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Santa 
Cristina

Moment de trencar les almorratxes. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha celebrat la jor-
nada central de la seva Festa 
Major el 24 de juliol amb la pro-
cessó marítima a Santa Cristina 
i el Ball de Plaça o Dansa de ses 
Almorratxes. Els actes van co-
mençar el 13 de juliol i van aca-
bar el dia 26, diada de Sant Elm, 
amb el tradicional castell de focs 
artificials. Pàg.  6

CULTURA - Pàg. 22

PROPOSTES 
MUSICALS

ESPORTS - Pàg. 23

ÀREA DE LA 
RAQUETA
Lloret de Mar inverteix 969.000 eu-
ros per posar en marxa 6 pistes de 
pàdel, 3 de tennis de terra batuda i 
una de multiesportiva sintètica.

Aquest mes d’agost se celebra 
una nova edició de les Nits de 
Marimurtra de Blanes i Música a 
Santa Cristina de Lloret de Mar.

Camí dels 50 anys

Pirotècnia Valenciana. Foto Cesc Casals

El Concurs Internacional de Focs Artificials de la Costa Brava de 
Blanes arribarà l’any vinent als 50 anys. Coincidint amb la Festa Ma-
jor de Santa Anna, ja es va donar el tret de sortida a una celebració 
que inclourà, entre molts altres actes, un Congrés de Pirotècnies. 
Aquest any s’ha imposat la Pirotècnia Valenciana en una edició mar-
cada per la pluja que va caure el dissabte dia 27 i que va perjudicar 
greument l’espectacle previst i va reduir notablement el nombre de 
visitants que s’esperava. Més informació a la pàgina 8.

Atrapats!

Obres i cues en ple juliol. Foto Joan Ferrer

Les comunicacions per carretera 
entre la Costa Brava sud i l’Alt Ma-
resme fa molts anys que són com-
plicades per manca d’inversions. 
Les cues són habituals a la carrete-
ra de Tordera i a la de Blanes a Llo-
ret. En aquests moments el projec-
te d’ampliació de la C-32 està per 
segona vegada en mans dels jut-
ges. Per si no hi havia prou col·lap-
ses, les obres de la rotonda de Ca 
la Guidó de Blanes es van allargar 
fins el 19 de juliol. Pàgs. 4 i 5.

EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’editorial

Platja central de Lloret a principis de juliol. Foto M.A. Comas

COMARQUES DE GIRONA

Segons les dades obtingudes a 
través de la plataforma de gestió 
d’informació d’allotjaments turístics 
locals Tourism Data System, el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava Gi-
rona de la Diputació de Girona ha 
registrat un increment del 2,01 % en 
les estades dels turistes a la demar-
cació de Girona al llarg dels primers 
sis mesos de l’any, amb un total 
de 9.730.851 pernoctacions. Con-
cretament, a la Costa Brava s’ha 
detectat un increment de l’1,8 %, 
amb un total de 8.686.685 estades, 
i al Pirineu de Girona el nombre 
d’estades ha estat d’1.044.166, la 
qual cosa suposa un increment del 
3,27 % respecte de l’any 2018.

A la Costa Brava, durant els 
mesos de gener i febrer es van re-

gistrar uns nivells d’ocupació tu-
rística pròxims a les 200.000 per-
noctacions, amb una tendència 
de creixement que va arribar a la 
xifra d’1.558.013 la segona setma-
na de juny. El perfil del viatger que 
visita la Costa Brava és el següent: 
prové dels principals mercats emis-
sors per a la destinació, amb un 
predomini del turista català i de la 
resta de l’Estat (4.137.170 estades), 
seguit del francès (1.760.600 esta-
des) i del de la regió del Benelux 
(837.466 estades).

Jaume Dulsat, com a vicepresi-
dent del Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, ha manifestat que «la 
Costa Brava i el Pirineu de Girona 
són dues destinacions amb una 
oferta turística variada i de quali-
tat, que convida el turista a visitar 
la destinació en qualsevol època de 
l’any». També ha destacat que «les 
xifres demostren els esforços del 
conjunt del sector turístic gironí 
per desestacionalitzar el turisme 
i el treball constant per mantenir 
l’ocupació turística a un bon nivell, 
apostant per la qualitat i no per la 
quantitat, ja que aquesta és l’úni-
ca manera viable d’incrementar la 
despesa dels turistes i mantenir un 
volum de visitants sostenible». yy
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Autopista a Lloret de Mar

Per segona vegada el TSJC ha aturat les obres per construir l’accés a 
Lloret de Mar de l’autopista C-32.

El Tribunal ha desestimat les raons de fons de l’oposició al projecte. 

No dona la raó als demandants en els seus arguments però mana 
la suspensió perquè el projecte té un defecte de forma. El projec-
te no s’havia adaptat al recent canvi de la Llei sobre Estudis d’Im-
pacte Ambiental. 

Mentrestant Lloret de Mar pateix la lentitud de l’accés sud i la po-
blació de Blanes suporta la sobrecàrrega de trànsit que provoca 
la sortida de l’autopista a la modesta carretera GI 600, bloquejant 
cada dia el seu sistema viari. Les rotondes blanenques dels Focs i la 
del Mc Donalds resulten una tortura diària. 

S'ha de posar un zero als redactors del projecte que per segona ve-
gada ensopeguen amb la mateixa pedra d'una imperfecció de l’Es-
tudi d’Impacte Ambiental. El preu del seu error és una nova de-
mora en l’execució d'un projecte essencial que defensen tant la 
Generalitat com l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Crida l’atenció que l'Ajuntament de Blanes faci costat al front opo-
sitor. Que també demani estudi d'alternatives sembla interessant 
per millorar la connexió Blanes-Lloret de Mar. Tot i així, sembla 
atrevit oposar-se a l'accés directe de Lloret a l'autopista. yy

«A la Costa Brava, 
l’increment ha estat de 

l’1,8% i al Pirineu del 3,27»

«La major ocupació de la 
Costa Brava és de juny a 

setembre»

Creix l'ocupació els primers sis 
mesos de l'any
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Macip amb la Font Gòtica. Foto Josep Salip

“L’envelliment és com una malaltia i, per tant, 
es pot curar”

MARC VENTURA - BLANES

Salvador Macip i Maresma 
(Blanes, 18 de desembre de 1970) 
és una persona amb un ampli cur-
rículum: doctorat en Genètica 

Molecular i Fisiologia Humana, 
dirigeix un equip d’investigació 
en la Universitat de Leicester per, 
entre d’altres coses, trobar soluci-
ons en la lluita contra el càncer i 

l’envelliment. A més, té una activi-
tat literària molt notòria. Compta 
amb més de 30 publicacions de 
tota mena i un recull de premis de 
tot tipus. Ara ha tornat a la seva 
estimada Blanes per ser pregoner 
de les festes de Santa Anna 2019. 

Amb tot el que fa i el que ha 
fet, d’on treu el temps?

(Riu). És el meu secret, no l’ex-
plicaré. (Riem). La veritat és que 
m’agrada fer moltes coses, soc una 
persona molt activa i l’únic truc és 
fer el que t’apassioni. M’encanta el 
que faig al laboratori, però quan 
arribo a casa també m’encanta es-
criure i comunicar.

Quines investigacions està 
duent a terme a Leicester?

Treballo per entendre el càn-
cer i per què passa de cara a tro-
bar millors tractaments. A més, 
investiguem sobre l’envelliment a 
nivell cel·lular. Una hipòtesi és que 
l’envelliment és com una malaltia i 
que, per tant, es pot curar. Només 
hem d’entendre per què envellim i 
què podem fer per curar-ho, de la 

mateixa manera que amb el càncer. 

Es podrà allargar, doncs, el 
nivell de qualitat de vida? 

Portem molts avenços en els 
dos temes, però encara queda 
molt per fer. L’objectiu és, al cap i 
a la fi, tenir més salut el màxim de 
temps possible i que es pugui apli-
car quan abans millor als pacients.   

Passem al tema literari. A 
què es deu la gran varietat de pu-
blicacions que ha fet?

Com a autor, reflecteixo el meu 
interès com a lector, ja que llegeixo 
de tot; des de contes il·lustrats per 
a nens fins a llibres juvenils, llibres 
reflexius, etc. Llavors, depèn del 
moment, llegeixo una cosa o una 
altra i, escric una cosa o una altra. 
El que penso quan escric és: què 
em ve de gust fer ara? Divulgació 
científica, quelcom més personal, 
un llibre per a nens... 

Actualment està escrivint al-
gun llibre?

Molts. Sempre m’agrada treba-
llar amb diversos projectes a la ve-

gada, tant en l’àmbit científic com 
el literari. Estic fent una novel·la 
per a adults, he acabat fa poc un 
àlbum il·lustrat i estic acabant un 
llibre de divulgació.

Què ha significat per vostè 
ser pregoner de Blanes?

Ha sigut un honor i una satis-
facció enorme. També una gran 
responsabilitat. Porto 20 anys 
vivint fora del país, però Blanes 
sempre la porto al cor i, per a mi, 
que els blanencs em demanessin 
dir unes paraules a la Festa Major 
va ser un regal. 

Ha fet un pregó molt blanenc 
i mediterrani.

(Riem). Sí. La idea era posar 
la mar com a principal objectiu 
del discurs. Vam voler lligar l’ex-
periència de Blanes com a poble 
mediterrani amb escriptors i es-
cenificacions de grups de teatre 
blanencs i relacionar-lo al meu 
discurs, que va anar lligat amb el 
teixit cultural del poble i tot el que 
representa Blanes. yy

Entrevista a Salvador Macip: metge, investigador, escriptor i pregoner de Blanes 2019
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Enfrontats pel nou vial que ha d’unir la C-32 
amb Lloret de Mar

BLANES - LLORET DE MAR

La millora de les comunicaci-
ons entre el Maresme i la Selva ha 
viscut aquestes darreres setmanes 
diversos capítols. 

DECISIÓ JUDICIAL
El Tribunal Superior de Justí-

cia de Catalunya (TSJC) fa aturar 
les obres de perllongament de l'au-
topista C-32 entre Blanes i Lloret 
de Mar. La interlocutòria emesa 
per l'alt tribunal posa el focus en 
el nou estudi d'impacte ambiental 
que va permetre començar els tre-
balls previs sobre terreny amb ta-
les d'arbres al paratge del Vilar i en 
altres zones. El TSJC estima par-
cialment les demandes dels ecolo-
gistes i conclou que aquest estudi 
ambiental, que avala el traçat es-
collit pel Departament de Terri-
tori, té deficiències. Entre d'altres, 
perquè no s'ajusta a allò que mar-
ca la Llei del Canvi Climàtic. Per 
això, el TSJC suspèn cautelarment 
"l'executivitat" d'aquests tràmits 
administratius. 

Aquesta és la segona vegada que 
el TSJC atura el projecte d'amplia-
ció de la C-32 entre Blanes i Lloret 
de Mar. La primera, va acabar amb 
una ordre de suspensió cautelar de 
les obres ara fa dos anys, després 
que la plataforma Aturem la C-32 
hi presentés un recurs.

Davant de la impossibilitat de 
seguir endavant amb el projecte, 
el Departament va optar per ini-
ciar els tràmits d'un projecte nou. 
Davant d'això, l'entitat va recórrer 
aquest nou projecte presentant 
un recurs en contra de l'informe 
d'impacte ambiental.

MOCIÓ AL PARLAMENT
El Parlament ha rebutjat atu-

rar la prolongació de la C-32 en-
tre Blanes i Lloret "en un context 
d'emergència climàtica". Els co-
muns i la CUP s'han quedat sols 

demanant que s'aturi aquesta in-
fraestructura mentre que la resta 
de grups parlamentaris hi han 
votat en contra. Es tracta d'un 
punt d'una moció presentada pels 
comuns sobre emergència climà-
tica que s'ha rebutjat coincidit 
amb l'ordre del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
d'aturar el perllongament de l'au-
topista del Maresme. La cambra 
catalana sí que ha aprovat altres 
punts del text entre els quals ins-
ta l'executiu català a preparar la 
II Cimera Catalana del Canvi Cli-
màtic i fer "les accions necessàri-
es" davant el Govern espanyol per 
acordar un pla de tancament de 
les centrals nuclears el 2027.

ATUREM LA C-32 DEMANA 
ABANDONAR EL PROJECTE

El portaveu de la Plataforma 
Aturem la C-32, Joan Mora, recla-
ma al Govern que desisteixi d'una 
vegada per totes del perllongament 
d'aquesta autopista entre Blanes 
i Lloret després que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) hagi ordenat aturar el nou 
tram. En roda de premsa des del 

Parlament, Mora ha recordat que 
és la segona vegada que els tribu-
nals decideixen aturar el projecte. 
El portaveu de la plataforma ha 
denunciat la "doble moral" del Go-
vern, ja que segons ha dit, per una 
banda aprova lleis com la del canvi 
climàtic i per altra banda impulsa 
projectes tan "nocius" com aquest. 
Així mateix, ha assenyalat que 
darrere el projecte del Govern hi 
ha "molts interessos" i ho ha rela-
cionat amb el conveni amb Abertis 
per gestionar els peatges de l'auto-
pista del Maresme.

RECURS DEL GOVERN
La Generalitat recorrerà la de-

cisió del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) d'aturar 
les obres de perllongament de la 
C-32 entre Blanes i Lloret. Així ho 
ha assegurat el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià Calvet: 
"Respondrem perquè creiem que 
el projecte sí inclou tot el que ne-
cessitem justificar en la legislació 
climàtica i ambiental". Calvet ha 
afirmat que es tracta d'una obra 
"important" que donarà servei als 
veïns de Blanes i Lloret però tam-
bé a tots aquells que s'hi desplacin 
cap a aquestes dues localitats. A 
més, ha apuntat que serà utilitza-
da per "transport públic i vehicles 
eficients". "Com a infraestructura 

ens fa falta", ha sentenciat. Cal-
vet ha negat que es projecti talar 
60.000 arbres, “es preveu talar-ne 
18.000 i replantar-ne 30.000”

BLANES, EN CONTRA
L’Ajuntament de Blanes ha 

fet una declaració institucional 
contra les obres de prolongació 
de la C-32.

L’alcalde Àngel Canosa i el pri-
mer tinent d’alcalde Jordi Urgell 
han fet pública la declaració, on 
demana a la Generalitat una recti-
ficació que comporti la suspensió 
definitiva de l’obra. L’acte ha comp-
tat amb l’assistència de membres 
de la Plataforma Aturem la C-32 i 
regidors del govern local.

LLORET DE MAR, A FAVOR
L'alcalde de Lloret de Mar, Jau-

me Dulsat manté que l'ampliació 
de la C-32 entre el Maresme i el 
seu municipi és "necessària i vol-
guda" per garantir la mobilitat del 
turisme durant els mesos d'estiu. 
Dulsat ha afirmat que la suspen-
sió cautelar de l'informe d'impac-
te ambiental per part del TSJC ha 

estat "una mala notícia", però ha 
avançat que el Govern creu tenir 
tota la informació necessària per 
poder-la aixecar. En aquest sentit, 
Dulsat s'ha mostrat satisfet que el 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat es mantingui ferm en el 
projecte i que vegi l'autopista "en 
clau de país". L'alcalde ha reafirmat 
que d'aquesta carretera en depenen 
algunes "inversions" al municipi de 
la Costa Brava com ara la construc-
ció de nous hotels i altres projectes.

CAMBRES DE COMERÇ I PA-
TRONALS, SÍ 

Les Cambres de Comerç de 
Girona, Palamós i Sant Feliu de 
Guíxols, Foeg, Fòrum Carlemany 
i Pimec Girona, integrades al 
Grup Impuls per Girona (GIG), 
davant l’aturada de les obres prè-
vies dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, demanen 
al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat que 
respongui als requeriments sobre 
l’Estudi Informatiu i d’Impacte 
Ambiental del perllongament de 
la C-32 i presenti un recurs per 
clarificar els aspectes objecte de 
controvèrsia que permeti continu-
ar la construcció d’aquest projecte 
vital per a la competitivitat de les 
comarques gironines.

CUES
El conseller del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, ha explicat que ja han co-
mençat a aportar "la informació 
que la jutgessa ens ha demanat" per 
aixecar la suspensió cautelar per a 
la prolongació de la C-32. Segons 
Calvet, "la majoria de les dades es-
tan en el projecte constructiu" que 
no era objecte de recurs. A més, ha 
reconegut que "era bastant impos-
sible" que el projecte de la C-32 "re-
collís tot l'esperit" de la Llei contra 
el Canvi Climàtic perquè l'amplia-
ció de la carretera "es va tramitar 
en la part final de la llei". 

Per tant, una estiu més sense 
cap mesura que serveixi per mi-
llorar les comunicacions entre la 
Selva i el Maresme. yy

Canosa, Mora i Urgell. Foto ACNInici de les obres. Foto ACN Una pancarta reivindicativa al costat d'un tronc. Foto ACN

Actual final de la C-32. Foto Arxiu La Marina

«El TSJC ha aturat les 
obres dues vegades a 

petició dels ecologistes»

«Damià Calvet: “Es preveu 
talar 18.000 arbres i 

replantar-ne 30.000”»

«Els comuns i la CUP es 
queden sols reclamant 

que s’aturi l’obra»

Els treballs previs estan aturats per decisió judicial i els embussos es repeteixen un dia sí i un altre també
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Més col·lapsats que mai 

JOAN FERRER - LA CRÒNICA

Un estiu més les comunicaci-
ons per carretera entre la Selva 
i el Maresme no presenten cap 
novetat i els embussos són notí-
cia un dia rera l’altre. Els treballs 
previs per allargar la C-32 amb 
un nou vial fins a Lloret estan 
aturats per ordre judicial, les 
opcions alternatives no s’han ar-
ribat a concretar mai i, per aca-
bar de complicar la situació, s’ha 
continuat treballant en un carril 
tancat a la zona de Ca la Gui-
dó-Mas Carolet, de la carretera 
de Blanes a Tordera fins el dia 19 
de juliol a la tarda.

Tot i que quan es va presen-
tar l’obra de la rotonda i urbanit-
zació de la zona, a finals del mes 
de març, es va dir que “els mesos 
de juliol i agost no es treballaria o 
es ferien feines que no afectessin 
el trànsit”, s’ha estat treballant en 
ple més de juliol al centre del vial 
amb un carril tallat. Per tant, una 
zona de trànsit ja de per si col-
lapsada, ha estat tallada a la cir-
culació en direcció Tordera el cap 
de setmana de tres dies de Sant 
Joan (finals de juny) i dos caps de 
setmana de juliol, sense comptar 

que en ple mes de juliol la gent 
que arriba a la Costa Brava sud 
per anar a la platja és diari.

El projecte l’ha executat l’em-
presa VIALSER (Vialitat i Serveis 
S.L.V.), a qui es va adjudicar per 
un import de 496.490,30 €, des-
prés que es comptava amb un 
pressupost de 687.628,36 €.

