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EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

Problema d’horaris

Segon aniversari

Puntualment s'organitzen grans esdeveniments. Foto Arxiu La Marina

Manifestació de Blanes. Foto Carles Manifestació pels carrers de Lloret. Foto M. A. Comas

L’equip de govern de l’ajuntament de Blanes està treballant per repar-
tir de la manera més equitativa possible les hores d’entrenament de la 
Ciutat Esportiva. De moment, ha demanat les fitxes i necessitats de 
cada club. Segons l’alcalde Àngel Canosa, “qui no aporti la documen-
tació o no es correspongui a les hores demanades, no podrà utilitzar 
les instal·lacions”.  Pàg. 23

Blanes i Lloret de Mar han sortit al carrer per recor-
dar el referèndum de l’1-O del 2017. En el record, les 
càrregues policials que hi va haver a molts munici-
pis i els 2 milions de votants. La vista, però, posada 
en la sentència que s’ha de fer pública aquest octubre, 
una sentència que no es coneix al moment de tancar 
aquesta edició. A Blanes, hi va haver dues manifesta-
cions que un cop es van trobar, van llegir un manifest 
commemoratiu. A Lloret de Mar, es va anar fins a la 
Dona Marinera. A la plaça de la Vila, també es va lle-
gir un manifest. Els lemes: ‘Votar, no és delicte’ o ‘Ho 
tornarem a fer’, entre d'altres. Pàg. 17

Cúpula malmesa

Efectes del llamp sobre la cúpula. Foto Albert Pibernat

Un llamp, producte d’una tempesta que va afectar la Costa Brava el dissabte 21 de setembre, va malme-
tre la cúpula de l’ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar. Els responsables del paratge van trobar frag-
ments a cent metres de distància. Immediatament van començar les tasques per arreglar els desperfectes. 
Més informació a la pàgina 3.

Nit Violeta

Façana de la Casa de la Vila lila a Blanes. Foto Aj. Blanes

Blanes i Lloret de Mar s’han ad-
herit al 20S. Sota el lema ‘20S, 
Emergència Feminista’ l’objec-
tiu és declarar l’estat d’emer-
gència feminista per fer un crit 
d’alerta a tothom respecte els as-
sassinats, abusos sexuals, viola-
cions i violacions en grup que 
pateixen les dones. Pàg. 8

MEDI AMBIENT - Pàg. 32

VILES FLORIDES
Lloret ha acollit l’acte de lliu-
rament de la vuitena edició. 
Lloret ha aconseguit quatre 
flors i Blanes tres.

CULTURA - Pàgs. 6 i 7

TEATRE DE LA COSTA BRAVA SUD
Blanes i Lloret de Mar han posat en marxa la programació del darrer 
trimetestre de l’any.
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Vols rebre La Marina al teu 
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
 i deixa les teves dades

L’editorial

Dispositiu de monitorització de la glucosa. Foto CSMS

SELVA  / MARESME

La Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva (CSMS) va 
rebre, el passat mes d’abril, llum 
verda per prescriure els disposi-
tius de monitorització continua 
de glucosa als menors d’entre 0 i 
18 anys amb diabetis tipus 1. Fins 
ara, s’han beneficiat d’aquesta tec-
nologia un total de 36 pacients, 23 
de l’Alt Maresme i 13 de la Selva 
Marítima. Xifra que es preveu que 
continuï a l’alça els propers mesos.

El dispositiu permet un mi-
llor control de la malaltia perquè, 
disminuint significativament els 
controls rutinaris capil·lars (pun-
xada al dit), es poden mesurar de 
forma continua durant les 24 ho-
res del dia els nivells de glucosa 

al teixit (en el líquid intersticial) 
i no a la sang.

Els doctors Xavier Herrero i 
Josep Maria Mengibar, endocri-
nòlegs pediàtrics de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva, 
subratllen els avantatges que com-
porta aquest sistema tant per als 
pacients com per als professionals. 

“El dispositiu ens permet reduir 
significativament el nombre de 
puncions i augmentar el confort 
del pacient, a més d’empoderar-lo 

perquè cada vegada té un coneixe-
ment més exhaustiu de la seva ma-
laltia i pot actuar en conseqüència. 
Però, tenir dades en temps real 
dels pacients també és un salt im-
portant per als professionals per-
què podem dissenyar patrons i fer 
tractaments molt dirigits”.

El Departament de Salut, a 
través del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), va incorporar 
el febrer del 2018 aquests dispo-
sitius a la cartera de serveis, de 
manera que des d’aleshores fi-
nança aquests aparells.

 
Entre els objectius de futur hi 

ha atendre més infants i joves i 
també arribar a les persones ma-
jors de 18 anys. yy

LA MARINA 73. ANY VII
Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Redactora: Anna Carlos
Publicitat: publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Imprintsa (Sant Fruitós de Bages)
Dipòsit legal: GI-1757-2012
20.000 exemplars mensuals
Tirada controlada per Accés a les edicions 

anteriors de La Marina
per codi QR o a

www.radiomarina.com/
hemeroteca 

Mesurar la glucosa sense 
punció per a 36 infantsIncògnita

Al moment de tancar aquesta edició de La Marina en-
cara no es coneix la sentència del Tribunal Suprem so-
bre els presos catalans.

La previsible reacció és motiu de màxima atenció des 
de totes bandes. Seria desitjable que la manifestació pú-
blica d’una protesta comprensible no comporti cap ex-
cés per part dels manifestants ni cap repressió violenta 
per part de les forces de seguretat, com la que, dissor-
tadament, es va patir l’1 d’octubre, ara fa dos anys, per 
la celebració del referèndum. 

La nostra societat està madura per a expressar opini-
ons, desitjos i voluntats diferents sense malmetre la pa-
cífica convivència.  

Esperem que aquesta ocasió no vagi per cap altre costat. yy

«El dispositiu permet 
un millor control de la 
malaltia disminuint els 

controls capil·lars»
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Cúpula afectada pel llamp. Foto Albert Pibernat

LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

Un llamp va malmetre part 
de la cúpula de l'ermita de Santa 
Cristina el passat mes de setem-
bre. Tot i que no es van haver de 
lamentar danys personals, la ins-
tal·lació elèctrica va quedar cre-
mada. Va ser durant una de les 
jornades de tempesta.

Segons l’Obrer Major de San-
ta Cristina, Arseni Frigola, “és 
habitual que caiguin llamps a la 
zona boscosa de Santa Cristina, 
però a l'ermita només l'havia to-
cat un llamp una vegada fa molt 
de temps i els desperfectes van 
ser molt menors. Tot i les con-
seqüències d'aquesta situació, 
afortunadament, no cal lamentar 
danys personals”.

Alguns fragments de la cúpula 
es van trobar repartits en un radi 
de fins a 100 metres. A l’interior, 
també es podia veure alguna es-
querda i guix que va caure al terra.

L’Obreria va començar imme-
diatament les tasques per arreglar 

els desperfectes tant en el sistema 
elèctric, com a la cúpula.

HISTÒRIA
 
L’ermita de Santa Cristina és 

un edifici de molta tradició a Llo-
ret de Mar. La primera notícia 
que és té és de l’any 1376 i l’ac-
tual temple és de finals del segle 
XVIII, d’estil neoclàssic. De totes 
les parts, cal destacar el seu altar 
major, fet a Itàlia. És una de les 

seus principals de la Festa Major 
de Santa Cristina, que se celebra el 
24 de juliol. Allà, es du a terme la 
missa i, a la plaça del Pi, la degus-
tació de l’estofat tradicional.

Les obres de l’ermita les van 
pagar els mateixos lloretencs, al-
guns aportant quantitats impor-
tants. Els patrons de pesca van 
cedir una part destacada dels 
seus beneficis i, fins i tot, aquells 
que no podien fer donacions eco-
nòmiques, a causa de la seva po-
bresa, van contribuir amb treballs 
personals en dies festius. 

 
Pel que fa a l’estil arquitectònic, 

hi predomina el grecoromà. Com 

diem, una de les parts més desta-
cades és l’altar major, de marbre 
de diferents colors. El retaule és 
una gran pintura d’un autor des-
conegut, de l’Escola Toscana, i re-
presenta la mort de Santa Cristina, 
assetjada davant del governador 
Julià. A la nau i a la sagristia es po-
den veure una col·lecció d’exvots 
que consisteixen en vaixells en 
miniatura que van oferir els ma-
riners a la Santa. Els més famosos 
són el Sebastià Guma, guardonat 
amb una medalla de plata a l’illa 
de Cuba, una nau de 62 cànons, i 
una petita nau d’Ivori. Tots perta-
nyen al segle XVIII.

 La devoció per Santa Cristina 
també va dur al poble a adquirir, 
en el decurs dels segles, tres de les 
relíquies importants de la Santa: el 
crani, la costella i el fèmur. Aques-
tes dues últimes van desaparèixer, 
a conseqüència de la revolta del 
1936. Actualment, es conserva el 
crani i un petit os, que es transpor-
ta en processó marítima cada any 
per les festes de Santa Cristina. yy

L’ermita de Santa Cristina, afectada per un llamp

«Tot i que no es van 
haver de lamentar danys 
personals, la instal·lació 

elèctrica va quedar 
cremada»

«La primera notícia que es 
té de l’ermita és de l’any 
1376 i l’actual temple és 
de finals del segle XVIII»

«Alguns fragments de 
la cúpula es van trobar 

repartits en un radi de fins 
a 100 metres»

Centros de referencia:

C. Jaume Ferrer, 12 - 17300 Blanes  ·  Tel. 972 336 708  -  606 174 741 -      663 839 649 · ·

FAMEDIC PLUS
by

· Especialidades

TENEMOS OTRAS OPCIONES CON COBERTURA COMPLETA:

FAMEDIC PLUS

- Medicina general
- Pediatría
- Enfermería
- Ginecología
- Oftalmología
- Dermatología y 
  venereología
- Traumatología

Con este seguro
ahorrarás listas de 

espera de la Seguridad 
Social sin límites de edad.

TODO DESDE EL 
PRIMER DÍA

22,50€  
toda la familia
al mes

· Cobertura 
   dental básica

· Traumatismo 
   dental grave
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Unitats BTT

‘Operatiu Via’ per controlar l’oci nocturn 

Espectacular accident sense ferits al carrer 
Ample de Blanes

LLORET DE MAR

La Policia Local de Lloret de 
Mar està treballant per disposar 
la propera temporada d’una uni-
tat d’intervenció amb BTT. La 
bicicleta serveix com a mitjà de 
transport, però també com a eina 
d’autodefensa i resposta davant 
d’un atac físic.

Aquest setembre efectius de 
la Policia Local de Perpinyà van 
oferir una demostració a la po-
licia i autoritats lloretenques de 
l’efectivitat i possibilitats d’aques-
tes unitats. També hi van assistir 
membres de les Policies Locals de 
Girona, Llançà i Vilassar de Mar. yy

BLANES

Les autoritats de Blanes i els 
cossos i forces de seguretat –Po-
licia Local i Mossos d’Esquadra- 
continuen treballant per paci-
ficar la zona d’oci nocturn dels 
Pins-Plantera.

Aquest setembre s’ha recupe-
rat l’anomenada “Operació Via”. 
La policia espera a l’estació de 
Renfe els joves que arriben amb 
els darrers trens i els escorcolla 
per evitar que portin alcohol, 
drogues i armes prohibides.

Al llarg de les més de tres ho-
res en què va estar actiu l’’Opera-
tiu Via’ a l’Estació de Tren de Bla-
nes els agents van aixecar un total 
de 45 actes. D’aquest total, la Po-
licia Local de Blanes en va fer 28 

per incompliments de la Orde-
nança de Civisme i Convivència 
Ciutadana, per consum d’alcohol 
a la via pública. En aquest darrer 
sentit, els agents van decomissar 
begudes alcohòliques. 

Per la seva banda, els Mossos 
d’Esquadra van realitzar-ne 17, 
de les quals 15 eren per tinença de 
substàncies estupefaents, i 2 per 
portar armes prohibides. L’’Ope-
ratiu Via’ es va iniciar pels volts 
de les 10 de la nit i es va allargar 
fins a quarts de 2 de la matinada, 
comptant amb el recolzament 
dels guàrdies de seguretat de la 
companyia ferroviària.

Posteriorment, els efectius 
de la Policia Local de Blanes van 
continuar patrullant al llarg de 

la matinada al voltant de la zona 
d’oci nocturn dels Pins, aixe-
cant-se 8 altres actes, novament 
per incompliments de l’Orde-
nança de Civisme i Convivència 
Ciutadana. En aquest cas, a ban-
da de consum d’alcohol a la via 
pública, també se’n van comptar 
per sorolls i/o altres tipus de 
comportaments.

Paral·lelament, l’alcalde de 
Blanes, Àngel Canosa, ha man-
tingut diverses reunions amb re-
presentants de locals de la zona 
lúdica, així com de les associaci-
ons de veïns dels Pins i la Plan-
tera, i de la Plataforma “per uns 
Barris més Segurs” per intentar 
trobar les mesures adients per 
acabar amb un problema que va 
començar ara fa uns deu anys. yy

BLANES

Dues unitats de la Policia Lo-
cal de Blanes i dos camions dels 
Bombers de la Generalitat van 
haver d’intervenir el dijous 26 de 
setembre en un aparatós accident 
que es va produir al bell mig del 
centre urbà de la vila. Per raons 
que s’hauran de determinar, el 
conductor d’un turisme va per-
dre el control del seu vehicle 
quan va girar per entrar al carrer 
Ample procedent del passeig de 
Mar, xocant contra diversos ele-
ments del mobiliari urbà: fanal, 
semàfor, jardinera... 

Sortosament, malgrat l’espec-
tacularitat del xoc, cap persona va 
resultar ferida, tot i que en aquells 
moments hi havia una gran quan-
titat de vianants en aquest cèntric 
vial. L’accident va tenir lloc quan 
eren les 11.40 h, i precisament va 
ser un agent de la Policia Local 
qui va donar l’alerta en adonar-se, 
activant-se posteriorment tots els 
serveis necessaris. 

El conductor, un veí del carrer 
Ample que viatjava acompanyat 
d’una altra persona, va donar nega-
tiu en la prova d’alcoholèmia i no 
presentava símptomes d’estar sota 
els efectes de substàncies estupe-
faents, per la qual cosa no se li va 
practicar cap altra prova. A conse-
qüència de la topada, van quedar 

arrencats del terra dos fanals, un 
semàfor, una jardinera i una pilo-
na, així com d’altres desperfectes. 

Efectius de les Brigades Mu-
nicipals es van encarregar de fer 
les reparacions necessàries a la 
via pública per garantir la segu-
retat dels vianants, senyalitzant 
amb tanques i cons la superfície 
danyada. Simultàniament, efec-
tius de Nora, l’empresa de neteja 
i recollida de residus de Blanes, 
va procedir a la neteja dels des-
perfectes i restes que va ocasio-
nar el sinistre. yy

Reducció del delinqüent. Foto M. A. Comas Immobilització. Foto M. A. Comas

Esperant l'arribada dels trens. Foto Aj. Blanes

Restes del mobiliari urbà trencat. Foto Aj. Blanes

«El cotxe va arrencar dos 
fanals, un semàfor, una 
jardinera i una pilona»

«Sortosament no s’han 
de lamentar danys 

personals»
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Deu anys de Docus a la Fresca
BLANES

Docus a la Fresca de Blanes 
celebra aquest 2019 el seu desè 
aniversari. Han previst un total 
de vuit projeccions i una gala 
de cloenda i celebració de l’ani-
versari. Els documentals es pro-
jecten a la plaça Verge Maria els 
mesos de setembre i octubre i la 
gala de cloenda serà el mes de 
novembre.

Coincidint amb l’aniversari, 
hem parlat amb Valentí Hinare-
jos, portaveu de l’organització la 
Focal.

Valentí, com va començar tot?
Tot va començar a partir 

d’uns companys relacionats amb 
el medi audiovisual, com és el 
meu cas. Teníem fets alguns do-
cumentals, pocs, d’autor, i vam 
pensar que seria bo fer alguna 
projecció. Vam començar amb 
tres DVD de l’època. Vam posar 
una pantalla i un projector i a 
partir d’aquí es va posar en mar-
xa Docus a la Fresca. Eren pro-
jeccions gratuïtes al carrer en ple 
mes d’agost i el ressò que va tenir 
l’experiència ens va portar a do-
nar-li continuïtat. Com que ja no 
teníem més documentals propis, 
vam començar a buscar col·labo-
radors i així portem deu anys.

Quants documentals s’han po-
gut veure en aquests anys?

Una setantena de diferents ide-
als. Sempre busquem una mirada 
transversal, d’interès social de pe-
riodisme compromès i rigorós.

Algun moment emotiu i especial?
Hi ha hagut moments molt 

intensos, molt humans, amb mi-
sèries i tragèdies. Si n’he de triar 
un, em quedaria amb “La maleta 

de Marta”, era la protagonista d’un 
document sobre el maltractament. 
La vam tenir tres dies entre nosal-
tres. Va ser una gran experiència. 
Estava protegida i només sabem 
que venia de Málaga.

I per arribar als deu anys calen 
moltes complicitats?

Sí. Hem comptat amb diver-
ses ONG que ens han facilitat 
material, productores, distribu-

ïdores. Hem après molt.

I per començar el desè aniversa-
ri, pluja?

Aquest any hi ha hagut un can-
vi. No s’han programat a l’agost i 
s’han fet els mesos de setembre i 
octubre. A l’agost, algun dia també 
plovia, però aquest any, res indica-
va que tindríem aigua i va arribar 
just al moment de començar i ho 
vam haver d’ajornar.

Amb temps, tenim com al-
ternatives a la tradicional plaça 
Verge Maria, la Sala de Plens o el 
Teatre, però el primer dia no hi va 
haver opcions de canvi.

Aquest any hi ha quatre produc-
cions locals

Exactament, Raul Busquets 
amb “El darrer mestre d’aixa”, Xavi 
Gámez i Maria Sola amb “Fem te-
atre”, en Jaume Pujades i la Cris-
tina Fernández amb “Davant del 
mar”, sobre la Casa del Poble i el 
franquisme i l’Amat Carreras amb 
“Pinya de Rosa 2003”.

I la resta de projeccions, de mol-
ta i molta qualitat.

No ho buscàvem, però sí. To-
tes han rebut premis i guardons. 
“Me llamo Violeta”, per exemple, 
va ser guardonada al Festival de 
Málaga i als Gaudí.

I per acabar, una gala de comme-
moració dels 10 anys?

Serà el 22 de novembre al Te-
atre, si ho podem celebrar. No és 
per nosaltres, és per a tothom que 
si ha implicat: productores, distri-
buïdores, companys del medi, mit-
jans de comunicació... Serà un re-
coneixement a tots ells. Nosaltres 
posem el continent, una pantalla i 
un projector i ells el contingut. yy

Me llamo Violeta, primera projecció del 2019. Foto Aj. Blanes
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Programació del Teatre de la Costa Brava Sud

Apropa Cultura al Teatre de Blanes 

Presentació d' 'Apropa Cultura'. Foto Aj. Blanes

Ovelles es podrà veure a Blanes el 23 de novembre

Presentació programació de Lloret. Foto M. A. Comas

LLORET DE MAR - BLANES

Els teatres de Lloret de Mar i 
Blanes han posat en marxa la pro·
gramació del darrer trimestre de 
l’any. La programació s’ha dividit en: 
teatre, espectacles familiars, música 
i cinema. També hi ha previstes les 
actuacions de diversos grups locals.

