 

Els alumnes es van interes-
sar per saber com s’ha de fer per 
corregir-ho. Va ser així com se’n 
van assabentar que a l’Ajunta-
ment de Blanes hi ha la Comissió 
del Nomenclàtor, de la qual en 
forma part precisament l’Arxiu 
Municipal. Una de les principals 
regles que mena la normativa és 
que han d’haver passat almenys 
cinc anys d’ençà del seu traspàs, 
ja que es considera que no es pot 
donar un nom de carrer a una 
persona coetània. yy
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Conte Premi Recvll 2019. Foto Aj. Blanes

Reivindicacions dels organitzadors. Foto Aj. Blanes

Festa dels Contes 
de Sant Joan

Revetlla reivindicativa

BLANES

Com cada 24 de juny, Amics 
de Joan Petit-Nens amb Càncer 
va organitzar al Jardí Botànic 
Marimurtra una vetllada amb 
contes, música i rondalles.

Van intervenir Pep Rams, 
un grup d’alumnes de l’Institut 
S’Agulla de Blanes, que van do-
nar vida al conte La Capsa de la 
Berta, original de Teresa Barba, 
guanyadora del Premi Recvll de 
Contes Joan Petit 2019 i Mercè 
Domènech, qui va explicar La 
història de dos mitjons.

També van intervenir els 
Manaies Iuniores de Blanes i els 
joves alumnes de l’Escola de Mú-
sica El Metrònom Alegre, que en-
capçalen Josep Maria Piguillem i 
Marina Alum.

La cloenda de l’acte va inclou-
re la principal novetat d’aquest 
2019: el lliurament de premis de la 
1a Lligueta Solidària d’Hoquei so-
bre Patins Stick Content, que s’ha 
estat disputant durant les darreres 
setmanes a la Ciutat Esportiva 
Blanes, una iniciativa que ha ser-
vit per recaptar 600 euros. yy

BLANES

L’Agrupament Escolta Pinya 
de Rosa i els Diables Sa Forcane-
ra, organitzadors de la Revetlla 
de Sant Joan, van criticar polítics 
i tècnics per haver posat en perill 
la festa perquè l’endemà hi havia 
mercat: “Com hem comprovat des 
de fa temps en altres activitats or-
ganitzades per les entitats juvenils, 
va quedar palès que l’Ajuntament 
(siguin polítics i/o tècnics) no està 
per la feina per vetllar per un Bla-
nes del poble i per al poble”.

Respecte el canvi d’actitud del 
consistori amb l’entrada del nou 
equip de govern, els joves ho agra-
eixen però també reclamen més 
atenció: “Valorem el gest del nou 
govern de donar llum verda a Sant 
Joan, però no hem vingut a rentar 
la cara de cap partit polític”.

Les entitats asseguren que en 
una setmana han hagut de fer el 
que habitualment organitzen en 
un mes. 

La Plataforma Aturem la C-32 

també va llegir un manifest rei-
vindicatiu: “Ja hi ha 5.000 arbres 
talats als boscos del Vilar de Bla-
nes i Sant Pere de Lloret de Mar”.

Respecte al posicionament ex-
pressat pel nou equip de govern 
d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Blanes En Comú-Podem: 
“Gràcies per posicionar-vos tan 
clarament en contra del projecte. 
Us seguim necessitant. Us dema-
nem una declaració pública exi-
gint l’aturada immediata i indefi-
nida de les obres”. yy

DIRECTORI DE SERVEIS
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Final femenina. Foto Vichy Catalan Vòlei Tour

Lloret al Sea Otter. Foto Lloret Turisme

Voleibol de platjaLloret de Mar, present al Sea 
Otter Europe 2019 LLORET DE MAR

La quarta prova del Vichy 
Catalan Vòlei Tour – Campionat 
de Catalunya 2019 de vòlei platja 
que s'ha disputat a Lloret de Mar 
s'ha saldat amb els triomfs de les 
parelles formades per Lluís Bado-
sa i Fran Plaza en categoria mas-
culina, i per Erika Kliokmanaite i 
Núria Bouza en la femenina. Des-
prés de quatre proves disputades, 
cap parella ha repetit victòria, fet 
que deixa aquesta edició del cam-
pionat més oberta que mai.

En paral·lel al Vichy Catalan 
Vòlei Tour–Campionat de Cata-

lunya 2019 també es van disputar 
a Lloret algunes proves del cam-
pionat de menors de vòlei platja, 
en les categories infantil, cadet i 
sub-21 de clubs. 

Vichy Catalan, patrocinador 
principal del campionat, pro-
mou, entre tots els participants 
i els espectadors, hàbits de vida 
saludables i sostenibles amb l'ob-
jectiu de conscienciar a tothom 
de la importància de tenir cura 
d’un mateix i de l’entorn. També 
fomenta l'activitat turística i eco-
nòmica de totes les poblacions 
costaneres que visita. yy

LLORET DE MAR

Lloret Turisme, entitat pu-
blicoprivada que promociona el 
turisme a Lloret de Mar, ha estat 
present a la fira Sea Otter Europe 
de Girona. Lloret de Mar compta 
actualment amb un producte ci-
clista fortament estructurat que 
ofereix onze rutes de carretera i 
sis rutes de BTT a més de dotze 
allotjaments especialitzats. Llo-
ret Turisme també disposa del 

web www.lloretcycling.com amb 
tracks descarregables i totes les 
especificitats tècniques i turís-
tiques de cada ruta explicades 
amb detall.

Un total de 380 marques i 
proveïdors han participat en 
aquesta edició de la Sea Otter 
Europe, que té tres dies de du-
rada i que ha comptat amb més 
de 50.000 visitants, especialment 
aficionats i practicants de ci-
clisme. En paraules d’Elizabeth 
Keegan, gerent de Lloret Turis-
me, “valorem molt positivament 
aquests fires especialitzades i 

hem pogut copsar que hi ha un 
alt interès per la nostra oferta, 
tant pel que fa les rutes de ciclis-
me en carretera com de BTT”.

Lloret de Mar rep anualment 
més de 3.000 ciclistes, entre pro-
fessionals i amateurs principal-
ment entre novembre i juny. Entre 
els equips que entrenen al muni-
cipi hi ha noms destacats com el 
Paris Cycliste Olympique o la fe-
deració polonesa de triatló. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

«Lloret rep anualment uns 
3.000 ciclistes»

«A la fira de Girona hi 
havia 380 marques i 

proveïdors»
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Campionat de Catalunya Absolut de Pitch&Putt

Català de Vela per a persones amb discapacitat 
intel·lectual a Blanes

Podi del català 2019. Foto Golf Lloret P&P

Foto de grup. Foto Aj. Blanes

LLORET DE MAR

El Golf Lloret Padel Pitch&-
Putt ha acollit el Campionat de 
Catalunya Absolut de Pitch&Putt, 
amb uns 300 jugadors amb llicèn-
cia federativa.