La rotonda és una bona notí-
cia per als veïns de Ca la Guidó 
–havia estat reclamada durant 
molts anys i promesa per diver-
sos governs-, que ara podran en-
trar i sortir del barri en vehicle 
amb molta més facilitat i segure-
tat. Les obres, però, han estat un 
martiri durant mesos.

Molts es preguntaven per què, 
per exemple, si les tasques de 
pintat –aquestes no fan ni soroll- 
que es van fer els darrers dies, no 
s’haurien pogut fer de nit. A mol-
tes carreteres de gran volum de 
trànsit, quan hi ha obres es treba-
lla en hores nocturnes. La via al-
ternativa d’anar des de la rotonda 
de Mas Cremat a la dels cinemes, 
ha quedat del tot col·lapsada du-
rant setmanes.

El darrer dia de les obres, un 
veí de la zona, per anar de Ca la 
Guidó a la Ciutat Esportiva a la 
una del migdia, va trigar 15 minuts 
agafant totes les dreceres possibles. 
La distància entre els dos punts no 
arriba a un quilòmetre. I per si no 
n’hi havia prou, el mateix dia hi 
havia dues màquines que neteja-
ven els marges d’herbes a la carre-
tera de Tordera ocupant una part 
del carril. Això, sense comptar els 
problemes que hi ha hagut durant 
totes aquestes darreres setmanes 
per sortir de la rotonda del Focs a 
la carretera d’Accés a la Costa Bra-
va. Era pràcticament una missió 
impossible. Només podies sortir 
amb facilitat el dia que hi havia la 
policia regulant el trànsit.

AL SETEMBRE HI TORNARAN
Com ja s’ha explicat en diver-

ses ocasions, el projecte no és no-
més fer una rotonda per entrar i 
sortir de Ca la Guidó. L’objectiu és 
“racionalitzar i possibilitar la mi-
llor convivència possible entre vi-
anants, ciclistes i vehicles. Amb la 
seva posada en marxa, s’espera que 
es faciliti la circulació de vehicles a 
la cruïlla de la carretera de Tordera 
amb el carrer Ca la Guidó i que la 
circulació de pas –la interurbana- 
quedi reduïda amb els nous fluxos 
circulatoris”.

A la tardor passada també, 
amb talls de trànsit, hi va haver la 
col·locació i millora de diversos 
serveis, el que va obligar a obrir la 
carretera a banda i banda.

A la primavera-estiu s’ha fet la 
rotonda i s’ha començat la urba-
nització de la zona, una obra que 
ha d’arribar fins a Mas Cremat.

Per tant, caldria afinar bé la 
manera de treballar en un futur, 
per no caure amb els mateixos er-
rors. Hi ha polítics, tècnics en ur-
banisme i circulació i els respon-
sables de l’empresa per planificar 
una bona obra amb el mínim de 
molèsties possible. yy

Obres i cues en ple juliol a Blanes. Foto Joan Ferrer

Rotonda de Ca la Guidó col·lapsada durant les obres. Foto J.F
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Gran ambient i participació a 
la Festa Major de Sta. Cristina

MOISÉS GARCÍA - LA CRÒNICA

Lloret de Mar ha tornat a gau-
dir de la seva Festa Major d’estiu 
amb intensitat i participant ac-
tivament de totes les propostes 
programades. El dia central de la 
celebració, com sempre, va ser el 
24 de juliol, Diada de Santa Cris-
tina, en què es va poder viure una 
emotiva i tradicional jornada. Tot i 
les elevades temperatures, ningú es 
va voler perdre els diferents actes i 
veïns, obreres, balladors, autoritats 
i personalitats convidades van par-
ticipar en aquest dia tan assenyalat 
en el calendari dels lloretencs.

Al matí, les activitats van trans-
córrer amb normalitat, des de la 
processó marítima a Santa Cristina 
fins al tradicional estofat, del qual 
se’n van repartir més de mil raci-
ons. No podem oblidar la regata 
s’Amorra Amorra, amb victòria 
per al Club Rem Santa Cristina, en 
homes, i el Club Rem Pescadors, 
en dones. Durant el matí, hi va ha-
ver diferents autoritats convidades, 
entre elles el delegat del Govern de 
Girona, Pere Vila, el director gene-
ral de Turisme, Octavi Bono, i el 
director de l’Agència Catalana de 
Turisme, David Font.

A la tarda, van continuar els ac-
tes organitzats per l’Obreria de San-
ta Cristina. El moment més esperat, 
sense dubte, va ser el Ball de Plaça. 
Les obreres d’enguany, Ariadna 
Béjar, Andrea Molina, Gemma de 
Mingo i Mireia David, van estar 
acompanyades dels seus balladors: 
Aleix Fernández, Xavier Crespo, 
Àlex Giral i Tomàs Rodríguez. Ple-
gats van complir amb la tradició i 
van trencar les almorratxes.  

Una altra jornada destacada de 
la Festa Major va ser la del dia 26, 
Diada de Sant Elm. Tot i que ofi-
cialment Sant Elm és el 2 de juny, 
a Lloret de Mar se celebra el 26 
de juliol, per fer-la coincidir amb 
aquestes setmanes festives d’estiu. 

Tot va començar la nit abans amb 
la passada dels obrers per anunciar 
els actes de l’endemà. El moment 
més especial, de nou va ser l’ofrena 
de llorer al mar, en record a totes 
les persones que han perdut la vida 
o han passat dificultats a la mar. 

La jornada va comptar amb 
altres activitats com el 35è Trofeu 
Sant Elm a la platja de Lloret. Es 
tracta d’una regata amb embarca-
cions de la classe optimist per als 
alumnes de l’escola de vela. A més, 
a la tarda, es va dur a terme el Ball 
de Plaça de concurrència popular, 
a la plaça de la Vila. Els actes del 
26 de juliol estan organitzats per 
la Confraria de Sant Elm, que re-
corden la figura d’un bisbe que va 
ser perseguit pels romans i que 
va fugir per mar. Representa, per 
tant, l’ajuda a les persones que te-
nen complicacions i veuen perillar 
la seva vida al mar. 

I un altre moment molt des-
tacat i esperat de la Festa Major 

va ser el castell de focs artificials. 
L’espectacle, celebrat la nit del 26 
de juliol, va anar a càrrec de la 
Pirotècnia Hermanos Ferrández, 
que l’any anterior havien estat els 
guanyadors del Concurs Interna-
cional de Blanes. En aquesta oca-
sió, la tercera vegada consecutiva 
que van actuar a Lloret, van portar 
diferents novetats com, per exem-
ple, un castell en tres dimensions. 

La Festa Major ha omplert 
durant el mes de juliol els carrers 
de Lloret de Mar amb activitats 
de tota mena. A banda de les jor-
nades centrals, també cal desta-
car els concerts del Clon Festival, 
amb tributs molt especials com 
el de Queen, amb el grup “The 
Show Must Go On”. Les propos-
tes han estat molt variades i per a 
totes les edats, per tornar a fer de 
la Festa Major de Santa Cristina 
una tradició de poble. yy

«Les obreres 2019 han 
estat: Ariadna Béjar, 

Andrea Molina, Gemma de 
Mingo i Mireia David»

«Els quatre balladors 
d’enguany són: Aleix 

Fernández, Xavier 
Crespo, Àlex Giral i Tomàs 

Rodríguez»

Els vuit protagonistes del Ball de Plaça. Foto M.A. Comas

Arribada de la processó a Santa Cristina. Foto M.A. Comas

SANTA CRISTINA 2019

Diada de Sant Elm

Trobada gegantera

Plaça de 9

Ofrena floral al mar. Foto M.A. Comas

Cercavila gegantera. Foto M.A. Comas

Inauguració de la placa. Foto M.A. Comas

El 26 de juliol, darrer dia de 
la Festa Major de Lloret, es va 
celebrar Sant Elm amb la tra-
dicional missa, l’ofrena floral al 
mar i el 34è Trofeu Sant Elm. 
Enguany, com a novetat, hi va 

haver la primera regata de la 
classe optimist a càrrec dels 
alumnes de l’escola de vela. 
Aquesta ha estat la primera 
Diada de Sant Elm per a Ignasi 
Riera com a Obrer Major. yy

Organitzada per l’Associació 
de Gegants i Capgrossos de 
Lloret de Mar s’ha celebrat 
l’habitual plantada i cercavila 
de gegants. Els actes van co-

mençar i acabar a la plaça Pere 
Torrent després de fer un ani-
mat recorregut pels carrers del 
centre de la vila cridant l’aten-
ció de veïns i visitants. yy

Aprofitant la trobada castellera 
que s’organitza per la Festa Ma-
jor, els Castellers de Vilafranca 
van inaugurar la placa on es re-
corda que ara fa un any van car-
regar i descarregar un castell de 

3 de9 amb folre. Va ser el primer 
castell de 9 a la comarca de la 
Selva. El Maduixots van ser els 
altres protagonistes de la diada, 
que es va celebrar a la plaça de 
la Vila. yy
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Camí del 50è aniversari

LA CRÒNICA / JOAN FERRER

Portàvem tres onades de calor 
seguides i molts dies sense plou-
re. Tots estem d’acord en què cal 
refrescar l’ambient, els boscos i 
omplir els pantans; però, pels bla-
nencs, hauria estat millor que ha-
gués plogut diumenge i no dissab-
te, darrer dia del concurs de focs. 
El dissabte que és quan arriba més 
gent al poble, poc o molt, deixen 
alguns diners als establiments de 
restauració i botigues i aquest any, 
l’aigua ho va espatllar tot.

La Pirotècnia Zaragozana po-
dríem dir que es va jugar la vida 
per oferir l’espectacle i, sobretot, 
per recollir el que no es va dispa-
rar per raons de seguretat. No cal 
oblidar que treballen amb pólvora i 
en aquest cas, era pólvora mullada.

En general, treient el fum del 
primer dia i l’aigua del darrer, el 
nivell de les empreses escollides cal 
considerar-lo alt o molt alt. 

La combinació de vots del jurat 
tècnic i el popular va donar com 
a guanyadora la Pirotècnia Valen-
ciana, que havia actuat el dijous. 
Són 6.000 euros de premi, llençar 
l’any vinent i per la Festa Major de 
Lloret 2020. El segon lloc el van 

ocupar Hermanos Ferrández de 
Múrcia, que van obrir el concurs 
(dimarts) i una part d’espectadors 
no va poder gaudir d’un molt bon 
espectacle pel fum. Aquesta em-
presa havia guanyat les tres dar-
reres edicions i va deixar clar que 
buscava el pòquer de victòries.

El tercer lloc va ser pel repre-
sentant italià Poleggi (dimecres), 
la quarta posició per la Pirotècnia 
Gironina de València (divendres) 
i la cinquena, per la Zaragozana 
(dissabte).

Totes les empreses ja reben una 
quantitat fixa pel sol fet de ser es-
collides i participar.

50è ANIVERSARI

L’any vinent se celebrarà el 50è 
Concurs Internacional de Focs 
d’Artifici. Coincidint amb la 49a 
edició, el president de la Generali-
tat, el blanenc, Quim Torra, i l’al-
calde de Blanes, Àngel Canosa, van 
donar el tret de sortida a la com-

memoració acompanyats d’exalcal-
des, regidors, comissió tècnica, el 
pregoner d’enguany, Salvador Ma-
cip, i una àmplia representació de 
la societat blanenca.

Encara que el concurs va co-
mençar el 1971, amb Domènec 
Valls d’alcalde, la relació de Blanes 
amb els focs artificials prové de 
molt i molt lluny. Segons va expli-
car l’historiador local, Aitor Roger, 
l’any 1891 ja es parla d’un especta-
cle pirotècnic a la vila en el diari 
personal de Josep Alemany.

A la primera edició del concurs 
creat “per dotar Blanes d’una singu-
laritat i atractiu que fes del municipi 
una vila encara més atractiva, fu-
gint dels típics ingredients que lla-
vors imperaven: sol i platja”, hi van 
participar la Pirotècnia Brunchú del 
País Valencià, la Igual de Barcelona 
i l’empresa francesa Lacroix que, re-
cordo, va tenir molts problemes per 
entrar la pólvora a Catalunya (els 
van aturar a la frontera amb explo-
sius!).  Es va imposar la pirotècnia 
Igual, que va repetir victòria en di-
verses edicions consecutives.

Ara, només cal esperar que es 
vagi concretant els actes de cele-
bració i que aquests siguin, de la 
rellevància que ha tingut el concurs 
aquestes darreres 5 dècades. De 
moment, l’alcalde, ja va avançar en 
l’acte de proclamació del guanya-
dor d’enguany que estan preparant 
el Primer Congrés Internacional de 
Pirotècnies. La voluntat és que hi 
hagi dotze mesos d’activitats per ce-
lebrar un concurs que ha portat mi-
lers i milers de persones a Blanes i 
que ha donat a conèixer el seu nom 
i el seu entorn arreu del món. Ara, 
amb les noves tecnologies, és molt 
més fàcil que quan es va començar i 
tot quedava centrat en un reportat-
ge anual que tancava un Telediario 
de TVE, l'única que hi havia, i les 
ressenyes de la premsa local, co-
marcal i nacional de l’època. yy

Focs aquàtics de la Pirotècnia Valenciana guanyadora. Foto Cesc Casals

Tret de sortida del 50è aniversari. Foto Quim Llorens

«Per al 50è aniversari es 
vol organitzar el 

I Congrés Internacional de 
Pirotècnies»

SANTA ANNA 2019

Concert dels Montgrins

Ensorra’t

Correfoc dels 700 anys

Concert dels Montgrins dia 26. Foto Joan Ferrer

Nou escenari de l'Ensorra't. Foto Aj. Blanes

Correfoc 2019. Foto Quim Llorens

El concert de l’Orquestra Mont-
grins va omplir de gom a gom 
-com va passar en molts altres 
actes-, la plaça dels Dies Feiners, 
on hi ha muntat l’escenari de 
Festa Major. La mateixa forma-
ció també va ser l'encarregada 
d’oferir el ball de nit. En aquest 
escenari es va fer el pregó i es 

van programar actuacions de 
dimarts a dissabte. L’Esbart 
Ruyra, a la plaça d’Espanya o 1 
d’octubre, com l'anomenaven 
ells; i la Casa de Andalucía, tam-
bé han omplert les festes de pro-
postes molt i molt seguides per 
blanencs i visitants. yy

Malgrat que l’Ensorra’t d’en-
guany va estrenar escenari 
cobert, la pluja va obligar a 
suspendre el darrer dia d’actua-
cions. La resta de jornades –de 
dimarts a divendres- els més 

joves van tenir la seva música i 
diversió que més d’un dia va du-
rar fins a primera hora del matí, 
tot i que les actuacions previstes 
ja feia estona que havien acabat. 
No hi va faltar el punt lila. yy

Intens correfoc el que van pro-
tagonitzar els Diables Sa Forca-
nera des del primer moment, a 
l'Arc dels Copatrons. La traca 
final, i mai millor dit, va arribar 
a la plaça de l’Església amb un 
700 a la façana i un espectacular 

llançament de coets des del cam-
panar en commemoració dels 
700 anys de la Parròquia. Aquell 
dia, el dilluns dia 22, per tant, hi 
van haver dos espectacles piro-
tècnics de gran qualitat. yy
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Jaume Dulsat: “Serem implacables si es detecten 
negligències”

LLORET DE MAR

L'alcalde de Lloret de Mar ha 
dit que lamenta "moltíssim" les 
dues morts accidentals que hi ha 
hagut al municipi entre finals de 
juny i primers de juliol. La pri-
mera, la d'un jove britànic que 
va caure des d'un cinquè pis d'un 
bloc d'apartaments. I la segona, 
la d'un jove alemany de 17 anys 
que es va precipitar al mar des 
del camí de ronda. 

L'alcalde explica, però, que 
arran d'aquestes morts el que 
han fet és reunir-se amb els 
touroperadors que porten joves 
al municipi "per intentar millo-
rar conjuntament els protocols 
d'actuació que tenen per contro-
lar els seus clients". En total són 
entre cinc i sis empreses que so-
bretot se centren en els mercats 
alemany –aquí, n'hi ha la majo-
ria- o holandès.

Dulsat ha explicat que d'en-
trada les dues morts són acci-
dentals. Però que si de la investi-
gació se'n deriva que hi ha hagut 
alguna "negligència", aleshores 
des de l'Ajuntament no els tre-

molarà el pols i seran "implaca-
bles". "Ho serem com també ho 
som amb les sales de festes que 
no compleixen", ha posat com a 
exemple.

Jaume Dulsat ha explicat que 
el municipi treballa per recon-
vertir-se i allunyar-se de la imat-
ge de sol, platja i borratxera que 
havia tingut anteriorment. I dins 
aquesta estratègia, l'alcalde de 
Lloret no ha amagat que allò que 
no fan és "promocionar" aquests 
touroperadors. "El mercat és lliu-
re, però allò que és clar és que 
nosaltres no treballem perquè 
vinguin", ha insistit.

FINS A 40.000 TURISTES 
MENYS 

En aquest punt, l'alcalde de 
Lloret s'ha felicitat perquè aquest 
any visitaran Lloret fins a 40.000 
turistes alemanys menys. Preci-
sament, joves que formen part 

d'aquest mercat que volen elimi-
nar i substituir per un turisme 
més familiar (russos, francesos, 
catalans i espanyols).

"Tenim hotels que estan in-
vertint milions per reformar les 
seves habitacions o instal·lar 
parcs aquàtics i això vol dir que 
estem traient de circulació aquest 
públic per posar-hi famílies que 
fan una despesa més alta", ha dit 
Dulsat. I ha insistit: "La nostra lí-
nia de treball és aquesta".

I aquí l'alcalde tampoc ha 
passat per alt l'esforç que han fet 
els privats amb la reconversió tu-
rística de la destinació. Dulsat ha 
posat com a exemple d'aquesta 
implicació el fet que ara el muni-
cipi ja no aculli l'SportsVest (que 
cada abril portava cap a 2.000 
universitaris britànics al muni-

cipi). "Els hotels van entendre 
que aquest no era el públic que 
volien en detriment del compte 
de resultats; per tant, entre tots 
estem fent un esforç col·lectiu pel 
bon nom de Lloret de Mar", ha 
subratllat l'alcalde.