TEATRE
Un dia qualsevol 
La vida és massa curta per només 
viure cent anys.
12/10/19. Teatre de Lloret de Mar

Cicle Shakespeare: Els reis de 
Shakespeare escriuen el discurs 
de Phillipe the Sixth.
El poder de la monarquia.
18/10/19. Teatre de Lloret de Mar

Mundo obrero 
Un viatge pel moviment obrer es-
panyol.
27/10/19. Teatre de Lloret de Mar

Cosas que se olvidan fácilmente 
Un espectacle fotogràfic que 
transforma els records i, de la ma-
teixa manera que ho fa la ment, 
n’inventa de nous.
Del 31/10/19 al 03/11/19. Arxiu 
Municipal de Lloret de Mar

Cicle Shakespeare: Othello 
Quan l’amor sí que és cec

02/11/19. Teatre de Lloret de Mar

Diario de un cuarentón
Amb Andrés Torres. Blue Live
03/11/19. Teatre de Blanes.

Cicle Lloret Espai Off: Akelarre 
Akelarre feminista.
08/11/19. Teatre de Lloret de Mar

La negra 
Projecte Teatral
10/11/19. Plaça Germinal Ros, 1

Il stupendo 
Casal de l'Obrera
Del 12/11/19 al 14/11/19
Casal de l'Obrera

Santa Maria Ora Pro Omnibus
Teatre de Blanes. 16 i 17/11/19. 

Nenes i nens 
Existeix l'equilibri entre els dos 
sexes?
22/11/19. Teatre de Lloret de Mar

Ovelles 
Flyhard Produccions, SL
23/11/19. Teatre de Blanes

3r assaig o el misterio del monas-
terio 
Escena Local: Cia Ja Cobrarem
23/11/19. Teatre de Lloret de Mar

Cinco horas con Mario 
Interpretat per Lola Herrera
29/11/19. Teatre de Lloret de Mar

No t'ho callis 
Escena local: Cia: Associació cul-
tural y teatral Muekka
07/12/19. Teatre de Lloret de Mar

Cicle Lloret Espai Off: Saunterer 
En busca de la llibertat
08/12/19. Itinerant

MÚSICA
Coral Vesna. Sota la direcció de 
Nadezhada Avérina. Ponomaryov 
Vesna Children's Choir
10/10/19. Teatre de Blanes

Philarmònica de cambra de Co-
lònia. Concert.
13/10/19. Teatre de Lloret de Mar

Escena local: Ellas 
Concert de l’Asociación Hispano 
Americana de Lloret de Mar.
14/12/19. Teatre de Lloret de Mar

Petita festa: Toti Soler i Gemma 
Humet 
La força de la poesia.
27/12/19. Teatre de Lloret de Mar

PROPOSTES FAMILIARS

La princesa en texans 
La companyia Sgratta.
13/10/19. Teatre de Blanes

Baobab. Un arbre, un bolet i un 
esquirol. La Pera Llimonera.
27/10/19. Teatre de Blanes

Oops!
Teatre Mòbil.
10/11/19. Teatre de Blanes

L'aneguet lleig 
Espectacle infantil musical per a 
tota la família, versió del clàssic 
conte dels Germans Grimm.
24/11/19. Teatre de Lloret de Mar

Quimera - La Guilla Teatre
24/11/19. Teatre de Blanes

Pastorets. La gran aventura 
La Roda Produccions.
08/12/19. Teatre de Blanes

Black music per als més menuts 
Una experiència de proximitat, on 
els músics i els espectadors es fon-
dran en un mateix espai. 15/12/19. 
Teatre de Lloret de Mar

Magia comedy
Amb Gerard Borrell.
29/12/19. Teatre de Blanes

La lámpara maravillosa 
El Tribut d'Aladdin
03/01/20. Teatre de Lloret de Mar

CINEMA AL TEATRE DE LLORET

Cineclub Adler presenta:
Diego Maradona 
03/10/19

Cineclub Adler presenta:
Festival Gollut de Ribes de Freser 
17/10/19

El petit Adler presenta:
L’estiu i la tardor al regne d’Es-
campeta. Cicle de cinema infantil 
per gaudir en família. 20/10/19

Cineclub Adler presenta:
Burning. 31/10/19

El petit Adler presenta:
La rata pirata i altres aventures 
per créixer. 03/11/19

Cineclub Adler presenta:
Leto. 14/11/19

Cineclub Adler presenta:
El meu primer festival. En gira. 
Cinema infantil de Festa Major. 
Gratuït. 24/11/19

Cineclub Adler presenta:
Locutori Istambul 
Cinemes àrabs en ruta. 28/11/19

El petit Adler presenta:
El nen i el món 
Cicle de cinema infantil per gau-
dir en família. 01/12/19

Cineclub Adler presenta:
Tres caras. 12/12/19

Cineclub Adler presenta:
El dia més curt. Perles.
Sala polivalent de la Biblioteca. 
Gratuït. 19/12/19

El petit Adler presenta:
Solan £ Eri: Missió a la Lluna. 
22/12/19. yy

BLANES

El programa  Apropa Cultu-
ra està adreçat a entitats i serveis 
socials que treballen amb perso-
nes en situació vulnerable o en 
risc d’exclusió, a qui se’ls ofereix 
accedir a activitats culturals a 
preus més asequibles. 

A través del programa Apro-
pa Cultura les entitats socials po-
den fer sortides a més de 100 tea-
tres, auditoris, festivals i museus 
d’arreu de Catalunya a preus 
més assequibles. El programa és 
totalment gratuït per a les enti-
tats socials, i la mecànica d’ús és 
molt senzilla. 

Apropa Cultura és una inici-
ativa oberta a la participació de 
tots els equipaments culturals 
d’àmbit català i compta amb el 
suport i la col·laboració de les 
principals institucions públi-
ques catalanes. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Blanes s’hi ha 
adherit oferint les entrades de la 
programació professional del Te-
atre a un preu únic de 3€, una op-
ció a la qual també poden accedir 
les persones en situació d’atur. 

La presentació va estar en-
capçalada pel regidor de Nova 
Ciutadania i Solidaritat, Miky 
Corregidor. També van assis-
tir-hi el tinent d’alcalde de l’Ajun-

tament de Lloret de Mar, Cristian 
Fernández, així com la tècnica de 
Cultura, Amaranta Gibert, qui va 
parlar de la programació del Te-
atre de la Costa Brava Sud, que 
uneix les ofertes dels ajuntaments 
de Blanes i Lloret. 

Actualment el programa 
Apropa Cultura inclou més de 
1.400 propostes culturals dife-
rents en cada temporada; més de 
1.800 centres socials que treba-
llen amb persones en situació de 
vulnerabilitat; més de 90 teatres, 
auditoris, festivals, museus i es-
pais singulars de 20 comarques 
d’arreu de Catalunya; i més de 
170.000 experiències culturals. yy
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Santa Maria, Ora Pro Omnibus

Cartell promocional. Foto Jordi Roig

JOAN FERRER - BLANES

Un dels molts plats forts de 
la commemoració dels 700 anys 
de la Parròquia de Santa Maria 
de Blanes, serà la representació 
teatral “Santa Maria Ora Pro 
Omnibus”. Es tracta d’un treball 
conjunt del Mirall i el Cor de 
Cambra Sota Palau amb la col·
laboració d’altres entitats locals 
com els Manaies, l’Esbart Ruyra 
o el grup Xiroia. Les representa·
cions seran els dies 16 i 17 de no·
vembre. El dissabte 16, a les 21h, 
i el diumenge 17, a les 18h. Les 
entrades es poden comprar online 
a la pàgina web del Teatre de la 
Costa Brava Sud o una setmana 
abans a les mateixes taquilles del 
Teatre del carrer Ample.

Parlem amb Josep Alum, di-
rector del Mirall, sobre aquest 
projecte que tira endavant sota 
la seva direcció, a nivell d’actors, 
i la de Josep Maria Guinart, pel 
que fa a la part musical.

Josep, d’on sorgeix la idea?
La comissió dels 700 anys va 

reunir diverses entitats teatrals 
i ens va demanar si podíem col-
laborar amb l’esdeveniment. Ini-
cialment plantejaven recuperar 
alguna obra blanenca. El Mirall, 

però, sempre ha treballat amb 
creacions pròpies. Vam proposar 
la nostra idea i es va acceptar. Des 
del primer moment vaig tenir clar 
que havia de ser un treball con-
junt amb el Cor de Cambra Sota 
Palau. Vaig parlar amb en Josep 
Maria (Guinart), i des del febrer 
que treballem colze a colze.

Què ens pots avançar de l’argu-
ment?

No et faré cap spoiler; ho 
volem guardar en secret fins al 
dia assenyalat. El que sí et puc 
dir és que l’obra no serà “misse-
ra”. Té una certa comicitat i crec 
que serà molt emotiva per a tots 
els blanencs, visquin on visquin. 
També hi ha una pinzellada his-
tòrica. Ara, que ningú busqui el 
rigor històric. Aquest rigor ja es 
pot trobar a l’arxiu. La Verge, en 
general, també hi té un paper 
destacat.

Quantes persones hi intervenen?
Una vintena de membres de 

Sota Palau, 14 adults del Mirall 
i 6 infants. També hi partici-
pen els Manaies, l’Esbart Ruyra, 
Xiroia i altres persones que ens 
donaran un cop de mà en temes 
i moments concrets.

Una vegada més, per tant, com 
ha passat darrerament, diverses 
entitats blanenques treballen 
unides en un projecte.

Si em permets una vanitat, 
Xiroia té 35 anys d’història i els 
primers anys èrem més reco-
neguts a fora que a Blanes. Ja fa 
uns anys que això es va trencar i 
aquests darrers temps també s’es-
tà valorant aquesta col·laboració 
i treball conjunt amb altres enti-
tats de la vila. Recordem la nostra 
versió dels Pastorets. Aquest any 
dos membres del Mirall –Xavier 
Puigdemont i Carles González- en 
faran una altra versió. També hem 
intervingut en el pregó d’enguany 
i no fa massa hi va haver el treball 
conjunt amb la gent de Xiroia, que 
ara també ens ajudarà molt, per 
exemple en temes de vestuari.

Ara, ja només cal esperar la res-
posta del públic.

Nosaltres tenim un públic fidel 
i a cada estrena reunim unes 500 
persones. Hi haurà la gent relacio-
nada amb la parròquia i jo convi-
do a la gent de tot Blanes a venir. 
Segur que els emocionarà algun 
moment de l’obra, siguin creients 
o no, siguin del centre o dels bar-
ris. L’obra és un petit homenatge a 
tot el poble! yy

27S: Emergència 
climàtica

Acció reivindicativa al col·legi Santa Maria de Blanes

CATALUNYA

Desenes de milers de perso-
nes, eminentment joves, han sor-
tit al carrer a diversos indrets de 
Catalunya per alertar de l'emer-
gència climàtica i exigir als res-
ponsables polítics que treballin 
per posar-hi solució. Ho han fet 
igual que centenars de milers de 
persones arreu del món, en el 
marc de la iniciativa 'Fridays for 
future' impulsada per l'activista 
sueca de 16 anys Greta Thunberg. 

Les manifestacions han estat el 
punt culminant d'una jornada rei-

vindicativa que també s'ha traduït 
en convocatòries de vaga als centres 
educatius i en lectures de manifestos 
denunciant les actituds contràries a 
la sostenibilitat de governs i grans 
corporacions arreu del planeta.

Els ajuntaments han aprovat 
mocions de censura.

Barcelona, Girona, Tarragona, 
Lleida i Manresa acullen les mani-
festacions més multitudinàries. A 
Girona, es van reunir unes 5.000 
persones; tot un rècord per a la 
causa climàtica. yy
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Nit Violeta a Blanes. Foto Aj. Blanes Lectura del manifest a Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

La pluja va deixar el carrer Ample sense cotxes ni persones. Foto J. F.

Façana de l'ajuntament en procés de rehabilitació. Foto M. A. Comas

Nit violeta a Blanes i Lloret de Mar
BLANES / LLORET DE MAR

Blanes i Lloret de Mar s’han 
adherit al 20S. L’objectiu del 20S, 
Emergència Feminista és declarar 
l’estat d’emergència feminista per 
fer un crit d’alerta a tothom res-
pecte els assassinats, abusos sexu-
als, violacions i violacions en grup 
que pateixen les dones. Aquest 20 
de setembre, les dones i els homes 
han sortit al carrer per clamar per 
una societat sense violència mas-
clista. La Plataforma de Dones 
d’Alacant, promotora de la inici-
ativa, ha emès un comunicat on 
s’assegura que ‘ens trobem en una 
situació d’emergència’, atès que al 
juliol passat es va assassinar una 
dona cada dos dies: ‘Això ja no és 
un avís, declarem l’emergència fe-
minista’, deia el comunicat.  yy

Mobilitat sostenible i segura

Lloret fa costat a les famílies vulnerables

BLANES

Blanes ha tancat tres tardes la 
circulació del carrer Ample. Ho va 
fer coincidint amb la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. Va ser un divendres, un dis-
sabte i un diumenge de setembre.

L’horari va ser des de les 4 de 
la tarda fins a les 9 de la nit. Els 
vehicles particulars no podien 
accedir-hi. Només ho van poder 
fer els de transport públic, així 
com els autoritzats a entrar-hi, 
el mateix funcionament que es 
fa regularment totes les tardes 
del dissabte.

L’altra novetat d’aquest 2019 
ha estat una Caminada Popular 
de Marxa Nòrdica que va sortir 

del Banc dels Músics del passeig 
de Mar. Els dies previs es van pro-
gramar diversos entrenaments.

Les activitats de consciencia-
ció van començar amb la tradici-
onal bicicletada.

Tal com s’havia fet tots 
aquests anys de la Pedalada Po-
pular, a la tornada es va infor-
mar els participants de diverses 
dades relacionades amb l’objec-
tiu que mena aquesta celebració 
mediambiental. El centenar de 
persones que van pedalar uns 10 
km per un aire més net van evi-
tar amb aquesta acció que s’en-
viés a l’atmosfera 178,5 kg. de 
CO2; 630g de NO, (monòxid de 
nitrogen) i 52,5g d’emissions de 

PM10, partícules contaminades 
de menys de 10 micres. 

Tenint en compte que un ar-
bre mig reté mitja tona anual de 
CO2  o, el què seria el mateix, 0,06 
kg/h, si els participants haguessin 
fet els 10 km de recorregut de la 
pedalada amb un vehicle moto-
ritzat es necessitarien prop de 
3.000 arbres –exactament: 2.975- 
per absorbir el CO2 emès durant 
l’estona que va durar la pedalada. 
És a dir, prop d’una hora.

Un total de 450 municipis van 
participar a la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura 2019. 
L’objectiu és fomentar l´ús de la 
bicicleta o caminar per anar als 
llocs propers. yy

LLORET DE MAR

Lloret exigeix a Endesa mantenir 
el subministrament elèctric a les fa-
mílies en situació de vulnerabilitat. 

L’ajuntament s’ha adherit a la 
carta que el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya ha fet ar-
ribar a la companyia elèctrica. 

L'ajuntament, juntament amb 
més de 200 consistoris catalans, 
ha rebut una notificació de la 
companyia elèctrica Endesa a 
través de la qual reclama que els 
ajuntaments es facin càrrec de la 
meitat del deute de les famílies 
que no han abonat les seves fac-
tures per als consums elèctrics, 

malgrat que els serveis socials 
municipals han acreditat i comu-
nicat a la companyia que aquestes 
famílies es troben en situació de 
vulnerabilitat. Endesa advertia en 
aquesta notificació que en cas que 
l’Ajuntament no es fes càrrec de la 
meitat del deute d’aquests abonats, 
declarats en situació de vulnerabi-
litat, iniciarien possibles talls de 
subministrament a partir de l’1 
d’octubre de 2019.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dul-
sat, explica: “Estem en total des-
acord amb el to, la forma i amb 
el contingut d’aquesta notificació, 
que mostra una manca total de 
respecte vers els drets de les per-
sones més vulnerables de Catalu-

nya”. En el cas de Lloret de Mar, 
aquests talls de subministrament 
podrien afectar 135 famílies.

El regidor d’Habitatge, Cris-
tian Fernández, ha detallat: “Des 
que s’ha tingut constància de la 
carta d’Endesa, hem treballat 
conjuntament entre totes les ad-
ministracions supramunicipals i 
municipals implicades per tal de 
donar resposta al requeriment 
fet per aquesta companyia i, en 
aquest sentit, cal destacar l’escrit 
que des del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya s’ha 
adreçat a Endesa, on manifestem 
la nostra oposició ferma a l’aplica-
ció d’aquesta mesura”. yy
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Nou curs de l’Escola 
de l’Esbart Ruyra

Casos pendents

Actuació de l'escola. Facebook Esbart Ruyra

Exterior de la Casa de la Cultura. Foto M.A. Comas

BLANES

La primera setmana d’octubre 
ha començat una nova temporada 
a l’Escola de l’Esbart Joaquim Ruy-
ra. Un any més, l’entitat de Blanes 
ofereix per a totes les famílies que 
ho vulguin, tot un repertori d’acti-
vitats pensades a partir de la tradi-
ció, de les danses d’arrel i, sobretot, 
amb la intenció d’oferir formació 
i coneixements sobre la tradició 
d’arreu dels Països Catalans. L’es-
cola s’ha marcat com a objectiu 
aquest curs recuperar els Balls de 
Bastons de Blanes, que es van dei-
xar de fer a mitjans dels anys 60.

L’entitat ofereix un primer tri-

mestre gratuït per a tots els nois i 
noies que vulguin apropar-se al 
món de la dansa d’arrel i la cultura 
popular i tradicional catalanes.

En aquesta nova temporada 
la intenció és oferir tot un ventall 
d’activitats que no es limitin només 
a l’exhibició de les danses dalt dels 
escenaris. És així que s’ha preparat 
tot un calendari, des d’aquest octu-
bre i fins al mes de juny.

Tot plegat pensat en dues ves-
sants: la formativa i la social.

L’Esbart Ruyra té la seva seu als 
antics pavellons dels Pins. yy

LLORET DE MAR - MOISÉS GARCÍA

L’Ajuntament de Lloret haurà 
de pagar prop de 6 milions d’eu-
ros a Acciona i Aqualia. Concre-
tament, haurà de fer front a dos 
pagaments. Un d’ells serà de 3,1 
milions d’euros, corresponents a 
un acord extrajudicial amb Ac-
ciona, a causa d’una denúncia de 
l’empresa pel sobrecost de la cons-
trucció de la Casa de la Cultura. 
Tot i que la sentencia obligava a 
pagar 3’7 MEUR, el govern mu-
nicipal ha arribat a un acord amb 
l’empresa que li permetrà pagar a 
terminis i reduir costos. Aquest 
octubre pagarà 600.000 euros, 

l'any que ve 1.400.000 euros i el 
2021, 1.050.000 euros. A més, el 
Consistori s'estalvia els interessos 
legals, uns 500.000 euros.  

 
Els altres 2,4 milions seran 

per Aqualia, per una mala inter-
pretació en el cost de l’aigua. El 
plec de condicions establia que es 
cobraria en funció al consum dels 
usuaris, però aquest no era tan 
elevat com es preveia. L’empresa 
reclama una indemnització que 
l’Ajuntament també podrà pa-
gar de manera fraccionada, amb 
quotes de 205.000 euros cada any 
fins al 2030. yy
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Signatura de la petició. Foto Aj. Lloret

Les actuacions van començar a la tarda-vespre. Foto Aj. Blanes

Acció promocional a París. Foto Lloret Turisme

Acció comercial a París

Treballen per ser Ruta Cultural del Consell d’Europa

Emplatja’t 2019

LLORET DE MAR / PARÍS

El Lloret Convention Bureau 
s’ha desplaçat fins a París per par-
ticipar en una acció promocional 
amb professionals francesos del 
sector del turisme de reunions 
que va tenir lloc a la seu parisenca 
de l’agència Partance, l’empresa de 
representació que gestiona la co-
mercialització del Lloret Conven-
tion Bureau en el mercat francès.