Els jugadors van competir en 
una fase prèvia del 7 al 9 de juny 
i 108 van passar a la final, que es 
disputà el cap de setmana següent, 
el 15 i el 16 de juny.

Ariadna Pallàs, directora del 
Golf Lloret Padel Pitch&Putt, ha 
destacat que “és tot un honor i ens 
fa molta il·lusió acollir un campio-
nat tan important com és l'Absolut 
de Catalunya, d'on surt el campió 

de Catalunya de Pitch and Putt”. 
Antoni Lloret, secretari executiu de 
la Federació Catalana de Pitch&-
Putt, també ha recordat que “l’any 
2010 Lloret de Mar ja va acollir el 
Torneig Europeu de Pitch&Putt”.

L’alcalde de Lloret de Mar, Jau-
me Dulsat, ha explicat que “cada 
any, per les instal·lacions espor-
tives de Lloret hi passen més de 
58.000 participants en esdeveni-
ments esportius i acompanyants 
i aquests anys hem fet també un 
gran esforç per impulsar tots els 
esports a l’aire lliure com poden 
ser el ciclisme, el running o el tri-
atló. En aquest sentit, aquest tor-
neig de pitch&putt també és una 

bona oportunitat per donar pro-
jecció a aquestes instal·lacions i a 
aquest esport que combina esport 
i natura”.

El Golf Lloret Pàdel Pitch&-
Putt va ser fundat l´any 1998 i 
compta amb 18 forats. El disseny 
dels forats amb llargades i alçades 
diverses el fan alhora tècnic i di-
vertit. Anualment hi passen uns 
9.000 jugadors i entre les naciona-
litats predominen jugadors nacio-
nals, francesos, anglesos, irlande-
sos, holandesos i russos.

El campió català 2019 Absolut 
és Àlex Albiñana de 13 anys. Ara  
fa un any va guanyar el seu pare. yy

BLANES

Les instal·lacions del Club 
de Vela Blanes han acollit el II 

Campionat de Catalunya Special 
Olympics de Vela per a persones 
amb discapacitats intel·lectuals 

organitzat amb el suport de la Fe-
deració Catalana de Vela i Lleure 
Acell Special Olympics. Ha estat la 
segona edició consecutiva en què 
les dues entitats han unit esforços 
perquè els diferents equips d’arreu 
del país hagin estat els únics i in-
discutibles protagonistes.

En aquesta segona edició, han 
participat una trentena de regatistes 
repartits en sis embarcacions amb 
una travessia molt curta a causa 
de les condicions meteorològiques, 
que van fer aconsellable retornar a 
port per motius de seguretat.

Malgrat això, es va aconse-
guir fer una de les proves previs-
tes i en acabar la jornada es va 

fer el lliurament de premis als 
diferents classificats. 

Els participants van ser: el Cen-
tre Municipal de Vela conjuntament 
amb l’entitat Tots Vela; el Club Nàu-
tic Cambrils conjuntament  amb el 
Club Esportiu Alba Reus; el Club 
Nàutic Vilanova amb l’Associació 
Junta en Acció; i tres tripulacions 
del Club de Vela Blanes conjunta-
ment amb el Club Esportiu El Vilar 
de la Fundació Aspronis, capitane-
jades  per Jan Marín, Joan Mussoll i 
Kevin González.

L’entrega de premis la van en-
capçalar el president de la Federació 
Catalana de Vela, Xavier Torras; el 
president del Club de Vela Blanes, 

Joan Balaguer i el tinent d’alcalde en 
funcions de l’Ajuntament de Blanes, 
Blai Vinaixa. Abans, les diferents 
autoritats van adreçar-se als assis-
tents, destacant la importància de 
seguir potenciant activitats esporti-
ves inclusives d’aquesta mena.

També van participar la presi-
denta de la Federació Catalana 
d’Esports per a Persones amb Dis-
capacitat Intel·lectual-ACELL, Ma-
rina Gómez; el president del Club 
Esportiu el Vilar de Blanes i mem-
bre del Club Vela Blanes, Xavi Man-
resa; el director-gerent de la Funda-
ció Aspronis, Francesc Durà; Marc 
Reixach en representació de l’Obra 
Social ‘la Caixa’; així com diversos 
membres del Club de Vela Blanes. yy

El campió català 2019 absolut és Àlex Albiñana de 13 anys d'edat 
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Nen prenent el sol

SALUT

Cremada solar, càncer de pell... 
Compte amb el sol

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

Les cremades solars i la so-
breexposició solar en els 
primers 18-20 anys de la 

vida augmenten el risc de càncer 
de pell en edats posteriors. S'ha 
demostrat que la radiació solar 
s'acumula al llarg de la vida i és 
durant la infància quan la sensi-
bilitat al sol és més gran i la radi-
ació té un impacte més nociu. El 
sol és essencial per a la vida a la 
terra, no hi hauria vida sense sol. 
Té multitud d'efectes positius per 
al nostre organisme, ens permet 
sintetitzar la vitamina D i és un 
element essencial per induir un 
bon estat d'ànim. Però les radi-
acions ultraviolades A i B (UVA 
i UVB) que el sol emet també te-
nen clarament efectes negatius. 
Produeixen cremades solars, 
envelliment de la pell, redueixen 
les defenses del cos, promouen 
l'aparició de cataractes en els ulls 
i de càncer en la pell. Tot i que a 
totes les edats les persones de pell 
blanca, rossa o pèl-roja, amb pi-
gues, cabells clars o rossos, amb 
els ulls clars o blaus, tenen més 
risc de patir els efectes nocius del 
sol. Tots els nens i els adolescents 
s'han de considerar també com 
persones d’alt risc. Totes elles 
han d'estar protegides del sol. I 
protegir-se no és només l'ús de 
cremes fotoprotectores, implica 
molt més, tot i que sovint són as-
pectes que no es tenen massa en 
compte. Cal quedar-se  a l'ombra 
sobretot a migdia, cal utilitzar 
para-sols i no exposar-se o pren-
dre el sol de forma perllongada a 
l'estiu entre les 12:00 i les 17:00 
hores, portar roba perquè la pell 
no es descobreixi al sol sempre 
que sigui possible (és la millor 
fotoprotecció), gorra o barret 
per mantenir la cara, el cap, les 
orelles i el coll protegits, portar 
ulleres de sol adequades (protec-

ció UVA i UVB per sobre de 400 
nm) i a més utilitzar cremes fo-
toprotectores.