Dins dels esforços per fer un 

cop de timó i reconvertir-se com 
a destinació, i amb l'objectiu de 
millorar la seguretat i el civisme, 
Lloret de Mar també ha intensi-
ficat la presència d'agents cívics 
a la zona d'oci nocturn durant la 
nit. I ara, a més, aquests agents 
també patrullaran durant el dia 
per les zones comercials. yy

Lloret té agents cívics diürns i nocturns. Foto M. A. Comas

«Aquesta temporada hi 
ha agents cívics nocturns i 

diürns»

«Tenim hotels que 
estan invertint milions 
per reformar les seves 
habitacions o instal·lar 

parcs aquàtics»
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Visita acompanyada de música al cementiri. Foto M. A. Comas

Cartells informatius de la campanya. Foto Lloret Turisme

The Picasso Run. Foto M.A. ComasColor Blanes x Runners. Foto Quim Llorens

Visites guiades al MOLL

No tractis Lloret com un residu

Curses de colors

LLORET DE MAR

El MOLL, el Museu Obert de 
Lloret, ofereix quatre visites guia-
des d’estiu amb l’objectiu de donar 
a conèixer els espais patrimonials 
del municipi d’una manera amena 
i diferent durant els mesos d’estiu. 
Les quatre propostes permeten 
gaudir dels espais patrimonials de 
Lloret a través de propostes dife-
rents i amenes. 

• Més enllà dels jardins. Deixa 
volar la teva imaginació.

Aquesta visita guiada proposa 
al visitant un passeig pels jardins 
de Santa Clotilde amb actuacions 
de dansa i acompanyament musi-
cal i s’acaba amb una copa de cava 
al mirador de Sa Boadella. La vi-
sita s’ha fet els divendres de juliol 
a les 20 h.

• Els romans ja són aquí.

Visita teatralitzada al poblat 
iber del Turó Rodó. A través de di-
ferents personatges els visitants po-
dran conèixer com vivien, vestien i 
menjaven els ibers a Lloret de Mar. 
La visita s’acaba amb la degustació 
d’una beguda típica de l’època. La 
visita es realitzà els dissabtes de ju-
liol a les 20 h en castellà i els dissab-
tes d’agost s’ha programat en català.

• Records del meu avi.

La proposta guia al visitant pel 
cementiri modernista amb l’acom-
panyament musical d’un violinista 
i un rapsode. S’ha programat els 
diumenges de juliol a les 21 h.

• Ruta indiana i visita a la casa 
museu de Can Font.

Aquesta visita es realitza els 
dissabtes d’estiu a les 11 h del matí. 
Es tracta d’una ruta que comença 
al Museu del Mar i passa pel pas-
seig Verdaguer, l’exterior de l’edi-
fici de l’Ajuntament, exteriors de 
l’església de Sant Romà i les esco-
les parroquials. La visita acaba a 
la casa museu de Can Font, on els 
visitants poden conèixer la història 
de la casa i la del seu propietari, 
l’indià Nicolau Font.

Per participar a les vistes cal 
inscripció prèvia al web de patri-
moni.lloret.cat o bé al Museu del 
Mar, ja que les places són limitades.

Segons el regidor de Patrimoni 
Cultural, Xavi Flores, "aquestes no-
ves visites són el perfecte comple-
ment a l'oferta turística i l'agenda 
d'activitats de l'estiu a Lloret”. yy

LLORET DE MAR - BLANES

Blanes i Lloret de Mar s’han 
omplert de colors amb les sem-
pre vistoses i animades propostes 
de Color x Runners i The Picasso 
Run. La primera va tenir el seu 
centre neuràlgic al passeig de 
Mar i la segona, a les pistes d’atle-
tisme. Les dues festes van acabar 
amb un bany d’escuma i dels co-
lors es va passar al blanc. La mú-
sica tampoc hi va faltar. Les dues 
propostes ja estan consolidades 
en el calendari esportiu, però so-
bre tot festiu, de les dues viles. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar treballa en un 
pla transversal que combina una 
campanya dirigida a conscienciar 
els turistes amb un operatiu extra 
de neteja de platges, neteja vià-
ria, recollida selectiva i l’obligació 
d’adopció de mesures ambientals 
per als adjudicataris de serveis de 
temporada de platges.

Per tercer any consecutiu, i 
dins del marc de la campanya 
“Amb respecte, a Lloret hi cabem 
tots”, enguany el missatge se centra 
en la conscienciació mediambien-
tal sota el lema “No tractis Lloret 

com un residu. Ajuda’ns a mante-
nir-lo més net i fer-lo sostenible”. 
Aquesta campanya estarà present 
en diferents suports a la via pública 
i publicacions que es poden trobar 
als establiments turístics.

4 TONES DIARIS DE RESIDUS A 
LES PLATGES

En temporada alta, es recullen 
a les platges una mitjana de 4 to-
nes de residus diaris, residus dei-
xats a les papereres o bé retirats de 
la sorra o de l’aigua. 

Bona part d’aquests residus 
es dipositen en les papereres cor-
responents, tant a les destinades 
als usuaris com als contenidors 
selectius específics dels establi-
ments de restauració. Les guin-
guetes de platges s’inclouen en el 
servei de recollida porta a porta a 

grans productors que aten a 203 
establiments pels envasos de vi-
dre i 106 per a la recollida de ma-
tèria orgànica. 

Aproximadament el 70% de la 
recollida selectiva prové dels grans 
productors, fonamentalment del 
canal HORECA. 

INFORMADORS CÍVICS

Atesa l’acceptació de la ini-
ciativa de l’any passat i per tal de 
reforçar el compliment de les nor-
matives de civisme, enguany es 
mantenen els 4 informadors cívics 
a les platges i els 4 agents nocturns, 
que tenen tasques informatives, 
dissuasives i de detecció d’actituds 
incíviques. Així mateix, aquesta 
temporada també s’incorporen 4 
informadors comercials als prin-
cipals eixos de la destinació. yy

«Per tercer any es fa la 
campanya “Amb respecte, 

a Lloret hi cabem tots”, 
enguany centrada en els 

residus»
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Racó dedicat a Dolors Pujadas i Valls. Foto M.A. Comas

Acte inaugural de la mostra. Foto M.A. Comas

F. Brunet, X. Bonastre i T. Rodríguez. Foto Aj. Blanes

Exposició col·lectiva dels pintors de Lloret de Mar

"Lloret pintat. Pintors del món"

‘100 Històries del Córrer’

LA CRÒNICA/ M.A. COMAS

El 2 de juliol es va inaugurar 
l’exposició de pintura, escultura 
i ceràmica. És tracta de la mostra 
col·lectiva dels pintors de Lloret 
que, amb motiu de la Festa Major, 
es celebra cada any en aquestes da-
tes i s’ha pogut visitar a la Casa de 
Cultura fins al dia 2 d’agost.

La mostra reuneix un bon 
nombre d’artistes professionals 
i aficionats que comparteixen 
la Sala d’Exposicions de la Casa 
de Cultura.

Enguany, s’ha destinat un espai, 
com se sol fer, per als companys que 
malauradament ens han deixat; 
en aquest cas, la Dolors Pujadas i 
Valls, que va lluitar un bon temps 
amb la malaltia amb les eines que 
li resultaven més plaents: la pintura 
i la música. És per això que en el 
seu raconet hi eren presents aques-
tes eines: pinzells, tubs de pintura i 
una vella guitarra que li van deixar 
per als primers assaigs.

La Dolors també era molt 
aficionada al muntanyisme, 
una activitat que solia practicar 
acompanyada de la seva estima-
da gossa i de moltes amistats. En 
els darrers temps la seva fita era 
la pujada al Puigmal. Malaurada-

ment no la va poder assolir, però 
les seves incondicionals amistats 
es reuniren un cap de setmana 
per fer el cim i ben a prop del 
cel recordar l’amiga estimada, la 
Dolors, que no dubtaren era en 
aquells moments amb tots ells.

També des d’aquesta sala d’ex-
posicions hem enyorat la teva pre-
sència, recordant el teu caràcter 
alegre i proper a tothom i, com 
aquells que van fer el cim, t’hem 
sentit molt propera; és a dir, al nos-
tre costat tot admirant la teva obra.

“Una abraçada de tots els 
companys pintors i dels teus 
amics i amigues de sempre. Sa-
bem que la rebràs!” yy

LLORET DE MAR

L’exposició "Lloret pintat. Pin-
tors del món" es pot visitar a Can 
Saragossa. És el resultat del treball 
que un grup de set artistes russos 
que des de fa uns anys volten pel 
món a la recerca d’indrets d’una 
bellesa singular per tal de poder 
copar-los amb el seu pinzell i a 
l’aire lliure.

Els artistes que han partici-
pat en el projecte de Lloret són 
de diferents generacions, però 
comparteixen un anhel comú: el 
de mantenir viva la flama de la 
tradició pictòrica, una tradició 
que enfonsa les seves arrels en el 
realisme de mitjans del segle XIX 
i que arriba fins als nostres dies. 
També els uneix que tots han tin-
gut una formació acadèmica tra-
dicional que els permet dominar 
totes les tècniques, des de l’oli fins 
a l’aquarel·la passant pel dibuix.

Tots ells són membres de la 
Unió d’Artistes de la Federació 
Russa i han exposat les seves 
obres en mostres nacionals i in-

ternacionals, sovint reconegudes 
amb premis, i fins i tot adqui-
rides per col·leccionistes parti-
culars o museus. Malgrat haver 

pintat retrats o natures mortes, 
el seu tema favorit és el paisatge. 

L’objectiu del projecte és 

oferir una mirada fresca per part 
dels artistes que hi participen 
sobre les poblacions que visiten, 
una mirada fresca que rau en 
l’aplicació de la tècnica del plein 
air, és a dir, pintar a l’aire lliure 
en contacte directe amb el tema 
dels quadres.

Així doncs, a través d’una 
cinquantena de peces exposades 
a Can Saragossa, la major part 
olis, si bé també hi ha aquarel-
les, a la mostra s’hi constata la 
presència d’indrets emblemàtics 
de Lloret, com el castell d’en Pla-
ja, l’església de Sant Romà o fins i 
tot la seu on es pot veure aquesta 
exposició, la Masia de Can Sara-
gossa. Els jardins de Santa Clo-
tilde, els camins de ronda, les 
platges, les roques i les onades 
també han esdevingut els pro-
tagonistes d’algunes de les peces 
que s’hi exposen. yy

BLANES

El periodista esportiu de 
TV3 Xavier Bonastre ha presen-
tat a Blanes el seu llibre ‘100 His-
tòries del Córrer’ 

Organitzat pel Grup Fondis-
tes Blanes i l’Ajuntament, l’autor 
va ser presentat per una amiga i 
companya de feina, la periodista 
blanenca Fina Brunet.

Bonastre va explicar que el 
seu bon estat físic l’ha salvat en 
diverses ocasions de complicaci-
ons a nivell de salut.

En essència, el llibre és un 

recull d’anècdotes i vivències de 
l’autor que li han anat passant al 

llarg de la seva dilatada experi-
ència en les curses populars. yy

«La mostra d’enguany ha 
estat dedicada a Dolors 

Pujadas i Valls»
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Estat en què van quedar alguns dels vehicles. Foto Aj. Blanes

Lliurament de signatures a l'alcalde. Foto Aj. Blanes

La Sala de Plens es va omplir per conèixer l'acord. Foto Aj. Blanes

Conductor sense carnet i begut xoca contra sis cotxes

Blanes anuncia que aixecarà la reducció horària 
als locals d’oci nocturn dels Pins

‘Per uns barris més segurs’ lliura prop de 2.000 
signatures a l'alcalde de Blanes

BLANES

Efectius de la Policia Local de 
Blanes detenen un jove de 18 anys 
veí de Platja d’Aro acusat d’un de-
licte contra la seguretat viària per 
conducció temerària. Els fets van 
succeir quan passaven pocs minuts 
de les 4 de la matinada del diumen-
ge 14 de juliol. Una patrulla amb 
dos agents de la Policia Local que 
controlava la Zona d’Oci Nocturn 
dels Pins va donar l’alto a un con-
ductor que els va cridar l’atenció 
per la manera com conduïa. 

Enlloc d’aturar-se, el vehicle 
sospitós va iniciar una fugida a 
gran velocitat, posant en perill 
la vida dels qui poguessin cre-

uar-s’hi, dirigint-se a l’avinguda 
d’Europa. A partir d’aquí, la pa-
trulla de la Policia Local va ini-
ciar una persecució que els va 
conduir fins al carrer Sant Pere 
Màrtir, al costat dels dipòsits de 
l’aigua del barri de Quatre Vents. 
Va ser en aquest indret on el fugi-
tiu va perdre el control del turis-
me i va xocar contra sis vehicles 
que estaven estacionats al carrer, 
quedant el seu aturat a conse-
qüència de la col·lisió. 

PERSECUCIÓ EN COTXE I A PEU

A partir d’aquí, el conductor 
va continuar la fugida a peu tot i 
que els agents el van poder atra-

par i detenir ràpidament. Després 
d’identificar el conductor, han 
pogut comprovar que no tenia el 
permís de conduir i que ja comp-
tava amb antecedents per ante-
riors delictes comesos contra la 
seguretat en el trànsit. 

Un cop realitzada la prova 
d’alcoholèmia, aquesta ha donat 
positiu. Els sis vehicles danyats a 
conseqüència de la col·lisió a gran 
velocitat presenten destrosses 
de diversa consideració i la seva 
propietat correspon a diversos 
veïns de Blanes. Cap persona ni 
agent policial han resultat ferits 
a conseqüència de la conducció 
temerària i la col·lisió. yy

BLANES

Nou intent entre el govern 
de Blanes i els responsables de 
locals d’oci nocturn de la zona 
dels Pins-Plantera per pacificar 
la zona. Després de diversos con-
tactes, s’ha anunciat un conveni 
de col·laboració que implica me-
sures tant de l’administració com 
del sector privat. Des de principi 
de juliol, ja s’havia augmentat la 
presència policial a la zona.

El conveni preveu aixecar la 
reducció horària decretada per 
l’Ajuntament de Blanes, que va 
entrar en vigor a principis d’estiu. 
Amb la posada en marxa del nou 
decret, els establiments recupera-
ran el mateix horari que tenien, 
però sense l’increment de les dues 

hores més que s’aplicava habitual-
ment durant el període estiuenc. A 
la pràctica, doncs, això significarà 
que podran obrir una hora més 
tard que no pas durant l’hivern. 

A l’aixecar aquesta reducció 
horària, l’Ajuntament de Blanes 
dona un vot de confiança al sector 
d’oci nocturn que, per la seva ban-
da, s’ha compromès a implemen-
tar tota una sèrie de mesures per 
combatre les actituds incíviques i 
els aldarulls que afecten els veïns 
dels Pins i la Plantera.

Pel que fa al sector privat, es 
preveuen un total de 8 controla-
dors treballant la via pública inin-
terrompudament des de les 11 de la 
nit fins a les 6 del matí. La seva fun-

ció és recordar a tots els usuaris dels 
voltants de la zona d’oci nocturn i 
als clients dels locals l'obligatorietat 
de respectar la Ordenança de Ci-
visme i Convivència Ciutadana de 
l’Ajuntament de Blanes. També es 
recupera de 5 a 7 de la matinada el 
bus que fa el servei entre la Discote-
ca Arena i l’estació de Renfe.

En general, bona part dels ve-
ïns i veïnes que van assistir a l’ac-
te de presentació del conveni van 
acollir les mesures amb escepti-
cisme, descrivint la impotència 
que han sentit durant 15 anys que 
porten patint les conseqüències. 
També van haver-hi opinions amb 
missatges més optimistes, confi-
ant en què les mesures puguin do-
nar resultats positius. yy

BLANES

Mentre polítics, cossos i forces 
de seguretat i empresaris treba-
llaven per millorar la convivèn-
cia a la zona d’oci nocturn dels 
Pins-Plantera, representants de la 
plataforma veïnal ‘Per uns barris 
més segurs’ van lliurar a l’alcalde 
de Blanes, Àngel Canosa, les sig-
natures que han estat recollint du-
rant els darrers mesos. L’objectiu 
d’aquesta acció, que es va iniciar 
presencialment a finals de maig, és 
que es trobi una solució a la pro-
blemàtica que es pateix a la zona 
d’oci nocturn entre els barris dels 
Pins i la Plantera. 

El col·lectiu de veïns blanencs 
ha lliurat a l’alcalde prop de 2.000 
signatures més concretament 
1.568. Les han recollit en taules 
instal·lades a peu de carrer, i unes 
altres, 411 s’ha fet digitalment a 
través de la xarxa.

La recollida de firmes s’aixo-
plugava sota una pancarta molt 
explícita on es demanava: “Per uns 
barris més segurs. Solució discote-
ques conflictives, ja!”. D’altra ban-
da, també s’han manifestat en dues 
ocasions. La primera va ser el 23 
de maig, coincidint amb el debat 
electoral dels candidats a les Muni-

cipals del 26-M, i la segona, justa-
ment en motiu del Ple d’Investidu-
ra, que va tenir lloc el 15 de juny.

Àngel Canosa va agrair als 
membres de la plataforma l’interès 
mostrat per resoldre una proble-
màtica que es produeix des de fa 
més d’una dècada. En aquest sentit, 
va reiterar el què ja es va expressar 
en una reunió mantinguda a finals 
de juny amb tots els col·lectius im-
plicats, en aquesta qüestió. La suma 
d’esforços de totes les parts ha de 
contribuir a poder trobar una so-
lució que el consistori blanenc és el 
primer interessat en resoldre. yy



LA MARINA   13AGOST DE 2019

Visita del president Quim Torra a Joaquim Illas. Foto Aj. Blanes

Acte d'Òmnium Cultural. Foto Aj. Blanes

Mario Güera amb el seu llibre. Foto Anna Carlos

L’avi més gran de Catalunya‘Tres dies a la presó’

‘Dinou espines’

BLANES

Blanes ha estat la ciutat núme-
ro 758 on Òmnium Cultural ha fet 
un acte per reivindicar la llibertat 
de Jordi Cuixart. 

El vicepresident de l’entitat a 
Catalunya, Marcel Mauri, i el nebot 
de Cuixart, Pol Leiva, van presentar 
el llibre ‘Tres dies a la presó’, en un 
acte conduït per Amaranta Gibert.

L’acte va quedar centrat en la 
presentació del llibre ‘Tres dies a 
la presó’, de Jordi Cuixart i la pe-
riodista Gemma Nierga.

També es va parlar de l’actual 

campanya que impulsa l’entitat: 
‘Ho tornarem a fer’, frase pronun-
ciada per Cuixart durant l’al·legat 
final al Tribunal Suprem. 

La idea d’escriure el llibre la va 
tenir Jordi Cuixart en veure qui-
na visió tenien de la seva pròpia 
persona arreu de l’estat espanyol 
arran del seu empresonament. 
La seva inquietud naixia del relat 
esbiaixat que n’han estat fent d’ell 
diversos mitjans de comunicació, 
que tacaven una de les consignes 
que el propi Cuixart ha remarcat 
sempre a la seva família respecte 
el seu empresonament: que no 
tinguin odi. yy

BLANES

El blanenc, Mario Güera-i-
Duch ha publicat un recull de 
poesia en català “Dinou espines” 
(UNO Editorial), que manifesta 
una sèrie de conflictes que compre-
nen tota una generació (la fictícia 
“Generació Suïcida”, una comu-
nitat de persones incompreses pel 
seu entorn) i que el personatge que 
les explica, “El Príncep de la Rosa”, 
sent en passar dels 19 als 20 anys.

