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Nou delta

Frontera de la Junquera pràcticament buida aquest maig. Foto ACN

El delta de la Tordera ha canviat 
completament de fisonomia. Els 
diversos episodis de pluja que hi ha 
hagut aquest hivern han portat una 
gran quantitat de sorra i el confina-
ment ha permès la presència d’aus 
protegides o en perill d’extinció. Els 
ajuntaments de Blanes i Malgrat 
han tancat l’accés per evitar la pres-
sió dels veïns dels dos municipis i 
afavorir l’estada de les aus i el crei-
xement de la vegetació. Pàg. 19

Pendents de l'obertura

Delta de la Tordera el 28 de maig. Foto @paumoratorrent, Instagram

L’anunci de Pedro Sánchez que a primers de juliol s’obriran les fronte-
res ha estat la notícia que esperava el sector turístic des de feia molt. Des 
d’aquell moment, s’han reactivat les reserves per a juliol, agost i setembre. 
La temporada serà més curta, s’hauran de prendre moltes mesures als es-
tabliments i a les platges, però almenys es podrà treballar amb turistes es-
trangers perquè els professionals del sector s’han cansat de dir que amb 
turistes de Girona i Barcelona, “no n’hi ha prou”. Pàg. 6

Carrers vius

Façana marítima de Lloret. Foto M.A. Comas

Les diferents fases de la desescalada han tornat la vida als carrers de Blanes i Lloret de Mar. Primer van ser els 
nens, després les franges horàries per a la gent gran i les hores per a la pràctica de l’esport. Després va ser l’hora 
dels comerços i posteriorment, l’obertura de terrasses. Tot amb limitacions i amb grans mesures higièniques. La 
distancia social de 2 metres és la que costa més de guardar en moltes ocasions, però és un tema clau per evitar re-
brots. Quan no es poden guardar les distàncies, l’ús de mascareta és obligatori. Més informació de la pàgina 2 a la 19.

Blanes ha suspès el concurs de 
focs 2020 i tots els actes per 
commemorar el 50è aniversari del 
certamen i ho ha traslladat al 2021.
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FESTES - Pàg. 14

SUSPENEN ELS 50 
ANYS DELS FOCS 

Lloret de Mar ha traslladat al 
pavelló poliesportiu el CDA (Centre 
de Distribució d’Aliments) perquè 
ha augmentat la demanda i per 
preservar les distàncies de seguretat.

SOCIETAT - Pàg. 12

TRASLLADEN EL CDA
AL PAVELLÓ 
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Vols rebre La Marina al teu 
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L’editorial

Una de les components del grup Costureras y Batas. Foto Aj. Blanes
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Voluntaris
BLANES

Centenars de persones, per 
no dir milers, s’han passat el con-
finament fent material per als 
sanitaris. Han estat persones vo-
luntàries que es van organitzar de 
manera espontània i s’han comu-
nicat a través de les xarxes soci-
als. Aquesta Marina, va dedicada 
a tots ells, amb aquesta notícia i 
la que podeu trobar a la pàgina 
32. Són només alguns dels molts 
exemples que es podrien explicar.

A Blanes, una vintena de per-
sones es van unir amb el nom de 
“Las costureras y batas de Bla-
nes” i van fer del 14 de març al 
22 de maig 8.600 bates, 10.000 
davantals, 2.700 gorros, 4.350 
mascaretes i 1.800 botes, que es 
van repartir pel poble i molts 
municipis veïns.

La iniciativa va sorgir de la 
unió de Costureros Blanes –Jordi i 
Natàlia- i Batas Blanes –Rosa- i va 
comptar amb 20 persones que co-
sien però moltes d’altres que s’en-
carregaven de la logística, plegar i 
empaquetar les peces...

Un cop organitzats, la Rosa 
feia la peça i el seu marit ho gra-
vava per oferir un tutorial de com 
s’havia de confeccionar la peça.