Malauradament, malgrat l'ús 
cada vegada més estès de les cre-
mes fotoprotectores, el càncer 
de pell continua augmentant. 
Es produeixen gairebé 100.000 
casos anuals a Espanya. Aquest 
fet està vinculat als canvis en 
l’estil de vida que fan que cada 
cop més i més persones de totes 
les edats, inclosos incomprensi-
blement també els nens, inun-
den les platges durant hores per 
prendre el sol durant llargs perí-
odes de temps i bronzejar-se. 
Molts desconeixen els efectes 
nocius d'aquest excés emparats 
per l'ús de cremes solars d’alta 
protecció. Els fotoprotectors són 
molt eficaços en la prevenció de 
les cremades solars, però ho són 
molt menys per prevenir l'enve-
lliment i el càncer de pell. Els 
fotoprotectors no són un escut 
invencible o armadures davant 
del sol.

Els fotoprotectors mostren 
numèricament el factor de pro-
tecció solar (SPF), que indica el 
valor multiplicador del temps 
d'exposició relacionat amb la 
resistència que cada persona té 
en funció del seu tipus de pell 
de patir una cremada solar. Si 
una persona presenta enver-
melliment de la pell (cremada 
superficial) després de 15 mi-
nuts de prendre el sol, quan uti-
litzi un fotoprotector SPF 10, li 
permetrà estar 10 vegades més 
de temps sense cremar-se. És a 
dir, 150 minuts. Els fotoprotec-
tors han de protegir tant la radi-
ació UVB, que és la que provoca 
les cremades, com la UVA, que 
penetra més al fons de la  pell, 
bronzeja, envelleix la pell i aug-
menta el risc de càncer.

Hi ha filtres físics o minerals 
(que contenen òxid de zinc o 
diòxid de titani) que no s’absor-
beixen per la pell i són totalment 
segurs. La seva protecció és de-
guda a l'efecte de pantalla física 
que impedeix el pas dels raigs 
solars. Són els únics que hauri-
en d’utilitzar els nens menors de 
2-3 anys i de manera exclusiva els 
menors d'1 any. Els menors d'1 
any, i especialment els de menys 
de 6 mesos, no s’han d'exposar 
mai directament al sol. Sempre 
han de estar a l'ombra o coberts 
pels teixits i, encara així, reben 
fins a un 50% de radiació solar 
indirecta o reflectida. Per això, 
cal que utilitzin a la primavera i 
a l’estiu fotoprotectors minerals 
amb FPS de 30 o superior.

Els filtres químics són els més 
utilitzats. Són més agradables al 
tacte, utilitzen diferents com-
postos químics que absorbei-
xen la radiació ultraviolada i la 
transformen en energia no per-
judicial. Poden produir amb més 
freqüència reaccions al·lèrgiques 
o irritatives, s’absorbeixen per la 
pell en un percentatge variable 
i, per això, no s'han d'aplicar en 
menors de 2-3 anys, pel risc de 
toxicitat.

Tots els fotoprotectors s'han 
d'aplicar 30 minuts abans de 
l'exposició solar prevista, prefe-
rentment a casa i s'han de tornar 
a posar cada 2 hores i sempre 
després d'un bany perllongat. 
N'hi ha que són resistents a l'ai-
gua i suporten de 2 a 4 banys de 
20 minuts sense perdre l'eficàcia.

El sol ens dona vida, però 
només protegint-nos d’ell po-
dem viure sense arriscar la nos-
tra salut. No ho oblideu mai. yy

ESPORTS

VIII Triatló

VIII Nit de Campions

666 esglaons

Laura Gómez. Foto Aj. Blanes

La pista blava, plena de gom a gom. Foto Aj. Blanes

Podi femení. Foto Aj. Blanes

Jordi Garcia, del CN Badalo-
na, i Laura Gómez, del CMG 
Ferrer Hotels, guanyen la VIII 
Triatló Vila de Blanes. L'orga-
nitzador de la prova, el Club 
Triatló Blanes, ha fet un balanç 

positiu destacant els 427 ins-
crits i el canvi de la data de ce-
lebració. Tots els participants 
van haver de cobrir 750m de 
natació; 20km de Ciclisme, i 
5km de cursa a peu. yy

La pista blava de la Ciutat Espor-
tiva Blanes es va omplir amb més 
de 2.000 persones procedents 
d’arreu del territori gironí que 
van assistir a la Nit dels Campi-
ons de la FCF. Es tracta d’un acte 
que se celebra en cada delega-
ció federativa de Catalunya per 
reconèixer a tots els equips que 

han guanyat en les seves respec-
tives lligues en totes les categori-
es, tant en futbol masculí i feme-
ní com de futbol sala. Ha estat la 
primera vegada que l’acte s’ha fet 
a Blanes. Es van lliurar 114 reco-
neixements, entre els guardonats 
hi havia diversos equips de Bla-
nes i Lloret. yy

Un centenar de corredors i cor-
redores participen a la VII Es-
calada a Sant Joan, una pujada 
de 666 esglaons que organitzen 
els Fondistes Blanes. La popu-

lar prova va comptar amb par-
ticipants de totes les edats, que 
van haver de superar 170 metres 
d’alçada, que els més ràpids van 
pujar en poc més de 7 minuts. yy
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LLORET DE MAR

MINICLUB

DEL 3 JULIOL AL 31 AGOST
PARC D’ESTIU del passeig de 
S’Abanell: 10 -13.30 h.

FESTA DE L’ESCUMA, dimecres i 
dissabtes: 17- 18.30 h. 

BIBLIOTECA BLANES

DE L’ 1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “Vitamina L”. 

BIBLIOPLATJA, situada a la plat-
ja de S’Abanell, davant de la plaça 
Verge del Vilar.
Matins: de dilluns a divendres de 
11.30 a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 
17 a 20 h

DIA 4
XERRADA TALLER: LABORATO-
RI DE NUTRICIÓ: El nen que no 
menja i el que menja massa. 
A les 15.15 h a la Sala Roberto 
Bolaño.

DIJOUS DE LLETRES I MOTS. 
TERTÚLIA LITERÀRIA PER A 
ADULTS. Comentarem Especta-
cle sobre la figura de Jaume Fer-
rer de Blanes 700 Aniversari. A 
les 20 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 5
Club de Jocs de Taula. Properes 
sessions: dia 12 i dia 19. A les 18 h 

a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 17
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
LOS DÍAS CONTADOS de Joa-
quín González Acuña. A les 19 h a 
la Sala Roberto Bolaño.