En aquesta ocasió, quatre 
membres de l’entitat (el Palau de 
Congressos Olympic, l’Hotel San-
ta Marta, l’Hotel L’Azure i el Gran 
Hotel Monterrey) també es van 
sumar a l’acció comercial posant 
de manifest la col·laboració pu-
blicoprivada que és l’essència del 
Lloret Convention Bureau des 
dels seus inicis.

A la trobada hi van partici-
par gairebé una seixantena de 
professionals del sector francès a 
més d’altres representants euro-
peus d’hotels, palaus de congres-
sos, venues i oficines de congres-
sos que també presentaven els 
seus serveis.

Seguint un format d’entrevis-
tes personalitzades, cada empresa 
participant va disposar d’uns mi-
nuts per presentar els seus serveis 
a les agències franceses. Un espai 
que va ser escenari per a una pri-
mera presa de contacte i iniciar 
un intercanvi d’impressions res-
pecte a possibles accions futures 
de col·laboració.

En paraules de Montse Belisa-
rio, directora del Lloret Conven-

tion Bureau: “Les accions comer-
cials ens resulten més profitoses 
quan hi podem assistir acompa-
nyats dels nostres membres ja 
que complementen la nostra pre-
sentació que inclou tota l’oferta 
especialitzada de Lloret en turis-
me MICE afegint-hi valor afegit i 
propostes concretes”. 

El mercat francès segueix es-
sent un dels mercats estratègics 
per al Lloret Convention Bureau, 
juntament amb el nacional i el 
britànic. La proximitat de Lloret 
de Mar amb la frontera francesa, 
la tradició turística de la destina-
ció, així com l’àmplia oferta dis-
ponible especialitzada en turisme 
de reunions resulten molt atrac-
tius per a aquest públic. yy

LLORET DE MAR

La Xarxa Europea de Jardins 
Històrics ha lliurat la candidatura 
a l’Institut Europeu de Rutes Cul-
turals, amb seu a Luxemburg, la 
menció de Ruta Cultural del Con-
sell d’Europa. L’alcalde de Lloret i 
president de l’associació ha expli-
cat: “Després de tres anys de tre-
ball presentem una candidatura 
molt potent que compta amb 28 
jardins històrics, alguns dels quals 
són els més importants d’Europa, 
i que tenen més de 12,5 milions 

de visitants anuals”. Dulsat remar-
ca que “per Lloret de Mar és un 
orgull encapçalar aquest projecte”.

El Palacio de Quéluz de Lis-
boa (Portugal), d'altra banda, ha 
acollit el “III Forum on historic 
gardens maintaining and mana-
ging historic gardens for a new 
era” i una nova Assemblea Gene-
ral on, com explica el regidor de 
Patrimoni Cultural, Xavier Flo-
res, “s’integren tres jardins més: 
el jardí alemany de Herrenhäuser 
d’Hannover, uns dels més grans i 
prestigiosos d’Alemanya; el parc 
de Montserrat de Sintra (Portu-
gal) i la National Agency of Cul-
tural Heritage of Georgia”.

La Xarxa Europea de Jardins 
Històrics és una associació im-
pulsada per l’ajuntament de Llo-
ret, l’ajuntament d’Aranjuez i el 
Laboratori de Patrimoni, Turisme 
Cultural i Creativitat (LABPATC) 
que té un conveni amb la Univer-
sitat de Barcelona que treballa per 
construir una xarxa estable que 
aglutini el major nombre de jar-
dins històrics i que permeti obte-
nir la menció d’Itinerari Cultural 
del Consell d’Europa per crear una 
itinerari de caràcter transnacional 
i que fomenti el coneixement dels 
jardins històrics des de la vessant 
patrimonial i cultural, turística, 
d’educació i de sensibilització per 
a la seva preservació. yy

BLANES

Blanes ha repetit per segon any 
consecutiu l’èxit d’una experiència 
pionera arreu de la Costa Brava: 
l’Emplatja’t, una festa per acomi-
adar la temporada estiuenca que, 
com el seu nom indica, es va cele-
brar sobre la sorra, arran de mar. 

L’Emplatja’t va començar a les 
7 del vespre a la platja del centre 
de la vila, i es va allargar fins la 
una de la matinada.  Ha estat cor-
ganitzada per l’Associació d’Hos-
taleria i l’Ajuntament de Blanes. 

El motor i ànima central de 
l’experiència, els qui l’any pas-
sat van tenir la idea de celebrar 
aquesta festa, són diversos locals 

de restauració del municipi –bars, 
cafeteries, restaurants-, comptant 
amb la complicitat d’empreses 
gastronòmiques blanenques. Una 
vegada més, han sumat esforços 
amb diverses entitats culturals i 
juvenils de la vila que també han 
aportat el seu granet de sorra. 

L’activitat es va encetar amb 
una cercavila que va sortir des del 
Casal la Cooperativa amb diver-
sos components de la Colla Ge-
gantera de Blanes, fins arribar a la 
platja del centre de la vila. 

La primera  part de la festa 
va estar especialment dedicada al 
públic infantil. Al llarg de la festa 
hi van haver d’altres ingredients, 
com per exemple balls amb l’Asso-
ciació de Country Blanes. 

Finalment, l’’Emplatja’t’ va 
comptar com a ingredient d’en-
treteniment més destacat un con-
cert del grup ‘A Cámara Lenta’, 
que lidera David Teruel. El grup 
va donar-se a conèixer després 
d’aparèixer al programa d’Antena 
3 ‘El Hormiguero’, i amb les seves 
cançons ‘Mil Disculpas’ i ‘Áma-
me’ va estar durant cinc setmanes 
consecutives entre els temes més 
escoltats arreu de l’estat espanyol. 
yy

«La Xarxa Europea de 
Jardins Històrics compta 

amb 28 jardins»

«La festa per tancar l’estiu 
s’ha fet per segon cop»
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Lloret de Mar, aquest estiu. Foto M.A. Comas

L'acusat, d'esquena, durant el judici. ACN

Pancarta commemorativa. Foto M. A. Comas

Les pernoctacions hoteleres 
pugen gairebé un 3% 

Judici per violació i agressió

Dia Internacional de la Pau

CATALUNYA

El nombre de pernoctacions 
hoteleres va augmentat un 2,83% 
a l'agost a Catalunya en compa-
ració amb el mateix mes de l'any 
anterior, segons dades de l'Insti-
tut Nacional d'Estadística (INE).

 En total hi van haver 
8.938.433 pernoctacions, de les 
quals 6.432.109 van ser d'es-
trangers (+4,7%) i 2.506.325 de 
residents a l'Estat. Aquesta dar-
rera tipologia baixa un 1,61% i 
Catalunya és el tercer destí pre-
ferit, amb un 13,8% del total de 
pernoctacions de residents a 
l'Estat. Pel que fa als estrangers, 
Catalunya és el segon destí amb 
el 34,3% del total i per darrera de 
les Illes Balears. 

L'ocupació hotelera es va situar 
en el 80,6%, mentre que la mitjana 
estatal va ser del 76,8%. Al conjunt 
de l'Estat, les pernoctacions en esta-

bliments hotelers van pujar un 1,5% 
fins a superar les 46,9 milions. Les de 
residents a l'Estat pugen un 3,7% i les 
de no residents ho fan un 0,1%. yy

BLANES

Jutgen un acusat que s'en-
fronta a 7 anys i mig de presó per 

agredir i intentar violar la pare-
lla a Blanes.  Els fets van passar 
al pis que compartien a Blanes el 

25 de setembre del 2017. 

La dona s'ha acollit a la dispensa 
que preveu la llei d'enjudiciament 
criminal per a familiars o parelles 
d'acusats i no ha declarat contra el 
processat al judici. L'acusat només 
ha respost a preguntes dels seu ad-
vocat i ho ha fet per negar les acusa-
cions i assegurar que són "mentida". 

La fiscalia, però, demana que 
el condemnin i considera que el 
fet que una ambulància hagués de 
traslladar la víctima el dia de la su-
posada agressió i l'informe de lesi-
ons dels forenses avalen l'acusació, 
encara que ara la dona hagi decidit 
no declarar. El judici ha quedat vist 
per a sentència. yy

LLORET DE MAR

El dia 21 de setembre és el Dia 
Internacional de la Pau. La Plata-
forma per la Pau de Lloret aquest 
any ha organitzat dos actes.  El 
dissabte dia 21, a les 12 del migdia, 
conjuntament amb moltes ciutats 
del món que formen part de la 
Xarxa d'Alcaldes per la Pau, van 
repicar les campanes de l'església,  
es va llegir un manifest comme-
moratiu i es va fer un minut de 
silenci en record de totes les per-
sones víctimes de la violència. El 
diumenge, dia 22, es va celebrar 
com cada any, el VI Pícnic, al Jardí 
de la Pau, amb un vermut solidari 
i una fideuà. L’objectiu: aconseguir 
un món en pau! yy
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La Nicola i la seva família, afectats per la fallida. Foto ACN

David Font a Girona. Foto ACN

Fallida de l’operador Thomas Cook 

L'ACT fa una crida a l'optimisme amb el turisme 
britànic tot i la incertesa del Brexit 

LLORET DE MAR

La companyia Thomas Cook 
va traslladar el 2018, 12.600 vi-
atgers fins a l'aeroport de Vilobí 
d’Onyar i la previsió d'aquest any 
era portar-ne uns 13.200. Thomas 
Cook, però, va cancel·lar catorze 
vols des de finals de setembre i 
fins a l'11 d'octubre després de 
fer fallida. L’empresa, amb pràc-
ticament 180 anys d’història, va 
deixar "penjats" 600.000 clients 
arreu del món.

El Gremi d'Hotelers va enviar 
una circular als 120 hotels de Llo-
ret de Mar per obrir un canal de 
comunicació i avaluar l'impacte 
que té per al sector. Amb la infor-
mació que van recopilar inicial-
ment, hi havia deu hotels que te-
nien reserves amb Thomas Cook, 
amb almenys 300 turistes afectats 
a la vila al moment de la fallida. 

El president del Gremi d’Hote-
lers, Enric Dotras subratllava que 
la prioritat per als hotels era ga-
rantir que els turistes acabessin la 

seva estada i tornessin a casa amb 
la màxima normalitat. "El client és 
intocable i el protegirem fins que 
torni a casa seva", assegurava. Per 
això, es van posar a disposició dels 
hotels per ajudar en la coordina-
ció entre les administracions cata-
lanes, espanyoles i britàniques, els 
hotels i els turistes.

Un cop tancat aquest episodi, 
ha començat el moment d'avaluar 
les conseqüències econòmiques 

per al sector. Dotras exposa que 
l'operador britànic era un dels 
més grans amb qui treballaven els 
hotels de Lloret i, per tant, "hau-
rem de treballar per substituir i 
atraure nous clients". 

A més, recordava que enca-
ra hi havia un gruix de turistes 
que havien de viatjar fins a Lloret 
abans de l'11 d'octubre i que te-
nien les reserves fetes. Segons el 
president dels hotelers, l'afecta-

ció econòmica serà "important". 
"Hem de tenir en compte que cada 
empresa té un tipus de contracte 
diferent, alguns tenen acordat un 
prepagament però d'altres tenen 
tota la facturació pendent de co-
brar", ha explicat Dotras subrat-
lla que aquests hotels hauran de 
recórrer a vies de reclamació per 
liquidar el deute. 

El Patronat de Turisme Costa 
Brava Pirineu s'ha posat en con-

tacte amb Aena i amb l'operador 
de viatges per recopilar informa-
ció i avaluar la situació per poder 
donar resposta a les possibles ne-
cessitats del sector. 

VACANCES I FALLIDA

La Nicola i la seva família va 
arribar a Lloret de Mar el 14 de se-
tembre i tenien el vol de tornada el 
dia 28 –la fallida es va fer pública 
el dilluns dia 23 de setembre-. "El 
nostre allotjament està assegurat i 
ens han dit que el vol de tornada 
també, per tant no estem gens pre-
ocupats", explicaven. La família de 
Liverpool assegurava que no per-
drien les vacances i que afronta-
rien els dies que els hi quedaven a 
Lloret amb la intenció de “gaudir”. 

Sobre els viatgers que enca-
ra no havien fet el viatge, Nicola 
creu que podran recuperar tots 
els diners: "Si no és a través de 
Thomas Cook, serà a través del 
govern britànic". Per això, afir-
ma que estan més preocupats per 
l'impacte que tindrà la fallida per 
als treballadors. "Parlem de mol-
tes persones que perdran els llocs 
de feina, això és el més preocu-
pant", remarcava. yy

CATALUNYA

El director de l'Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), Da-
vid Font, ha llançat un missatge 
d'"esperança" i "optimisme" als 
empresaris turístics preocupats 
pel futur del mercat britànic una 
vegada es produeixi el Brexit. En 
aquest sentit, Font ha recordat que 
entre el gener i el juliol tan sols 
s'han registrat 30.000 turistes an-
glesos menys que l'any passat. Es 
tracta d'una variació residual que 
respon a "fluctuacions" habituals 
dels mercats.

A més, Font ha afirmat que dos 
de cada cinc britànics té pensat vi-
atjar a una destinació propera al 
Regne Unit al llarg dels següents 
dotze mesos. En aquest sentit, ha 
recordat que Catalunya és un destí 
"ben posicionat", perquè comp-
ta amb una bona "relació quali-
tat-preu" i això genera un impor-
tant atractiu per als britànics.

Font també ha detallat que 
segons una enquesta del portal 
web de viatges, el 87% dels angle-
sos repetiria les seves vacances a 
l'estat espanyol i això comporta 

que aquest turisme sigui "fidel" a 
les seves destinacions, com ara la 
Costa Brava. De fet, el Regne Unit 
és el segon país emissor de turis-
me que té Catalunya.

Per això ha remarcat que de 
cara a la Generalitat "el mercat 
britànic era, és i seguirà essent 
una prioritat" per al govern cata-

là. A més, el director ha garantit 
que des de l'Agència Catalana de 
Turisme es faran "campanyes ins-
titucionals" com s'han fet fins ara 
per promocionar les destinacions 
del territori.

A més, Font també ha destacat 
que hi ha "oportunitats" dins de la 
incertesa que comporta el Brexit. 

Una d'elles és la despesa que po-
den fer els visitants a Catalunya. 
De moment, entre el gener i el 
juliol "ha crescut gairebé un 13% 
per persona i dia". Aquesta xifra és 
important tenint en compte que la 
lliura esterlina ha anat canviant 
de valor, sobretot a la baixa, i ha 
representat una pèrdua de poder 
adquisitiu per part dels britànics.

Per al director de l'ACT 
aquesta és una mostra que "els 
britànics volen seguir anant de 
vacances" tot i la incertesa polí-
tica i econòmica. 

RESERVES TARDANES DE 
CARA AL PROPER ESTIU

El director de l'ACT, David 
Font, també ha avançat que les 
reserves dels anglesos podrien 
arribar més tard de l'habitual. Si 
bé el director ha recordat que és 
un mercat que s'identifica per fer 
'earlybookings' (reserves a molt 
llarg termini), la propera tempo-
rada potser s'esperarà una mica 
per veure com es resolt el Brexit.

De fet, Font ha detallat que 
els britànics solen organitzar les 
seves vacances entre el gener i el 
febrer. De tota manera, es preveu 
que la sortida del Regne Unit de 
la Unió Europea es podria acabar 
efectuant el 31 de gener, si no hi 
ha eleccions o un segon referèn-
dum. Això podria fer que els an-
glesos optin per esperar a veure 
com es resol abans d'efectuar les 
seves reserves. yy

L’empresa britànica portava més de 13.000 turistes a comarques de Girona

«Segons Enric Dotras, 
“l'afectació econòmica 

serà important"»
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Pla general II Congrés Girocàmping. Foto ACN

Gran Recapte 2018. Foto Arxiu La Marina

Comença el procés d’expropiació de l’N-II 

Necessiten 4.000 voluntaris per al Gran Recapte 2019

‘El canvi climàtic permet allargar la temporada 
als càmpings gironins’

TORDERA

La Demarcació de Carreteres 
de l’Estat a Catalunya ha posat fil a 
l’agulla als tràmits per desencallar 
l’ampliació de la capacitat de la via 
de l’N-II en el seu tram entre Maça-
net de la Selva i Tordera. Foment ha 
citat durant aquest mes de setmebre 
els ajuntaments dels dos municipis 
afectats i als propietaris dels ter-
renys situats als voltants de la carre-
tera i que s’han d’expropiar per tirar 
endavant la remodelació. Es tracta, 
concretament, de 43 propietats de 
Maçanet i 75 de Tordera de titulari-
tat tant pública com privada. 

Per agilitzar el procés, el Minis-

teri de Foment procedirà a realitzar 
aquestes expropiacions forçoses 
mitjançant el procediment especial 
d’urgència que s’estableix a l’article 
52 de la Llei d’Expropiacions For-
çoses. Així, les citacions realitzades 
han correspost a la fase d’aixeca-
ment de les Actes Prèvies d’Ocupa-
ció, on s’ha fixat el valor dels béns 
i drets expropiats. En concret, s’ha 
dut a terme una descripció detalla-
da del bé o dret, les manifestacions 
de les parts per determinar els drets 
afectats, el seu abast, la seva titula-
ritat i el seu valor, així com els per-
judicis causats per la ràpida ocupa-
ció. Així, es durà a terme l’ocupació 
dels terrenys i començaran les obres 

d’ampliació de la capacitat de la via, 
que consistiran en la construcció 
d’un segon carril, i en alguns trams 
d’un tercer, en cada sentit de la mar-
xa. Aquesta obra, però, no compor-
ta la construcció de tota la infraes-
tructura d’un desdoblament.

Els treballs, que se centren en 
un tram de 7,3 quilòmetres, es van 
licitar el mes de gener d’enguany per 
un import de més de 24,47 milions 
d’euros. Les actuacions previstes in-
clouen la rectificació de revolts per 
poder circular a 80 quilòmetres per 
hora, la remodelació de les inter-
seccions ja existents i l’adaptació de 
vies i camins de servei. yy

COMARQUES DE GIRONA

El Banc dels Aliments de les 
Comarques de Girona fa una cri-
da per reunir els més de 4.000 vo-
luntaris que calcula que calen per 
cobrir els prop de 400 punts de 
recollida d’aliments que hi haurà 
a la demarcació durant el Gran 
Recapte 2019 que se celebrarà el 
22 i 23 de novembre. 

L'objectiu és mobilitzar i 
conscienciar la població de la 
situació de necessitat que viuen 
moltes famílies. A les comarques 
gironines el menjar aconseguit es 
farà arribar a les 32.000 persones 
que atén el Banc a través d’un 
centenar d’entitats benèfiques.

Els voluntaris i coordinadors 
que es necessitaran a les comar-
ques gironines es repartiran per 
tots els establiments en torns 
d’unes quatre hores i s’encarre-
garan d’informar sobre què fan 
els bancs dels aliments, sobre la 
campanya i els productes més 
necessitats i també de rebre el 
menjar que vulguin donar els ciu-
tadans. També participaran en la 
classificació dels aliments al ma-
gatzem del Banc.