ALTRES INICIATIVES

L’AVV de la Plantera de Bla-
nes ha col·laborat amb els centres 
sanitaris confeccionant bates mul-
tiús. Després que inicialment van 
comprar gorres i davantals, van 
decidir invertir més de 2.000 € en 
la compra d’un teixit especial que 
ha servit per confeccionar bates. 

Es tractava de bates de les que es 
posen sobre la roba, similar als 
monos integrals. Són resistents i 
antiesquitxos pel tipus de material 
de què estan fetes, ja que hi rellis-
quen els líquids. Es tracta d’una 
roba molt específica i calia fer una 
despesa per poder-la obtenir.

Un altre col·lectiu de Blanes 
que durant les darreres setmanes 
també ha contribuït amb el seu es-
forç en la lluita per la COVID-19 
és l’Associació de Dones Empre-
nedores de Blanes. A diferència 
d’altres grups que es van crear 
de manera espontània els pri-
mers dies de l’epidèmia, units per 
la necessitat de fer alguna cosa, 
aquesta entitat ja existeix des de 
fa dècades i de fet la costura i les 
arts manuals és una de les seves 
activitats més reconegudes. yy

Informació                                               012

Llum al final del túnel

Després de tres mesos d’angoixa sembla que la corba dels conta-
gis per COVID-19 s’ha “aplanat” tant com perquè el govern esta-
tal hagi anunciat que l’1 de juliol s’aixecarà la quarantena als turis-
tes que vulguin i puguin venir de vacances.

Pel camí queden els més de 5.000 morts registrats a Catalunya i la 
llarga convalescència de molts dels afectats. Ara ens enfrontem al 
risc d’algun “rebrot” que sembla inevitable, en especial si abaixem 
la guàrdia amb les mesures de protecció. 

És imprescindible mantenir la precaució i precisament per això 
costa de disculpar als grupets -especialment jovent- que es veuen 
pel carrer sense respectar cap distància de seguretat. La seva irres-
ponsabilitat ens pot sortir molt cara a tots.

Per altra banda, l’esperada notícia de la represa de l’activitat tu-
rística ha suavitzat el temor a una terrible paràlisi econòmica a 
les nostres comarques. En els propers mesos es veurà la mag-
nitud dels danys soferts però ara hem de defensar la tempora-
da immediata.

Evidentment no es pot esperar gaire. Les pèrdues ja produïdes no 
es recuperaran i la curta temporada turística probablement serà 
descafeïnada. En tot cas significa una esperança després de la fos-
cor dels tres mesos passats. yy
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La regió sanitària de Girona progressa 
adequadament i els carrers tornen a tenir vida
El dilluns 1 de juny ha entrat en la Fase 2 de la desescalada

SELVA / MARESME

La regió sanitària de Girona, 
que inclou les comarques gironines 
i l’Alt Maresme fins a Canet de Mar, 
ha fet els deures i tant el govern ca-
talà com espanyol han aprovat que 
aquest primer de juny hagi entrat 
en la Fase 2 de la desescalada.

Aquestes darreres setmanes 
hi ha hagut un clar canvi de ten-
dència. Els carrers tornen a tenir 
vida! Els inicis de la desescalada 
es van fer de manera molt gradu-
al. La gent va sortir al carrer, però 
molts establiments van retardar 
la seva obertura unes dies. Entre 
les raons: preparar-se per atendre 
adequadament els seus clients o 
els dubtes sobre la viabilitat del 
negoci amb les condicions que 
s’imposaven. Cada cop, però, hi 
ha més botigues, bars i restaurants 
oberts. Les perruqueries van ser 
de les primeres en entrar en acció.

Un moment clau de tot aquest 
procés va ser el dissabte 23 de 
maig, quan Pedro Sánchez va 
anunciar “que hi hauria tempora-
da turística” i que el mes de juli-

ol, “s’obririen les fronteres”. No hi 
haurà les aglomeracions d’altres 
anys, però els empresaris del sec-
tor estaven cansats de dir que amb 
el turisme de la regió sanitària, 
primer; i després amb el de Bar-
celona, no n’hi havia prou. La res-
posta del govern espanyol era en 
sentit totalment oposat, obligava a 
fer la quarantena als que arribes-
sin d’altres països. 