“Dinous espines” tracta temes 
com l’amor, el sexe, les drogues, la 
mort, el futur… i molts dels proble-
mes que se’n desencadenen troben 

una solució en la natura o en l’art.

El llibre ja es pot trobar a lli-
breries i a Amazon.

Mario Güera-i-Duch (Blanes, 
1998), és un jove escriptor, periodis-
ta i actor. El proper curs estudiarà a 
The New School of New York, gràci-
es a una beca que li ha atorgat la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Participarà 
en seminaris d’escriptura i teatre.

En aquests moments està treba-
llant en un nou projecte, en aquest 
cas una novel·la “de carretera” que 
presentarà a finals d’any. yy

BLANES

Joaquim Illas i Illas, nascut i 
veí de Blanes, ha celebrat aquest 
26 de juliol el seu sant i el seu 
aniversari, un aniversari molt i 
molt especial perquè es tractava 
del 110.

En Falet, com se’l coneix po-
pularment, és en aquests mo-
ments l’home més longeu de Ca-
talunya. Va néixer al carrer Roig 
i Jalpí, en una escaleta al costat 
mateix de la casa on viu actual-
ment i el seu sobrenom el deu a 
son pare, que es deia Rafel, però 

a qui tothom s’hi adreçava com 
“Rafelet” o “Falet”.

La seva popularitat va aug-
mentar encara més a partir del 
2014, quan l’Ajuntament de Blanes 
el va escollir perquè fos el prego-
ner de la Festa Major.

Vital de mena, Joaquim Illas 
resideix amb la seva família al 
centre de Blanes. No representa ni 
de bon tros l’edat que testimonia 
el seu carnet d’identitat i menys 
encara quan rememora algun re-
tall d’història amb tota claredat o 

dona la seva opinió respecte qual-
sevol tema que se li demani. No-
més n’hi ha un que defuig tractar 
de manera taxativa: la política.

Durant la celebració va rebre 
nombroses mostres d’estima i fe-
licitació de la família, els amics, 
l’alcalde, Àngel Canosa i, en-
guany, fins i tot del president de 
la Generalitat, el també blanenc 
Quim Torra.

En el dinar familiar no hi va 
faltar el tradicional pastís i les es-
pelmes commemoratives. yy
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Joaquim Teixidor al ple municipal. Foto M.A. Comas

Un dels molts festivals que ha acollit Lloret. Foto Aj. Lloret

El Síndic del Ciutadà va fer 
217 actuacions l'any passat

Festivals folklòrics i musicals

LLORET DE MAR

Segons l’informe presentat pel 
síndic Joaquim Teixidor al plena-
ri de l’ajuntament, al llarg de l’any 
2018 hi va haver 138 queixes, 75 
consultes i 4 actuacions d’ofici.

Teixidor ha incidit un any més 
en el servei que s’ofereix a l'hos-
pital sociosanitari per part de la 
Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva, “la construcció d’un nou 
sociosanitari, acompanyada per 
un canvi en la gestió, podria ser 
el camí més adequat. A ningú se 
li escapa, però, que això necessi-
ta una forta inversió i temps i la 
solució al patiment dels usuaris i 
usuàries del nostre sociosanitari 
és urgent. Us demano unió polí-
tica, implicació, control i constàn-
cia per resoldre aquesta situació. 
La gent que necessita l’atenció del 
sociosanitari s’ho mereix”.

Teixidor també ha remarcat els 
problemes que generen els usuaris 
dels habitatges turístics, “tots co-
neixeu la meva opinió sobre els 
HUT. Crec que la pressió que ofe-
reixen sobre la nostra població és 
molt elevada. Tenim un HUT per 
cada onze habitants. Aquest fet 
modifica i desequilibra el mercat 
immobiliari tant de compravenda 
com de lloguer”.

L’informe també incideix en el 
perill que suposa la conducció lú-
dica, en moltes ocasions temerà-
ria, dels vehicles de mobilitat per-
sonal, és a dir patinets. Suposen 
un 10% de les queixes rebudes.

En el seu informe, Joaquim 
Teixidor rep amb alegria la notícia 
de la construcció del nou institut.

A nivell  de dades, de les 217 
actuacions 126 van arribar de ma-
nera presencial, 30 per telèfon, 57 
via e-mail i 4 d’ofici.

La iniciativa va sorgir en 91 

ocasions d’homes, en 108 de do-
nes, en 14 de col·lectius i 4 d’ofici 
del mateix síndic.

Si parlem de les 138 queixes, 
17 estaven relacionades entre d'al-
tres amb mobilitat i transport, 15 
en medi ambient, 12 sobre la Po-
licia Local, 10 sobre la gestió tri-
butària, 9 obra pública i manteni-
ment i 7 sobre els HUT.

En relació a d’altres anys, s’ha 
passat de les 79 actuacions del 
2014, a les 109 del 2015, 173 del 
2016, 171 del 2017 i les ja comen-
tades de 217 del 2018. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit en 
els últims dos mesos 36 festivals 
folklòrics i actuacions de bandes 
internacionals que han portat a 
la destinació milers de persones 
entre artistes i acompanyants.

Així, durant aquestes setma-
nes grups procedents de països 
com l’Índia, els Estats Units, Mè-
xic, Rússia, Indonèsia, Polònia, 
Ucraïna, Grècia, Turquia, Itàlia 
o Suècia,  amb membres de di-

ferents edats, s’han pogut veure 
actuar a Lloret de Mar.

Tot i que la destinació rep 
aquests visitants durant gairebé 
tot l’any, és durant els mesos de 
juny i juliol en què la ciutat con-
centra més actuacions al carrer 
de grups internacionals amb la 
meitat del total anual en esdeve-
niments organitzats per agències 
especialitzades com Fiestalonia, 
Novovira, Traveltec, Viajes Gar-
bí Star o Luxtour.

La llarga tradició de la ciutat 
en l’acollida d’aquests tipus d’es-
deveniments queda reflectida 
en la trajectòria d’alguns d’ells 
com per exemple el Festival In-
ternacional de Dansa i Folklore 
organitzat per l’agència Traveltec 
que enguany ha arribat a la seva 
desena edició. El festival va aple-
gar a Lloret de Mar unes 1.240 
persones de 35 colles i 15 naci-
onalitats. yy

FESTA MAJOR LLORET

Trobada anual d’obreres

Ball de concurrència popular

35è Aniversari

Trobada Obreres 2019. Foto M.A. Comas

Ball de Plaça infantil. Foto M.A. Comas

Concert de Sant Jaume. Foto M.A. Comas

El dia 12 de juliol es va cele-
brar la trobada anual d’obreres 
a Santa Cristina. L’Obreria posa 
les begudes i les obreres porten 
alguna cosa per menjar i poder 
fer juntes el sopar de germanor.  
Es demana portar plats salats, 
ja que dels postres se n'encar-
reguen les que van ser obreres 

fa 25 anys, en aquest cas: San-
dra Soliguer Portavella, Cristi-
na Sala Bozano, Maria del Mar 
Alsina Martí i Blanca Sariola 
Rotllan i les de fa 50: Assump-
ció Andreu Aguadé, Eugènia 
Teixidor Domènech, Carmen 
Schilling Fontrodona i Maria 
Comadrán Vila. yy

El Ball de Plaça o Dansa de ses 
Almorratxes no queda centrat 
només en les quatre parelles que 
el protagonitzen el dia 24, Diada 
de Santa Cristina. Dos dies des-

prés, a la mateixa plaça de la Vila, 
hi ha el Ball  de Plaça de Concur-
rència Popular. El dia 22, la Con-
fraria de Sant Elm organitza un 
assaig al Pati de l’Erol. yy

El 25 de juliol, Diada de Sant 
Jaume, es va commemorar el 
35è aniversari del Casal Mu-
nicipal de la Gent Gran. Al 
migdia hi va haver sardanes a 
la plaça Pere Torrent i a la tar-

da, concert de la Coral Tot Cor 
amb la participació del grup 
d’havaneres Es Vano, a la Sala 
Polivalent de la Casa de la Cul-
tura. En aquest cas, per celebrar 
el seu 16è aniversari. yy
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Inauguració de l'Hospital de Dia. Foto Aj. Blanes

Presentació de Iura. Foto ACN

L’Hospital Comarcal inaugura el nou Hospital de Dia

Associació per defensar els drets de les persones 
amb discapacitat intel·lectual 

MARC VENTURA - BLANES

Aquest  juliol s’ha inaugurat el 
nou Hospital de Dia de l’Hospital 
Comarcal de la Selva a Blanes. Fins 
ara, la unitat estava situada a la se-
gona planta, havent-se traslladat a 
la planta baixa. L’Hospital de Dia és 
un recurs assistencial per atendre 
els pacients que estan amb tracta-
ments oncològics i mèdics, i que 
no requereixen ingrés hospitalari. 
Les obres per poder instal·lar la 
nova unitat es van allargar durant 
vuit mesos i va suposar una inver-
sió de 180.000 €. “Podrem atendre 
més persones al mateix temps”, 
afirmà el president de la Corpora-
ció de Salut del Maresme i la Selva 
(CSMS), Joan Guix. Amb la posa-
da en marxa de la sala,“s’alliberen 

pacients ambulatoris d’una àrea 
d’hospitalització”. L’emplaçament 
que ocupa actualment el nou Hos-
pital de Dia és on hi havia part de 
l’arxiu d’historials clínics. La digi-
talització d’aquest servei va per-
metre l’allibertament de l’espai. La 
directora d’Infermeria i Processos 
Assistencials de la CSMS, Joana 
Blázquez, va afirmar que la nova 
sala “permet una millor comuni-
cació entre professionals que ate-
nen els pacients. Podem saber què 
està passant en tot moment amb 
pacients i usuaris, tot respectant 
la seva intimitat i confidencialitat”. 

Segons les dades facilitades 
per l’Hospital, al llarg dels dar-
rers mesos, l’activitat a l’Hospital 

de Dia s'ha incrementat gairebé 
en un 20%. De gener a maig del 
2018 es van fer un total de 1.386 
sessions, mentre que en el mateix 
període del 2019 ha augmentat 
fins a les 1.656.

A l’acte d’ inauguració no va 
faltar l’alcalde de Blanes, Àngel 
Canosa, i quan va arribar el seu 
torn de paraula, va recordar que 
l’Ajuntament de Blanes no havia 
tingut la millor comunicació amb 
la Corporació de Salut i va voler 
fer públic que treballaran per mi-
llorar el diàleg i poder entendre’s 
millor a l’hora de proposar nous 
projectes i analitzar el funciona-
ment dels centres que depenen de 
la Corporació. yy

COMARQUES DE GIRONA

Deu entitats gironines s'han 
unit per defensar els drets de les 
persones amb discapacitat intel-
lectual, millorar-ne la qualitat 
de vida i la de les seves famílies. 
Totes elles han creat l'associació 
Iura, que defineixen com una 
aliança "imprescindible" per es-
tendre amb una única veu les 
reivindicacions del col·lectiu. 
La integren entitats de Girona, 
Sarrià de Ter, Figueres, Palamós, 
Blanes (ASPRONIS), Arbúci-
es (Montseny-Guilleries), Olot, 
Puigcerdà i Ripoll. Totes elles 
donen feina a més de mil perso-
nes -de les quals, la meitat tenen 
dificultats especials- i n'atenen 

més de 2.000 als seus centres, 
tant d'adults com de nens. 

Entre d'altres, Iura (que sig-
nifica 'dret' en llatí)  posa el focus 
en reclamar una llei d'acció con-
certada, reservada només per a 
entitats sense ànim de lucre, que 
eviti "la mercantilització dels 
serveis d'atenció a persones amb 
discapacitat a Catalunya". 

Iura té com a objectius assumir 
la representació institucional a les 
comarques de Girona per col·labo-
rar amb l'administració en el di-
agnòstic de les necessitats, la pla-
nificació i l'avaluació dels serveis. 
La intenció és exercir d'interlocu-

tor amb l'administració territorial 
en la defensa de les persones i su-
mar-se a la tasca que fa DINCAT a 
Catalunya com a entitat de segon 
nivell que agrupa  les entitats que 
ofereixen suports  les persones 
amb discapacitat intel·lectual. La 
nova associació gironina també 
vol generar opinió pública en el 
territori, informant i assessorant. 

L'associació, que es va comen-
çar a idear ara fa dos anys, s'ha pre-
sentat a la seu de Girona del Col-
legi de Periodistes de Catalunya 
amb la presència de tres membres 
de la junta directiva d'Iura: Salvi 
Amagat, president; Jesús Candel, 
tresorer, i Jordi Sistach, vocal. yy

La nova unitat incrementa el nombre de punts de tractament 
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DIRECTORI DE SERVEIS

”Els existencialistes“Detinguts per un 
accident mortal

Joaquim Gallart i el seu nou llibre. Foto Aj. Blanes

Escut dels Mossos d'Esquadra

BLANES

Blanes ha acollit la presen-
tació d’una novetat literària de 
signe 100% blanenc. Es tracta de 
la novel·la ‘Els existencialistes’, 
segona part de ‘Tretze’, la seva 
òpera prima que forma part de la 
saga ‘La llegenda de l’Insurgent’. 
El seu autor és el periodista i es-
criptor blanenc Joaquim Gallart i 
Cañas, i el mateix autor defineix 
tota la saga com un thriller cata-
lano-barceloní. 

Aquesta segona part arriba 
poc més d’un any més tard que 

va presentar la primera, perquè 
de fet ja la tenia gairebé enlles-
tida al 2018. En canvi la tercera 
part, ja avança que trigarà més 
en veure la llum i calcula que 
possiblement necessitarà inver-
tir-hi dos anys. Com en totes les 
sagues, Joaquim Gallart ha creat 
un univers propi.

‘La llegenda de l’Insurgent’ 

està ambientada a Barcelona i 
en aquesta segona part reprèn 
l’argument que gira al voltant 
del diari que dona nom a la saga 
‘l’Insurgent’. El dirigeix el veterà 
José Cañas, àlies ‘El Ploma’, que 
planta cara als grans mitjans 
controlats per grans corporaci-
ons. En aquest diari hi treballa 
el periodista Francisco Olivera, 
qui ja protagonitzava la primera 
part. Olivera es veurà emboli-
cat en una nova trama de morts 
sense sentit mentre investiga un 
assassinat comú. yy

SELVA

Els Mossos d'Esquadra van 
detenir dos responsables d'una 
empresa de la Selva per un delicte 
contra els drets dels treballadors.

La investigació es va iniciar ar-
ran d’un accident laboral mortal.

Els detinguts són dos homes 
de 42 i 51 anys de nacionalitats 
búlgara i uruguaiana amb domi-
cili a Lloret de Mar.

Els mossos van comprovar que 
la víctima, que estava en una situa-
ció irregular, no estava donat d’alta a 
la Seguretat Social ni tenia contracte 

amb l’empresa. També van consta-
tar que a l’obra no s’havien instal·lat 
les estructures ni els elements de 
seguretat legalment establerts i els 
treballadors tampoc disposaven de 
l’equip de seguretat obligatori.

A més, van saber que en el mo-
ment dels fets hi havia almenys tres 
treballadors més en situació irregu-
lar, que van fugir quan els serveis 
d’emergència van arribar al lloc. yy

«El llibre de Gallart és 
el segon de la saga ‘La 

llegenda de l’Insurgent’»

«La víctima no estava 
donada d'alta a la 

Seguretat Social ni tenia 
contracte»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

VIATGES 
UNIVERSAL 

OASIS

35è aniversari Premis fotogràfics 
Quillat

Inauguració de l'exposició del 35è aniversari. Foto Aj. Blanes

Menció d'honor FIAP - Premi Quillat. Foto David Keep

BLANES

L’Associació de Sords de Bla-
nes i la Selva i del Club Esportiu 
de Sords de Blanes, enguany com-
pleixen el 35è aniversari d’ençà 
que es van posar en marxa. 

Des de llavors, no han deixat 
d’organitzar activitats, principal-
ment a través de la seva secció 
esportiva, una manera de tre-
ballar en la integració dels seus 
associats i associades. Per com-
memorar aquesta fita, s’ha inau-
gurat una exposició farcida de 

fotografies que reflecteixen tots 
aquests anys d’esforç dels seus 
integrants.

El 2020 es volen organitzar a 
Blanes, sengles campionats d’Es-
panya: un torneig de futbol sala 
masculí i un altre de futbol sala 
femení.

Els tres regidors assistents a 
l’acte de commemoració Angui-
ta, Lopera i Sanz, han refermat 
el compromís de l’Ajuntament 
de Blanes de treballar plegats 

en els objectius comuns d’ajudar 
en la integració de les persones 
sordes. Per això, s’ha tractat la 
possibilitat d’elaborar un com-
plet pla de treball que inclogui la 
redacció d’un protocol per faci-
litar la integració de les persones 
en tots els àmbits, però especial-
ment a les escoles. 

Un dels projectes en què s’ha 
proposat treballar és facilitar 
que l’alumnat de Blanes apren-
gui el llenguatge dels signes als 
respectius centres escolars. yy

BLANES

El Trofeu internacional de foto-
grafia de Blanes ha arribat a la 47a 
edició. El concurs ha estat recone-
gut per primer cop per la Federa-
ció Internacional d’Art Fotogràfic 
(FIAP). En total s’han presentat 
al Quillat 2019, 4.419 fotografies: 
932 de tema lliure en color, 895 de 
tema lliure en blanc i negre, 737 de 
retrat, 704 de la temàtica del mar, 
663 d'experimental/creatiu i 488 
de bodegó. El veredicte el va eme-
tre un jurat compost per Andreu 
Noguero Cazorla, Maria Victòria 

Planas, Josep Lois, Agustín Padilla, 
Isabel Casellas i Lluís Cuminal.

El guanyador del concurs ha 
estat David Keep, de Chesterfield 
(UK), que ha obtingut el Premi 
Quillat d’Honor, el Pin Blau FIAP 
(Federació Internacional d’Art Foto-
gràfic) i 500 €. Per la seva banda, Po-
tenciano Ahijado (CAT) ha guanyat 
per segon any consecutiu el Premi 
Quillat Social, que es lliura a l’autor i 
soci de l’AFIC que compta amb més 
fotografies premiades o finalistes, 
una distinció dotada amb 100 €. yy

C. Antiga, 6 · Blanes
972 357 500 - 652 893 237

OFERTA 
CANTABRIA

DE L'11 AL 16 D'OCTUBRE 
440 €
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Lloret es mulla per l’esclerosi

LLORET DE MAR

El diumenge 14 de juliol Llo-
ret de Mar se sumà a la 26a edició 
del Mulla’t per l’esclerosi oferint, 
de 10 a 13.30 h, tota una sèrie 
d’activitats per a grans i joves a la 
Piscina Municipal. Hi va haver la 
marató de metres nedats, un tobo-
gan per a la mainada i una pista 
americana. A més, a les 12 h, es va 
fer el tradicional salt a l’aigua, en 
què participen unes 600 piscines i 
platges d’arreu de Catalunya.