Totes les  persones que vul-
guin fer de voluntari o coordi-
nador durant el Gran Recapte es 
poden inscriure a www.bancdel-
salimentsgirona.org a través d’un 
formulari que permet triar el punt 

de recollida i el torn més adient a 
la disponibilitat de cadascú. 

El Gran Recapte és una campa-
nya que organitzen els quatre Bancs 
dels Aliments de Catalunya amb 
l’objectiu de sensibilitzar i mobilit-
zar la població per ajudar en la pre-
carietat alimentària al nostre país, 
fruit de la cronificació de la pobresa. 
Bàsicament el que es demana són 
aliments nutritius de llarga durada 
com conserves de peix, oli i llet. 

El Gran Recapte és la principal 
campanya dels Bancs dels Aliments 
per recollir menjar, tot i que només 
aporta una petita part del que ne-
cessiten per atendre les persones 
beneficiades al llarg de l'any. yy

COMARQUES DE GIRONA

El president de l'Associació 
de Càmpings de Girona, Miquel 
Gotanegra, ha assegurat que el 
"canvi climàtic" està fent "repen-
sar l'estacionalitat" i l'augment 
global de la temperatura ha per-
mès allargar "moltíssim les tem-
porades". Gotanegra ha detallat 
que en els últims anys durant "els 
mesos de setembre i octubre" la 
demarcació està registrant unes 
"temperatures molt agradables" 
que afavoreixen al turisme. Per 
això, a dia d'avui Gotanegra ha 
destacat que hi ha establiments 
que pràcticament tenen obert 
durant set mesos. 

Gotanegra ha detallat que ara 
"el sector requereix imaginació" 

per "repensar-ho tot" i d'aques-
ta manera "ser capaços de tenir 
una temporada llarga". De fet, el 
president de l'entitat ha assegurat 
que els establiments gironins ja 
porten temps que treballen per 
"complementar el sol i platja" de 
l'estiu a partir d'experiències cul-
turals, gastronòmiques o espor-
tives. Gotanegra va fer aquestes 
declaracions en l’acte inaugural 
del segon Congrés Girocàmping 
PRO de Girona 2019.

PREOCUPACIÓ

Tot i així, el canvi climàtic 
també ha portat alguns reptes 
que preocupen al sector. Un d'ells 
és "que faci bon temps" als paï-
sos del centre d'Europa, que és 

"d'on són la majoria dels nostres 
clients". En aquest sentit, les ele-
vades temperatures que s'han re-
gistrat aquest juliol a Alemanya, 
Dinamarca, Bèlgica o Holanda 
pot comportar una davallada dels 
visitants d'aquests països als càm-
pings gironins.

Segons el president de l'asso-
ciació, les temperatures caloroses 
a Europa podria comportar que 
els turistes optin per anar a càm-
pings del seu país, en comptes de 
venir fins a Girona. Per això Mi-
quel Gotanegra creu que "hem de 
pensar com ser més competitius" 
en els mesos en què hi ha "un flux 
més gran" de visitants a la demar-
cació, que és "entre finals de juny 
i fins el 25 de juliol". yy

Tram de carretera que es millorarà, però no es desdoblarà. Foto Arxiu La Marina
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Primer premi. Foto Rubén PérezPrimer premi món subaquàtic. A. Mustar

Imatge del film guardonat

‘Bronko’, premi al Millor Film al Festival d’Arizona

MontPhoto Fest 2019

BLANES

La pel·lícula ‘Bronko’, escri-
ta, dirigida i protagonitzada pel 
polifacètic artista blanenc Isaac 
Ulam, ha rebut el Premi al Millor 
Film a l’Arizona Underground 
Film Festival 2019 celebrat a Tuc-
son, Estats Units. El veredicte del 
Gran Jurat del Festival de Cinema 
d’Arizona, que l’ha proclamat 
com a millor pel·lícula, l’ha cone-
gut de primera mà Isaac Ulam en 
territori nord-americà, on s’hi ha-
via desplaçat per seguir el festival, 
acompanyat de l’ajudant de rea-
lització i coprotagonista del film, 
Fàtima Ponsdomènech.

El festival, que s’ha celebrat 
del 13 al 22 de setembre, havia 
triat el film català perquè formés 
part de les cinc pel·lícules de la 
selecció oficial del jurat, que fi-
nalment ha proclamat ‘Bronko’ 
com la millor. Isaac Ulam, lògi-
cament satisfet amb la notícia, 
també ha avançat la petició que 
s’ha fet des d’un altre festival de 

cinema de Los Angeles perquè el 
film també hi competeixi. 

‘Bronko’ ha estat rodada en 
escenaris de Blanes i d’altres lo-
calitats del país, i està escrita en 
llengua catalana.

UN FILM MOLT 
AUTOBIOGRÀFIC 

El què planteja el llargme-
tratge és la visió ascètica so-

bre una persona –el personatge 
Bronko que interpreta Isaac 
Ulam i que dona nom al film- 
que detesta el model social dis-
funcional que aquesta societat 
proposa i opta per la via de l’au-
todestrucció. La solitud, l’addic-
ció, la supervivència, el sacrifici 
humà i un fort component ide-
ològic converteixen a Roman Di 
Martino, ‘Bronko’, en el símbol 
d’una mena de nou redemptor 
contemporani. 

El propi Isaac Ulam expli-
ca que, quan va decidir escriure 
aquest llargmetratge, l’interessa-
va plasmar una de les qüestions 
que més l’inquieten de la con-
dició humana: la seva capacitat 
d’autodestrucció. Va escriure el 
guió en un temps rècord, en dues 
setmanes, ja que en certa forma 
la història és autobiogràfica i re-
flecteix algunes de les seves ex-
periències com a addicte. Alhora, 
a través de la història que plan-

teja, no deixa de ser una crítica 
social i un acte de profunda espi-
ritualitat i prefereix interpel·lar el 
públic cara a cara abans de seguir 
nedant en les tranquil·les aigües 
que hagués significat quedar-se 
només amb l’anècdota de retratar 
el perfil d’un addicte. 

Produïda per Ataxia Neon, 
a banda d’Isaac Ulam i Fàtima 
Ponsdomènech –que interpreta 
el paper de Carla–, també comp-
ta a l’elenc protagonista amb 
Freyja Palau en el paper d’Adelle 
i amb un bon grapat de coneguts 
personatges i artistes blanencs 
com a actors i actrius secunda-
ris i de repartiment. Pel que fa 
a l’equip tècnic, la coordinadora 
del film ha estat Blanca Bertran; 
darrera la càmera de 35 mm ha 
treballat Raül Busquets; el so ha 
anat a càrrec de Riko Boix; el ter-
cet format per Javi Calvete, Toyo 
Hinarejos i Antonio de Paz han 
estat els assistents de producció; 
i Marta Ginabel ha tingut cura 
del maquillatge. yy

LLORET DE MAR

L'Associació MontPhoto de 
Lloret de Mar ha celebrat una 
nova festa de la fotografia de na-
tura els dies 4, 5 i 6 d'octubre: 
MontPhoto Fest Lloret 2019.

Entre els molts guardonats:
“Inmersión” de Rubén Pérez 

Novo (primer premi) o “La olvi-
dada fauna del desierto” de Ugo 
Mellone (beca WWF).

A nivell més local; “Sa Boa-
della” de Jordi Mestrich (premi 
Lloret de Mar). També hi ha ha-
gut diverses mencions per a joves 
fotògrafs.

Han estat tres dies d’intensa 
activitat i la inauguració d’una 
exposició que encara es pot visi-
tar a la Casa de la Cultura amb les 
millor imatges: 

• Conferències i ponències per 
conèixer com treballen grans 
fotògrafs i per conèixer interes-
sants projectes.

• Tallers per aprendre o consoli-
dar coneixements.

• Presentació de novetats i nous 
materials fotogràfics.

• Exposicions variades i de gran 
nivell.

• Programació pels més joves, 

amb activitats de descoberta 
del fons marí.

• Novetats editorials amb presèn-
cia dels seus autors.

• Visionats de Portfolios de la mà 
de prestigiosos professionals.

• Premis, audiovisuals, i moltes 
novetats amb un gran ambient.

Com cada any s’ha presentat 
el llibre: Inspirats per la natura 
2019 amb les millors fotografies 
d’aquesta edició. Aquesta ja és la 
9a edició.

PONÈNCIES I ACTIVITATS

- Xavier Bou. "Ornitografías".

- Jon Andoni Juarez "Crossing 
borders. Una història sobre 
guineus, refugiats i fotografia".

- Stephan Fürnrohr "Geometry 
Of Ice - La meva Journey to the 
Heart of the Arctic".

- Angel Fitor "GELATA, made of 
water".

- Rosa Isabel Vázquez "La disso-
lució del paisatge".

- Verena Popp-Hackner / Georg 
Popp "The cypress swamps- 
Americas firgotten jungle".

NOVETATS EDITORIALS

- Evelin Segura / J.L. Gomez de 
Francisco / Britta Jaschinsk.

- Espen Bergersen "A Norwegian 
whale tale".

- Oriol Alamany "Després del 
rastre del lleopard de les neus".

- Gala MontPhoto 2019 - Lliu-
rament de premis MontPhoto 
2019.

- Sopar de Gala - Gran Hotel 
Monterrey 

- Serena Dzenis "Creating Emoti-
on in Landscape Photography".

- Joan de la Malla / Adrià 
López-Baucells "Els ratpenats 
que poden ajudar a salvar els 
boscos de Madagascar".

- Egoitz Icaza "Punt i a part".
- Will Burrard Lucas "Remote ad-

ventures".

- Cloenda MontPhoto FEST 2019 
Sorteig Olympus.

PROGRAMA JOVES

- Workshop AEFONA / OLYM-
PUS: "Fotografia en els estanys 
de Sils". Treball dirigit per Al-
fonso Lario.

- Coneixent a Will Burrard-Lucas.
- Coneixent a Espen Bergersen.
- Snorkel a Lloret de Mar amb 

monitors de la Casa del Mar, 
Olympus TG - Trakcker i amb 
la col·laboració de la fotògrafa 
Susi Navarro. yy

«‘Bronko’ ha estat rodada 
en escenaris de Blanes i 

d’altres localitats del país 
i està escrita en llengua 

catalana»

«La pel·lícula està escrita, 
dirigida i protagonitzada 

pel polifacètic artista 
blanenc Isaac Ulam»
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DIRECTORI DE SERVEIS

LLORET DE MAR

Ómnium Cultural de la Selva 
Marítima ha presentat a Lloret de 
Mar el llibre “Ho tornarem a fer” 
de Jordi Cuixart. Hi van participar 
el vicepresident d’Òmnium, Mar-
cel Mauri i l’exalcalde de Blanes, 
Miquel Lupiáñez. “Ho tornarem 
a fer” va ser la frase que va dir 
Cuixart el darrer dia del judici de 
l’1-O, quan tots els acusats van po-
der dir les darreres paraules.

SINOPSI DEL LLIBRE
“Quan la injustícia és la llei, la 

desobediència és un dret.

Et queda la possibilitat d’obeir 
la pròpia consciència i no caure en 
la resignació ni en la frustració. Ni 
com a persona ni com a poble”. En 
Jordi Cuixart, el president d’Òm-
nium Cultural, ha decidit trans-
formar la tristesa i la grisor d’una 
cel·la en el millor altaveu de la 
lluita compartida per l’autodeter-
minació i els drets humans.

Convida a no defallir, a pro-
testar, a escoltar... i a la mobilit-
zació permanent no violenta. 

“Ho tornarem a fer” és un 
manifest personal i col·lectiu, 
vital i polític, meditat després de 
més de 20 mesos a la presó i 52 
sessions al Judici a la Democrà-
cia del Tribunal Suprem. Un ma-
nifest emocionat però rigorós, 
directe i valent, que ens com-
mina a perdre la por i a exercir 
a consciència les llibertats fona-
mentals amenaçades als Països 
Catalans i arreu del món. yy

MADRID

La manca d’acord per formar 
govern a l’Estat espanyol ha com-
portat la convocatòria de noves 
eleccions a les Corts i el Senat per 
al proper 10-N. Pedro Sánchez no 
ha sabut o no ha pogut aconseguir 
un govern estable i els ciutadans 
hauran de passar per les urnes per 
quarta vegada en quatre anys per 
escollir congressistes i senadors, la 
segona aquest 2019.

Ha estat la segona vegada en 
la història de la democràcia que 
és el rei espanyol qui dissol les 
Corts i convoca eleccions. 

La primera va ser el 2016 quan 
l'aleshores candidat del PP a la 
presidència del govern espanyol, 
Mariano Rajoy, no va reunir els 
suports necessaris per a la investi-
dura. Després que Rajoy, guanya-
dor de les eleccions del desembre 
de 2015, declinés sotmetre's a la 
sessió d'investidura i el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, provés de 
sumar prou suports sense èxit, 
l'Estat es va veure abocat a una 
repetició electoral el juny de 2016.

Aquesta vegada, però, la cam-
panya electoral només durarà 
una setmana. yy

Ho tornarem a fer 10-N: Noves 
eleccions generals

Presentació a la plaça de l'Església. Foto M. A. Comas

Resultats darreres Eleccions Generals a Catalunya

«Quan la injustícia és la 
llei, la desobediència és 

un dret»
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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

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

EXCURSIÓ SALOU
PORT AVENTURA 

I PRIORAT
16 i 17 de novembre - 130 €

CONCERT DE NADAL AL 
LICEU DE BARCELONA

21 Desembre - 55 €

BLANES - LLORET DE MAR

Blanes i Lloret de Mar han 
sortit al carrer per recordar el re-
ferèndum de l’1-O del 2017. En el 
record, les càrregues policials que 
hi va haver a molts municipis i els 
2 milions de votants. També, els 
problemes informàtics, la defen-
sa dels col·legis electorals o l’ar-
ribada de les urnes de matinada, 
unes urnes que feia setmanes que 
la Guàrdia Civil i la Policia estatal 
buscaven i molts veïns guardaven 
a casa seva. La vista, però, posada 
en la sentència que s’ha de fer pú-
blica aquest octubre, una sentèn-
cia que no es coneix al moment 
de tancar aquesta edició i que tot 

fa pensar que serà condemnatò-
ria. En el record els CDR empre-
sonats pocs dies abans de l’1-O 
d’aquest 2019.

A Blanes, hi va haver dues ma-
nifestacions. La primera va sortir 
de Ca la Guidó i la segona de la 
Plaça 1-O (Plaça Espanya). Un 
cop es van trobar, van recórrer els 
carrers del centre, i es va llegir un 
manifest commemoratiu. 

A Lloret de Mar, es va anar 
fins a la Dona Marinera. A la pla-
ça de la Vila, també es va llegir un 
manifest. Les torxes van il·lumi-
nar la nit lloretenca. 

Els lemes: “Votar no es delicte!”, 
“Ho tornarem a fer” o “Llibertat”.

ANC I ÒMNIUM

ANC i Òmnium reclamen 
una resposta institucional a la 
sentència que acompanyi les mo-
bilitzacions al carrer.

La presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie, i el vicepresident 
d'Òmnium, Marcel Mauri, han 
coincidit que no n'hi haurà prou 
amb mobilitzacions socials per 
respondre a la sentència de l’1-O. 
Mauri considera que la resposta 
institucional s’ha de centrar en 

com es fa servir la sentència per 
seguir avançant mentre que, per 
a Paluzie, la resposta política ha 
de fixar un camí compartit cap a 
la independència.

Mauri ha qualificat de “cínic” 
que l’Estat demani a l’indepen-
dentisme que condemni una vio-
lència que no existeix quan no ha 
demanat perdó per la “brutalitat 
policial” de fa dos anys.

POSICIÓ DEL GOVERN

El Govern s'ha compromès 
a “avançar sense excuses cap a 
la república”, en el segon aniver-

sari de l’1-O. En un acte al Pati 
dels Tarongers del Palau de la 
Generalitat, el president de l'exe-
cutiu, Quim Torra, i el vicepresi-
dent, Pere Aragonès, han llegit el 
“Compromís del Primer d’Octu-
bre”, acompanyats dels consellers 
i conselleres del Govern i alts 
càrrecs de la Generalitat. El text 
també reivindica el 3-O, i afirma 
que “l’esperit” d'aquell dia i el del 
referèndum és amb el que cal en-
carar els “desafiaments del futur”. 
“Sempre amb un compromís in-
negable i inqüestionable amb la 
pau, el diàleg, la voluntat popular, 
el vot i la democràcia”, afegeix la 
declaració. yy

1-O: Recordant el passat i pensant en el futur

Lectura del manifest Blanes. Foto CarlesPlaça de la Vila de Lloret de Mar. Foto M. A. Comas 

Blanes i Lloret tornen a sortir al carrer dos anys després del referèndum
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La dessalinitzadora ha augmentat la producció. Foto Aj. Blanes

Matriculacions a Blanes. Foto Aj. Blanes Cursos de català a Lloret. Foto arxiu Aj. Lloret

L'ACA incrementa la producció d'aigua 
dessalinitzada per la reducció de les reserves 

Cursos de català

BLANES

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha incrementat el règim de 
funcionament de les plantes des-
salinitzadores catalanes, arran del 
descens de reserves dels embassa-
ments que formen part del sistema 
Ter-Llobregat. Després d’un estiu 
sec i calorós sense pluges quantioses 
a les capçaleres dels rius, el volum 
d’aigua en el sistema que abasteix a 
5 milions d’habitants s’ha situat per 
sota del 60%, amb 367 hectòmetres 
cúbics emmagatzemats. 

Per aquest motiu, l’ACA ha 
incrementat la producció d’aigua 
dessalinitzada a la planta del Llo-
bregat fins el 70% (durant les dar-
reres setmanes funcionava al 20%, 
tenint en compte que a la prima-
vera estava al 10%) i a la dessali-
nitzadora de la Tordera fins el 75% 
(en les darreres setmanes estava al 
50%, mentre que a la primavera el 
seu funcionament era del 35%).

Es pren aquesta mesura al si-
tuar-se les reserves del sistema Ter 
Llobregat en la fase de prealerta 
(per sota del 60%, amb 367 hm3), 
tal i com defineix el Pla de sequera, 
per així optimitzar al màxim les re-
serves naturals d’aigua disponibles 
(embassaments i aigües subterrà-

nies) i allunyar al màxim l’entrada 
en escenaris que comportarien me-
sures més restrictives.

La fase de prealerta preveu 
l’adopció de mesures preventives da-
vant el descens de reserves, com l’in-
crement de la producció d’aigua des-
salinitzada, la comprovació de l’estat 
de les captacions subterrànies per 
complementar l'abastament d’aigua; 
l’anàlisi de l’estat de les instal·lacions 
de reutilització d'aigua; la  compro-
vació dels plans d'emergència dels 

ens locals, entre d’altres. També 
s’intensificarà el seguiment de l'es-
tat de les reserves i es duran a terme 

accions d'informació i sensibilitza-
ció orientades a afavorir l'estalvi i el 
consum responsable d’aigua. yy

BLANES - LLORET DE MAR

El Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística (CPNL) engega el 
curs acadèmic amb una oferta àm-
plia i completa de cursos de català, 
que donen resposta a totes les ne-
cessitats d’aprenentatge, tant de les 
persones que s’han establert fa poc 
a Catalunya i encara no coneixen 
la llengua, com d’aquells que volen 
millorar les seves habilitats comu-
nicatives orals i escrites en català.