NOVA REALITAT

Malgrat que la desescalada 
funciona, no cal abaixar la guàrdia 
perquè un rebrot en aquests mo-
ments seria terrible. Lleida ho ha 
patit en primera persona per algu-
nes imprudències i no ha pogut ac-
cedir a la Fase 2 quan li pertocava.

També cal tenir molt clar que 

a partir d’ara, “res serà igual” i ens 
haurem d’acostumar a la “nova re-
alitat”. Les distàncies de seguretat 
s’han de mantenir igualment que 
les precaucions a nivell higiènic.

CULTURA I FESTES

El món cultural també s’ha 
d’adaptar a la “nova realitat”. Cal 
evitar grans concentracions de 

públic i les noves produccions, 
també han de seguir certs parà-
metres normatius. A nivell festiu, 
el 26 de maig es confirmava el que 
ja s’intuïa. Aquest any no hi haurà 
concurs de focs a Blanes, just quan 
feia 50 anys del concurs interna-
cional. Tot ha quedat ajornat fins 
a l’any vinent. Un esdeveniment 
d’aquest tipus cal commemorar-lo 
al màxim nivell. La Festa Major 
també serà diferent. A Lloret de 
Mar, encara no s’havia dit res so-
bre les festes de Santa Cristina al 
moment de tancar l’edició.

HOSPITALS

La pressió als centres sanitaris 
de Blanes i Calella ha baixat no-
tablement, tot i que aquest mes 
de maig el nombre de morts al de 
Calella ha estat notable (9). Tam-
bé ha baixat de manera especta-
cular el nombre de professionals 
infectats. Dels 93 del 10 d’abril 
a una única persones a finals de 
maig entre tots els professionals 
de la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva. yy

Passeig de Mar de Blanes el 30 de maig. Foto Yoyo
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LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de 
Mar,  juntament amb els gremis i 
organitzacions empresarials vin-
culades al turisme de la ciutat, 
han dissenyat i posat en marxa  el 
primer pla integral de la desti-
nació per adaptar protocols de 
seguretat i sanitat  a tot el mu-
nicipi  –via pública, seguretat, 
platges, hotels, apartaments, ha-
bitatges d’ús turístic, càmpings, 
restauració, comerç, esport, lleure 
diürn i oci nocturn–. 

Seguint les directrius marcades 
per l’OMS, “l’objectiu del pla és fer 
de Lloret de Mar la destinació més 
segura possible, totalment prepara-
da per rebre visitants durant la tem-
porada turística d’aquest estiu i sen-
se deixar marge a la improvisació. 

UN PLA DE TREBALL DE TRES 
MESOS

Aquesta estratègia, és fruit de 
la feina duta a terme per un equip 
de treball multidisciplinari liderat 
per l’ajuntament a través de Lloret 
Turisme  i participat pels  gremis 
d’hostaleria, bars, restaurants i 
cafeteries, l’Associació de Comer-
ciants i representants d’empreses 
d’oci diürn i nocturn, aparta-
ments, habitatges d’ús turístic, 
transport, esdeveniments, càm-
pings i també representants dels 
treballadors turístics.

EL PLA INTEGRAL CONSTA DE 
QUATRE ETAPES

• Etapa 0. Preparació. 
Inici: 14 de març.

• Etapa 1. Formacions generals. 
Inici: divendres 8 de maig.

• Etapa 2. Formacions sectorials. 
Inici: a partir del 13 de maig.

• Etapa 3. Implementació de les 
mesures i protocols d’actuació 
d’acord amb les mesures del pla 
de l’ICTE per als diferents àm-
bits i sectors empresarials. 

Fruit de diverses reunions te-
lemàtiques, l’equip de treball ha 
anat definint els següents àmbits 
d’actuació prioritaris:

1. Formació homologada de tre-
balladors  (públics i privats) en 
procediments i en prevenció de 
riscos (per a l’autoprotecció i per 
a la correcta atenció al client).