El preu de l’entrada a l’equi-
pament era de 3 euros, que van 
destinats de manera íntegra a la 

fundació. La regidora d’Esports, 
Anna Garcia-Castany, recorda 
que la diada “vol sensibilitzar res-
pecte a l’esclerosi múltiple, crear 
serveis per a les persones afecta-
des i donar suport a la investigació 
d’aquesta malaltia”.

El Gremi de Bars i Restau-
rants de Lloret també s’ha afegit 
a aquesta iniciativa i, a partir del 

dilluns 15 de juliol i fins a finals 
de mes, va oferir la possibilitat 
de col·laborar amb la campanya 
triant un plat o tapa de la seva 
carta. Cada cop que el client ho 
demanava, es feia un donatiu al 
Mulla’t d’un euro per plat i de 
mig euro per tapa. En aquesta 
primera edició de gastronomia i 
solidaritat en relació a l’esclero-
si, en total hi han participat una 
vintena d’establiments. yy

Piscina municipal de Lloret. Foto M.A. Comas

SOCIETAT

Suport a la víctima de la 
Manada de Manresa

Orgull LGBTI

Quinzena Intercultural

Concentració de suport. Foto Ajuntament de Blanes

Punt lila d'informació. Foto Aj. Blanes

Mural pintat al pas soterrani de la rotona dels Focs. Foto J.F.

Un total de 178 ciutats d’arreu 
de l’Estat espanyol, convocades 
per la Federació de Municipis de 
Catalunya, diverses entitats mu-
nicipalistes, col·lectius de dones 
i moviments feministes, han fet 
concentracions de suport a una 

menor de Manresa que va patir 
una presumpta violació en grup 
l’octubre de 2016.

El judici a l’anomenada Manada 
de Manresa quedarà vist per a 
sentència aquest setembre. yy

Blanes ha celebrat el Dia Mun-
dial de l’Orgull LGBTI amb un 
punt lila i un taller audiovisual. 
El taller es va fer a la Biblioteca 
Comarcal. Es va projectar el do-
cumental ‘La revolta de Stone-

wall’ i es va llegir un manifest. 
D’altra banda, s’està promovent 
la creació d’una entitat LGBTI. 
També s’ha penjat la bandera 
multicolor a la façana principal 
de l’edifici consistorial. yy

La Comissió de Cooperació, Soli-
daritat i Cooperació Social de Bla-
nes s’ha encarregat de coordinar 
diverses activitats, conjuntament 
amb el Servei de Primera Acolli-
da; l’Àrea d’Acció Social, Igualtat 

i Nova Ciutadania; l’Àrea de Jo-
ventut; el Casal Cívic Benet Ribas 
i diverses institucions i entitats 
blanenques vinculades a aquest 
àmbit. En aquest sentit, s’han pro-
gramat un total de 18 activitats. yy

«Els bars i restaurants 
han ofert per primera 

vegada un plat o una tapa 
solidària»

«La majoria d’activitats 
es van fer a la piscina 

municipal»
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Gràcies!Promoció al Regne Unit

LLORET DE MAR

Les alimentadores de gats as-
sociades a APSAC (Associació per 
a la Protecció dels Animals Sense 
Casa de Lloret de Mar) ha fet pú-
blic un comunicat on donen les 
gràcies a totes les persones, insti-
tucions i empreses que fan possi-
ble la seva tasca.

Entre els seus objectius hi ha 
alimentar colònies de gats censa-
des per l’ajuntament i esterilitzar 
els animals per evitar que la po-
blació d’animals sense casa vagi 
a més. Actualment hi ha 200 gats 

esterilitzats als carrers de Lloret 
de Mar. A la darrera campanya, 
en van esterilitzar 30 animals (17 
mascles i 13 femelles) repartits 
entre el Condado del Jaruco, Cala 
Canyelles i Fenals. Aquest progra-
ma porta per nom CES (captura, 
esterilització i tornar a deixar en 
llibertat els gats).

Periòdicament col·loquen un 
estand a l’entrada de Mercadona 
on expliquen als ciutadans els seus 
projectes i recullen diners per a les 
esterilitzacions i aliments per a les 
diverses colònies censades. yy

LLORET DE MAR

Lloret Turisme ha participat 
en una gira itinerant al Regne 
Unit de la mà de Jet2Holidays.

L’acció ha permès a Lloret de 
Mar, que en aquesta ocasió es tro-
bava acompanyat del Patronat de 
Turisme Costa Brava Pirineu de Gi-
rona, dur a terme un seguit de pre-
sentacions a una setantena d’agents 
de viatges que programen habitual-
ment la destinació a Harrogate i a 
les oficines centrals que l’operador 

té a Leeds, que també inclouen el 
seu centre d’atenció telefònica. 

La participació de Lloret Turis-
me en la gira itinerant es troba em-
marcada dins l’acord promocional 
que enguany l’entitat ha signat amb 
l’operador britànic i ha donat l’opor-
tunitat de presentar als professio-
nals de Jet2Holidays tota l’oferta tu-
rística de Lloret de Mar així com les 
novetats dutes a terme en els últims 
mesos a la destinació tant pel sector 
públic com pel privat. 

Prèviament hi va haver una 
campanya de màrqueting digi-
tal, que es va desenvolupar du-
rant els mesos de març, abril i 
maig. Va incloure posts a xarxes 
socials amb més de 6.000.000 
d’impressions i l’enviament d’un 
butlletí electrònic a més de 3.000 
agents i a 75.000 clients finals. 
En total més de 4.900 passatgers 
van reservar a la destinació fruit 
d’aquesta col·laboració, un 18% 
més que en el mateix període que 
l’any anterior. yy

Dues de les alimentadores. Foto APSAC

Promoció al Regne Unit. Foto Lloret Turisme

Somriu de nou!
Implantologia, ortodoncia infantil i per adults, 

cirurgia, estètica dental, periodoncia…
Tractaments realitzats per un sol metge, no passaràs de mà en mà.

Preus sense lletra petita.
Finançament gratuït �ns a 60 mesos!

Av. Estació, 27 de Blanes · T. 972 33 50 77 · www.cooldent.es
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Operació policial contra les falsificacions
LLORET DE MAR

La Policia Nacional ha des-
mantellat a Lloret de Mar 17 basars 
que produïen i venien articles fal-
sificats valorats en més de 600.000 
euros. Els agents han detingut 15 
persones i han precintat un pis 
magatzem i dos tallers clandestins, 
intervenint 19.994 productes falsos 
entre roba, productes electrònics, 
ulleres de sol, rellotges, marro-
quineria, calçat i joguines. Gran 
part del material estava en blanc, 
sense marca encara, però es van lo-
calitzar els elements metàl·lics i els 
adhesius falsificats preparats per 
ser afegits als productes.

Eren els responsables dels 
basars els que col·locaven la mar-
ca en l'últim moment just quan es 

feia la venda. En aquesta operació 
també hi va col·laborar la Policia 
Local del municipi lloretenc. 

La investigació va començar 
l'estiu passat, quan els agents van 
detectar un increment significatiu 
de material falsificat que s'estava 
venent en aquesta zona. Després 
de desmantellar diversos magat-
zems i tallers i intervenir milers 
d'articles, la Policia Nacional va 
localitzar nous centres de produc-
ció i punts de venda que estarien 
abastint basars annexos. 

Les marques i les associacions 
de comerciants de la zona també 
van traslladar als agents la seva 
preocupació per aquest problema. 

Els detinguts tenien una petita 
mostra de producte fals exposat 
al públic i una gran quantitat de 
material que encara no tenia cap 
marca, però també es van trobar 
els elements metàl·lics i adhesius 
que després es col·locaven en els 
productes en l'últim moment. Per 
tant, els responsables dels basars 
es convertien en els fabricants del 
producte falsificat.

Dels 15 detinguts, 14 eren de 
l'Índia i un de nacionalitat mar-
roquina. yy

BLANES

L’abstenció de Junts per Blanes 
permet aprovar les dedicacions i 
indemnitzacions dels regidors del 
plenari de Blanes.

Aquesta era la tercera vegada 
que el punt anava a ple, tot i que a la 
segona es va retirar abans del debat.

En relació a la proposta inici-
al, l’alcalde es queda amb l'única 
dedicació exclusiva i un sou brut 
de 55.000 euros (inicialment era 
de 58.000 –el màxim que permet 
la llei per a una població com Bla-
nes-). Ara hi ha dues dedicacions 
parcials del 57,22% de 20.027 eu-
ros (Albert Sanz i Pere Lopera) 
quan al principi eren una de total i 
una de parcial.

La resta de regidors cobren 
per assistències. Això suposa una 
reducció de 3.000 euros pel que fa 
a l’alcalde i 15.000 a la dedicació 
del regidor Albert Sanz. A aquests 
diners, s’ha d’afegir un estalvi de 
18.000 euros a l’any perquè s’ha 
passat de 8 a 5 grups municipals.

Joel Comas, de Junts per Blanes, 
argumentava l’abstenció “perquè la 
proposta s’havia debatut i negociat”.

C's va mantenir-se en el NO 
perquè es consideren exclosos pel 
govern i perquè, segons ells, “en un 
mes només hem rebut dues truca-
des, les dues per parlar dels sous”, 
segons explicava el regidor Cristian 
Ortiz. Una crítica que va reba-
tre el govern assegurant que han 

parlat de més temes i sempre te-
nen les portes obertes. “Una cosa 
és governar i l’altra treballar per 
Blanes, i en aquest aspecte han de 
treballar els 21 regidors”, puntua-
litzava Jordi Urgell de Blanes en 
Comú-Podem.

Pepa Celaya, del PSC, tot i va-
lorar les reduccions, va mantenir el 
NO al considerar que les dedicaci-
ons haurien de ser per a regidors 
que porten àrees amb més feina.

La nova proposta ha tirat en-
davant per 9 vots a favor de l’equip 
de govern –ERC i BeCP–, 8 en 
contra del PSC i C’s i 3 abstenci-
ons de Junts per Blanes. No hi era 
la regidora Marian Anguita. yy

La papallona del suro envaeix el Maresme i la Selva

Dedicacions i indemnitzacions

MARESME / SELVA

Els principals carrers i nuclis 
urbans dels diferents pobles del 
Maresme i la Selva van ser ocupats 
els passats mesos de juny i juliol 
per un gran nombre de papallones 
de color marró. Es tracta d’una es-
pècie molt particular anomenada 
papallona del suro (lymantria dis-
par) un insecte autòcton que neix 
als boscos i que s’alimenten de les 
fulles de les alzines, provocant una 
defoliació als arbres, tot i que re-

brota en poc temps. Es produeix 
un creixement notable de l’espècie 
cada set o vuit anys. Amb el vent 
són transportades a una gran dis-
tància del seu hàbitat, en aquest 
cas fins als nuclis dels pobles. A 
finals de juny, es va considerar que 
havien arribat al punt àlgid  de 
l’eclosió i que, per tant, es podia 
considerar com una plaga. Tot i 
això, els experts van afirmar que 
es tractava d’una espècie inofen-
siva que no provocava cap efecte 
urticant ni en humans ni en ani-
mals. A més, esmentaven que el 
propi ecosistema s’autoregularia, 
ja que en casos com aquest els de-
predadors naturals de les papallo-
nes del suro també augmentarien, 
com és el cas d’escarabats, mos-

ques i vespes parasitàries i que  la 
població recuperaria l’equilibri en 
el bosc en molt poc temps. De fet, 
el director de Medi Ambient del 
Consell Comarcal del Maresme, 
Fernando Cabello, va esmentar 
que ja al mes de maig es va fer un 
tractament als boscos del nord 
del Maresme per reduir el volum 
d’una eclosió que ja estava pre-
vista pels experts. “No és un tema 
preocupant”, va assegurar llavors 
l’ambientòleg. yyFanal ple de papallones del suro. Foto ACN

Abstencions de Junts per Blanes. Foto Aj. Blanes

Imatge d'un dels registres. Foto Policia Nacional

L’insecte era inofensiu i només calia esperar que l’ecosistema s’autoregulés

«El canvi climàtic, 
amb l’augment de la 

temperatura, és la principal 
causa de la plaga»

«Encara que la papallona 
del suro sigui inofensiva 

per als humans, té un 
mínim impacte sobre els 

arbres»

«Els detinguts només 
tenien una petita mostra 
de producte fals exposat 

al públic»
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Dessalinitzadora actual. Foto Aj. Blanes

Sistemes de depuració terciaris basats en l'ús de plantes. Foto Naturalea

Solucions per eliminar 
nitrats de l’aigua

Ampliació

BLANES

El Govern  vol ampliar la des-
salinitzadora de la Tordera a Bla-
nes perquè multipliqui per quatre 
la seva capacitat, de 20 hectòme-
tres cúbics l'any a 80 amb una in-
versió de 250 MEUR, segons ha 
explicat el conseller Damià Calvet.

El Govern també preveu mi-
llores a la potabilitzadora de Car-
dedeu, que rep l’aigua del Ter. 

RESERVES
La capacitat total dels em-

bassaments a les conques inter-
nes de Catalunya puja al voltant 
dels 700 hectòmetres cúbics. Un 
hectòmetre cúbic és l'equivalent 
a mil milions de litres d'aigua 
(1.000.000.000 litres).

En situació de normalitat hí-
drica, 7.500.000 persones – els 
habitants de Catalunya-, consu-
meixen 1 hm3 al dia.

Les reserves a finals de juliol 
eren del 71% del total. yy

BLANES

Troben una solució eficaç 
per eliminar gran part dels ni-
trats de l’aigua.

Un nou estudi liderat pel 
CEAB-CSIC troba una poten-
cial solució sostenible, senzilla i 
d’aplicació immediata. 

Abocar les restes de poda o 
els residus del procés d’elabora-
ció de la cervesa a l’aigua permet 

eliminar els nitrats de les aigües 
de rius i mars.

Amb aquest mètode es podria 
eliminar el 40% dels nitrats que 
s’escapen de les depuradores, tot 
i la gran feina de depuració que 
fan. I tot indica que el percentatge 
podria arribar a doblar-se.

En un context de canvi cli-
màtic i d’escassetat d’aigua, els 
rius mediterranis no són capaços 
de diluir els nitrats que els arri-
ben des de les depuradores, tot i 
que aquestes compleixin la legis-
lació europea. No poden perquè 
no duen prou aigua. 

“El millor del mètode és que 
és molt fàcil d’aplicar i té un 
cost molt reduït, a més a més, és 
net i sostenible. La millor opció 
és que quan els jardiners podin 
les plantes que algunes depura-
dores tenen a les mateixes llacu-
nes de depuració no s’emportin 
de seguida les restes orgàniques, 
sinó que les deixin uns dies a 
l’aigua”, explica Miquel Ribot, 
responsable tècnic de l’Urban 
River Lab al CEAB-CSIC i autor 
principal de l’estudi. yy

«El millor del mètode és 
que és molt fàcil d’aplicar i 

té un cost molt reduït»
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Maria del Mar Bonet actuarà el dia 16. Foto ACN

Primer concert d'aquest 2019. Foto M.A. Comas

Les Nits de Marimurtra

Música a Santa Cristina

BLANES

El cartell de les Nits de Mari-
murtra d’aquest 2019 consta de 
4 concerts. El primer que s’ha fet 
ha estat el de Big Mama Montse, 
que suma més de 30 anys cantant 
blues i per celebrar-ho proposa 
una gira festiva envoltada de bons 
amics per dur als escenaris tota 
l'alegria d'aquesta música des de la 
perspectiva artística que l'experi-
ència li atorga. 

Menaix a Truà (divendres 9 
d’agost), és un grup molt dinàmic 
format per Cris Juanico, Toni Xu-
clà i Juanjo Muñoz, que quan to-
quen i canten plegats son més que 
la suma de tres personalitats, són 
la seva combinació, un grup com-
pacte i amb un encant únic. Una 
de les veus femenines més impor-
tants de la música catalana, Maria 
del Mar Bonet (16 d’agost), pujarà 
a l’escenari del templet de Linné 
per oferir un concert íntim i molt 
especial on es veuran reflectits 
els més de 50 anys d’experiència 
sobre els escenaris; i, finalment, 
tancarà el festival Susanna del Saz 
(23 d’agost) que és l'única artista 
que ha participat a totes les edi-
cions de Les Nits de Marimurtra. 
Enguany és la 14a.

Per tercer any consecutiu, 
La Fundació Oncolliga Girona 
col·labora amb Les Nits de Mari-
murtra en la gestió del servei de 
bar del festival. La finalitat d’On-

colliga és millorar la qualitat de 
vida dels malalts de càncer i de 
les seves famílies, i els beneficis 
d’aquest servei aniran destinats a 
l’entitat. yy

LLORET DE MAR

Després de la intensa activi-
tat que es va viure el 24 de juliol 
al paratge de Santa Cristina, per 
aquest mes d’agost, com ja és ha-
bitual, s’han programat quatre 
concerts.

Va obrir el cicle Roger Mas 
(Parnàs) el divendres 2 d’agost. El 
seguiran Pepet i Marieta (dia 9), 
Manel Camp i Gemma Abrié (dia 
16) i l’Orquestra de Cambra Har-
monia que presentarà “Dolça Ca-
talunya” amb el calellenc Albert 
Deprius com a tenor i director 
del recital (23 d’agost).

Tots els concerts comencen a 
2/4 d’11 del vespre i les entrades 
costen 15 euros. Es poden comprar 
de manera anticipada al Museu del 
Mar. El primer concert i els dos se-
güents es faran a la plaça del Pi, i el 
darrer, a l’interior de l‘ermita.

L’organització, l’Obreria de 
Santa Cristina, ha previst servei 
de restauració abans i després 
dels concerts per acabar la festa 
en un dels paratges més emble-
màtics de la vila. 

Més informació a www.musi-
caasantacristina.org

Aquest mes d’agost també hi 
ha música a Fenals, concretament 
els dies: 8, 15 i 22.

Sardanes a la plaça de la Vila, 
els dies 10, 17 i 24.

I la darrera actuació del Clon 
Festival, el dia 17 amb U2 Please, 
un tribut a U2.