ALTRES ACTES

FINS AL 28 
EXPOSICIÓ 700 ANYS PARRÒ-
QUIA SANTA MARIA (1319-
2019). Sala García-Tornel

DIES  9, 16 I 30
CINEMA ALS BARRIS
A les 22 h

DIES  10, 17, 24 I 31
CONCERT GUITARRA ESPA-
NYOLA. Tono Blasi. Església San-
ta Maria. A les 21 h.

DIES 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20,
 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 2
FIRA D’ARTESANIA. 
Passeig Pau Casals

DIES 5, 6 I 7
FESTES BARRIS S’AUGUER I 
QUATRE VENTS

DIES 5, 12 I 18
CANTADA D’HAVANERES.
Son de l’Havana / Neus Mar / 
Peix Fregit. Restaurant Cala Bona. 
A les 22 h.
DEL 6 AL 3 AGOST

EXPOSICIÓ 47a EDICIÓ DEL 
CONCURS FOTOGRÀFIC
DIGITAL QUILLAT 2019 (AFIC)
Casa Saladrigas

DIES 6 I 13
VISITES GUIADES. “RUTA DELS 
AMERICANOS”. A les 19 h.

“RUTA VESCOMTES DE CABRE-
RA”. Sortida: Oficina de Turisme 
Plaça Catalunya s/n. Inscripció 
prèvia 972 33 03 48 o turisme@
blanes.cat

DIA 6
BENEDICCIÓ DEL MAR
Parròquia Santa Maria. Sa Palo-
mera. A les 20.45 h.

FESTES BARRIS AV RAVAL I SA 
CARBONERA. A les 21 h

DEL 6 AL 8
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Esbart Joaquim Ruyra.
Plaça Dies Feiners

DIES 7 I 21
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA 
MÀ LA GANGA. Av. Catalunya-La 
Plantera. De 9.30 a 14 h.

DIA 7
IV COLOR X RUNNERS
Inscripcions: www.blanes.cat/
blanesxrunners. Sortida del pas-
seig de Mar. A les 19 h.

DIES 7, 14, 21, 26 I 28 
SARDANES 
Banc dels Músics / Monument 
del Frare / passeig de Dintre / 
Cala Bona

DEL 12 AL 28
FIRA D’ATRACCIONS
Passeig de Mar i antic camp de 
futbol.

DIA 12
PLANTADA TELESCOPIS A BLA-
NES. CASTOR. Passeig S’Abanell 
(davant plaça Mare de Déu del 

Vilar). De 22 a 24 h.

DIES 13 I  14
TORNEIG FUTBOL PLATJA. Platja 
de Blanes centre. De 9 a 21.30 h.

DEL 23 AL 27
49è CONCURS DE FOCS D’AR-
TIFICI DE LA COSTA BRAVA
 -TROFEU VILA DE BLANES. 
A les 22.30 h.

DEL 23 AL 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA

BLANES

DIA 5
FIRA ALIMENTÀRIA I ARTESA-
NA. Plaça de la Vila. 16-20 h.

NITS D’ESTIU ALS JARDINS. 
Jardins de Santa Clotilde. 20 h

DIES 5, 6, 10, 12, 13, 18 I 27
RUTA INDIANA  - CAN FONT 
Museu del Mar. 18.30 h.

DIA 6
PICASSO RUN
Pistes atletisme. 20 h. Preu: 6 €

SARDANES: COBLA VILA 
JONQUERA. Plaça de la Vila. 22 h.

CLON FESTIVAL: TRIBUT A 
QUEEN. Roca d’en Maig. 22.30 h.

DIA 6, 13 I 27
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ. 
Visita (CAST) Turó Rodó. 20 h. 
Preu: 3 / 1,50 €

GUIDED NIGHT TOUR WITH 
MUSIC. Cementiri. 19.30 h (GB)

VISITE NOCTURNE EN 
MUSIQUE. Cementiri. 21 h (FR)

DIES 7 I 8 
IV FESTIVAL CULTURAL 
LETÒNIACATALUNYA

Roca d’en Maig. 20 h.

DIA 7
VISITA GUIADA RECORDS DEL 
MEU AVI. Cementiri. 21 h. 

DEL 8 DE JULIOL AL 2 D'AGOST
EXPOSICIÓ PINTORS 
LLORETENCS. Casa de la Cultura.

DIA 8
CONCERT BANDA BELGA
Plaça de la Vila. 19 h.

DIA 9
TALLER INFANTIL (FR)
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. Preu: 4/2 €

FESTIVAL FIESTALONIA
Roca d’en Maig. 21 h.

TEATRE: LADY FRANK & STEIN
Plaça Pere Torrent. 21.30 h.

DIA 10
TALLER INFANTIL (GB)
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. Preu: 4 / 2 €

IV FESTIVAL LETÒNIA-
CATALUNYA. Roca d’en Maig. 20 h.

TEATRE RUS:DINERO FÁCIL
Teatre de Lloret. 20 h.

FESTIVAL FIESTALONIA
Roca d’en Maig. 21 h.

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

DIA 12
CONCERT DE JAZZ
Club Marina Casinet. 22 h.

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

NITS D’ESTIU ALS JARDINS
Jardins de Santa Clotilde. 20 h. 
(CAT)

DIA 13
FESTA DEL CARRER DEL CARME

CONCERT BANDA MUSICAL 
ANGLESA. Plaça de la Vila. 19 h.

SARDANES: COBLA MEDITER-
RÀNIA. Plaça de la Vila 22 h.

TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9 -14 h

DIA 14
VISITA GUIADA RECORDS DEL 
MEU AVI. Cementiri. 21 h. 

DIA 15
CONCERT BANDA ANGLESA
Plaça de la Vila. 18 h.

FESTIVAL CAMPAMENTS 
TODES. Roca d’en Maig. 20 h.

DIA 16
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. 
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)

FESTIVAL RUS DE BALLET 
CLÀSSIC. Plaça de la Vila. 19 h.

DIA 17
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. 
Preu: 4/2 €. Taller infantil (GB)

CONCERT SWING AND MORE
Biblioteca Municipal. 20.30 h.