Els certificats de nivell que ex-
pedeix el Consorci tenen validesa 
oficial i correspondència amb els 
nivells del Marc Europeu Comú 
de Referència (MECR). Tant Bla-
nes com Lloret ofereixen una àm-
plia varietat de cursos. yy

«La dessalinitzadora de 
la Tordera treballa al 75% 
(en les darreres setmanes 

ho havia fet al 50%)»

«L’augment de producció 
s’ha decidit perquè les 
reserves dels pantans 

estan per sota del 60%»

PASSATEMPS
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La C-32 divideix el ple de Blanes‘Mes del Suquet de 
Peix’

Cuina del Peix de 
l’Art

BLANES

Blanes s’ha adherit, com han 
fet la resta de municipis de la costa 
gironina, a la petició de que es de-
clari la Costa Brava reserva de la 
Biosfera. En el cas de Blanes, però, 
s’ha afegit que no s’ha d’allargar 
l’autopista, una proposta que di-
videix els grups municipals. Ciu-
tadans, de la mà del seu portaveu, 
Sergio Atalaya, va recordar que,  
“aquest estiu el col·lapse ha estat 
total, especialment els dilluns que 
els problemes de circulació afecta-
ven tota la població. Heu entrat la 
moció per urgència per col·lar el 
tema de la C-32, una obra que no-
saltres defensem per la seva neces-
sitat. Ara, no es pot fer a qualsevol 
preu.” Segons Atalaya, “la resta de 
municipis del voltant defensen 
l’obra i el nostre terme municipal 
és dels menys afectats.”

Pepa Celaya del PSC també va 
defensar la C-32 amb el màxim 
respecte per l’entorn. “Ho ente-
nem com el tram final d’un pro-

jecte de la xarxa viària catalana. 
S’ha de fer, però, amb el màxim 
respecte per l’entorn. Si han talat 
arbres, s’han de replantar”.

Un dels acords de govern entre 
ERC i Blanes en Comú-Podem, és 
que s’oposaven a la C-32. Jordi Ur-
gell argumenta que no es pot fer 
l’autopista i ser reserva de la Bi-
osfera. “Blanes no pot dir volem 
ser reserva de la Biosfera i carre-
gar-se el Vilar i Lloret, Sant Pere 
del Bosc”.

Marina Vall·llosada, d’ERC, 
va recordar que Blanes va fer una 
consulta popular en què es va dir 
no a la C-32.

La proposta d’adherir-se a la 
petició que la Costa Brava sigui 
reserva de la Biosfera ja es va pre-
sentar ara fa un any per l’anterior 
govern. L’oposició, bona part de 
la qual ara governa, no ho va ac-
ceptar perquè ho volia consultar a 
SOS Costa Brava.

ABOCAMENTS INDUSTRIALS

La petició de Blanes de què 
la Costa Brava sigui reserva de la 
Biosfera, també es condiciona a 
què l’ACA (Agència Catalana de 
l’Aigua) no permeti abocaments 
a indústries de Palafolls que pu-
guin afectar la zona de S’Abanell, 
una aportació que va fer el PSC. 
“Nosaltres defensem el nostre 
mar i la nostra platja i no ens 
podem veure afectats pels aboca-
ments d’indústries de Palafolls”, 
segons apuntava Celaya.

L’alcalde, Àngel Canosa va 
explicar que, el 2012, l’ACA, “va 
atorgar un permís de 8 anys a 
quatre empreses de Palafolls per 
fer una certa quantitat d’aboca-
ments molt propers a la nostra 
costa. Actualment només en que-
daria un”. Segons Canosa, “ja ens 
hem reunit amb l’ACA i treballem 
perquè això no passi més”. yy

BLANES

Blanes acull aquest mes d’oc-
tubre el ‘Mes del Suquet de Peix. 
El ‘Mes del Suquet de Peix’ està 
impulsat per l’Àrea de Promoció 
de la Ciutat i Turisme de l’Ajunta-
ment de Blanes amb el suport de la 
Confraria de Pescadors, així com 
de diverses empreses i institucions 
tant del municipi com del territori 
gironí, entre ells el Patronat Cos-
ta Brava Girona, Enogastronomia 
Costa Brava Pirineu de Girona.

En aquesta nova edició parti-
cipen un total d’11 restaurants. Els 

preus dels menús complets abas-
ten un ample ventall, ja que van 
des dels 25 € el més barat fins als 
49 € el més car.

D’aquesta manera, amb la ce-
lebració del ‘Mes del Suquet de 
Peix’ es tanca el cicle de les Tres 
Jornades Gastronòmiques que es 
fan actualment a Blanes. 

Les primeres es van fer a l’abril, 
amb el ‘Mes del Peix Blau’; les se-
gones al maig amb el ‘Mes de la 
Gamba’; i ara, a l’octubre, arriba el 
torn del ‘Mes del Suquet de Peix’. yy

LLORET DE MAR

Fins al 3 de novembre, Lloret 
acull un any més les jornades gas-
tronòmiques de la cuina del Peix 
de l’Art, unes jornades que posen 
en relleu la tradicional pràctica 
pesquera de la tirada a l’art.

Una de les novetats d’aquesta 
edició ha estat la presentació de 
les XVII Jornades, que enguany 
ha canviat el format i s’ha fet ober-
ta al públic, en un acte al passeig 
Jacint Verdaguer on els assistents 
han pogut tastar alguns dels plats 
inclosos en el programa. 

En total, 12 establiments par-
ticipen en aquestes jornades, amb 
plats com ‘suquet de lluç i sípia amb 
gambes i cloïsses’, ‘ravioli de bacallà 
amb escuma de salsa cardenal’, o 
‘carpaccio de pop amb vinagreta de 
mango i amanida de favetes’. 

Un altre dels participants en 
aquestes jornades, com en d’altres 
edicions, és l’Escola d’Hostaleria 
de Lloret. Els menús oscil·len en-
tre els 16 i els 69 euros. Per conèi-
xer els restaurants adherits, es pot 
consultar el web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. yy

Suquet de peix. Turisme Blanes

La presentació s'ha fet al passeig Verdaguer. Foto M. A. Comas

Ple de setembre a Blanes. Foto Aj. Blanes
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Alfred Rodríguez Picó a Lloret. Foto Fundació C. Guitart

Cercavila nocturna. Foto M.A. Comas

Signatura del conveni. Foto Aj. Blanes

‘El canvi climàtic no afectarà el turisme de sol i platja’ 

Dia Mundial del Turisme

Blanes subvencionarà dos pisos per als 
immigrants i refugiats de la tancada

LLORET DE MAR

La Fundació Climent Gui-
tart ha organitzat  una nova edi-
ció dels Esmorzars Professionals 
de Turisme que ha comptat amb 
la ponència d'Alfred Rodríguez 
Picó, conegut meteoròleg català. 
Al llarg de la seva intervenció, 
Rodríguez Picó ha posat en relleu 
com l'escalfament del planeta pot 
afectar el sector turístic i conside-
ra que no afectarà les destinacions 
de sol i platja.

Rodríguez Picó ha assenyalat 
que la contaminació, “és el primer 
causant del canvi del clima” i ha 
advertit que “la principal conse-
qüència serà un augment de la fre-

qüència dels fenòmens meteoro-
lògics extrems”. A més, ha afirmat 
que, “el clima a Catalunya cada 
cop serà més irregular, una situa-
ció que serà general a Europa”.

Tanmateix, el popular mete-
oròleg ha recordat que, “algunes 
previsions que es van fer fa dues 
dècades no s'han complert i que, 
per contra, en l'actualitat algu-
nes previsions s'han accelerat en 
els darrers temps”. També sospita 
que “l’augment d'enregistrament 
d'imatges, mitjançant el telèfon 
mòbil, ha provocat la sensació 
d'increment del perill”.

Pel que fa al sector turístic, Ro-

dríguez Picó ha recordat que, “les 
hores de sol estan augmentant a la 
Costa Brava, malgrat que assenya-
la que no serà estrany que hi hagi 
més nevades la costa”. Ha defensat 
buscar una solució al problema 
dels temporals que arrosseguen 
la sorra de les platges perquè creu 
que, “l'absorció des del fons supo-
sen una gran despesa però no hi 
posa remei”. També ha assenyalat 
que l'augment de les temperatu-
res mitjanes a altres destinacions 
europees no farà que els turistes 
abandonin destinacions com Llo-
ret de Mar.

Els Esmorzars Professionals 
de Turisme de la Fundació Cli-

ment Guitart se celebren de forma 
trimestral en format de píndoles 
professionals sobre el sector turís-

tic, amb l’objectiu de ser un punt 
de trobada sobre l’actualitat i les 
tendències del turisme. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar s’ha sumat un 
any més a la celebració del Dia 
Mundial del Turisme oferint un 
programa d’activitats culturals i 
musicals gratuïts.

Durant tot el dia, els visitants 
van poder gaudir d’una jornada 
de portes obertes a diferents es-
pais del Museu Obert de Lloret 
(MOLL): Museu del Mar, Jardins 
de Santa Clotilde, Turó Rodó, Can 
Saragossa i Castell de Sant Joan.

A més a més, per als que de-
sitjaven conèixer més sobre la 
història de Lloret, es van oferir 
tres visites guiades que perme-
tien descobrir el llegat indià que 

amaga el centre històric de la vila 
i la casa-museu de Can Font. Les 
visites es van fer en castellà (11h), 
català (16:30h) i francès (18:30h).

Per acabar la celebració i ja 
ben entrat el vespre, es va poder 
gaudir de “Lumen”, un especta-
cle itinerant pel centre de la vila 
amb uns espectaculars gegants 
de llum que va començar a les 
21h davant del Teatre Munici-
pal i acabà una hora després a la 
Roca d’en Maig passant pel Car-
rer Sant Pere i la Plaça de la Vila. 

La diada acabà amb un concert 
de rumba catalana a la Roca d’en 
Maig amb el grup ¾ de Rumba.

En paraules d’Elizabeth Kee-
gan, gerent de Lloret Turisme, “ja 
fa tres anys que vam decidir recu-
perar aquesta celebració amb un 
doble objectiu: oferir una jornada 
d’activitats diferents als nostres 
visitants i posar en valor la prin-
cipal indústria de la nostra ciutat 
sumant-nos a aquesta efemèride 
internacional. Enguany la celebra-
ció coincideix en divendres i espe-
rem que tant els nostres visitants 
com la gent de Lloret hagin gaudit 
de les activitats que hem preparat.”

Durant tota la jornada, les ofi-
cines de turisme de Lloret de Mar 
comptaren també amb una deco-
ració especial i van oferir diferents 
sorpreses als visitants. yy

BLANES

El govern de Blanes  ha signat 
un conveni amb la Xarxa Solidà-
ria per tal que una de les entitats 
que la forma, Acció Solidària 
Mediterrània, llogui dos habi-
tatges al municipi per acollir als 
immigrants que formaven part 
de la tancada de Blanes. Es tracta 
d'un moviment que va néixer el 
13 de juny de l'any passat, quan 
una cinquantena de persones 
sense papers van ocupar els lo-
cals parroquials de l'església de 
Santa Maria de Blanes.

Demanaven més drets per a 
les persones que no tenien pa-
pers com ara l'accés a la sanitat 

pública o l'abolició de la llei d'es-
trangeria, entre d'altres. Des del 
primer moment els Serveis So-
cials del municipi van anar fins 
a les instal·lacions de la tancada 
per atendre les seves necessitats.

A principis de gener, la par-
ròquia va demanar als integrants 
del moviment que abandonessin 
els seus locals per tal que aques-
ta pogués recuperar les seves 
activitats habituals. Davant d'ai-
xò, els immigrants, que encara 
seguien a la tancada, van optar 
per ocupar un local comercial 
en desús, l'antiga botiga de Mo-
des Àfrica.

El govern local ha donat 
aquesta ajuda gràcies a una sub-
venció de Dipsalut, de la Di-
putació de Girona, a través del 
programa Benestar i Comunitat, 
que compta amb una línia de 
diners per a pagar les despeses 
del lloguer. 

Acció Solidària Mediterrà-
nia ha proposat a l'Ajuntament 
un projecte d'acompanyament i 
integració social de les persones 
que participen en la tancada. Es 
tracta d'oferir-los un allotjament, 
unes condicions mínimes d'higi-
ene i menjar però també assesso-
rament per a millorar les seves 
condicions de vida.

En paral·lel, s'ha format una 
comissió de seguiment amb 

membres de l'Ajuntament i de la 
Xarxa Solidària. yy

Afirmació del meteoròleg, Alfred Rodríguez Picó a Lloret de Mar
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XVI Missa de l’Alba L’empresa Nora, 100% pública

Missa de l'Alba 2019. Foto Aj. Blanes

Primera trobada a Blanes. Foto Aj. Blanes

BLANES

Com ja és costum des de fa 
una dècada i mitja, Blanes orga-
nitza una missa a Sa Palomera 
per donar pas al nou curs. Aquest 
2019, com no podia ser d’una altra 
manera, la celebració litúrgica s’ha 
dedicat als 700 anys que es com-
pleixen de la posada en marxa de 
la Parròquia Santa Maria. 

Per això, en un dels moments 
culminants de la litúrgia, s’ha 
omplert un gran trenca-closques 
on cada peça simbolitzava algun 
dels set serveis que s’hi oferei-
xen, per evidenciar la suma d’es-
forços que configuren la tasca 
d’aquesta comunitat. 

Són set peces que sumades, 
simbolitzen i donen contingut a 

la frase que encapçalava el dibuix: 
‘Tots som parròquia’. Els serveis 
són: grups de litúrgia, d’estudi de 
la bíblia, de pregària, corals par-
roquials i serveis de manteniment 
de l’església; servei de catequesi, 
esplai, Col·legi Manyanet i Vida 
Creixent; Càritas, pastoral de la 
salut i Fe i Llum; Agermanaments 
amb el Tercer Món; Consells Par-
roquials; Associació de les Ermi-
tes, Centre Catòlic i Confraries de 
Setmana Santa; i Juntes d’Econo-
mia.

En cada edició de la Missa de 
l’Alba es tria un lema. Amb motiu 
dels 700 anys de la Parròquia, s’ha 
escollit ‘Passem la torxa de la fe’, 
per simbolitzar la tasca continua-
da d’aquesta comunitat durant set 
segles de vida. yy

SELVA

La seu de l’empresa de neteja i 
recollida de residus Nora a Blanes 
ha acollit un Consell d’Adminis-
tració i una Junta General d’Acci-
onistes que ha marcat un moment 
històric. D’aquesta manera, l’em-
presa ara està representada única-
ment pel Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Blanes.

Les dues sessions les han en-
capçalat els dos membres de la 
Junta General: el president del 

Consell Comarcal de la Selva, Sal-
vador Balliu; i l’alcalde de Blanes, 
Àngel Canosa, en representació 
del consistori blanenc. Fins que 
l’empresa no va ser 100% pública, 
havia estat integrada en un 50% 
pel Consell Comarcal, un 40% per 
l’empresa privada CESPA S.A., i un 
10% per l’Ajuntament de Blanes.

Actualment, el Consell Comar-
cal de la Selva té un 83’35% i l’Ajun-
tament de Blanes un 16’65%. El 
darrer Consell d’Administració de 

Nora s’havia celebrat el 23 de juliol 
passat, quan encara hi havia el soci 
privat. Per això, a la Junta General 
hi ha dos únics representants dels 
dos ens públics, i al Consell d’Ad-
ministració 7 membres, dels quals 
5 (inclòs el seu president) són del 
Consell Comarcal de la Selva i 2 de 
l’Ajuntament de Blanes.

Víctor Torneró és el nou gerent 
de Nora. El nou gerent estava pre-
sent com a directiu de l’empresa 
des dels inicis, al 2010. yy
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Atac al sistema informàtic de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar

Conferències històriques

LLORET DE MAR / MOISÉS GARCÍA

A finals d’aquest passat mes 
de setembre, el consistori de Llo-
ret de Mar va ser víctima de l’atac 
d’uns hackers, que van bloquejar 
el sistema informàtic de l’Ajunta-
ment i van provocar que estigués 
inoperatiu durant més d’una set-
mana. Això va impedir que es po-
guessin fer tràmits, amb la conse-
qüència que moltes dependències 
municipals tinguessin greus man-
cances per poder realitzar la seva 
feina amb normalitat. 

 
L'objectiu d’aquest atac va ser 

encriptar les dades per demanar 
un rescat amb criptomonedes. 
Aquesta és una tècnica conegu-
da com a 'ransomware'. L’Ajun-
tament ha optat per no pagar 
aquest rescat i ha recomanat a la 
ciutadania que no accepti fer cap 
ingrés econòmic en cas de patir 
una situació similar. 

 
Segons fons de l’equip de go-

vern, l’atac a l’Ajuntament de Llo-
ret ha estat molt fort, tot i que s’ha 
produït també a altres destinaci-
ons del món i, especialment, de 
l’Estat espanyol. En aquest sentit, 
i en matèria de prevenció, l'Ajun-
tament seguirà treballant com fins 

ara, tot i que el regidor d’Informà-
tica, Albert Robert, ha reconegut 
que potser milloraran el sistema 
d'enregistrament de les còpies de 
seguretat. En qualsevol cas, aquest 
tipus d’atacs es consideren difícils 
de controlar i prevenir. yy

BLANES

Cinc historiadors protagonit-
zaran sengles xerrades per conèi-
xer les arrels socials i culturals 
blanenques. Són obertes a tothom 
i es fan al Centre Catòlic, coinci-
dint amb els 700 anys de la Parrò-
quia de Santa Maria.

L’historiador i tècnic de l’Arxiu 
Municipal de Blanes, Aitor Roger, 

ha obert el cicle parlant sobre la 
vessant assistencial de la parròquia: 
atenció a la pobresa i a la caritat.

El 10 d’octubre, Alexandre 
Martínez –doctor en història 
medieval- protagonitzarà la con-
ferència titulada: “Parròquia i 
municipi a Blanes a les darreri-
es de l’edat mitjana”. La següent 
xerrada es farà el dia 17, i es pre-
senta sota el títol ‘1319-1371: La 
creació d’una nova parròquia al 
Bisbat de Girona durant el segle 
XVI’, a càrrec d’Elvis Mallorquí, 
doctor en història. 

Per últim, les dues darreres 
xerrades tindran lloc el 24 d’oc-
tubre i el 12 de desembre. La pri-
mera la pronunciarà M. Àngela 
Sagrera, llicenciada en història, 
que parlarà sobre ‘Poble, religió i 
festa’; i la segona del mes de de-
sembre la protagonitzarà Joaquim 
Alenyà, estudiós de la vida i obra 
de Juan Gaspar Roig i Jalpí, que 
presenta més que una ponència 
una pregunta: ‘Tingué en Roig i 
Jalpí un judici just?’

Les xerrades comencen a les 
set de la tarda. yy

Ordinadors aturats a Lloret. Foto La Marina

Una de les visites guiades de l'estiu. Foto Aj. Blanes

«Les xerrades han 
començat el 3 d’octubre i 
acabaran el desembre»

CULTURA I SOCIETAT

‘Retrat en Groc’

Trobada VW

Dinosaures

'Retrat en Groc'. Foto Aitor Roger

Els vehicles es van poder admirar al passeig marítim. Foto M.A.C.