Pel que fa a festes de barri hi ha:
- 10 i 11 d’agost: Mas Romeu. 
- 16, 17 i 18 d’agost: Molí, Mas Vilà 

i Can Ribalaigua.
- 22, 23 i 24 d’agost: Fenals i Santa 

Clotilde. yy

SOCIETAT BLANES

Concert a el Vilar

Cinema als barris

Sopar solidari

El grup Cabotatge actuarà el dia 9 d'agost

Cinema als barris 2019. Foto Aj. Blanes

10è Sopar Blanes- Dapaong. Foto Aj. Blanes

L’Obreria del Vilar de Blanes 
ha organitzat per al proper 9 
d’agost el tradicional concert 
d’estiu al porxo del santuari. 
Enguany anirà a càrrec del grup 
d’havaneres Cabotatge. Comen-

çarà a 2/4 de nou del vespre. 
S’ha previst, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Blanes, 
un servei de bus gratuït. També 
se servirà pa amb pernil i cava a 
benefici del santuari. yy

L’Ajuntament de Blanes ha or-
ganitzat per segon any consecu-
tiu, el cicle Cinema als barris de 
Blanes, una iniciativa de l’Àrea 
de Participació Ciutadana que 
compte amb el suport de les As-
sociacions de Veïns i l’Associa-
ció Cultural la Focal. Les projec-

cions van començar el 2 de juliol 
i acabaran el 3 de setembre. Un 
total de vuit, dues més que ara fa 
un any. El cicle passarà per Mas 
Cremat (13 d’agost), Mas Borell 
(27 d’agost) i el Port (3 de setem-
bre). yy

Aquest juliol s’ha fet a Blanes el 
10è Sopar Solidari Blanes-Dapa-
ong (Togo) per finançar l’ampli-
ació de l’Escola-Institut. Durant 
una dècada d’agermanament 
entre Blanes i Sant Pau de Dapa-
ong s’han pogut enviar més de 
60.000 euros al Togo i gairebé 
un terç dels diners s’han reco-

llit amb sopars i actes solidaris. 
L’any 2008 va començar el procés 
d’apropament i coneixença entre 
la Parròquia Sagrada Família 
dels Pins i la Parròquia de San-
ta Mònica, ubicada als suburbis 
de Dapaong (Togo), una relació 
que s’ha anat enfortint i que es 
manté a hores d’ara. yy
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Imatge de les pistes de pàdel abans de la posada en marxa. Foto M.A. Comas

Equip guanyador, autoritats i organització. Foto Aj. Blanes

Entra en funcionament l’Àrea de Raqueta de la 
zona esportiva de Lloret de Mar 

6è Torneig de Futbol Platja de Blanes

LLORET DE MAR

Aquest juliol, l’Ajuntament de 
Lloret de Mar ha posat en funci-
onament l’Àrea de Raqueta de la 
zona esportiva. L’alcalde de Lloret, 
Jaume Dulsat, explica que “pri-
mer es va obrir per donar cabuda 
a l’estada del Club de Tennis Llo-
ret i complementar el casal de la 
Piscina de Lloret i posteriorment 
també l’hem obert al públic en 
general”. L’Àrea de Raqueta dis-
posa de sis pistes de pàdel, tres de 
tennis de terra batuda i una pista 
multiesportiva sintètica.

Els horaris són de dilluns a 
divendres de 8 a 22 h i els caps 
de setmana de 8 a 21 h. Les dues 

primeres setmanes, les pistes de 
pàdel van tenir una mitjana de 
491 usos i les de tennis de 2.058 
usos. Amb la promoció d’estiu, els 
preus/hora són: per al pàdel os-
cil·len entre 0,76 € i 1,76 € per als 
abonats i 2,26 € i 3,86 € per als no 
abonats; per a les pistes de tennis 
de terra batuda, 3,50 € per als abo-
nats i 6,50 € per als no abonats i 
per a la pista multiesportiva, per 
als abonats 2,60 € i per als no abo-
nats 5,70 €.

L’alcalde de Lloret de Mar ha re-
cordat que “aquest projecte es tro-
bava inclòs dins del Pla de recon-
versió turística de Lloret de Mar 
amb una inversió de 969.000 €. 
Amb les noves instal·lacions, que 
gestionaran els responsables de la 
Piscina Municipal, els operadors 
turístics podran incloure el llo-
guer de les noves instal·lacions en 
la seva oferta”. I ha recordat que 
“ara estem adequant l’aparcament 
adjacent de 224 places, que espe-
rem tenir acabat a finals d’any”.

La Piscina Municipal de Lloret 
és de mides olímpiques (50 me-
tres) i ja té més de 3.000 abonats. yy

BLANES

Un emocionant partit entre 
el Càmping Solmar i el Freestyle 
-Bar Medellín, que va acabar 
amb victòria dels primers, va 

posar punt i final al 6è Torneig 
Futbol Platja de Blanes.

Ni tan sols el xàfec que va 
caure el segon dia va impedir 

que, quan l’activitat es va re-
prendre a la tarda, quedés ni un 
xic deslluïda. Com és habitual, 
la competició es va tancar dis-
putant-se la final entre els dos 
equips finalistes i, com ja ha 
passat en les cinc edicions ante-
riors, tots els voltants del camp 
de futbol a la platja es van omplir 
a vessar de públic.

La classificació en els vuit 
primers llocs la van comple-
tar els equips Nou Montecarlo, 
Elèctrics Pineda–Mafonsa, Ser-

rainstal·lacions–Teslaboral, Pa-
mat Construccions, Caaaalma 
FP i Socer Blanes.

L’entrega de premis del 6è 
Torneig Futbol Platja de Blanes 
va comptar en aquesta ocasió 
amb una convidada d’honor 
d’excepció. Es tractava de la fut-
bolista internacional Melanie 
Serrano, amb forts lligams fami-
liars i esportius amb la ciutat de 
Blanes. Aquí s’hi va traslladar a 
viure amb els seus pares i ger-
mans quan tenia 12 anys des de 
Sevilla i va jugar entre d’altres 
clubs amb el CD Blanes abans 
d’ingressar al Futbol Club Bar-

celona, on porta 15 temporades. 
Serrano va acompanyar a les au-
toritats locals i organitzadors en 
l’acte de lliurament de premis.

Així, a banda dels premis per 
als vuit primers classificats, tam-
bé es van lliurar al màxim gole-
jador, Àngel Vadillo de l’equip 
del Càmping Solmar, autor de 
13 gols; al millor porter, Fran 
Zárate, del Freestyle – Bar Me-
dellín; al guanyador del concurs 
de faltes, Riki Pascual, qui va ob-
tenir 20 punts, així com al millor 
jugador del torneig, un premi 
que va obtenir de nou Àngel Va-
dillo. Per últim, el trofeu al juga-
dor que va demostrar un millor 
"fair play" va ser per a Germán 
Anaya, de l’equip Elèctrics Pine-
da–Mafonsa. yy

«Hi ha sis pistes de 
pàdel, tres de tennis de 
terra batuda i una pista 

multiesportiva sintètica»

«Melanie Serrano 
(FC Barcelona) va 

participar en l'acte de 
lliurament de premis»

«La platja es va omplir a 
vessar de públic»
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Els Jocs hauran d’esperarBaja Aragón

“He trobat a faltar moltes coses i ara les valoro 
molt més”

Pujol al Mundial de Korea. Foto RFEN

Jordi Soley (al centre) celebrant haver acabat la prova

Edu Urdiales al Japó. Foto E.U.

KOREA

Guillem Pujol Belmonte haurà 
d’esperar a les proves de repesca 
per poder anar als Jocs Olímpics 
que es faran a Tokio l’any vinent.

Tot i fer un bon paper al Mun-
dial de Korea (Gwangju 2019), 
encara no ha pogut aconseguir la 
plaça olímpica.

En la prova de natació de 5 km 
en aigües obertes, va quedar en una 
extraordinària 10a posició amb un 
temps de 53’35’’80. Aquesta prova, 
però, no és olímpica. L’altre repre-
sentant de la delegació espanyola 
va ocupar el lloc número 34.

On es jugava el seu futur olím-
pic era a la prova de 10 km, on tot 
i estar entre els millors, al final va 
ocupar la 28a posició, a només 2 
minuts de les places olímpiques. 
En aquesta prova, el seu company 
de la RFEN, Alberto Martínez, va 
acabar vuitè i ja s’ha assegurat la 
plaça olímpica.

El nedador blanenc del CN 
Mataró té els propers mesos per 
acabar de preparar-se i situar-se 
entre els deu millors de les proves 
de repesca per poder anar als Jocs 
Olímpics, el gran objectiu de la 
temporada 2019-20. 

Pujol Belmonte combina la pis-
cina amb les aigües obertes, tot i 
que darrerament s’ha especialitzat 
en aigües obertes, on espera ser 
olímpic. La majoria d’entrenament, 
però, el fa en piscina i només algu-
nes sessions a mar obert. yy

BLANES

Ara fa un any, el blanenc Jordi 
Soley va proposar-se córrer la Baja 
Aragón d’una manera molt pecu-
liar: comprar una moto clàssica i 
econòmica – una Honda XR 400 
– per després restaurar-la amb les 
seves pròpies mans. “Sóc aficionat 
a les motos clàssiques i m’agra-
dava el concepte de cursa llarga. 
La meva dona em va dir de pro-
var-ho. Així que vaig comprar una 
moto antiga (del 2000) i la vaig fer 
a la meva manera”. 

En dos dies, Soley va fer uns 
900 km i, quan va acabar la pro-
va, va tenir una doble satisfac-
ció. “Una per acabar la cursa i 
l’altra per fer-ho amb una moto 
que has muntat de dalt a baix”. 
Finalment, el pilot explica els 
pròxims objectius que es propo-
sa: “No sé si tornaré a fer la Baja 
Aragón, però tinc altres idees 
com fer l’Hispania Rally o curses 
a Àfrica”. Soley afirma que sem-
pre s’han de marcar reptes, però 
anar avançant poc a poc. yy

MOISÉS GARCÍA

Edu Urdiales ha tornat de la 
seva aventura al Japó, on ha estat 
el director de l’Escola del Futbol 
Club Barcelona. Una gran ex-
periència que l’ha fet créixer com 
a entrenador i com a persona. 
Aquesta temporada, el tècnic di-
rigirà a la Unió Esportiva Tossa, 
de la Segona Catalana. Abans, 
ha volgut valorar la seva estada a 
terres japoneses. 

 
Com ha anat, Edu, aquesta 

experiència al Japó?
La valoració és molt positiva. 

He conegut una manera diferent 
de treballar. Hem intentant imple-
mentar la filosofia del Barça, per-
què pugui entrar en la mentalitat 
dels joves jugadors japonesos. És 
molt diferent de la que estan acos-
tumats, però mica en mica l’han 
pogut assimilar. Esperem que al-
guns puguin arribar a ser professi-
onals, però l’objectiu principal era 
inculcar valors i donar a conèixer 
la metodologia del Barça. 

 
La dificultat més gran ha es-

tat l’idioma?
Sí. De fet, vaig haver de co-

mençar amb un traductor. A 
més, tenia la companyia de dos 
entrenadors que sabien castellà 
i anglès. La comunicació entre 
nosaltres era bona però pels nens 
necessitaven el traductor. Vaig 

començar amb instruccions sen-
zilles i mica en mica ho vaig po-
der millorar. He estat estudiant 
japonès, però és complicat. Tenen 
tres abecedaris i la construcció de 
les frases és diferent. Es necessita 
temps per aprendre’l. 

 
Com van ser els primers dies?
El primer mes em va servir per 

descobrir-ho tot i era al·lucinant. 
Recordo el primer dia que vaig 
entrar al supermercat i vaig es-

tar quasi dues hores per comprar 
quatre coses. Va ser una aventura. 
La ciutat de Nara, a prop d'Osaka 
és increïble, molt maca, plena de 
natura i animals en llibertat. Poc a 
poc em vaig acostumar a la rutina, 
però és cert que he trobat a faltar 
moltes coses com, per exemple, 
anar a fer un cafè amb els amics. 

Ha estat complicat separar-te 
de la família en aquest temps?

Molt. Però hem mantingut la 

comunicació cada dia, via Skype o 
Whatsapp. El problema era l’hora-
ri, perquè allà són set hores més i 
a vegades era complicat coincidir. 

 
I pel que fa al menjar i l’oci, 

t’hi has adaptat bé?
Sí. El menjar és bo però molt 

diferent. Mengen molt arròs i mol-
ta pasta i, per exemple, el pa l’he 
trobat a faltar. He canviat els hà-
bits i també he menjat molt sushi 
i peix cru. Vaig venir més prim. I 

en el cas de l’oci, allà no l’entenen 
igual que aquí. Per fer-nos una 
idea, allà no hi ha vida nocturna. 
El meu temps lliure l’ocupava fent 
esport, llegint, mirant pel·lícules i 
aprenent japonès.

 
Què t’ha sorprès més de la 

seva cultura?
El civisme és increïble, no hi 

ha brossa al terra. També hi ha 
molta seguretat i veus nens molt 
petits tornant a casa sols sense cap 
problema. A més, sempre dema-
nen permís i fan reverències per a 
qualsevol cosa. Són molt educats. 

 
I el futbol? Es viu igual que 

aquí?
No. Allà no és tan passional. 

He pogut veure algun partit de 
la primera divisió japonesa i les 
dues aficions conviuen tranquil-
lament. Són molt respectuosos. 
Canten durant tot el partit, però 
aquí es viu molt més. 

 
Ara, quan has tornat, valo-

res més les petites coses del dia 
a dia?

I tant! Per exemple, valoro 
molt poder anar a la platja o a fer 
un cafè. A més, allà el tracte amb 
les persones és diferent, no fan 
petons ni abraçades. He trobat a 
faltar moltes coses i ara les valoro 
molt més. yy
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S'amorra amorra femení. Foto M.A. ComasSa Caleta plena de llaguts. Foto M.A.C.

Imatge de la darrera temporada. Arxiu La Marina

Regata de llaguts

El CF Lloret 2019-20 renova la plantilla

LLORET DE MAR

Lloret de Mar és una vila marinera molt im-
plicada en les regates de llaguts.

En el darrer i calurós diumenge de juny, 59 
equips de 19 clubs diferents es van reunir a la 
platja de Sa Caleta de Lloret per participar a la 
2a regata de la XVII Lliga Catalana de Llagut, 
organitzada pel Club Rem Pescadors.

El diumenge previ a Santa Cristina, es va 
disputar el S’amorra amorra jove amb l’objectiu 
de difondre l’activitat i captar nous vogadors.

I el dia 24, màxima rivalitat entre les tripu-
lacions locals en el tradicional i històric S’amor-
ra amorra. Hi ha una regata de categoria mas-
culina i una de femenina. Les dues curses es fan 
a Santa Cristina. yy

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

Revolució important en la 
plantilla del Club de Futbol Llo-
ret, que competirà un any més a 
la Primera Catalana. Només onze 
jugadors del passat curs han re-
novat el seu contracte amb l’enti-
tat i aquest estiu han arribat fins 
a vuit cares noves. Això suposa 
l’inici d’un nou projecte que tor-
na a estar encapçalat per l’entre-
nador Albert Batllosera.

Entre les noves incorpora-
cions destaca el retorn de dos 
lloretencs: el defensa Àlex Lobo, 
després de jugar aquesta passa-
da temporada amb el Vilassar 
de Mar, i el migcampista ofensiu 
Dani Gómez, que va defensar l’es-
cut en etapa de futbol base. L’enti-
tat també ha incorporat dos nous 

porters, Dani Castilla i Marco 
Madelaine, que substitueixen Jor-
di Tuscà i Francesc Gurt. A més, 
també han arribat per reforçar 
l’equip el migcampista Álex Fa-
jardo i els defenses Nil Pàmies i 
Mamadu Sumaray.

Pel que fa a les continuïtats, 
el CF Lloret seguirà comptant 
amb homes de pes dins del ves-
tuari com Edu Poderoso, Rubén 
Martínez “Peke”, Marc Vilà, Xavi 
Aparicio, Bader El Alami o Fran 
Chamizo. A més, també aposta 
per mantenir jugadors de futur 
com Albert Massegú, Bukary 
Marena, Diego “Fili” i Josep Velis.   

L’equip iniciarà el campionat 
de lliga el dissabte 8 de setem-
bre, a casa, davant del Mollet i 

l’acabarà el 30 de maig del 2020, 
també com a local contra el Sa-
badell Nord. De nou, l’objectiu 
serà mantenir la categoria però 
sense deixar de somniar i lluitar 
per acabar com més a dalt millor. 
Aquest serà el novè curs conse-
cutiu que el Lloret competirà a la 
Primera Catalana. És l’equip giro-
ní que més temporades ha jugat 
a la categoria en l’última dècada.

A banda dels moviments a la 
plantilla, l’estiu també ha estat mo-
gut a l’entitat, a causa de les elecci-
ons a la presidència. Finalment, els 
socis han decidit que la junta que 
dirigirà el club en els pròxims sis 
anys sigui l’encapçalada per Edu-
ard Coloma que es va impossar a 
la candidatura de Tito Fornaguera 
per 53 vots a 28. yy

El CD Blanes celebrant l'ascens a Segona Catalana. Foto Arxiu La Marina

Segona i Tercera Catalana de futbol
SELVA - MARESME

Els partits de màxima rivalitat 
estan assegurats una temporada 
més tant a la Segona com a la Terce-
ra Catalana. La primera jornada de 
lliga està prevista, segons el calenda-
ri de la FCF, els dies 7 i 8 de setem-
bre. Per tant, la majoria d’equips ja 
estan en plena pretemporada.

El CD Blanes i el CD Malgrat, 
són les novetats a la Segona Ca-
talana. El Blanes va pujar com a 
campió del grup 16 de Tercera i 
el Malgrat, després d’una agònica 
promoció amb el Campdevànol 
amb un únic gol aconseguit al mi-
nut 90 del partit de tornada.

En aquesta categoria, entre 
d’altres, també hi ha la UE Tossa i 
el Farners, procedent de Primera.

A la primera jornada:
Camprodon-Blanes
Bescanó-Malgrat
Bosc de Tosca- Tossa
Marca de l’Ham-Farners

A la Tercera Catalana, la ri-
valitat encara és més accentuada. 
En el grup 16, hi ha la majoria 
d’equips de la Selva i el Maresme. 
A la primera jornada del campi-
onat 2018-19 s’han programat els 
següents enfrontaments:

Lloret B- Vilartagues
Hostalric-Caldes
Tordera-Palafrugell
Sils-Calonge
Arbúcies-Aro
Ca la Guidó-Celrà
Farners B-Sant Pol B
Vidrerenca-Sauleda

El Calella, que torna a la cate-
goria després de l’ascens a finals 
de la darrera temporada, jugarà al 
grup 4 i disputarà el primer partit 
al camp del Lloreda.

DIA I HORA

Cada equip fixa al començar la 
temporada el dia i hora dels par-
tits que disputa com a local, ha-
bitualment el dissabte a la tarda, 
però també els diumenges, ja sigui 
al matí o a la tarda.