DEL 18 AL 26
FESTA MAJOR DE SANTA 
CRISTINA 

DIA 18
CONCERT DE GUITARRA 
ESPANYOLA. Església Sant 
Romà. 21 h. Preu: 10 €

DEL 19 AL 21
FESTES DE MAS BAELL-CAN
CARBÓ

DIA 27
SARDANES: COBLA FLAMA DE 
FARNERS. Plaça de la Vila. 22 h.

DIA 28
CONCERT BANDA ANGLESA. 
Roca d’en Maig. 19 h.

VISITA GUIADA RECORDS DEL 
MEU AVI. Cementiri. 21 h.

FORMY BAND CONCERT JAZZ
Plaça de la Vila. 19 h.

FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. 
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)

27è CONCERT DE SANTA 
MARTA. Ermita de Santa 
Cristina. 20 h

DIA 30
TEATRE: MARIDOS 
COMPARTIDOS. Hotel Evenia 
Olympic Congres Center. 20 h.

TEATRE: YEORBAYU
Plaça Pere Torrent. 21 h.

DIA 31
FEM UN JOC DE PESCA
Museu del Mar. 18 h. 
Preu: 4/2 €. Taller infantil (FR)
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FESTIVALS

PINEDA DE MAR
FESTIVAL DE CURTMETRATGES 
a Pineda de Mar, a l’Auditori i 
plaça Espanya. De l’1 al 6

XXVII EDICIÓ DEL FESTIVAL 
PSYCHOBILLY. Platja dels Pins.
Del 2 al 9.

DIA 3
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN 
AIGÜES OBERTES. Via Brava de 
Calella, a la platja de Garbí, 16 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Còmic 
s’escriu amb C de Ciència. A 
partir de 10 anys. A càrrec de 
Biomiics. Biblioteca Vall d’Alfatà, 
18.30 h.

PINEDA DE MAR
CURS CANVIEM DE 
CREIXEMENT PERSONAL. 
Local Canviem, 19.30 h.

TORDERA
FESTIVAL MULTIPOLAR 2019: 
‘Sí, però no exactament’. Sandra 
Rossi. Biblioteca, 21.30 h.

DIA 4
CALELLA
XERRADA PER A FAMILIARS DE 
PERSONES AMB ALZHEIMER 
I ALTRES DEMÈNCIES: FEM 
MEMÒRIA. Sala de Juntes de 
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.

PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA. Centre Cívic 
Poblenou. A partir de les 16 h.

DIA 5
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA 
MAINADA, amb l’espectacle 
de música, ball, màgia i clown: 
‘Ballem’, passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h.

XV OPEN D’HANDBOL PLATJA 
CIUTAT DE CALELLA. Platja de 
Garbí, 17 h.

ACTUACIÓ DELS GIMNASTES 
VIBORG JUNIOR HOLD
Procedents de Dinamarca, plaça 
de l’Església, 18 h.

CONCERT COR IOLIS, CORAL 
DE LA FACULTAT DE FÍSICA DE 
LA UB
Pati de la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça. 21 h.

ÒPERA: MADAMA BUTTERFLY, 
Sala Mozart, 21.30 h.

DIA 6
CALELLA
XV OPEN D’HANDBOL PLATJA 
CIUTAT DE CALELLA
Platja de Garbí, 9 h.

REVETLLA POPULAR 
DE LA PENYA SOLERA 
BARCELONISTA
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

NIT ORIENTAL
Plaça de l’Església, 21 h.

PINEDA DE MAR
ZUMBA GOLD, per a majors de 
50 anys. Local Canviem, 10 h.

FESTIVAL DE PLAYBACK
Casal d’Avis de Poblenou, 17 h.

DIA 7
CALELLA
XV OPEN D’HANDBOL PLATJA 
CIUTAT DE CALELLA
Platja de Garbí, 9 h.

ÒPERA: MADAMA BUTTERFLY, 
Sala Mozart, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. 
Passeig de Manuel Puigvert, 
19.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: PASSEJAR ÉS VIURE 
Local Canviem, 11 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla Bisbal Jove. Plaça de les 
Mèlies, 19.30 h.

DIA 8
PINEDA DE MAR
TALLER FAMILIAR DE 
GLOBOFLÈXIA
Cantonada c. Pirineus amb 
c.Diputació, 17.30 h.

DIA 9
CALELLA
TALLER DE CUINA: De còctels 
sense alcohol i paninis variats. 
Cuina de Can Gallart, 18 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: La gran 
estampada. De 5 a 11 anys. A 
càrrec de Catàrtic. Biblioteca Vall 
d’Alfatà, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: Posa’t en forma a l’estiu: 
Txi Kung/Tai txi. Cantonada c. 
Pirineus amb c.Diputació, 18 h.

DIA 10
CALELLA
CURS: NATACIÓ GUIADA PER 
CALELLA. Via Brava de Calella a 
la Platja de Garbí, 16 h.

ACTUACIÓ DELS GIMNASTES 
VIBORG JUNIOR HOLD, 
procedents de Dinamarca, plaça 
de l’Església, 19 h.

CONCERT DE GUITARRA a 
càrrec de la JOG i alumnes de 
l’Estudi de guitarra i musical. Pati 
de la Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 20 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: TREU EL TEU ART, 
pinta un quadre. Centre Cívic 
Poblenou, 18 h.

MASTERCLASS: Somos una obra 
de arte. Local Canviem, 19.30 h.

TORDERA
FESTIVAL MULTIPOLAR:
‘Espais escrits’, amb Gemma 
Sangerman. Biblioteca, 21.30 h.

DIA 11
CALELLA
FESTIVAL CULTURA VIVA
Paella popular i música reggae. 
Passeig de Manuel Puigvert, 12 h. 
A partir de les 18 h, concerts.

TARDES DE TERTÚLIA
Amb el comentari d’Un fill, 
d’Alejandro Palomas. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 18 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
NO TE VAYAS amb la presència 
de M. José Calderón, autora. 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça. 18 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de l’Ajuntament, 22 h.

PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

XERRADA: I ARA QUE? Amb en 
Vicent Partal. Auditori, 19.30 h.

DIA 12
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA 
MAINADA, passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h.

XERRADA AMB LA 
PARTICIPACIÓ DE MARCEL 
MAURI (vicepresident 
d’Òmnium Cultural), plaça de 
l’Església, 20 h.

BOTIFARRADA POPULAR, pg. 
de Manuel Puigvert, 20 h.

CONTES PER ADULTS: Terra 
a la maleta. Passeig de Manuel 
Puigvert, 20 h.

CONCERT SERRATIANS 
Homenatge a Joan Manuel 
Serrat. Al Far, 22 h.