2. Gestió d’espais i equipaments 
públics  adaptada als requeri-
ments del distanciament soci-
al i la higiene (a totes les vies, 
però principalment a les plat-
ges i el passeig marítim).

3. Mesures específiques per a 
allotjaments turístics: hotels, 
apartaments, habitatges d’ús 
turístic i càmpings.

4. Mesures específiques per a 
restaurants, terrasses, bars i 
guinguetes.

5. Adaptació dels establiments 
comercials.

6. Activitats de lleure diürn: pis-
cines, parc aquàtic, activitats 
de platja, esports a l’aire lliure, 
aventura, actiu natura.

7. Activitats d’oci nocturn. 

GESTIÓ D’ESPAIS PÚBLICS

• Platges

La regidoria de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar pretén reforçar l’equip de se-
guretat i vigilància de platges, que 
enguany comptarà amb 35 profes-
sionals. Així mateix s’ha previst 
que les platges de Lloret i Fenals, les 
més concorregudes, es divideixin 
per sectors i que tinguin limitació 
de capacitat. A més, s’hi realitzarà 
un control d’accés. Es crearan tres 
sectors: gent gran; nuclis familiars 

amb nens i adults sense nens (pa-
relles i grups d’amics).

• Via pública

L’Ajuntament de Lloret Mar va 
fer a partir del dia 3 de maig una 
prova pilot per  tancar el passeig 
marítim al trànsit de vehicles per 
tal de facilitar als vianants, ciclis-
tes i corredors el manteniment del 
distanciament social.

Es crearà un tríptic informa-
tiu per a turistes i residents in-
formant de les instruccions de 
seguretat  que s’han de tenir en 
compte a la via pública, platges i 
als establiments del municipi. Els 
informadors cívics del municipi 
repartiran aquests fullets mante-
nint, novament, totes les mesures 
de seguretat i higiene, alhora que 
se’n farà difusió per altres vies 
com ara xarxes socials, pantalles 
visuals, cartelleres, etc. Es refor-
çaran de manera considerable els 
serveis de neteja i desinfecció de 
la via pública i mobiliari urbà, així 
com les recollides d’escombraries 
per impedir la presència de resi-
dus. La desinfecció es farà amb 
aigua i productes virucides, tal 
com estipulen les recomanacions 
de l’OMS.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

• Hotels

Els establiments que con-
centren més clients i han hagut 
d’identificar un nombre més alt de 
punts de contacte són els hotels. 
En aquest sentit, s’ha previst la 
instal·lació de  mampares de pro-
tecció als mostradors d’atenció al 
públic, recepcions, bufets, etc., se-
guint els criteris que fixarà l’Estat. 

A les habitacions es durà a 
terme un protocol de neteja i des-
infecció reforçat. És clau per a 
aquest punt el procés de formació.

Els bufets s’estructuraran per 
minimitzar la manipulació direc-
ta per part del client tant de plats, 
coberts, beguda i menjar.

• Apartaments, habitatges d’ús 
turístic i càmpings

Entre les mesures que estan 
preparant els apartaments i els 
HUT destaca la desinfecció re-
forçada després de cada  check 
out dels clients i abans de l’entrada 
dels següents. Així mateix, preve-
uen estoigs de benvinguda amb 
material bàsic d’higiene (mascare-
tes, gels hidroalcohòlics i guants).

MESURES ESPECÍFIQUES PER 
A RESTAURANTS, TERRASSES, 
BARS I GUINGUETES

• Restaurants i terrasses

De manera generalitzada, es 
disposaran  cartells informatius  a 
cada establiment públic i privat, 
dependències oficials i platges 
explicant les regles a seguir per a 
l’accés o l’ús del servei. Per exem-
ple, als restaurants s’especificarà 
el límit de capacitat, la necessitat 
d’esperar a l’entrada per a l’assig-
nació de taula, etc.

A més, s’ha acordat l’augment 
considerable  de l’espai públic per 
a terrasses amb servei a taula, per 
tal de compensar així la limitació 
de capacitat que s’ha imposat a 
l’interior dels locals. Cada zona de 
terrasses s’analitzarà per separat.