El futbol per televisió és el seu 
gran enemic des de fa molt temps. 
Fa anys, els equips de Primera Di-
visió sempre jugaven el diumenge 
a la tarda i amb alguna excepció els 
dissabtes o diumenges a la nit. Ara, 
hi ha partits dissabtes i diumenges 

a totes hores i si el futbol modest 
coincideix amb partits del FC Bar-
celona o Reial Madrid, sempre té 

les de perdre i només van al camp 
els aficionats molt i molt fidels a 
l’equip del seu poble. yy
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LLORET DE MAR

MINICLUB

DEL 3 JULIOL AL 31 AGOST
Dimecres i dissabtes: 
FESTA DE L’ESCUMA 
Parc d’estiu del passeig de S’Aba-
nell. De 10 a 13.30 h i de 17 a 
18.30 h 

DE L’1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOVACANCES: “VITAMI-
NA L”. Activitat de promoció de 
la lectura per a nens i joves. Bi-
blioteca Comarcal.

DE L’1 JULIOL AL 31 AGOST
BIBLIOPLATJA. Situada a la 
platja de S’Abanell. Horari:
Matins: de dilluns a divendres 
de 11.30 a 13.30 h.
Tardes: de dilluns a divendres de 
17 a 20 h.

EXPOSICIONS BIBLIOTECA

DE L’1 AL 31
EXPOSICIÓ DE LLIBRES VER-
GES. Al vestíbul.

DEL 13 AL 6 SETEMBRE
EXPOSICIÓ TOT ÉS EN ELS LLI-
BRES, de Teresa Pàmies. Al pri-
mer pis.

EXPOSICIONS

FINS AL 12 SETEMBRE
FONS D’ART
Galeria d’Art L’Arcada

DEL 2 A L’11
EXPOSICIÓ “EL DELICAT ART 
DE LA FILIGRANA DE PAPER”
Associació Gremi Català de Fili-
grana de Paper i “CRIATURES” 
de Tatissó. A la Sala García-Tornel

DEL 16 A L’ 1 SETEMBRE
“EL ARTE DE UN JUBILADO” 
Emiliano Aguilar. A la Sala Gar-
cía Tornel.

ALTRES ACTIVITATS

DIES 8 I 22
CANTADA D’HAVANERES
Ultramar (8) / Port Bo (22)
Restaurant Cala Bona. A les 22 h

DIES 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
 23, 24 I 25
FIRA D’ARTESANIA 
Passeig Pau Casals. Tot el dia

DIES 9, 16 I 23
LES NITS DE MARIMURTRA
Menaix a Trua (9) / Maria del 
Mar Bonet (16) i Susanna del Saz 
(23). Jardí Botànic Marimurtra.
A les 22 h. 

DIES 17 I 31
“RUTA VESCOMTES DE CA-
BRERA” (17). “RUTA DELS 
AMERICANOS” (31). Sortida: 
Oficina de Turisme Plaça Cata-
lunya s/n. A les 19 h. Inscripció 
prèvia 972 33 03 48 o turisme@
blanes.cat

DIES 11, 21, 18 I 25
SARDANES
Banc dels Músics. A les 19.30 h.

DIES 13 I 27
CINEMA ALS BARRIS
Canta! (13) Plaça Ramon Casas 
(Mas Cremat). Coco (27) C. Ga-
varres, 89 (Can Borell). A les 22 h.

DIES 7, 14, 21 I 28
CONCERT GUITARRA ESPA-
NYOLA. TONO BLASI 
Església Santa Maria. A les 21 h

DEL 9 AL 7 SETEMBRE
TASTETS DE L’ARXIU OCI & 
NIT. FONS JULI BARBER. BLANES 
1967-1977. Arxiu Municipal de 
Blanes / Sala Casa Oms.

DIA 9
CONCERT D’ESTIU AL VILAR. 
Cabotatge “Havaneres al Vilar” 
Entrades a Can Saura (10 €)
Autocar gratuït. Santuari del Vi-
lar. A les 20.30 h

DIA 10
FESTES BARRI. Av. Mont-Fer-
rant. Plaça Agustí Vilaret. A par-
tir de les 17 h

FESTES BARRI. Av. Dintre Vila
Plaça dels Dies Feiners. A les 20 h

IV CONCERT CANTADA HAVA-
NERES AV PORT 2019. Barca de 
Mitjana de Premià de Mar / cre-

mat per tothom / Llotja del port. 
A les 22 h.

DEL 13 AL 15
FESTES BARRI AV MAS CRE-
MAT. Plaça Mas Cremat

DIA 14
ESPECTACLE DE MÀGIA, a càr-
rec del Mag Igor. Inscripcions a la 
Biblioteca. A les 19 h a la Sala Ro-
berto Bolaño.

DIA 15
VISITES GUIADES PARRÒ-
QUIA-PALAU VESCOMTES DE  
CABRERA (Programa 700 Aniver-
sari Parròquia Santa Maria). A les 
17.30 i a les 18.30 h. Punt de tro-
bada: Parròquia Santa Maria. Ins-
cripció prèvia 972 33 03 48 o tu-
risme@blanes.cat. 

DEL 16 AL 21
FESTA DELS COPATRONS 

DIA 17
CURSA DE CÓRRER EL CÓS.
Acció Cultural Es Viver. (Progra-
ma 700 Aniversari). Plaça Església 
Santa Maria. A la tarda.

XXXVI CAMINADA POPULAR 
NIT DE SANT BONÓS. Sortida i 
arribada al passeig de Mar. A les 
22.30 h.

DIA 18
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA 
MÀ “La Ganga”. Avinguda Catalu-

nya-La Plantera. De 9.30 a 14 h.

DIES 21 I 22
BUS DONACIÓ SANG
Passeig de Mar.

DIA 21
CONCERT BANDA COL·LEGI 
SANTA MARIA. (Programa 700 
Aniversari Parròquia Santa Ma-
ria). Plaça Església. A les 19 h.

DIES 23 I 24
LA BOTIGA AL CARRER. ABBC 

DIA 24
REGATA FAMILIAR MULTI-
CLASSES. Club Vela Blanes. De 
10 a 17 h.

2a EDICIÓ KALAGUIROCK 
SUMMER. Esbart Joaquim Ruyra
Plaça dels Països Catalans. 
De 23 a 2 h.

DIA 25
XI AQUATLÓ POPULAR VILA 
DE BLANES. Club Triatló. Passeig 
de Mar. A partir 8 h.

SOPAR SOLIDARI. FUNDACIÓ 
VICENTE FERRER. Pista plaça 
Onze Setembre (Mas Enlaire). A 
partir de les 17 h.

DIA 31 
XXI TROBADA GEGANTERA
Plantada de Gegants: 17 h 
Cercavila: 18 h. Sopar: 21 h
Passeig Cortils i Vieta.

BLANES

CONCERTS D’ESTIU A SANTA 
CRISTINA

DIVENDRES 9
CONCERT A CÀRREC DE PEPET 
I MARIETA.
Plaça del Pi, 22:30 h.

DIVENDRES 16
CONCERT A CÀRREC DE 
MANEL CAMP & GEMMA 
ABRIÉ. Plaça del Pi, 22:30 h.

DIVENDRES 23
CONCERT A CÀRREC D’ALBERT 
DEPRIUS: COR HARMONIA
A l’ermita de Santa Cristina, 
22:30 h.

DIES  8, 15, 19, 22 I 26
CONCERTS DE GUITARRA
Església de Sant Romà, 21 h.

DIES 8, 15 I 22
FENALS DE MÚSICA

DIES 9, 10 ,15, 16, 22, 23 I 30
RUTA INDIANA/CAN FONT
Museu del Mar, 18:30.

DIES 9, 16, 23,  30 I 31 
NITS D’ESTIU ALS JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE. 20 h

DIES 10, 17 , 24 I 31 
TEMPORADA DE SARDANES
Plaça de la Vila, 22 h.

DIES 10, 17, 24 I 31 
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ
Turó Rodó, 19 h.

DIES 11, 18, 24 I 31
VISITA GUIADA AL CEMENTIRI
20 h.

FESTES DE BARRI

DIES 10 I 11 D’AGOST:
FESTES DE MAS ROMEU 

DIES 16, 17 I 18 D’AGOST:
FESTES DEL MOLÍ, MAS VILÀ I 
CAN RIBALAIGUA

DIES 22, 23 I 24 D’AGOST:
FESTES DE FENALS I SANTA 
CLOTILDE

DIES 7, 13, 14, 20, 21, 27 I 28
 TALLERS INFANTILS
Museu del Mar, 18 h.

DIA 17
CLON FESTIVAL. Tribut a U2 
amb U2, Please. PasseIg Manel 
Bernat, 22 h.

DIES 9, 16, 23 I 30 
FIRA ALIMENTÀRIA
Plaça de la Vila, 16 h/22 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DIA 9
ESPECTACLE INFANTIL, 18:30 h.

DIA 22
RECITAL POÈTICOMUSICAL, 
20:30 h.

FINS AL 2 DE SETEMBRE
EXPOSICIÓ: “Per què? Perquè 
ho dic jo”. 

ACTIVITATS - PL. DE LA VILA

DIA 13
BANDA MUSICAL ANGLESA, 19 h.

DIA 20
DANSA I TEATRE AMB SWING 
IT, 21 h.
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FESTES MAJORS

DEL 9 AL 15 D’AGOST
MALGRAT DE MAR

DEL 10 AL 12 D’AGOST
SANTA SUSANNA

DEL 10 AL 26 D’AGOST
TORDERA

DEL 28 A L’1 DE SETEMBRE
PINEDA DE MAR 
Recinte firal, amb la instal·lació 
de casetes i amb la participació 
de diverses entitats locals.

DEL 1 AL 11 DE SETEMBRE
PALAFOLLS

FINS AL 15 DE SETEMBRE
FIRA-MERCAT D’ESTIU A PALA-
FOLLS. Plaça del Mar, d’11 a 14h 
i de 18h a 20h.

EXPOSICIONS

FINS A L’1 DE SETEMBRE
MANUEL PERTEGAZ. Seu de la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic de 
Pineda de Mar.

FINS AL 22 DE DESEMBRE
DONES: FICCIONS I REALITATS. 
Museu del Turisme de Calella. 

FINS A L’1 DE SETEMBRE
QUIM BOTEY: PASSIÓ PER LA 
FOTOGRAFIA. Sala d’Exposici-
ons de l’Ajuntament Vell de Ca-
lella.

FESTIVAL ARTS D’ESTIU

ESPAI MARÍTIM
Platja dels Pins, entre els termes 
municipals de Pineda de Mar i 
Santa Susanna. Totes les actuaci-
ons es faran a les 22 h:
7/08: Luis Fonsi
9/08: Sweet California
11/08: Rosario
12/08: Nacho & Juan Magan
13/08: Agustín Jiménez
15/08: OT 2018
17/08: Joan Dausà
18/08: Diego el Cigala
22/08: David Bisbal
24/08: Els Pets
25/08: Mag Lari

ALTRES ACTIVITATS

DIA 8
CALELLA
VESPRES MUSICALS. Museu del 
Turisme, 19 h. Música i copa de 
cava t’acompanyaran en un pas-
seig a través de la història del tu-
risme.

DIA 9
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA MAINA-
DA. Amb l’espectacle Carrousel.
Passeig de Manuel Puigvert, 17 h.

HORA DEL CONTE. Amb l’espec-
tacle El Cul d’en Jaumet, a càrrec 

d’Assumpta Mercader. Pati de la 
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, 17 h.

CONCERT: Retrat en groc amb 
Jordi Molina. Al Far, 22 h.

SANTA SUSANNA
SOPAR AL CARRER de Festa 
Major. 21.30 h.

BALL amb el grup El Club de las 
Muñecas. A l’aparcament del Lo-
cal Social, 23.30 h.

MALGRAT DE MAR
TABALADA. Inici a Can Campas-
sol fins a l’Ajuntament. 21.30 h.

PREGÓ DE FESTA MAJOR. Ajun-
tament de Malgrat de Mar, 22 h. 
Tot seguit, CORREFOC pels car-
rers del Carme, Mar, Ramon Tur-
ró, Marià Cubí, Sant Esteve i pla-
ça de l’Àncora. 

DIA 10
PINEDA DE MAR
LA PETITA D’ESTIU: Que peti la 
plaça. Pati de Can Comas, 19 h.

FESTES DE BARRI: Can Moré. 
Plaça de Can Moré, durant tot 
el dia.

CALELLA
TALLER: ECO-SWIMMING. Via 
Brava de Calella a la platja de 
Garbí, 8.30 h.

MEMORIAL JORDI BACHS de 
Vòlei Platja. Platja Gran, 10 h.

TALLER: SNORKELLING GUIAT. 
Via Brava de Calella a la platja de 
Garbí, 12.30 h.

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

REVETLLA POPULAR DE CALE-
LLA-MARXA. Passeig de Manuel 
Puigvert, 21 h.

TORDERA
FESTA URBANITZACIÓ DE 
SANT DANIEL. Carrer Mitjorn, 
tot el dia.

V MARXA NOCTURNA ‘Les 
Bruixes’. Lloc de sortida, pista 
Sant Andreu, 21.30 h.

SANTA SUSANNA
CURSA DE CINTES INFANTIL. 
Hi podran participar tots els nens 
fins als 10 anys. Plaça Catalu-
nya, 10 h. Per els nens de 10 a 14 
anys, 11.30 h.

XXI TROBADA DE GEGANTS. 
Parc del Colomer, 18 h.

CERCAVILA DE GEGANTS. 
18.30 h.

ACTUACIÓ DELS CASTELLERS 
DE L’ALT MARESME. Plaça Cata-
lunya, 20 h.

CORREFOC. A càrrec de les For-
ces Infernals de Poble Nou. Des 
del parc del Colomer i arribada a 
la plaça Pau Casals, 22 h.

BARRAKES. Amb l’actuació dels 
grups: Balkan Paradise Orchestra, 
Train to Roots i Xavi Sarrià. A més 
a més, batucada amb els Xqt’s 
de Santa Susanna. Platja de les 
Dunes, 23 h.

MALGRAT DE MAR
65è CONCURS INFANTIL DE DI-
BUIX I PINTURA. Inscripcions a 
la plaça de Josep Anselm Clavé. 
9 a 11 h.

MARATÓ DEL BANC DE SANG. 
Parc de Can Campassol 10 h. 

59a TROBADA DE GEGANTS. 
Plaça de la Germana Campos, 
17 h.

CERCAVILA pels carrers de Joan 
Maragall, Fonlladosa, Carme i 
Mar fins arribar a Can Campas-
sol, 18 h.

23a NIT DE LA SARDANA DE 
FESTA MAJOR. Parc de Can 
Campassol, 21 h. Sopar popular 
i ballada de sardanes a càrrec de 
les cobles Principal de Llobregat i 
Mediterrània.

DIA 11
PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
la Principal del Llobregat. Plaça 
Mèlies, 19.30 h.

CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. A càrrec 
de la Cobla Bisbal Jove. 19.30 h.

SANTA SUSANNA
VI TROBADA DE PUNTAIRES. 
Rambla dels Països Catalans, 10 h.

FESTA DE L’ESCUMA i animació 
a càrrec de Set de So. Plaça del 
Pavelló, 11 h.

SARDANES. Amb la cobla Or-
questra Montgrins. Plaça Catalu-
nya, 18 h.

CONCERT DE FESTA MAJOR. A 
càrrec de l’Orquestra Montgrins. 
A l’aparcament del Local Social, 
20 h. A les 23.30 h, ball.

MALGRAT DE MAR
41è CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA. Inscripcions a la cape-
lla de l’Antic Hospital, 8 a 10 h. Es 
poden presentar les obres fins a 
les 14 h. Veredicte, 18 h.

17a TROBADA DE MOTOS 
ANTIGUES. 10 h, concentració 
pels carrers del barri antic. 11 h, 
inici de la cercavila (vegeu pro-
grames a part).

35a CANTADA D’HAVANERES. 
Plaça de Xesco Boix, 22.30 h. Ac-

tuació dels grups Havàname, Les 
Anxovetes i Els Cremats.

DIA 12
SANTA SUSANNA
TOBOGAN URBÀ. Tobogan de 
75 metres. Per a totes les edats. 
A la baixada del carrer de Can 
Font, 11 h.

XERINGADA INFANTIL. A càrrec 
del grup Fefe & Cia. Plaça del Pa-
velló, 17 h.

CURSA DE CINTES ADULTS. Pla-
ça Catalunya, 18 h.

GRAN CASTELL DE FOCS D’AR-
TIFICI. Pirotècnia IGUAL. Platja 
de les Dunes, 23 h.

MALGRAT DE MAR
JOCS D’AIGUA. Esplanada del 
davant del Pavelló Germans Mar-
gall, 10 h.

BARRAQUETES. Plaça de Xesco 
Boix, amb actuacions dels grups 
The Penguins “Reggae per a Xics” 
i Xiula, 18.30 h.

DIA 13
MALGRAT DE MAR
TARDES DE CONTES. Biblioteca 
La Cooperativa, 19.30 h. Contes 
per a adults: Rondalles catalanes. 
Qui no plora no mama o El seny i 
la rauxa catalana.

NITS MUSICALS. CONCERT DE 
JAZZ. Parc del Castell, 22.30 h. 
Actuació del grup Men in Swing 
Jazz Band.

DIA 14
PINEDA DE MAR
FESTES DE BARRI: POBLE NOU. 
Plaça de la Biblioteca Poblenou, 
durant tot el dia.

MEDITACIÓ DE LA LLUNA PLE-
NA. Platja de Poblenou, 20.30 h.

CALELLA
REVETLLA D’AGOST. Show d’hu-
mor i ball amb Maria Muñoz i 
Toni Carlo. Plaça de Catalunya, 
21.30 h.

TORDERA
CONFERÈNCIA: El tren de Tor-
dera. Biblioteca, 19 h.

FESTA DELS 80 I 90. Amb 80 
Principales + Nice Guy Eddie. Pl. 
Església, 23 h.

MALGRAT DE MAR
9a GIMCANA NOCTURNA LA 
MALGRATENCA. Plaça de l’Es-
glésia, 20 h. Activitat en grup per 
a majors de 15 anys.
 
NITS MUSICALS. CONCERT DE 
COUNTRY. Plaça de Josep Anselm 
Clavé, 21h. Actuació del grup The 
Country Revival Farmers.

DIA 15

PINEDA DE MAR
TORNEIG TRIPLETES MUNTA-
DES. Camp de Petanca, 9 h.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. 
Plaça Mèlies, 19.30 h.

CALELLA
HAVANERES AMB LES ANXO-
VETES. Passeig de Manuel Puig-
vert, 19.30 h.

TORDERA
APLEC del Monestir de Santa 
Maria de Roca-Rossa. 13 h.

MALGRAT DE MAR
56è GRAN PREMI DE FESTA 
MAJOR CURSA CICLISTA. Sorti-
da des de l’avinguda de Josep Ra-
gull i Vilaró, 9 h.

FIRA DEL DISC. Avinguda del 
Bon Pastor, 10 h.

9a CURSA DEL MINER DE FER-
RO. Plaça de Xesco Boix, 18.30 h. 
Cursa amb recorregut urbà i de 
muntanya.