PINEDA DE MAR
STORYTIME. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

DIA 13
CALELLA
NATACIÓ GUIADA. Via Brava de 
Calella, 9.30 h.

SNORKELLING GUIADA. Via 
Brava de Calella, 12.30 h.

CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

PINEDA DE MAR
CAMPIONAT DE PETANCA 
FEMENÍ. Camp de petanca, 9 h.

LA PETITA D’ESTIU: BUFF. Pati 
de Can Comas, 19 h.

DIA 14
CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. 
Passeig de Manuel Puigvert, 
19.30 h.

PINEDA DE MAR
IV EDICIÓ DE LA FESTA DE 
L’ESTIU. Passeig de Mar, d’11 
a 18 h, amb rocòdrom, inflable 
aquàtic, piscina amb barques, 
exhibició urban dance, taller de 
bombolles i festa de l’escuma.

MUSICAL: CHICAGO
Sala Gran del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla La Flama de Farners, plaça 
de les Mèlies, 19.30 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fem bosses 
reciclades, de la Poesia Estesa. 
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
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TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.

DIA 16
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL 
TELFORD PRIORY SCHOOL. 
Plaça de l’Església, 18 h.

CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ 
DE LES PRIMERES OLÍMPIADES 
DE LA GENT GRAN DE CALELLA
Al Far, 20 h.

INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN 
AIGÜES OBERTES
Via Brava de Calella, 16 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA
Pintem amb la música. De 6 a 
11 anys. A càrrec de Catàrtic. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
POSA’T EN FORMA A L’ESTIU: 
Afrodance. Cantonada c. Pirineus 
amb c. Diputació, 18 h.

TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.

DIA 17
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Makey 
makey, robòtica. A partir de 9 
anys. A càrrec de Tangencial. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
TALLER: TREU EL TEU ART, 
PINTA UN QUADRE (TALLER 
INFANTIL). Centre Cívic 
Poblenou, 18 h.

TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.

FESTIVAL MULTIPOLAR
¿En tu casa o en la mía? 
Biblioteca, 21.30 h.

DIA 18
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA 
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.

XERRADA PER A FAMILIARS DE 
PERSONES AMB ALZHEIMER I 
ALTRES DEMÈNCIES
Associació de familiars de 
l’alzheimer del Maresme.

AUDICIÓ DE SARDANES
Plaça de l’Ajuntament, 22 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA. Ciutat 
imaginada, de 3 a 6 anys. A càrrec 
d’Experimentem l’art. 18.30 h.

PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

TALLER CREATIU
Fem bosses reciclades. Biblioteca 
Serra i Moret, 18 h.

TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.

DIA 19
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA 
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.

ACTUACIÓ PER A LA 
MAINADA
El peix irisat. Passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h.

ACTUACIÓ DEL GRUP 
MUSICAL LIVERPOOL COLLEGE
Plaça de l’Església, 18 h.

SESSIÓ DE CONTES INFANTILS 
Cagafulles, el follet rondinaire. 
Pati de la Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça, 19 h.

CONCERT SPIRALA. Al Far, 22 h.

PINEDA DE MAR
LABORATORI DE LECTURA: Els 

avis. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.

ENTREGA DE PREMIS DEL 
CONCURS D’INSTAGRAM
Cantonada c. Pirineus amb 
c.Diputació, 18 h.

TALLER LOS 4 ACUERDOS
Local Canviem, 20 h.

TORDERA
SESSIÓ D’ESCAPE ROOM
Casal de Joves, 16 h.

DIA 20
CALELLA
PRIMERES OLIMPÍADES DE LA 
GENT GRAN DE CALELLA
Passeig de Manuel Puigvert, 8 h.

NATACIÓ GUIADA
Via Brava de Calella, 8.30 h.

VOLEY FAMILY 2019. 
Instal·lacions de vòlei platja de la 
Platja Gran, 10 h.

CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

REVETLLA DE SANT JAUME
Passeig de Manuel Puigvert, 21 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 22 h.

PINEDA DE MAR
V TROFEU DE PATINATGE 
ARTÍSTIC VILA DE PINEDA DE 
MAR. Pavelló Nino Buscató, a 
partir de les 9 h.

MUSICAL
Chicago. Sala Gran del CCR, 19 h.

DIA 21
CALELLA
CERIMÒNIA DE CLOENDA 
DE LES 1ES OLIMPÍADES DE 
LA GENT GRAN DE CALELLA, 
Passeig de Manuel Puigvert, 12 h.

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 
QUIM BOTEY. Passió per la 
fotografia. Sala d’Exposicions de 
l’Ajuntament Vell, 12 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Pg. de 
Manuel Puigvert, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
V TROFEU DE PATINATGE 
ARTÍSTIC VILA DE PINEDA DE 
MAR. Pavelló Nino Buscató, a 
partir de les 9 h.

MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES
Cobla La Principal de Cassà, plaça 
de les Mèlies, 19.30 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
ESPECTACLE DE MÀGIA
El gran Manualini. A cantonada 
c.Pirineus amb c.Diputació, 18 h.

DIA 23
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP DE 
GIMNASTES DANESOS 
HOLSTEBRO
Plaça de l’Església, 17.30 h.

RUA INFANTIL
Riera Capaspre, 10.30 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: Fusters 
xics, fotografia refrescant. De 5 
a 11 anys. A càrrec de Can Xic. 
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
ESPECTACLE: Temps de llum, art 
per a nadons. Auditori, 18 h

DIA 24
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN 
AIGÜES OBERTES
Via Brava de Calella, 16 h.

SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: 
Escornabots. A partir de 9 anys. 
A càrrec de Tangencial. Biblioteca 
Vall d’Alfatà, 18.30 h.

FESTIVAL MULTIPOLAR:
‘Toni Subirana, 30 anys de 
cançons’. Biblioteca, 21.30 h.

DIA 25
CALELLA
BOTIFARRADA a preus 
populars. Passeig de Manuel 
Puigvert, 20 h.

PINEDA DE MAR
JOCS DE TAULA
Centre Cívic Poblenou, 16 h.

DIA 26
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA 
MAINADA. Passeig de Manuel 
Puigvert, 17 h.

CONTES PER A ADULTS: 
Cuentos del Japón. Pati de la 
Biblioteca Can Salvador de la 
Plaça, 20.30 h.

25es HAVANERES DE PEQUÍN 
amb els grups Els Cremats i Peix 
Fregit, Riera Capaspre, 21.30 h.

NOVENA SIMFONIA DE L. V. 
BEETHOVEN, al pati de l’Os, 22 h.