• Bars diürns i nocturns

La gestió d’accessos i la li-
mitació del servei tradicional a 
barra han centrat el pla de treball 
d’aquests establiments. S’estan es-
tudiant fórmules àgils de gestió 
d’accessos tot evitant l’acumulació 
de clients a la via pública.

ESTABLIMENTS COMERCIALS

L’Estat ja ha fixat els protocols 
per a botigues, especialment en 
la necessitat de realitzar una des-
infecció diària i una neteja dinà-
mica durant la jornada per part 
dels mateixos dependents a bo-
tigues de roba, centres d’estètica, 
etc. Així mateix des de Lloret s’es-
tan valorant mesures compatibles 
amb les establertes pel govern.

ACTIVITATS DE LLEURE DIÜRN

Les activitats de platja com 
també les d’aventura, actiu natura, 
marxa nòrdica, quads, bicicletes, 
troll aventura i minigolf, entre 
d’altres, estan sotmeses a un pro-
cés de desinfecció abans de cada 
nou ús o canvi d’usuari.

OCI NOCTURN

La iniciativa més destacada 
en aquest sentit és la que ha em-
près Tropics, que ha estat la pri-
mera discoteca d’Espanya que ha 
aconseguit el distintiu “Sanitized 
Venue” de l’Associació Interna-
cional d’Oci Nocturn per certi-
ficar la preparació d’un establi-
ment per evitar la propagació de 
la COVID-19. yy

«Les platges es dividiran 
en sectors: gent gran; 
nuclis familiars amb 

nens i adults sense nens 
(parelles i grups d’amics)»

Lloret de Mar fa mesos que prepara l’estiu 2020

Els carrers de Lloret de Mar es van omplint. Foto M.A. Comas

Platja buida aquest maig. Foto M.A. ComasDulsat atenent un mitjà de comunicació. Foto M.A. Comas Pendents de l'arribada dels turistes. Foto M.A. Comas
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El sector turístic pendent de l’obertura de 
fronteres a primers de juliol

L'aeroport de Vilobí va acollir 75 passatgers a l'abril. Foto ACN

SELVA / MARESME

Aquesta darreres setmanes 
s’ha parlat molt de les fases de de-
sescalada, el que es podia fer o no 
i la seva incidència en el món del 
turisme. Els professionals del sec-
tor sempre han defensat que, “amb 
la gent de la regió sanitària, és in-
viable obrir. Amb catalans i gent 
de la resta de l’estat, no n’hi ha 
prou, el que cal és obrir les fronte-
res i que arribi turisme estranger”.

Totes les alarmes es van dis-
parar quan el 12 de maig el BOE 
publicava que tothom que entrés 
procedent d’un altre país, hauria 
de passar la quarantena, és a dir, 15 
dies aïllat, “Els viatgers hauran de 
quedar-se al seu domicili o allot-
jament limitant els seus desplaça-
ments a les activitats essencials de 
compra de productes bàsics, assis-
tència a centres de salut o causes de 
força major. A més, estaran obli-
gats a portar mascareta i hauran 

de complir les mesures d'higiene i 
prevenció, especialment pel que es 
refereix al contacte amb els convi-
vents.” L’ordre era vigent mentre hi 
hagués l’estat d’alarma.

CRÍTIQUES

Les crítiques no es van fer es-
perar, perquè a un turista no se li 
pot demanar que estigui quinze 
dies tancat. El president de L’Asso-
ciació Corporativa d’Agències de 

Viatges Especialitzades (ACAVE), 
Martí Sarrate, assegurava, “cap 
turista va a un país on li imposin 
estar 14 dies tancat en un hotel, en 
un apartament o en un càmping”. 

Segons el president de l’ACA-
VE, es tracta d'una mesura “molt 
dura”  i que confiar-ho tot al tu-
risme d’interior de les comunitats 
o de l’estat aquest estiu no és sufi-
cient per cobrir el buit que deixen 
els 84 milions de persones que van 
visitar Espanya l’any passat, un 
25% dels quals a Catalunya.