"Dinosaurs Tour" ha arribat a Blanes. Foto Arena World

Jordi Molina ha portat a Blanes 
el seu nou espectacle ‘Retrat 
en Groc’, amb temes d’autoria 
pròpia on la música tradicio-
nal es va barrejar amb la world 
music, la cançó i la improvisa-
ció, acompanyat de cinc músics 
més i una cantant. Va ser un 
concert molt blanenc perquè 

també hi va participar el Cor 
de Cambra Sota Palau, dirigit 
pel també músic i compositor 
Josep Maria Guinart, i l’Esbart 
Joaquim Ruyra. També hi van 
intervenir Xavi Molina –germà 
de Jordi Molina-, Jordi Fonta-
nillas i Ferran Aledo. yy

Tossa de Mar ha acollit els dies 
20, 21 i 22 de setembre una nova 
trobada de vehicles VW. En-
guany han commemorat els 50 
anys del popular “escarabat”. El 
dissabte 21 a la tarda es van des-

plaçar a Lloret on van participar 
en diverses activitats. Els parti-
cipants anaven disfressats de te-
mes relacionats amb Disney, en 
una de les proves que realitzen 
al llarg de la trobada. yy

La zona dels antics camps de 
futbol de Blanes han acollit una 
gran carpa on s’ha pogut fer un 
viatge al passat gràcies a la mos-
tra “Dinosaurs Tour”. Es tracta 
d’una mostra que s’ha pogut 
veure a diversos països amb una 

trentena de dinosaures tamany 
real fets amb la tècnica anima-
trònica que va posar en marxa 
Disney. Ha estat una experièn-
cia lúdica, però també pedagò-
gica per a petits i grans. yy
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La Ciutat Esportiva ha quedat petita

Comença la Lliga 2019-2020

BLANES

Malgrat les seves grans dimen-
sions, les set pistes de joc i els 50 
vestidors, la Ciutat Esportiva de 
Blanes ha quedat petita. Almenys, 
pel que fa a les hores que pot aco-
llir entrenaments.

En el darrer ple va quedar clar 
la manca d’espai i hores, però tam-
bé, els problemes històrics que hi 
ha cada temporada quan es repar-
teixen les hores que corresponen a 
cada club. Cal recordar que nor-
malment, la majoria d’usuaris són 
escolars i per tant, només poden 
entrenar des de les cinc de la tarda 
a les deu-onze del vespre.

El nou govern (ERC-Blanes 
en Comú-Podem) està disposat a 
intentar arreglar un problema que 
s’arrossega de fa molts anys –ja 
existia als antics pavellons- i, per 
començar, ha demanat a cada club 

les fitxes que té i les necessitats 
de la temporada. L’alcalde Àngel 
Canosa ha estat molt clar, “qui 
no presenti la documentació que 
hem demanat, no podrà utilitzar 
les instal·lacions. Els perjudicats 
seran els nois i noies del club, 
però, la responsabilitat dels seus 
dirigents, perquè no hauran fet 
bé la feina”. L’objectiu és que cada 
club disposi –si és possible– de 
les pistes i hores segons el nom-
bre d’equips, fitxes i necessitats i 
no cada any les mateixes, tinguin 
més o menys practicants. “És un 
problema de males interpretaci-
ons o mal repartiment, en som 
conscients i el volem solucionar. 
Tenim molt clar que cada cop hi 
ha més gent que vol fer esport i 
que les instal·lacions i hores són 
les que són però volem un repar-
timent equitaitu”. 

En més d’una ocasió, algun 
club ha denunciat que mentre ells 
tenen la pista a vessar, la del cos-
tat està buida perquè el club que 
la té assignada no la fa servir.

El tema va sorgir per la pre-
sència al ple de setembre de di-
versos representants d’un club 

de patinatge. Segons explicava la 
Lorena. “Tenim 60 nenes i deu 
hores per entrenar, una a les vuit 
del matí del dissabte. Nosaltres 
en vam demanar 14, però ens en 
van atorgar nou. Ara un altre club 
ens n’ha cedit una”.

L’Anna, entrenadora i coor-
dinadora del club, explicava: “Fa 
cinc anys que reclamem aquestes 
hores. El problema prové de fa 
anys i altres regidors tampoc l’han 
solucionat. Actualment, les noies 
de competició han d’entrenar a 
Lloret perquè aquí no tenim es-
pai. Per tant, si hi ha èxits seran de 
Lloret i no de Blanes. El pares han 
de portar les seves filles a entrenar 

a Lloret quan ho haurien de fer a 
Blanes mateix”.

Segons Canosa, “un club no 
pot cedir hores a un altre. Si no 
ha d’utilitzar una pista, les hores 
són de tots i l’Àrea d’Esports l’ha 
d’assignar a qui més la necessiti en 
cada moment”.

El regidor d’Esports, Pere 
Lopera, també va explicar que 
estan buscant pistes alternatives. 
“S’està parlant amb les escoles i 
instituts –de moment sense massa 
èxit-, per poder utilitzar les ins-
tal·lacions fora de l’horari esco-
lar. Hi ha clubs que ja han arribat 
a acords amb algun centre i han 
portat part de la seva activitat fora 
de la Ciutat Esportiva”.

Segons l’alcalde, “l’espai i les 
hores són finites i s’han de repar-
tir de la millor manera possible. 
Aquest és un problema que ve de 
lluny i jo –per sorpresa- vaig anar 

a la reunió d’aquesta temporada 
on es va parlar del tema. Volia 
saber com anava. Pràcticament 
ningú sabia que hi aniria. Ni els 
mateixos tècnics”.

Des de fa mesos s’està treba-
llant en un reglament de funcio-
nament de les instal·lacions que 
encara no s’ha aprovat, pendent 
de resoldre unes al·legacions, “ens 
hem retardat”, apuntava Lopera.

CONTROL D’ENTRADES I 
SORTIDES

Un altre dels objectius “a millo-
rar”, és el control d’entrada i sorti-
da dels jugadors i jugadores. “Ara, 
si es perd una criatura, no sabem si 
és a dins o a fora i això no pot ser”, 
apunta Lopera. Amb un carnet, 
entra tothom. Segons el regidor 
d’Esports, “això ho millorarem i si 
algú fa un mal ús del seu carnet, 
serà sancionat amb dos o tres dies 
sense poder entrar”, segons s’apro-
vi en el nou reglament. yy

BLANES / LLORET DE MAR

Aquest setembre han comen-
çat les lligues organitzades per la 
FCF de 1a, 2a, 3a i 4a Catalana.

El Lloret juga un any més a 
Primera Catalana. El Blanes és 

una de les novetats a la Segona 
Catalana després de l’ascens asso-

lit ara fa uns mesos. El gran ob-
jectiu blanenc és la permanència.

Després de 5 jornades el Llo-
ret porta: 2 victòries, 0 empats i 2 
derrotes. A la taula és 10è. El par-
tit amb el Reus B no es va jugar.

Pel que fa al Blanes, amb les 
mateixes jornades: 2 victòries, 0 
empats i 3 derrotes. En aquests 
moments és el 13è de la general.

La lliga és molt llarga i, com 
sempre, la regularitat marcarà la 
posició de cada equip a finals de 
maig de l’any vinent.

El CD Malgrat també és nou 
en aquesta categoria. yy

Logo Ciutat Esportiva. Foto J. Ferrer

La Ciutat Esportiva acull tota mena d'esports i activitats. Foto Aj. Blanes

Escalfament del CD Blanes. Twitter CD Blanes Primera victòria del Lloret amb tres gols de Peke. Twitter CF Lloret

«Segons l’alcalde, “qui no 
presenti la documentació 

que hem demanat, 
no podrà utilitzar les 

instal·lacions”»

«Malgrat les seves grans 
dimensions, les 7 pistes 

de joc i els 50 vestidors, la 
Ciutat Esportiva ha quedat 

petita»
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Laurent Jalabert al Campus Melcior Mauri 

L’Obra Social ‘La Caixa’ amb la Caminada Nit de 
Sant Bonós 2019

Ale Albanesi ha disputat aquesta temporada el 
Campionat estatal de Karts

Xerrada a la Biblioteca. Foto M.A. Comas

Ale Albanesi

Foto de grup. Aj. Blanes

LLORET DE MAR

Laurent Jalabert dona a 
conèixer a Lloret de Mar la seva 
experiència com a ciclista pro-
fesional.

Ho ha fet a la Sala Polivalent 
de la Biblioteca de Lloret de Mar 
en una xerrada organitzada per 
Lloret Turisme i el Campus Costa 
Brava Melcior Mauri. 

 Laurent Jalabert va ser ciclis-
ta professional del 1989 al 2002, 
i posteriorment entrenador de 

l’equip nacional de França del 
2009 al 2013. Vencedor de la 
Vuelta el 1995 i del Campionat 
del Món contrarellotge el 1997, 
està considerat com un dels mi-
llors corredors francesos de la 
història. Va aconseguir en la seva 
carrera 138 victòries, entre elles 
la Milà-San Remo (1995) i el Giro 
de la Llombarda (1997), així com 
carreres d’una setmana, com la 
París-Niça, la Volta al País Basc o 
la Volta a Catalunya.

Elizabeth Keegan, gerent de 
Lloret Turisme, explica: “Per a 
Lloret de Mar és molt interes-
sant comptar amb un ciclista de 
renom com Laurent Jalabert com 
a prescriptor ja que el francès és 
el nostre principal mercat estran-

ger i com a exciclista i referent 
en el món del ciclisme francòfon 
pot mostrar millor que ningú la 
nostra oferta especialitzada en 
aquest segment ”.

Un acte anual que reuneix ci-
clistes professionals i aficionats 
que tenen l’oportunitat de com-
partir experiències i sortir junts a 
la carretera.

Actualment la destinació dis-
posa de 14 establiments especia-
litzats en ciclisme i compta amb 
onze rutes recomanades de ci-
clisme de carretera i sis de mun-
tanya, que es poden consultar a 
www.lloretcycling.com

Lloret de Mar està certificat 

com a Destinació de Turisme Es-
portiu des del 2006 i anualment 
rep més de 3.000 ciclistes, tant 

amateurs com professionals, que 
escullen la destinació per a les se-
ves estades esportives. yy

BLANES

El despatx d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Blanes ha allot-

jat el lliurament d’una col·labo-
ració econòmica que ha fet un 
any més l’Obra Social ‘la Caixa’ a 

dues entitats socials del munici-
pi. Són Blanes Solidari i l’Associ-
ació d’Africans de Blanes Sa For-
canera. L’entitat financera s’havia 
compromès a donar suport soci-
al a la 36a Caminada Popular Nit 
de Sant Bonós, que es va celebrar 
el passat 17 d’agost. 

D’aquesta manera, l’Obra 
Social ‘la Caixa’ ha fet efecti-
ves dues aportacions directes 
de 1.000 € per a cadascuna de 
les dues entitats socials, sumant 
d’aquesta manera una aporta-
ció total de 2.000 €. L’acte l’han 
encapçalat l’alcalde de Blanes, 
Àngel Canosa, i el regidor d’Es-

ports, Pere Lopera, acompanyats 
de la directora de Banca Insti-
tucions de CaixaBank a Girona, 
Gemma Batlle. 

També han assistit Ivan Tibau, 
director de Banca Institucions de 
CaixaBank; Ricard Buitrago, di-
rector de l’Àrea Administrativa 
de la Selva Marítima i la tècni-
ca d’Esports, Gisela Bayé. Per la 
seva banda, en representació de 
les dues entitats que han rebut 
les donacions han participat Jo-
sep Salip i Joan Rius, de Blanes 
Solidari ; i Buba Koné i Fatumata 
Tunkara, de l’Associació d’Afri-
cans de Blanes ‘Sa Forcanera’. 

L’alcalde ha agraït el gest so-
lidari que ha tingut l’entitat fi-
nancera envers la població i, en 
aquest sentit, ha recordat que en-
guany ha estat la quarta vegada 
consecutiva en què l’Obra Social 
‘la Caixa’ ha col·laborat amb el 
consistori blanenc destinant-hi 
aportacions econòmiques soci-
als a entitats del municipi. 

En cadascun d’aquests qua-
tre anys el Departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Blanes 
s’ha encarregat de triar les enti-
tatsa a qui es destinaria la quan-
titat econòmica que es lliure. yy

LLORET - MOISÉS GARCÍA

Amb només 14 anys, el llore-
tenc Ale Albanesi ha firmat aquest 
any la seva participació en el Cam-
pionat d’Espanya de Karts i ho ha 
fet amb valoracions molt positives. 
La competició estava formada per 
cinc proves (Terol, Toledo, Valèn-
cia, Màlaga i Saragossa), que s’han 
celebrat entre els mesos de març i 
setembre. Amb aquestes curses, el 
jove pilot ha protagonitzat bones 
actuacions i ha adquirit experièn-
cia per intentar, l’any que ve, fer el 
salt a la competició amb cotxes.

L’última prova es va disputar 
al circuit aragonès de Zuera, a 

Saragossa. Albanesi arribava amb 
opcions de finalitzar entre els cinc 
primers, sortint des de la dotzena 
posició, però un toc el va deixar 
sense opcions. Tot i això, el pilot 
valora la temporada de manera 
positiva i assegura que ha pogut 
millorar molts aspectes de la con-
ducció al llarg de l’any. 

Ale Albanesi és un noi precoç 
en el món de l’automobilisme i 
una promesa d’aquest esport, que 
l’apassiona des de ben petit. Va 
competir per primera vegada amb 
només 7 anys i ràpidament va co-
mençar a pujar a podis de curses 
socials, fora de les competicions 

nacionals. Després, va passar a pi-
lotar proves oficials, en el Campio-
nat de Catalunya i Espanya, on va 
poder aconseguir bons resultats.

 
L’any passat, el lloretenc es va 

estrenar en la categoria júnior. Al 
llarg de les darreres temporades, 
ha anat sumant podis al seu pal-
marès. El Campionat d’Espanya ha 
estat l’última competició d’aquests 
2019. Tot i que estava previst que 
pogués disputar la Copa de Cam-
pions, que se celebrarà al Vendrell 
al desembre, finalment no hi com-
petirà, a causa de l’elevat cost que 
suposen aquest tipus de proves. yy

«Jalabert va ser ciclista 
professional del 1989 al 

2002 i va aconseguir una 
Vuelta i un Mundial»
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Blanes celebra la Diada de Muntanya

Waterpolo de base Open day de bàsquet

Piscina olímpica de Lloret. Foto M. A. Comas

Open Day Júnior a la Ciutat Esportiva. Foto Aj. Blanes

Sortida de la caminada popular. Foto Aj. Blanes

BLANES

Blanes ha acollit una experi-
ència organitzada per primera 
vegada pel Centre Excursionis-
ta de Blanes amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes i diverses 
empreses. Presentada sota el nom 
genèric de Diada de Muntanya, al 
llarg de tot un cap de setmana es 
van estar fent un munt d’activi-
tats per a totes les edats, situades  
principalment a la plaça dels Dies 
Feiners i a la Sala de Plens. 

El punt de partida del progra-
ma d’actes, però, com no podia 
ser d’una altra manera, va ser una 
Caminada Popular pels Racons 
de Blanes. Van participar-hi més 
d’un centenar de persones, que 
van poder triar entre dos recor-
reguts: un de 4,5 km i l’altre de 9 
km, tots dos amb dos punts d’avi-
tuallament i un vermut a l’arri-
bada, escortats per efectius de la 
Policia Local de Blanes. 

Les activitats del matí es van 
completar amb la posada en mar-
xa d’un parc d’inflables a la matei-

xa plaça, on va seguir funcionant 
a la tarda i l’endemà diumenge. A 
la mateixa plaça també hi va ha-
ver d’altres activitats dedicades a 
la mainada.

També es va projectar el do-
cumental ‘Ossètia del Sud, la 
terra verge’ a la Sala de Plens, 
seguida per un col·loqui que va 
comptar amb alguns dels prota-
gonistes del film. Es tracta d’un 
documental gironí, el primer en 

esquiar pels cims d’aquesta regió 
situada a l’Europa oriental, prop 
de Rússia, que fa poc més de 10 
anys estava en guerra. 

Ossètia del Sud ha estat el 
destí triat per l’alpinista blanenc 
Xevi Esgleas per filmar el darrer 
documental d’Himalaiaski, un 
equip format per quatre perso-
nes unides per la passió per la 
natura des de diferents punts de 
vista: esquiar, córrer, anar amb 

bici, la fotografia o filmar. També 
en formen part el també alpinista 
blanenc Lluís Bedós; l’esquiadora 
andorrana Inka Bellés, el film-
maker Pep Cuberes i el fotògraf 
de muntanya Guillem Casanova. 
Es tracta d’un projecte on també 
està involucrat l’alpinista interna-
cional blanenc Jordi Tosas. 

Un altre dels ingredients  del 
programa va ser la presentació 
del llibre ‘3 nits de torb i 1 Cap 

d’Any. Crònica d’una tragèdia al 
Pirineu, a càrrec del seu propi 
autor, el meteoròleg Jordi Cruz. 
També es va comptar amb la va-
luosa intervenció de Lluís Tripi-
ana, protagonista d’un dels acci-
dents mortals més greus que s’ha 
viscut al Pirineu Català. 

Un canvi de temps imprevist 
va convertir una senzilla excur-
sió en un terrible malson el 30 de 
desembre del 2000. El torb, una 
tempesta de vent que aixeca la 
neu del terra, va tornar la zona 
on eren els excursionistes en 
una trampa molt perillosa. Van 
intentar escapar baixant la mun-
tanya el més aviat possible, però 
nou d’aquestes persones van dei-
xar-hi la vida al Balandrau i al 
Gra de Fajol. 

Jordi Cruz ho narra en 
aquest llibre publicat per Símbol 
Editors, explicant perquè el torb 
en aquesta ocasió va ser letal. El 
vent va arribar a ratxes de 140 
km/h i va arribar a aixecar fins a 
un quilo de neu per segon i per 
metre quadrat. yy

LLORET DE MAR

Per tercera vegada European 
Sports Dreamers ha triat Lloret 
de Mar, per portar el WP Kids 
Tour 2019/2020.

Hi han participat més de 30 
equips de waterpolo i un total de 
400 esportistes, que combinen 
la competició amb estones de 
diversió.

L'esdeveniment, que ha comp-
tat amb una competició plena 
d'emoció, ha portat equips de di-
ferents comunitats (Valenciana, 

Balears, Catalunya i Madrid) i va 
tenir també una sèrie de sorpre-
ses afegides, com la presència de 
diferents personalitats del water-
polo, que van tenir un contacte 
directe amb els nens i nenes par-
ticipants de les categories benja-
mí, aleví, infantil i cadet.. El co-
funder d'ESD, Luis Pérez, té clar 
que aquest tipus d'esdeveniments 

"promocionen i professionalitzen 
el waterpolo en tots els vessants". 
En aquest sentit, Pérez agraeix el 
suport que ha ofert per a aquest 
torneig l'Ajuntament de Lloret 
de Mar, que en les seves parau-
les "han col·laborat de ple perquè 
WP Kids Tour torni a la ciutat".

Ana Garcia-Castany, regidora 
d’Esports, explica que “el fet de 
repetir Lloret com a seu d’aquest 
torneig, plasma la valoració posi-
tiva que fan els participants i orga-
nitzadors de les nostres instal·laci-
ons i de la nostra població”. yy

BLANES

La Ciutat Esportiva Blanes 
ha allotjat l’edició inaugural de 
l’Open Day en categoria femeni-
na i masculina del Campionat de 
Catalunya Júnior Preferent. Es 
tracta d’una experiència pionera 
i única fins ara, ja que la totalitat 
de la primera jornada de la tem-
porada 2019-2020, el tret de sor-
tida de la competició, es va jugar 
d’una manera concentrada en una 
seu única, més concretament a les 
pistes Blava i Vermella de la Ciutat 
Esportiva Blanes.

Organitzat per la Federació 
Catalana de Basquetbol (FCBQ), 
ha comptat  amb el suport de 
l’Ajuntament de Blanes i altres em-
preses i institucions.