CINEMA A LA FRESCA. Parc 
de Can Campassol. Projecció 
de ‘Com ensinistrar un drac 3’ 
(21.30 h) i ‘Green Book’, 23.30 h.

DIA 16
CALELLA
ACTUACIÓ PER A LA MAINA-
DA: Amb l’espectacle de clown 
‘El show de Betty’. Passeig de 
Manuel Puigvert, 17 h.

MÚSICA CUBANA I BOLEROS 
amb Telva Rojas i la seva banda. 
Al Far, 22 h.

MALGRAT DE MAR
TORNEIG DE FUTBOL VILA DE 
MALGRAT
Camp municipal d’esports: 
17 h. CD Malgrat B – Palafolls.
19 h CD Malgrat A – Lloret A

CONCERT DE FESTA MAJOR. 
Parc de Can Campassol, 20 h. A 
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

CASTELL DE FOCS ARTIFICI-
ALS. Platja de Malgrat Centre, 
22.30 h. A càrrec de la Pirotècnia 
Estalella.

BARRAQUES. Plaça Xesco Boix. 
23.30 h a 4.30 h. Actuació dels 
grups Gertrudis, Zoo i Senyor 
Peix. 23.30 h a 5 h.

TORDERA
OBSERVACIÓ D’ESTELS. Zona 
del pàrquing de darrera del parc 
Prudenci Bertrana, 22 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
XIII FIRA DEL DISC I COL·LEC-
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CIONISME. Plaça Mèlies, durant 
tot el dia.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

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

REVETLLA DE L’ATSOC. Passeig 
de Manuel Puigvert, 20 h.

MALGRAT DE MAR
TARDES DE CONTES. Jardins 
de la Torre de la Vídua de Can 
Sala, 19 h. Contes de rosa i 
de blau, a càrrec d’Assumpta 
Mercader. Contes que volen 
ajudar a superar els estereotips 
masclistes i mostrar que nens i 
nenes han de tenir les mateixes 
oportunitats.

TABALADA INFANTIL. Inici a 
la plaça de l’Església, Mar i Can 
Campassol. 20.30 h.

CORREFOC INFANTIL. Inici del 
corregut a Can Campassol, Mar, 
Carme, Emili, Caporal Fradera, 
Llibertat i plaça de les Puntaires, 
21 h.

BARRAQUES. 21.30 h a 4.30 h. 
Plaça Xesco Boix. Amb música 
ambient per seguir amb Summer 
Moguda.

TORDERA
3X3 BÀSQUET. Pavelló de 
l’avinguda Països Catalans. 8 h.

PASSEJADA AMB MOTOS 
CLÀSSIQUES. Sortida de darrera 
la plaça de l’Església, 10.30 h.

TORNEIG BITLLES CATALANES. 
Parc de la Sardana. 17 h.

TORNEIG 24 H FUTBOL SALA. 
Pista Sant Andreu, 18 h.

DIA 18

PINEDA DE MAR
AUDICIÓ DE SARDANES: Cobla 
Principal del Llobregat. Plaça 
Mèlies, 19.30 h.

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

MALGRAT DE MAR
CERCAVILA. Amb els grallers i 
tabalers dels Castellers de l’Alt 
Maresme des de Can Campassol, 
18 h.

EXHIBICIÓ CASTELLERA. Plaça 
de l’Ancora, 18.30 h. Amb la colla 
Els Maduixots i Els Vailets de 
l’Empordà.

TORDERA
CURSA LOCAL DE BICICLETES. 
Sortida des del Camí Ral. 17 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
TALLER CREATIU: Fem un globus 
aerostàtic. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

TORDERA
ZUMBA. Plaça de l’Ajuntament, 
19.30 h.

DIA 21
TORDERA
CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG. Darrera plaça Església. 
Matí i tarda.

EXHIBICIÓ DE TWIRLING. Plaça 
de l’Església.

RECITAL D’HAVANERES. Amb el 
grup Son de l’Havana. A la mitja 
part rom cremat i presentació 
dels candidats i candidates al 
pubillatge. Pl. Església, 22 h.

DIA 22
CALELLA
VESPRES MUSICALS. Museu del 
Turisme, 19 h.

PROJECCIÓ: ‘Sara’, basat en la 
vida de Sara Llorens. Pati de la 
Biblioteca, 22 h.

TORDERA
FESTA HOLI BLUE. Pàrquing de 
sorra de la Mollera, 18.30 h.

ACTUACIÓ DEL GRUP 
ARMONIA. Pl. Església, 20 h.

CONCERT amb Seguirem, 
Buhos i DJ Sendo. Parc Prudenci 
Bertrana, 23 h.

DIA 23
PINEDA DE MAR
REVETLLA: ‘Fes-te amb el 
Sàhara’. Plaça Mèlies, 20.30 h.

CALELLA
CONCERT: Cançons d’amor i 
dimonis (pop i cançó d’autor), 
amb Magalí Sare i la seva banda. 
Al Far, 22 h.

PETITES HISTÒRIES DE 
CALELLA, Pati de la Biblioteca, 
22 h.

TORDERA
FRIDAYS FOR FUTURE. 
Recollida de brossa per l’entorn 
de Tordera. Trobada parc de la 
Sardana, 9 h.

MEMORIAL OCTAVIO 
DELGADO. 19 h.

CORREFOC. Sortida del pont de 
Ferro, 22 h.

CONCERT. Amb l’Orquestra 
Maribel, i Sixtus. Parc Prudenci 
Bertrana, 23.45 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
LA PETITA D’ESTIU: The 
Rock’n’Roll Hipsters i els 
instruments del rock. Al Pati de 
Can Comas, 19 h.

MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

CALELLA
SNORKELLING GUIAT. Via Brava 
de Calella a la platja de Garbí, 
12.30 h.

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

REVETLLA DE SANT LLOP. Amb 
activitats i jocs infantils, raval 
infantil i sopar popular. Passeig 
de Manuel Puigvert, 18 h.

CERCAVILA DELS TIMBALERS. 
Sortida plaça de l’Ajuntament, 
19 h.

TORDERA
CURSA DEL COS. Al Camí Ral, 
10.30 h.

TORNEIG LOCAL DE TIR AL 
PLAT. Camp de Tir de Can Peyra, 
15 h.

FESTIVAL DE PATINATGE 
ARTÍSTIC. Pavelló de la 
Concòrdia, 19 h.

XXIè CERCATASQUES. Sortida des 
del parc de la Sardana. 22.30  h. 
Tot seguit, concert amb els grups 
Albercocks i Free Kiss, al Parc 
Prudenci Bertrana.

DIA 25
PINEDA DE MAR
MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran 
del CCR, 19 h.

AUDICIÓ DE SARDANES. Cobla 
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. 
Plaça de Sant Pere Pescador 
19.30 h.

TORNEIG INFANTIL DUPLETES. 
Al Camp de Petanca, 10 h.

CALELLA
AUDICIÓ DE SARDANES. A 
càrrec de la Cobla La Principal del 
Llobregat i la Cobla Reus Jove. 
Passeig de Manuel Puigvert, 
18.30 h.

TORDERA
TORNEIG DE PETANCA. Parc de 
la Sardana. 9 h.

CERCAVILA I DIADA 
CASTELLERA. Amb la Colla 
Castellera de l’Alt Maresme i 
Sabadell. 17.30 h.

CONCERT. Orquestra Maravella. 
Pista l’Amistat, 18 h.

CLOENDA DEL CURSET DE 
SARDANES. Cobla Palafolls.
Pl. de l’Ajuntament. 19 h.

DIA 30
CALELLA
CONCERT ESTÓMAC. Amb Clara 
Peya, Vic Moliner i Magalí Sare. 
Al Far, 22 h.

DIA 31
CALELLA
CURS DE SARDANES. Passeig de 
Manuel Puigvert, 18 h.

CURSA MARESME 5K CALELLA 
2019. Passeig Manuel Puigvert, 
19.30 h.
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ECONOMIA LOCAL

Turisme de salut al GEM

Sorteig de l’ABBC

Àtics Restaurant

Productes Alqvimia

Guanyadors del sorteig i Junta de l'ABBC

Àtics Restaurant, el millor balcó a la platja de Lloret de Mar

LLORET DE MAR

El GEM Wellness & Spa, cen-
tre de turisme de salut del grup 
Guitart Hotels a Lloret de Mar des 
de fa més de tres dècades, fa un 
pas endavant i amplia els seus ser-
veis gràcies a l’aliança amb dues de 
les marques més reconegudes del 
sector: Alqvimia, prestigiosa em-
presa d’alta cosmètica 100% natu-
ral i la doctora Folch, reconeguda 
especialista en Nutrició i Dietètica 
del Centre Mèdic Teknon. 

 El GEM ofereix un servei inte-
gral de benestar i salut, que va des 
de la realització de tractaments 
passant per l’elaboració i segui-
ment de dietes d’aprimament, fins 
a la pràctica de les pautes marca-
des per la reconeguda nutricionis-
ta i que s’elaboren de forma total-
ment personalitzada en el restau-
rant de l’establiment. yy

BLANES

L’ABBC (Associació de Boti-
guers Blanes Centre) ha sortejat 
una bicicleta elèctrica i 4 pati-
nets elèctrics. La campanya ha 
repartit 10.000 números entre 
els clients de les 50 botigues que 
hi han participat.

Va fer el sorteig el president 
de l’ABBC, Lluís Pascual, acom-
panyat de diverses membres de 
la junta. Els afortunats i afortuna-
des han estat la Berta, en Mateo, 
la Quima i l’Annabel. L’objectiu és 
refermar el comerç de proximitat 
aportant aquell element de con-
fiança, qualitat i personalització 
que tant el caracteritza i diferencia 
d’altres ofertes comercials. yy

LLORET DE MAR

A primera línia de mar i amb 
impressionants vistes sobre la plat-
ja de Lloret de Mar, es troba Àtics 
Restaurant amb una de les millors 
terrasses de tota la Costa Brava.

Ofereix cuina mediterrània i de 
proximitat amb lounge bar. Obren 
cada dia al migdia i a la nit. A les 
tardes i nits també es pot prendre 
una copa en el millor ambient. 

Àtics Restaurant està situat a 
l’avinguda Josep Tarradellas, 1 de 
Lloret de Mar. Més informació  al 
972 36 93 83. yy
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Farmàcies de guàrdia

LLORET DE MAR

BLANES

Adreces i telèfons

De 9.30 a 22.00 h  (dia) -  De 22.00 a 9.30 h (nit)

Agost

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

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

RAMON

RAMON - PUJOL

RAMON - PUJOL

7
8
9

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

7
8
9

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

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.

De 9 a 9 h (24 h) - De 09:30 a 13:30 h (mati)

FÀBREGAS
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

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

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 VIVES 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 LUIS FRANCISCO RUIZ-OREJÓN SÁNCHEZ-PASTOR (DOCTOR EN CIÈNCIES DEL MAR I EXPERT EN PLÀSTICS MARINS)

“Amb el plàstic hem de seguir l’ordre de les 3 “R”: 
reduir, reutilitzar i, com a darrer recurs, reciclar”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Es calcula que actualment unes 
1.500 tones de plàstics suren pel 
mar Mediterrani, o el que és el 
mateix, 150.000 trossets de plàs-
tics en cada quilòmetre quadrat 
de mar. Aquesta és una de les con-
clusions que ha extret Luis Fran-
cisco Ruiz-Orejón amb la seva 
tesi doctoral “Residus plàstics flo-
tants en el Mediterrani Central i 
Occidental: estat actual i la seva 
percepció social”, que ha realit-
zat al Centre d’Estudis Avançats 
de Blanes (CEAB). Ruiz-Orejón 
(Ciudad Real, 1986) va estudiar 
Ciències del Mar i Ciències Am-
bientals a la Universitat de Ca-
dis, va continuar amb el màster 
de Biodiversitat a la Universitat 
de Barcelona i el doctorat a la 
Politècnica de Catalunya. La tesi 
doctoral li ha permès descobrir 
Blanes, un poble del qual s’ha 
enamorat i on resideix des de fa 
quatre anys. Compagina els pro-
jectes d’investigació amb la col·la-
boració en revistes especialitzades 
i programes de televisió, on infor-
ma de la problemàtica que genera 
l’abocament de residus plàstics als 
mars i oceans.

Quines són les principals con-
clusions que ha tret de la seva 
tesi doctoral?
Que hem trobat més plàstic prop 
de les costes de les localitats més 
densament poblades, sobretot 
prop de les costes d’Eivissa i de 
la Serra Tramuntana de Mallor-
ca, a la part de l’estret d’Otranto 
a Itàlia i a alguns punts del golf 
de Corint de Grècia. Hem fet 
un monitoratge pel Mediterrani 
central i occidental dins del pro-
jecte NIXE III, d’on hem extret 
140 mostres del Mediterrani en 
tres grans campanyes i hem ana-
litzat les mostres al CEAB. 

Quina concentració de residus 
plàstics arriba al mar cada any?
Al Mediterrani, unes 1.500 tones 
i es calcula que a nivell mundial 
cada any arriben al mar aproxi-
madament entre 5 i 13 milions 

de tones de residus plàstics. Ac-
tualment hi ha més de 5 bilions 
de partícules de plàstic surant al 
mar. És molt de plàstic!

Quines són les conseqüències 
de l’acumulació dels residus 
plàstics?
Afecten de forma directa mol-
tes aus i organismes marins. Per 
exemple, el fet que hi hagi plàs-
tics a l’ecosistema dels coralls 
incrementa el 20% la possibilitat 
que adquireixin malalties. Molts 
peixos, tortugues i aus marines 
poden confondre el microplàstic 
amb el seu aliment, els obstrueix 
el tracte digestiu i els causa la 
mort. També els enreda i els limi-
ta el moviment. Fins i tot el zoo-
plàncton, que intervé en la cade-
na tròfica de tots aquests animals 
marins, també ingereix plàstic. 

I com afecta a les persones?
Els plàstics poden entrar en la 
nostra cadena alimentària i po-
tencialment podrien afectar la 
nostra salut. Molts contenen 
additius que tenen efectes can-
cerígens i hormonals, tot i que 
encara s’estan estudiant aquests 
efectes. S’estima que hi ha més 
de 6.000 tipus de plàstics. Tenim 
plàstic a tot arreu! Fins i tot es-
tan a molts cosmètics exfoliants i 
pastes de dents blanquejants! Per 
saber si en tenen, hem de com-
provar que un dels ingredients, 
normalment el segon o el tercer, 
sigui “polyethylene”.

Un altre projecte que coordina 
des del CEAB és Plàstic 0. En 
què consisteix?
Amb l’ajuda d’un grup de volun-
taris, majoritàriament escolars, 
però també tercera edat i entitats 
cíviques. Fa tres anys que realit-
zem el mostreig a la sorra de di-
ferents platges i ecosistemes cos-

ters. Els voluntaris segueixen un 
protocol científic per conèixer la 
concentració de plàstic a la platja. 
Recullen mostres de la capa més 
superficial fent quadrants de 50 x 
50 cm i traslladen les mostres a 
les aules per analitzar-les. No és 
una campanya de neteja. Plàstic 
0, el coordinem al CEAB la Gem-
ma Agell i jo, i la Maria Vicioso 
de l'Institut de Ciències del Mar 
(ICM), amb l’ajuda de diversos 
col·laboradors i pertany a la pla-
taforma de participació ciutada-
na Observadors del Mar. Durant 
el curs escolar 2018-2019 han 
participat 43 centres educatius 
i 2.747 alumnes de Catalunya, 
Eivissa, Formentera, Mallorca i 
Alacant. A la Selva i al Maresme 
han treballat set escoles, cinc de 
Blanes, una de Calella i una de 
Pineda.  

Què podem fer a nivell particu-
lar per evitar aquesta acumula-
ció de residus plàstics?
Seleccionar productes que con-
tinguin menys plàstics. Per 
exemple, triar iogurts amb en-
vasos de vidre o altres materials. 
No sempre és fàcil, però és una 
forma immediata per reduir-lo. 
Amb el plàstic, hem de seguir 
l’ordre de les 3 R: reduir, reutilit-
zar i, com a darrer recurs, reci-
clar. Que no se’m mal interpreti, 
hem de reciclar, però és priorita-
ri reduir el nostre consum. 

Trobeu implicació institucional? 
Les empreses i governs interna-
cionals, autonòmics i locals fan 
petits avenços, però no són su-
ficients... Haurien d’implicar-se 
molt més! De fet, la producció 
de plàstic anual segueix augmen-
tant. Des del 1950, quan va co-
mençar la producció massiva de 
plàstics, se n’han fabricat 8.300 
milions de tones. Només s’ha 
estabilitzat en períodes de cri-
si econòmica. En el 2015 es van 
produir aproximadament 410 
milions de tones de plàstic. Al 
2019 estarem al voltant dels 500 
milions de tones. Pràcticament 

tot el que utilitzem avui dia té 
un component de plàstic, des del 
menjar fins a la roba.

D’on prové el plàstic que trobeu 
a les costes?
Arriben als ecosistemes marins 
majoritàriament a través d’abo-
caments a les platges, rius, cla-
vegueres, a través de l’aire. Una 
petita part és material que cau 
del transport per vaixell i de les 
xarxes d’activitats pesqueres...

Quins plàstics heu trobat a la 
platja? 
El que més hem trobat són buri-
lles, seguit de fragments d’emba-
latge de bosses de patates o cara-

mels, entre d’altres. Ah! També 
hem trobat fragments rígids de 
plàstic de les antigues carcasses 
de focs d’artifici i d’altres objectes. 

A Blanes?
Sí. Si bé fa un parell d’anys 
l’Ajuntament de Blanes va pre-
veure la mesura de prohibir les 
carcasses de plàstic a les piro-
tècnies que participen al Con-
curs de Focs d’Artifici, l’any 
passat encara vam trobar alguna 
resta de plàstic. Esperem que es 
vagi reduint i que utilitzin car-
tró o altres materials més sos-
tenibles. No es tracta de limitar 
les tradicions, però hem de ser 
conscients dels impactes que els 
focs d’artifici provoquen sobre 
les espècies marines i els ecosis-
temes. Aquest és un cas puntual 
a l’any, però també hem de veu-
re la resta d’efectes perjudicials 
que les nostres activitats huma-
nes provoquen al medi ambient 
de forma continuada. yy

Els plàstics es mesuren. Foto: A. MontañoLes mostres es guarden en un pot. Foto: A. Montaño També es recullen plàstics arran de mar. Foto: A. Montaño

Luis Francisco Ruiz-Orejón dirigeix els treballs de recerca de plàstic. 
Foto: Almudena Montaño

«En el projecte Plàstic 0, hi 
han participat escoles de 
Blanes, Calella i Pineda»

«Les empreses i 
governs internacionals, 
autonòmics i locals fan 
petits avenços, però no 

són suficients»