UNIÓ EUROPEA

Un dia després de la publica-
ció al BOE, Brussel·les demanava 
reobrir fronteres a la Unió Euro-
pea en tres fases i en funció de la 
situació epidemiològica a cada 
país o regió. El full de ruta de la 
Comissió Europea per reactivar 
els moviments de persones i el 
turisme estableix una desescalada 
que vagi des d’una fase 0 amb res-
triccions generalitzades fins a una 
fase 2 d’aixecament total dels con-
trols fronterers. A la fase 1 s’aixe-
caran les restriccions entre “regi-
ons, àrees i estats amb una situació 

epidemiològica positiva similar” i 
amb suficient capacitat sanitària 
i de control del virus. Es podran 
permetre viatges per motius pro-
fessionals i personals, per exemple 
per visitar la família en un altre 
país, però també per fer turisme.

PEDRO SÁNCHEZ

Finalment el dissabte 23 de 
maig, el president del govern es-
panyol, Pedro Sánchez, va anunci-
ar en roda de premsa que les fron-
teres s’obririen a primers de juliol 
per facilitar el moviment dins de 
la Unió Europea i ajudar d’aques-
ta manera al sector turístic. Va ser 
tot un alè d’aire fresc. No serà una 
gran temporada, però almenys 
n’hi haurà.

AEROPORT DE VILOBÍ

L’aeroport de Vilobí d’Onyar 
ha viscut un abril negre. Tots els 
vols són internacionals i, per tant, 
l’activitat ha estat nul·la. Només 
han passat per les instal·lacions 
75 viatgers. Això representa una 
disminució del 99,96% respecte a 
el mateix mes de l’any passat, quan 
hi havia 175.372 passatgers. yy

Més espai per a les terrasses
BLANES / LLORET DE MAR

Donada la situació post CO-
VID-19, així com el caràcter tu-
rístic que té la vila, l’Ajuntament 
de Blanes va emetre un Decret 
d’Alcaldia on s’autoritzava als 
responsables de les terrasses de 
bars i restaurants que poguessin 
fer una major ocupació de la via 
pública. Per fer-ho s’havia de fer 
una petició prèvia.

A nivell econòmic, al ple de 
maig, es va debatre una bonifi-
cació del 75% de la taxa i sense 
tributs si no hi ha activitat.

A Blanes, com a la resta de 
municipis, s’aplica una separa-
ció de 2 metres entre taules i han 
estat inicialment per a grups de 
màxim 10 persones. També cal 
extremar les mesures d’higiene, 
eliminar productes d’autoservei i 
suprimir les cartes d’ús comú.

LLORET DE MAR

Lloret també va autoritzar, 
l’ampliació de l’espai de terrasses 
de bars, restaurants i cafeteries en 
un acord assumit per la totalitat 
de grups municipals i els qua-

tre regidors no adscrits. Durant 
la Fase 1, també es va fixar que 
l’horari de tancament seria les 
23h coincidint amb el final de les 
franges horàries per poder sortir 
a passejar o fer esport. Posterior-
ment es va ampliar una hora.

També s’ha previst un des-
compte del 50% de la taxa d’ocu-
pació de via pública del total de 
metres que tingui cada local. L’any 
2019 van haver-hi 208 establi-
ments que van tenir el permís per 
posar una terrassa amb un import 
total de 323.000€ de taxa. yy

Taules separades al passeig de Blanes. Foto Yoyo

Comerç local en 
línia 

COMARQUES DE GIRONA

 La Diputació de Girona, mit-
jançant el Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Lo-
cal, continua treballant en mesures 
per dinamitzar el teixit econòmic 
i el comerç local a les comarques 
gironines i afrontar els efectes de 
la COVID-19. És per això que ara 
ha impulsat una plataforma de 
comerç local en línia per a tots els 
municipis de la demarcació a fi de 
facilitar la compravenda. 