Ha reunit un total de 32 equips 
-16 masculins i 16 femenins-, la 
qual cosa significa prop de 380 ju-
gadors i jugadores i centenars de 
seguidors. 

La categoria júnior preferent ha 
estat i continua essent el futur del 
bàsquet professional a Catalunya. yy

«Hi va haver una 
caminada, activitats 

infantils, projeccions i 
presentació d’un llibre»

«Les activitats han estat 
organitzades pel Centre 

Excursionista»

«El WP Kids Tour 
2019/2020 ha passat per 
tercera vegada per Lloret 

de Mar»
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LLORET DE MAR

FINS AL 31
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES
Mes del Suquet de peix.

DIES 11, 18 I 25
10a DOCUS A LA FRESCA
Plaça Verge Maria. A les 22 h.

DIA 10
MÚSICA CORAL VESNA
Ponomaryov Vesna
Children’s Choir
Teatre de Blanes. A les 21 h.

DIES 10, 17 I 24
XERRADES HISTÒRIQUES
700 anys de la Parròquia. Centre 
Catòlic. 19 h.

DE L'11 AL 13
FESTES DE SANTA TERESA  
Associació Cultural El Volcán
Barri de Ca la Guidó.

DIA 12
TROBADA ANUAL DE 
L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Dinar i missa presidida pel 
bisbe. Parròquia de Santa 

Maria. A partir de les 11.30 h.

DIADA DEL PILAR. ARAGONESOS 
DE BLANES
Missa Baturra. Parròquia de la 
Sagrada Família. A les 12 h.
Dinar a les 14.15 h.

DIA 13 
RIALLES “LA PRINCESA EN 
TEXANS”. Sgratta Teatre. Teatre 
de Blanes. A les 17.30 h

DIA 16 
DIA EUROPEU DE LA 
REANIMACIÓ CARDIO-
PULMONAR. Passeig de Mar

DIA 20
FESTA  DE LA TARDOR
Paella i música en viu
Associació Cultural Joan 
Comorera. Plaça Onze de 
Setembre. De 9 a 21 h.

DIADA CASTELLERA
Departament Cultura i Festes
Passeig de Mar. De 12 a 14 h.

DIA 24 
VEREDICTE DEL CONCURS 
LITERARI DE POESIA
700 Aniversari Parròquia Santa 
Maria. Biblioteca Comarcal

DIA 26
ESPECTACLE POR DE 
L’ANGUILA
Eduardo Escalante. Espectacle a 
benefici de la Parròquia. Teatre 
de Blanes. A les 18 h.

DIA 27 
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
- 11.45 h: Sortida d’autocar de la 
plaça de Catalunya 
- 13 h: Lectura del Vot de Vila i 
Ofici Solemne

RIALLES “BAOBAB. UN ARBRE, 
UN BOLET I UN ESQUIROL” 
La Pera Llimonera. Teatre de 
Blanes. A les 17.30 h.

BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 10
CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
No em llegiré aquest llibre, de 
Jaume Copons, per a nois i noies 
de 8 a 11 anys. A les 17.30 h a la 
Biblioteca Jove.

DIA 11
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Un 
hoste inesperat, de l’escriptora 
local Maria Aladern. Presentació 
a càrrec de l’Elisa Sola, directora 
de l’Oficina de Català de Blanes i 
la Montserrat Medalla, escriptora 

blanenca. A les 19.30 h a la Sala 
Roberto Bolaño.

DIA 14
XERRADA: Parlar i escoltar salva 
vides amb el Dr. Javier Merino 
(Servei de Psiquiatria Salut Mental 
de la Selva Marítima). A les 16 h a 
la Sala Roberto Bolaño.

DIA 15
MINICLUB: Els tres bandits de 
Tomi Ungerer. De 5 a 7 anys, 
acompanyats pels pares. A les 
17.30 h a la Sala Roberto Bolaño.

CLUB DE JOCS DE TAULA, 
per a nens i nenes a partir de 
7 anys, joves i adults, amb en 
David Quesada. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca. Dia 
18 a les 18 h i dia 26 a les 11 h.

DIA 24
DIA DE LA BIBLIOTECA
- A les 17.30 h a la Sala Roberto 
Bolaño: SESSIÓ DEL CLUB DE 
LECTURA JUVENIL (de 12 o 16 
anys). Comentarem Els fills de la 
setena onada, de Salvador Macip.

- A les 18 h a la Sala Roberto 
Bolaño: BROSSABADAT, 
espectacle de màgia familiar amb 
Magiadiver. Places limitades.

BLANES

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

DEL 8 AL 10
TORNEIG INTERNACIONAL DE
PETANCA
VETERANS VILA DE LLORET. 
Passeig Jacint Verdaguer. 9-19 h.

DIA 10
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €.

DE L'11 AL 13
JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI
Jornades de portes obertes i 
visites guiades gratuïtes.
Museus de Lloret. 10 h a 20 h.
- 10 h Can Saragossa
- 11.30 h Museu del Mar
- 13 h Turó Rodó
- 16 h Jardins de Santa Clotilde
- 18 h Cementiri modernista
- 20 h Can Font

DIA 12
FIRA ALIMENTÀRIA I 
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10 -20 h.

L´ENIGMA DEL BOSC
Gimcana, joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

SORTIDA DE MARXA NÒRDICA
BOSCOS
Inscripcions: Oficines de Turisme
Of. Turisme. 10 h. Preu: 5 €.

DIA 13
TROBADA VEHICLES CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent. 9-14 h.

DIES 13 I 14
FESTIVAL FOLKLÒRIC
Plaça Pere Torrent. 16-19 h.

DIA 17
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €. 

FESTIVAL GOLLUT DE RIBES
FRESER. CINE CLUB ADLER.
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €.

DIA 19
MARXA NÒRDICA GUIADA 
CAMÍ DE RONDA NORD
Inscripcions: Oficines de Turisme
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.

L´ENIGMA DEL BOSC
Gimcana, Joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 11 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,5 €.

EL RACÓ DELS CONTES

BIBLIO...QUÈ?
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIA 20
“L’ESTIU I LA TARDOR AL 
REGNE D’ESCAMPETA”
CINE CLUB ADLER INFANTIL
Teatre de Lloret. 12 h. Preu: 3 €.

CONCERT BANDA SURINAM
Roca d’en Maig. 16 h.

KICKBOXING
TROFEU COSTA BRAVA
Pavelló d’Esports. 17 h.

DIA 21
37a TROBADA D’ANIMADORS 
DE CANT LITÚRGIC
Missa i petit concert. Església de 
Sant Romà. 12 h.

DIA 22
CONCERT BANDA SURINAM
Roca d’en Maig. 16 h.

DIA 24
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església. 
21 h. Preu: 10 €.

DIA 26
MARXA NÒRDICA GUIADA 
CAMÍ DE RONDA SUD
Inscripcions: Oficines de Turisme
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.

L´ENIGMA DEL BOSC

Gimcana, joc de pistes i Escape 
Room. Casa del Mar de Fenals. 
10 h-12 h. Preu: 5 €.

“QUI TINGUI POR QUE 
AIXEQUI EL DIT!” 
EL RACÓ DELS CONTES
Biblioteca Municipal. 11.30 h.

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 11 h (castellano). 
Preu: 5 € / 2,5 €.

2a TROBADA DE CORS 
ROCIEROS
- 18 h Concert de cors rocieros
- 19 h Missa rociera
Entrada gratuïta.
Església de Sant Romà.

DIA 27
TRAIL SELVA MARÍTIMA

Tossa-Lloret-Blanes Camins de 
Ronda. 9 h-13 h. Inscripcions: 
trailselvamaritima.cat

DIA 28
CONCERT CORS BELGUES
Plaça Pere Torrent. 15 h.

DIA 29
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’en Maig. 16 h.

DIA 31
CONCERT GUITARRA ESPANYOLA
A càrrec de Tono Blasi. Església 
Sant Romà. 21 h. Preu: 10 €.

BURNING. CINE CLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €.
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EXPOSICIONS

PINEDA DE MAR
50 ANYS DE L’ESCOLA ANTONI 
DOLTRA. Durant tot el mes d’oc-
tubre, a la Sala Galeano del Cen-
tre Cívic Poblenou.

39a EXPOSICIÓ MINIPRINT 
CADAQUÉS.
Del 12 d’octubre al 3 de novem-
bre. Fundació Tharrats.

PALAFOLLS
LANZAROTE, GEOGRAFÍA HU-
MANA. Durant tot el mes d’octu-
bre, al MiD.

CALELLA
BARCELONA-ELNA. ALEP-MA-
FRAQ. REFUGIADES DE LLUNY 
I DE PROP
Museu Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué. Del 17 d’octubre 
al 8 de desembre.

DONES: FICCIONS I REALITATS. 
Museu del Turisme, fins al 22 de 
desembre.

SETMANA BIO
Biblioteca Can Salvador de la Pla-
ça, del 19 al 27 d’octubre.

DIA 9
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-
GENERACIÓ MACULAR 2019.
Local Social Sant Andreu, 9 h.

CALELLA
BALL PER A LA GENT GRAN. 
Espai Mercat, 18 h.

CONFERÈNCIA: El tribunal de la 
Inquisició (1474-1827). Llegenda 
negra i realitat històrica. A càrrec 
del Dr. Àngel Casals, professor del 
Departament d’Història i Arque-
ologia de la UB. Organitza l’Aula 
d’Extensió Universitària de Cale-
lla. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 10
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-

GENERACIÓ MACULAR 2019. 
Local Social Sant Pere, 9 h.

CURS d’eines per comunicar amb 
assertivitat i intel·ligència emoci-
onal, Aula de formació Camí Ral, 
174. 15 h.

CALELLA
SORTIDA del programa ‘Pas a 
pas, fem salut’. Caminades ama-
bles, a l’abast de tothom, amb di-
ferents recorreguts complemen-
tades amb píndoles informatives. 
Sessió 2: ruta del Corb Marí i pín-
dola dedicada a la salut mental. 
CAP de Calella, 9 h.

CLUB DE LECTURA
En anglès, amb el llibre About a 
boy, de Nick Hornby. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

DIA 11
TORDERA
CAMPANYA GRATUÏTA DE PRE-
VENCIÓ DE GLAUCOMA I DE-
GENERACIÓ MACULAR 2019. 
Parc Inditex veïnat Fibracolor, 9 h.

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

PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB: Fem una vareta de 
Harry Potter. Biblioteca Serra i 
Moret, 18.30 h.

INAUGURACIÓ de la 39a Exposi-
ció Miniprint Cadaqués. Fundació 
Tharrats, 19.30 h.

PALAFOLLS
INAUGURACIÓ de l’exposició 
‘Lanzarote, geografía humana’. 
Escola de Música i Dansa, 19 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ
Amb el llibre Marcus Marc i la 
ruta del cacau, de Núria Mar-
tí Constans. Biblioteca Can Salva-
dor de la Plaça, 10 h.

JOCS DE TAULA. Espai Jove de 
Can Saleta, 18 h.

PRESENTACIÓ del llibre El paisa-
je sublime como arquetipo de la 
imaginación romàntica: C.D. Frie-
drich y J.M.W. Turner, d’Antoni 
Amaro. Biblioteca Can Salvador 
de la Plaça. 19 h.

CALELLA ROCKFEST. Amb les 
actuacions de Southside Jojnny 
and The Asbury Jukes (USA), Lau-
rence Jones Band (UK), Shci-
zophrenic Spacers (Barcelona) i 
The Grassland Sinners (Barcelo-
na). Fàbrica Llobet-Guri, 19 h.

DIA 12
CALELLA
PORTES OBERTES al Museu Ar-
xiu Municipal, al Museu del Turis-
me, al far, i al refugi antiaeri, amb 
motiu de les Jornades Europees 
del Patrimoni.

MERCAT SOLIDARI DE SEGO-
NA MÀ
Plaça de l’Església, 10 h. En cas 
de pluja, se celebrarà el dissabte 
19 d’octubre. Els punts de recolli-
da de tots els articles que es vul-
guin donar són Massuet (c. Ama-
deu, 82), Arreglat i planxat (c. 
Moragas, 72), Taller Martí (c. In-
dústria, 123)

BOTIGA AL CARRER
Als carrers Riera (entre Sant Isi-
dre i Roser), pl. Ajuntament, c. 
Bisbe Sivilla, c. Església, c. Sant 
Josep (entre Bruguera i Jovara), c. 
Matas i Rodés, c. Jovara i c. Sant 
Joan, de 10 a 21 h.

ACTUACIÓ MUSICAL de Rocío 
Pinto i Josep Maria Merseguer, al 
Museu del Turisme, 18 h.

CALELLA ROCKFEST
Amb les actuacions de Ñu (Ma-
drid), Diamond Dogs (Suècia), 
The Liza Colby Sound (USA) i Sil-
verflame (Girona). Fàbrica Llobet 
– Guri, 19 h.

BALLADA DE SWING. Al pati del 
Museu-Arxiu Municipal Josep M. 
Codina i Bagué, 19.30 h.

REPRESENTACIÓ de l’obra Celo-

típia. Al teatre Orfeó Calellenc. 
21.30 h.

DIA 13
PINEDA DE MAR
CAMÍ DE MARINA: Riudellots, 
Caldes de Malavella, Vidreres. A 
la parada de bus de l’Església de 
Pineda, 8 h.

CALELLA
PORTES OBERTES al Museu Ar-
xiu Municipal, al Museu del Turis-
me, al far, i al refugi antiaeri, amb 
motiu de les Jornades Europees 
del Patrimoni.

REPRESENTACIÓ de l’obra Celo-
típia. Al teatre Orfeó Calellenc. 
18.30 h.

DIA 14
CALELLA
TALLER DE MEMÒRIA NIVELL 
I. Local del C.Doctor Vivas, 152. 
16 h.

DIA 15
PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: 20 ANYS, 20 
ÒPERES
Biblioteca Serra i Moret, 11 h.

CALELLA
INICI DEL CURS: “Control d’Ac-
cessos”. El curs, de 60 hores de 
durada, es realitzarà de dilluns a 
divendres, en l’horari indicat, i fi-
nalitzarà el dia 5 de novembre. 
Requereix inscripció prèvia a la 
xarxa Xaloc. Escola Oficial d’Idio-
mes, de 9 a 14 h.

TALLER: DECOREM L’ESPAI 
JOVE. Activitat oberta a tots els 
joves de 12 a 25 anys. Espai Jove 
de Can Saleta, 18 h.

XERRADA: ‘Història del gat’. Bi-
blioteca Can Salvador de la Pla-
ça. 19 h.

DIA 16
TORDERA
CURS D’INTEL·LIGÈNCIA EMO-
CIONAL. Servei d’ocupació i for-
mació, fins al 18 d’octubre.

MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: ‘A de Brossa’. Biblio-
teca, 17.30 h.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘Etiòpia:
un món cristià a l’Àfrica negra’. A 
càrrec del Sr. Àngel Morillas, his-
toriador i professor d’Història de 
l’Art. Casal l’Amistat, 18.30 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
XERRADA: L’ALIMENTACIÓ 
EQUILIBRADA, PETITS CANVIS 
PER MENJAR MILLOR
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

CALELLA
SORTIDA DEL PROGRAMA 
‘PAS A PAS, FEM SALUT’. Sessió 
3: ruta del Parc Dalmau i píndola 

dedicada a l’alimentació saluda-
ble. CAP de Calella, 9 h.

XERRADA: LA SEXUALITAT
Per a familiars de malalts d’Alx-
heimer i altres demències. Sala 
de Juntes de l’Hospital Sant Jau-
me de Calella, 15.15 h.

TALLER DE JOC AUALÉ
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

TARDES DE TERTÚLIA per a la 
gent gran, amb el El club de lec-
tura de Jane Austen. Biblioteca 
Can Salvador de la Plaça. 19 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
Amb el llibre About a boy. Bibli-
oteca Can Salvador de la Plaça. 
19 h.

PROJECCIÓ: La vida sense la 
Sara Amat, dins del cicle Gaudí. 
Sala Mozart, 21 h.

DIA 18
TORDERA
ENGLISH CONVERSATION 
CLUB. Biblioteca, 18 h.

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

CONFERÈNCIA i espectacle de 
màgia ‘Joan Brossa i la màgia’. Bi-
blioteca La Cooperativa, 19.30 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA: Alexandria, ca-
pital intel·lectual de l’Imperi 
Romà. Local Òmnium Alt Mares-
me, 19.30 h.

CONFERÈNCIA: Hijos del univer-
so. Local Canviem, 20 h.

CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ amb el 
llibre Marcus Marc i la ruta del 
cacau. Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, 10 h.

ACTUACIÓ de la banda de músi-
ca holandesa Fanfare Eendracht, 
plaça de l’Església, 16 h.

TALLER DE CREPS
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

TROBADES D’ÒPERA
Amb La Cenerentola, de Gioacchi-
no Rossini. Sala Mozart, 18.30 h.

DIA 19
TORDERA
ARTEFACTES PER SOMNIAR + 
PINÇAR-TE. Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONCERT CORAL: Sa Buada Gos-
pel Choir. Local Canviem, 18 h.

CIRC: Josafat Cia. Passabarret. 
Auditori, 20.30 h.

PALAFOLLS
BIBLIOLAB. Fes el teu moc Sli-
me. Per a nens i nenes a partir 
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de 3 anys fins als 12 anys. Cal ins-
cripció prèvia. Biblioteca Enric 
Miralles, 11 h.

CALELLA
BIBLIOLAB: Taller tecnociència 
amb Smartions. Biblioteca Can 
Salvador de la Plaça. 11.30 h.

CORRELLENGUA: Actuació per a 
la mainada amb el show d’en Fefe 
i companyia a les 17 h. Xocolata-
da a les 18 h, lectura del mani-
fest a les 18.55 h i actuació musi-
cal amb el duet Carla&Opal a les 
19 h. Plaça de l’Ajuntament, 17 h. 
En cas de pluja, se celebrarà a l’Es-
pai Mercat.

SOPAR D’ANIVERSARI del CN 
Calella. Sala Polivalent de la Fà-
brica Llobet-Guri, 20 h.

TEATRE: Celotípia, teatre Orfeó 
Calellenc, 21.30 h.

DIA 20
PINEDA DE MAR
CAMINADA CONTRA EL CÀN-
CER. Plaça de les Mèlies, 9.30 h.

PALAFOLLS
FESTA DEL COMERÇ. Organit-
zada per l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de Palafolls. 
Plaça Vall d’Ax, 10 h.

CALELLA
CAMINADA POPULAR: ‘Camina 
per l’Ictus’. Sortida al pont de fus-
ta de la Riera, 9 h. 3 modalitats 
de recorreguts: 2 circuits inclu-
sius per a persones amb mobili-
tat reduïda d’1km i 5km. I 1 cir-
cuit de marxa llarga de 12,5km.
 
TROBADA d’intercanvi i col·lecci-
onisme. Passeig de Manuel Puig- 
vert, 9 h.

31a FESTA DEL BOLET. Plaça 
d’Espanya, 11.30 h.

ESPECTACLE ‘EL MUSICAL’. A 
càrrec del grup Voramar. Sala 
Mozaret, 18 h.

TALLER DE DECORACIÓ DE HA-
LLOWEEN. Espai Jove de Can Sa-
leta, 18 h.

TEATRE: Celotípia. Teatre Orfeó 
Calellenc, 18.30 h.

DIA 21
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA per a nenes i 
nens de 9 a 14 anys. Biblioteca La 
Cooperativa, 17.30 h.