PINEDA DE MAR
FESTA DE L’ESCUMA. 
Cantonada c.Pirineus amb 
c.Diputació, 18 h.

CENAFÒRUM
Local Canviem, 20 h.

DIA 27
CALELLA
SNORKELLING GUIAT
Via Brava, 12.30 h.

CURS DE SARDANES
Passeig de Manuel Puigvert, 18 h.

PINEDA DE MAR
CAMPIONAT DE PETANCA 
MASCULÍ. Camp de Petanca, 9 h.

CURS INTENSIU DE 
COMUNICACIÓ LLENGUATGE 
NO VERBAL I ORATÒRIA
Local Canviem, 10 h.

REVETLLA al costat del camp de 
futbol.

MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.

LA PETITA D’ESTIU: Contes al 
Terrat. Pati de Can Comas, 19 h.

DIA 28
CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES, pg. de 
Manuel Puigvert, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
MUSICAL
Chicago, Sala Gran del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
Ciutat de Cornellà, plaça de les 
Mèlies, 19.30 h.

DIA 29
CALELLA
ACTUACIÓ DEL GRUP 
MUSICAL BIRD COLLEGE
Plaça de l’Església, 18 h.

PINEDA DE MAR
MASTERCLASS SOBRE 
MÀSCARES DE LLUMINOSITAT 
EN PHOTOSHOP
Espai Sara Llorens. 21 h.

DIA 30
SANTA SUSANNA
TALLER EXPERIMENTA: 
Autòmats. De 5 a 11 anys. A 
càrrec de Catàrtic. Biblioteca Vall 
d’Alfatà, 18.30 h.

DIA 31
CALELLA
INICIACIÓ A LA NATACIÓ EN 
AIGÜES OBERTES
Via Brava a la Platja Garbí, 16 h.
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ECONOMIA LOCAL

Acord Ses Vernes-Grenyal

Me Time Blanes

BNI Selva-Maresme

Climent Polls (Ses Vernes) i Roser Vall·llosada (Grenyal)

Terrassa del Me Time

Logo BNI

BLANES

Les empreses Ses Vernes i 
Grenyal de Blanes han arribat a un 
acord per la comercialització del 
cava Ses Vernes, un cava que des 
del 2010 es fa amb raïm de Blanes 
a la finca de Ses Vernes de la vila 
blanenca. Actualment tenen qua-
tre referències al mercat: Signatu-
ra blanc i rosat i Ses Vernes blanc 
i rosat.

Grenyal, l’Aula Gastronòmi-
ca de la Costa Brava Sud, és una 
iniciativa d’en Germán Larrá i la 
Roser Vall·llosada (diplomats en 
Turisme) que ofereix tota mena de 
serveis relacionats amb la gastro-
nomia amb productes de màxima 
qualitat i proximitat.  yy

BLANES

El restaurant Me Time ha 
obert les portes recentment a la 
carretera de Malgrat, 7 de Blanes.

En la seva carta trobem men-
jar saludable amb productes de 
km. 0, carns ecològiques, opcions 
veganes i sense gluten.

Un establiment que ofereix la 
possibilitat d’esmorzar, berenar o 
sopar. Tenen menú al migdia.

Té una àmplia terrassa on gau-
dir d’aquests dies d’estiu i la seva 
decoració interior és molt moder-
na i actual. 

Més informació al telèfon: 
633 32 32 81. yy

SELVA - MARESME

Una quarantena d’empresaris 
de la Selva marítima i l’Alt Ma-
resme participen en l'organització 
internacional BNI de networking, 
‘qui dona també rep’.

Empresaris de diversos sectors 
van muntar una seu a Lloret de 
Mar, una altra a Pineda de Mar i 
posteriorment es van fusionar. Es 
passen contactes i informació sen-
se cap tipus de comissió amb l’ob-
jectiu de que cada negoci tingui 
més referències i augmenti el seu 
volum de feina. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

Juliol

De 9.30 a 22.00 h  -  De 22.00 a 9.30

Juliol

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

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

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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 BAR SAN ANTONIO
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

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

E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES

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 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 Borrell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
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 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 ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656
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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 9.45 10.45 11.37 12.37 15.44

16.44 17.37 18.42 19.44 22.13 -

FESTIUS (Directes) 8.45 14.44 20.45

 GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

FEINERS (totes les parades)

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45

12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30

20.00 20.30 22.00 - - - -

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15

18.00 19.15 20.15 21.15 22.15 00.15 -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.00 6.45 8.00 9.15 9.30

13.15 14.15 15.45 17.00 19.00 21.30 -

 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 -

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA

2.30 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8.45 9.30

9.45 10.45 11.15 11.30 12.45 14.00 15.00 16.00

17.00 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

7.45 8.45 9.45 10.00 11.00 11.45 12.00 12.45

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15

20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45 00.25 -

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

FEINERS

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 -

DISSABTES FEINERS 13.15 19.00 -

FESTIUS

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

6.45 9.15 9.30 10.00 14.30 17.00 19.00

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 21.00 22.00 23.00

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 21.15 cada 15 min 22.15 23.15 00.15

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min 22.15 23.15 00.15

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR

FEINERS 7.00 - 21.45 cada 15 min 22.45 23.45 -

FESTIUS 7.00 - 21.40 cada 20 min 22.45 23.45 -
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ENTREVISTA A ALBERT I DAVID ARRIBAS (ARTISTES DEL MÓN DEL CINEMA, LA PINTURA, L’ESCULTURA I LA MÚSICA)

“Ens agrada treballar junts en el cinema i 
compartir experiències”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Aquests dos germans, l’Albert  
(Blanes, 1981) i en David Arribas 
(Blanes, 1977) estan estretament 
vinculats al món de l’art. L’Albert 
és director d’art en cinema, pro-
fessor de direcció artística i, para-
l·lelament, es dedica a la pintura 
i l’escultura. Per la seva banda, en 
David és director de càsting, actor 
i cantautor. El darrer treball cine-
matogràfic en el que han treballat 
conjuntament és la pel·lícula La 
dona il·legal, del director Ramon 
Térmens, una coproducció inter-
nacional de les productores Se-
garra Films (Barcelona) i Mimesis 
Film (Txèquia), amb la participa-
ció de TV3, que s’estrenarà l’any 
vinent. És un llargmetratge de 
denúncia social sobre immigració 
basat en fets reals, que s’ha filmat 
-entre d’altres escenaris- a la presó 
Model de Barcelona i també a Llei-
da. A La dona il·legal, l’Albert és el 
director d’art i en David el director 
de càsting.