PALAFOLLS
TALLER D’ARTTERÀPIA ‘Jo em 
cuido, treballem les emocions 
des de l’artteràpia’. Àrea de Ser-
veis Socials, 9.30 h.

XERRADA. ‘Cómo superar la an-
siedad con Wingwawve’. Bibliote-
ca Enric Miralles, 19 h.

CALELLA
CURS ‘RECERCA DE FEINA I 
XARXES SOCIALS’. A les depen-
dències del Centre de Formació 
Inlingua, 9.30 h.

TALLER DE MEMÒRIA NIVELL I. 
Local del c. Doctor Vivas, 152, 16 h.

DIA 22
PINEDA DE MAR
LABORATORI DE LECTURA: El 
rebost del cau. Biblioteca Serra i 
Moret, 18 h.

CALELLA
TARDA DE CINEMA. Espai jove 
de Can Saleta, 18 h.

DIA 23
MALGRAT DE MAR
BIBLIOLAB: TALLER FRIDA 
KAHLO. Adreçat a nenes i nens a 
partir de 8 anys. Biblioteca La Co-
operativa, 17.30 h.

CALELLA
CERCAVILA de les corals partici-
pants al Festival, Canta al mar. 
Riera Capaspre, 16 h.

CONFERÈNCIA ‘Música i mate-
màtiques. A càrrec del Dr. Jordi 
Deulofeu, doctor en didàctica de 
les matemàtiques i professor a la 
UAB. Al Casal l’Amistat, 18.30 h.

CALELLAJOVEPARTICIPA. A l’Es-
pai Jove Can Saleta, 19 h.

CONCERT DE BENVINGUDA. 
Festival Canta al mar, Església de 
Santa Maria i Sant Nicolau, 21 h.

DIA 24
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE per a pe-

tits lectors: concert petit, a càr-
rec d’Alquímia musical. Biblioteca 
Serra i Moret, 17.30 h.

CALELLA
CAMINADES ‘PAS A PAS, FEM 
SALUT’. Sessió 4: ruta de la ciu-
tat i píndola dedicada a l’osteo-
porosi. 9 h.

FESTIVAL CANTA AL MAR. A di-
ferents indrets de la ciutat, du-
rant tot el dia.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
About A boy. Bibloteca, 19 h.

CONCERT DE LES ESPELMES
Església de Santa Maria i Sant Ni-
colau, 22 h.

DIES 25 I 31
TORDERA
PREESTRENA DEL DOCUMEN-
TAL: Pregàries de poder. Desam-
mascarant Martí Torrent. Teatre 
Clavé 21 h.

DIA 25
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Amb ‘l’ho-
me del sac i altres històries de les 
tenebres del bosc’. Biblioteca La 
Cooperativa, 18 h.

PINEDA DE MAR
CONFERÈNCIA ‘ABÚS DE PO-
DER’. A càrrec de Josep Manuel 
Dotú, advocat. Local Òmnium Alt 
Maresme, 19.30 h.

PREMIÈRE DEL FILM ‘En la nit 
fosca’ del director pinedenc Rai-
mon Miranda. Auditori, 21 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Muntatge basat en el testi-
moni dels fills i filles dels polítics 
independentistes empresonats. 
Al CCR, 21 h.

CALELLA
FESTIVAL CANTA AL MAR
A diferents indrets de la ciutat, 
durant tot el dia.

TERTÚLIES EN CATALÀ
Biblioteca, 10 h.

CASTANYADA PER A LA GENT 
GRAN. Fàbrica Llobet, 17 h.

TORNEIG DE PLAY
Espai Jove Can Saleta, 18 h.

DIA 26
TORDERA
ROCK FEST TORDERA
Festival solidari a la Pista de 
l'Amistat. Tarda-nit. 

PINEDA DE MAR
35è ANIVERSARI DE LA FUNDA-
CIÓ DE LA HERMANDAD. Cerca-
viles de la carreta amb el Simpe-
cado de la Hermandad del Rocío 
de Catalunya. A la plaça de la Pa-
gesia, s’inaugurarà un record i 
acabarà a l’Església de Santa Ma-

ria. Tot seguit paellada popular a 
la plaça de l’Estatut. 10 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Al CCR, 19 h.

CALELLA
CONTES PER A INFANTS
Biblioteca, 11 h.

FESTIVAL CANTA AL MAR
A diferents indrets de la ciutat. 
A les 16.30h, a la Fàbrica Llobet, 
lliurament de premis.

REVETLLA DE LA CASTANYADA
Entrada a 5€ a benefici dels 
Amics de l’Hospital. Fàbrica Llo-
bet-Guri, 21 h.

DIA 27
TORDERA
TEATRE: REY LEAR
Teatre Clavé, 18 h.

PINEDA DE MAR
HOMENATGE A LA TERCERA 
EDAT, DE LA HERMANDAD
Carrer Benavent, 41, 17 h.

ESPECTACLE FAMILIAR: 
Berta, la Caputxeta, 3a Genera-
ció. Cia. T Gràcia. Auditori, 18 h.

TEATRE: Abans ningú deia t’esti-
mo, amb la companyia del Cen-
tre. Al CCR, 18 h.

CALELLA
MARXA DE RESISTÈNCIA LA 
LLOPA. Passeig de Manuel Puig-
vert, 7 h. A les 8h, sortida de la 
Llopa Petita.

TEATRE. Celotípia. Teatre Orfeó 
calellenc, 18.30 h.

DIA 28
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA a càrrec de 
Toni Sala. Es comentarà el lli-
bre: Ferdydurke, de Witold Gom-
browicz, 19 h.

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

TALLER DE DECORACIÓ DE HA-
LLOWEEN. Espai Jove Can Sale-
ta, 18 h.

FESTIVAL CATALUNYA BREAK. 
Sala Mozart, 18 h.

DIA 29
CALELLA
TALLER: MEDITACIÓ I FORMA-
CIÓ: camí a la teva pau interior. 
Local d’Oncolliga Calella. 17.30 h.

DIA 30
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: ‘El club de 
lectura del final de tu vida’. Bibli-
oteca la Cooperativa, 18.30 h.

PINEDA DE MAR
AVUI TERTÚLIA. Grup dirigit per 
la Sra. Maria Matas. Biblioteca 
Serra I Moret, 17 h.

CLUB DE LECTURA. A càrrec de 
l’escriptor i filòleg Toni Sala. Bibli-
oteca Serra i Moret, 20.30 h.

CALELLA
TALLER DE MAQUILLATGE DE 
HALLOWEEN. Espai Jove Can Sa-
leta, 18 h.

MONOGRÀFIC AMB ULLS DE 
DONA: ‘L’enginy (in)visible’. Casal 
l’Amistat, 18.30 h.

DIA 31
PINEDA DE MAR
TALLER CUINA TERRORÍFICA. 
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. 
Centre Cívic Poblenou, 17.30 h.

A Poblenou i Pineda centre, acció 
comercial de Halloween, els nens 
podran recollir caramels de les 
botigues associades i haurà ball 
de disfresses.

PALAFOLLS
LA CASTANYADA. Amb castanyes, 
moscatell i música per a tothom. 
Plaça de Joaquim Ruyra, 21 h.

CALELLA
TÚNEL DEL TERROR. Espai Jove 
Can Saleta, 17 h.

TALLER DE MEMÒRIA. Bibliote-
ca, 18 h.

CASTANYADA POPULAR. Plaça 
de l’Església, 18 h.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS. 
About a boy. Biblioteca Can Sal-
vador de la Plaça, 19 h.
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ECONOMIA LOCAL

Obre les portes Danstudio

Lloret Shopping Night

Nou centre Tweens & Teens

Logo de Danstudio

Animació als carrers de Lloret. Foto M. A. Comas

Centre T&T

BLANES

Sota la direcció artística de 
Natalia Pérez, una persona amb 
una gran experiència en aquest 
camp, Danstudio és una escola de 
dansa amb quatre sales d’estudi 
totalment equipades i 700 metres 
quadrats d’instal·lació únics a la 
comarca.

Dansa clàssica, contemporà-
nia, hip-hop, curs professional, 
activitats dirigides, entrenaments 
personals... 

Danstudio està ubicat a l’avin-
guda de l’Estació, 51 (altell) de 
Blanes. Telèfon 623 152 732. yy

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha celebrat 
aquest setembre una nova edició 
del Shopping Night, una nit de 
compres amb nombroses pro-
mocions i descomptes comercials 
que es combinen amb prop d’una 
trentena d’activitats d’animació, 
musicals o gastronòmiques que 
serveixen per gaudir d’un am-
bient festiu als diferents carrers 
de la vila. 

La regidora de Comerç, Lara 
Torres, explica que “es tracta d’un 
esdeveniment totalment consoli-
dat en el nostre calendari anual i 
que contribueix a la cohesió co-
mercial i ciutadana”.  yy

BLANES

Kids&Us Blanes, des de fa 10 
anys ensenyant anglès de mane-
ra natural a més de 500 alumnes, 
ha obert un nou centre anomenat 
Tweens & Teens. És un espai ex-
clusiu per cobrir les necessitats 
dels adolescents de la vila.

És un centre dissenyat espe-
cialment, no només en ambienta-
ció sinó també en tecnologia, per 
a aquests nois/es que estan pas-
sant per una etapa tan important a 
nivell acadèmic i personal.

Kids&Us Blanes està ubicat al 
carrer Castelao, 36. 

Més informació a: blanes@
kidsandus.es o als telèfons 972 33 
39 83 / 640 10 80 84  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)

Octubre

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

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

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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)

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

S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
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 8.45 9.45 10.45 11.37 12.37

14.44 15.44 16.44 17.37 18.42 19.44

20.45 22.13 - - - -

 GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

FEINERS (totes les parades)

7.15 9.00 11.15 13.15 14.45 15.15 17.15

19.15 21.15 - - - - -

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

9.30 11.30 15.30 17.30 20.30 - -

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )

6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45

12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30

20.00 20.30 22.00 - - - -

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30

19.30 21.30 22.30 - - - -

  BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)

10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)

3.30 5.00 6.45 9.30 14.30 17.00 -

 LLORET  - BLANES (Estació Renfe)

6.40 7.00 7.20 - 20.50 cada 30 min 21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) -  LLORET 

7.00 7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - GIRONA

FEINERS (totes les parades) 6.15

8.00 10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

8.30 10.30 14.30 16.30 19.30 - - -

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)

7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45

13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15

22.45 - - - - - - -

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30

20.30 21.30 - - - - - -

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

FEINERS

6.30 7.05 7.30 9.00 11.00 14.00 15.55 18.30

DISSABTES FEINERS 9.00 15.55 -

LLORET DE MAR (Estació de bus)  - BARCELONA

5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 14.00

15.00 16.00 17.00 19.00 - - - -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

8.45 10.45 11.45 12.45 14.45 15.45 16.45 17.45

18.45 19.45 20.45 21.00 - - - -

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

FEINERS

8.30 11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00 20.00

DISSABTES FEINERS 13.15 19.00 -

FESTIUS

6.03 6.33 6.53 7.03 7.33 8.03

8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

17.36 18.07 18.32 19.03 19.33 20.03

20.33 21.03 21.44 - - -

 BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)

5.00 6.45 9.30 10.00 14.30 17.00 -

 BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

9.00 14.00 17.30 19.00 23.00 - -

 LLORET DE MAR- BLANES (centre)

FEINERS 7.15 - 20.55 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min

 BLANES (centre) - LLORET DE MAR

FEINERS 7.00 - 21.00 cada 20 min

FESTIUS 8.00 - 21.00 cada 30 min
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ENTREVISTA A ROGER PARCERISAS   (RESPONSABLE DE PROMOCIÓ DE VILES FLORIDES)

“Viles Florides és un reconeixement als municipis 
que treballen per la millora dels espais verds urbans”

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Roger Parcerisas ·de 29 anys· és 
el responsable de promoció de Vi·
les Florides, una iniciativa de la 
Confederació d’Horticultura Or·
namental de Catalunya (CHOC) 
que reconeix i premia la riquesa 
natural i paisatgística dels mu·
nicipis de Catalunya. Parcerisas 
s’encarrega de difondre el projecte 
i de captar nous municipis. Es va 
graduar en Turisme i, actualment, 
cursa un màster en Màrqueting 
Turístic. Tot i que no ve del camp 
de la jardineria, assegura que des 
que forma part de l’equip de Viles 
Florides li apassiona “la jardineria 
i el món de les plantes i les flors. Els 
experts m’han ensenyat molt”, ex·
plica. L’entrevisto el dia de l’entrega 
dels guardons d’enguany, una gala 
celebrada a Lloret de Mar, que va 
aplegar prop de tres·centes perso·
nes, entre elles representants insti·
tucionals, així com experts del món 
de la planta i la flor de Catalunya. 

Quin és l’objectiu de Viles Flo-
rides?
Viles Florides és un reconeixe-
ment als municipis que treballen 
per la millora dels espais verds 
urbans de Catalunya. Als que 
obtenen millor puntuació els pre-
miem amb les Flors d’Honor, que 
són com les estrelles Michelin de 
la gastronomia. El jurat valora les 
zones verdes, l’arbrat, els parcs i 
jardins, les flors i les plantes, entre 
d’altres. Actualment, en formen 
part 135 municipis i tenim la seu 
a Vilassar de Mar.

D’on sorgeix la idea de les Viles 
Florides?
Vam agafar la idea del concurs Vi·
lles et Villages Fleuris, que se cele-
bra a França des de l’any 1959. Fa 
vuit anys que el vam instaurar a 
Catalunya. 

Què cal fer per formar part de 
Viles Florides?
Està obert a tots els municipis ca-
talans, només cal omplir un for-
mulari a través de la pàgina web 
www.vilesflorides.cat. Un cop 

inscrits, nosaltres els acompa-
nyem en el procés amb un jurat 
especialitzat. La idea és que el fet 
de participar a Viles Florides si-
gui una motivació per fer d’aquell 
poble un espai millor.

Quins són els pobles més premi-
ats?
Hi ha 13 localitats catalanes que 
tenen 4 Flors d’Honor: Lloret de 
Mar, Malgrat de Mar, Sant Hilari 
Sacalm, Figueres, Olot, Sant Cu-
gat, Sant Feliu de Llobregat, Lli-
nars del Vallès, Mollet del Vallès, 
Cardedeu, Vila-seca, Almacelles i 
Bagergue. D’altra banda, hi ha 53 
municipis que han obtingut tres 
Flors d’Honor -entre ells, Blanes, 
Tordera, Pineda de Mar, Calella i 
Tossa de Mar-, i 57 que han acon-
seguit dues Flors d’Honor -Santa 
Susanna, Maçanet de la Selva, Vi-
dreres, Hostalric, Santa Coloma 
de Farners, Sils, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Feliu de Guí-
xols, Arbúcies, Arenys de Mar i 
Vilassar de Dalt, entre d’altres-.

Quin és el màxim guardó?
El màxim guardó són 5 Flors 
d’Honors, però no hi ha cap mu-
nicipi que l’hagi aconseguit, això 
vol dir que encara hi ha aspectes 
a millorar, com per exemple la ne-

teja, més zones verdes, la gestió de 
l’aigua, la gestió respectuosa amb 
el medi ambient o el reciclatge 
d’escombraries i restes de poda.

Aquest any s’ha entregat un nou 
guardó: la Flor d’Or. Què reco-
neix? 
La Flor d’Or reconeix la trajectò-
ria dins les Viles Florides o una 
acció que ha portat a terme el 
municipi i que pot servir d’exem-
ple. Aquest any li hem entregat a 
Olot, perquè és un dels municipis 
que més ha apostat per l’enjardi-
nament i també per la feina tan 
important que ha portat a terme 
els darrers quatre anys amb les 
escoles. A Olot oferim conjunta-
ment una activitat de conscienci-
ació per a tots els nens de Primà-
ria, més de 800 alumnes aquest 
darrer curs, amb una part teòrica 
i pràctica on els alumnes s’encar-
reguen del manteniment d’una 
part del jardí del pati de l’escola o 
dels voltants.

Qualsevol escola pot participar 
en aquest projecte?
Sí. Si alguna escola té interès, ha 
de contactar amb nosaltres, visi-
tem el centre i els preparem una 
proposta. Els nens aprenen molt i 
s’ho passen genial.

Les flors són un atractiu turístic 
a Catalunya?
Cada cop més. A Lloret de Mar, 
que és un municipi molt turístic, 
han apostat fermament en el pro-
jecte i han comprovat que benefi-
cia els seus habitants, però també 
als turistes, que gaudeixen d’es-
pais verds i zones més agradables.  

Heu vist una evolució en els es-
pais des que es va iniciar el con-
curs, fa 8 anys?
Hem vist una evolució molt gran 
en els municipis en els darrers 
anys i cada any han mantingut o 
millorat el nivell. El fet de formar 
part de les Viles Florides és un al-
licient per millorar la jardineria 
i el verd urbà. Enguany hem en-
tregat un guardó especial per a la 
millor rotonda, que ha sigut per 
la rotonda Fèlix Rodríguez de la 
Fuente, de Teià.

Qui forma part del jurat?
El jurat està format per 11 perso-
nes, homes i dones, professionals 
retirats de la jardineria: exviveris-
tes, expaisatgistes, extreballadors 
de l’administració relacionats 
amb la jardineria, exinvestiga-
dors i, fins i tot, catedràtics de 
jardineria. Durant l’any, el jurat 
visita els pobles que formen part 

de Viles Florides i valoren l’estat 
dels parcs, els jardins, la gestió de 
l’aigua, els residus i també asses-
soren els municipis. 

Es valora molt si la localitat té 
flors?
La flor és un punt dels més de 50 
que el jurat té en compte. També 
valora l’arbrat, l’arbustiva, la ges-
pa, els parcs, els jardins, les pla-
ces. A més, es valora que la jar-
dineria sigui sostenible, de baix 
consum i Mediterrània.  

Però les flors són més vistoses. 
Hi ha flors que també siguin 
sostenibles?
Hi ha molts tècnics que estan in-
troduint les plantes vivaces, unes 
plantes que fan flor i duren tot 
l’any perquè estan capacitades 
per aguantar temperatures ne-
gatives. Dos cops l’any s’han de 
tallar i tornen a néixer. Necessi-
ten molt poca aigua i fan flor de 
color. Cada cop més municipis 
aposten per aquestes flors més 
sostenibles, per això les hem ex-
posat durant la jornada de la gala 
d’entrega de les Flors d’Honor. 
També hem mostrat jardineres 
gegants decoratives que s’han 
començat a instal·lar en llocs on 
es vol augmentar la seguretat da-
vant possibles accions terroris-
tes, com per exemple als voltants 
de la Sagrada Família o les Ram-
bles de Barcelona.

Els particulars també poden 
formar part de Viles Florides?
A nivell particular tenim la sec-
ció de Participació Ciutadana que 
està oberta a totes aquelles per-
sones, entitats, associacions de 
veïns, escoles, hotels, càmpings i 
cases rurals que són amants de les 
flors, les plantes i la natura. Es po-
den inscriure a través de la web i, 
de manera totalment gratuïta, no-
saltres els fem difusió de les seves 
iniciatives florals i paisatgístiques. 
El guardó a la Millor Participació 
Ciutadana d’enguany ha estat per 
escola Volcà Bisaroques d’Olot. yy

Testos gegants per evitar atacs terroristes amb vehicles. Foto: A. M. Prop de 300 persones van assistir a la gala. Foto: A. Montaño Les plantes vivaces són de les més sostenibles. Foto: A. Montaño

Roger Parcerisas és l’encarregat de captar nous municipis a Viles Florides. Foto: Almudena Montaño