Com treballa un director d’art 
en una presó?
ALBERT ARRIBAS: Vam recons-
truir un Centre d’Internament 
d’Estrangers (CIE) en l’espai de 
la presó Model de Barcelona, que 
actualment només està d’exposi-
ció. Com a director d’art, a partir 
de la interpretació del guió, dis-
senyo i dirigeixo estèticament els 
espais. Creo l'equip i treballo con-
juntament amb la resta de depar-
taments, principalment amb el 
director de fotografia, per crear el 
món que el director vol expressar. 
He treballat deu setmanes amb la 
preproducció i sis amb el rodatge. 

Quina ha estat la part més difícil 
del rodatge?
A. A.: No hi ha hagut cap part 
fàcil! Vam rodar una setmana a 
Barcelona, tres a Lleida i dues 
més a Barcelona, i això comporta 
una logística complicada. És difí-
cil arribar a un equilibri entre el 
temps, el pressupost i el nombre 
d'efectius per a cada decorat...
Sempre hi ha imprevistos que ho 

compliquen. Finalment, malgrat 
la dificultat, gràcies a l'efectivitat 
i experiència de l'equip, crec que 
el resultat és molt bo.

Com va ser el procés de càsting 
de La dona il·legal?
DAVID ARRIBAS: Es va portar 
a terme de forma intensa i meti-
culosa al llarg de tres mesos pre-
vis al rodatge, amb diversos càs-
tings a Barcelona i Lleida. Va ser 
tot un repte degut a les exigències 
del guió, ja que requeria trobar 
perfils amb característiques molt 
concretes. En el repartiment prin-
cipal hi ha: Daniel Faraldo, Isak 
Férriz, Gorka Lasaosa, Klaudia 
Dudovà, Adeline Flaun, Yolanda 
Sey, Raquel Camón, Montse Ger-
mán, Boris Ruiz i Àngels Bassas.

En quins altres projectes heu 
treballat conjuntament?
D. A.: A la sèrie de TV3 La ratja-
da, a la pel·lícula guanyadora de 
vuit premis Catalunya über alles, 
al narcothriller internacional The 
evil that men do i, properament, 
en el thriller de suspens i acció 
sobre la màfia xinesa Societat ne-
gra, de Ramon Térmens, basada 
en el llibre de l’escriptor Andreu 
Martín.

Què és el que més us agrada de 
treballar plegats? 
D. A.: Rodar una pel·lícula és 
com una aventura, una experi-
ència que et porta a una sèrie de 
vivències irrepetibles i és una sort 
poder compartir-les amb el meu 
germà. Em sento orgullós que 
tots dos ocupem dels càrrecs més 
rellevants d’una producció cine-
matogràfica.

A. A.: És una bona companyia, 
tenim molt bona relació i ens 
agrada coincidir en el màxim de 
projectes possibles. Sempre ho fa 
més divertit. És important estar 
junts en ambients d’estrès elevat. 
Quan ens trobem, com que estem 
en departaments diferents, co-
mentem les anècdotes.

L’Albert també imparteix classes 
de direcció artística a l’Escola 
Plató de cinema de l’Hospita-
let. Els alumnes arriben ja amb 
la idea de què volen treballar en 
un futur?
A. A.: Al principi tenen el món 
del cinema força idealitzat i en 
moltes ocasions no han tingut 
accés a pel·lícules cinematogrà-
ficament interessants. Procurem 
formar-los amb exemples dels 

grans directors, en el meu cas 
dissenyadors de producció i di-
rectors d'art. Hi ha molt treball 
pràctic i és molt interessant veure 
la seva evolució. En la darrera pel-
lícula he portat alguns alumnes a 
realitzar les pràctiques de l'escola 
i ha estat una experiència molt 
positiva.

Amb la pintura i l’escultura ha 
guanyat diversos premis. De 
quin se sent més orgullós?
A. A.: Potser d’haver estat selecci-
onat per realitzar l’escultura amb 
motiu de la inauguració del Mo-
bile World Congress del 2016, que 
va impulsar la Fundació Arranz 
Bravo. En el meu cas, la pintura 
i el cinema es complementen i es 
retroalimenten. Quan acabo un 
rodatge continuo el meu treball 
pictòric. Si no fos per la pintura, 
no hauria arribat al cinema i la 
forta experiència vital del cinema 
alimenta el meu treball pictòric. 
El llenguatge pictòric m'ha por-
tat a l'escultura, d'aquí l'escultura 
pictòrica.

L’altra faceta d’en David és la 
música. Quin és el seu estil?
D. A.: La música neix a partir d’un 
simbolisme de visions personals, 

que expresso a través de lletres 
metafòriques, poètiques, en mo-
ments salvatges, acompanyat d’un 
so reverberant, profund i místic. 
Busco produir un efecte hipnòtic i 
psicodèlic que connecti l’oient “als 
mil mons” o a un estat mental de 
percepció il·limitada. He compost 
10 cançons que toco amb la gui-
tarra i canto, i estic valorant amb 
calma on i amb qui enregistrar, 
de la millor forma aquest resultat 
creatiu de quatre anys.

Us agrada viatjar? 
A. A.: M'agrada molt viatjar, 
Curiosament les grans ciutats 
m’atrauen, especialment Nova 
York i Bangkok. També m’agrada 
molt Sud-Amèrica, on he passat 
alguna temporada.

D. A.: Viatjar és necessari per 
evolucionar ulteriorment de 
forma espiritual i psíquica. No 
imagino viure sense fer-ho. Per 
a mi seria sinònim de morir en 
vida. Recentment he estat a Cuba, 
Cambodja, Tailàndia i, d’aquí a 
unes setmanes, torno a Califòr-
nia, on conservo records entra-
nyables i bojos d’una etapa molt 
important viscuda allà vinculada 
al món de l’skateboard.

Quin és el proper projecte labo-
ral que tirareu endavant?
A. A.: Estic preparant la direcció 
d’art de la pel·lícula Fred, de San-
ti Trullenque, en el context de la 
Segona Guerra Mundial, que es 
rodarà a Andorra i de la pel·lí-
cula Las trompetas de Jericó, de 
Carlos Atanes. I he començat a 
treballar, amb en Manel Domín-
guez en un projecte d'entrevistes 
sobre el cinema i la pintura ano-
menat Ars Magna.

D. A.: Com a director de càsting 
estic treballant al thriller Societat 
negra. Com a actor estic fent pro-
ves per a un personatge rellevant 
d’un llargmetratge. Si surt bé, po-
dria generar un punt d’inflexió 
important en la meva trajectòria. yy
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