La intenció d’aquest market 
place és que els comerciants i els 
petits productors hi puguin oferir 
els seus productes. D’aquesta ma-

nera, es promou la presència digi-
tal d’aquests establiments perquè 
puguin arribar als consumidors i 
incrementar la seva visibilitat i les 
possibilitats de negoci. 

La Diputació de Girona ha 
creat la plataforma per incentivar 
el consum de proximitat i ajudar 
el petit comerç, que és el que més 
fortament ha patit i pateix la crisi 
sanitària i les mesures de confina-
ment de la població. 

Cada municipi té el control de 
la seva parcel·la per tal que tot-
hom se la senti seva. yy

Venda des de les xarxes. Foto Dip. de Girona
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Disminueix la pressió als centres sanitaris
SELVA / MARESME

Aquest mes de maig hi ha ha-
gut un notable descens del nombre 
d’ingressos als hospitals de la Cor-
poració de Salut del Maresme i la 
Selva, Blanes i Calella. En els dos 
centres, s’han superat les 100 altes 
des de l’inici de la pandèmia.

El que ha caigut en picat ha es-
tat el nombre de sanitaris contagiats 
del conjunt de serveis de la Corpo-
ració. El 10 d’abril hi havia 93 sani-
taris contagiats, el maig va comen-
çar amb una vintena, però a partir 
del dia 8 ja no s’han superat els 5.

Malgrat aquestes dades positi-
ves, tal com es pot apreciar al qua-
tre adjunt, a Calella, especialment 
la primera quinzena, hi va haver 
un degoteig de defuncions. 

També cal lamentar les vuit de-
funcions del sociosanitari de Lloret 
de Mar. Recordem que hi ha haver 
més de 40 interns que varen donar 
positiu i més d’una vintena del per-
sonal que també va haver de deixar 
de treballar i confinar-se.

PRIMERS DOS MESOS

Des que es van detectar els pri-
mers casos de COVID-19 als cen-

tres hospitalaris de la Corporació 
i fins el 19 de maig, a l’Hospital de 
Calella hi ha hagut un total de 723 
pacients atesos a qui se’ls ha fet la 
prova de detecció del coronavirus. 
D’aquests, el 20,4% han estat casos 
positius (148 persones) i 575 ne-
gatius (79,5%).

A l’Hospital de Blanes, des de la 
declaració dels primers casos hi ha 
hagut un total de 343 pacients hos-
pitalitzats a qui se’ls ha fet la prova 
PCR. Del total de casos, el 33,5% 
han estat casos positius (115 perso-
nes) i 228 negatius (66,4%).

El nombre total de pacients 
que han rebut l’alta hospitalària 
a l’Hospital de Calella des de 
l’inici de la pandèmia ha estat de 
99 persones.

Mentre que a l’Hospital de 
Blanes des de l’inici s’han registrat 
96 altes hospitalàries.

DEFUNCIONS A CAUSA DE LA 
COVID-19

El nombre total de defuncions 
per la COVID-19 als hospitals de 
la Corporació ha estat de 51. A 

l’Hospital de Blanes se n’han pro-
duït 20 i a l’Hospital de Calella, 31. 
A aquestes defuncions se li han de 
sumar les morts produïdes a cau-
sa del coronavirus al sociosanitari 
de Lloret de Mar, que han estat 
8. Aquestes s’han produït durant 
aquest segon mes de la pandèmia.

 
CASOS AL SOCIOSANITARI DE 
LLORET DE MAR

El centre sociosanitari va re-
gistrar un total de 42 pacients 
positius, la majoria d’ells s’han 
mantingut asimptomàtics i des 

del passat 23 d’abril no s’ha de-
tectat cap nou cas. Després que 
els pacients afectats per la CO-
VID-19 completessin el temps 
corresponent d’aïllament ja s’ha 
procedit al desconfinament pro-
gressiu de les plantes.

 
PROFESSIONALS AFECTATS 

En dos mesos, 623 professi-
onals dels diferents centres de la 
Corporació se’ls ha fet el test PCR, 
136 han donat positiu, dels quals 2 
continuaven en aïllament i la resta 
ja s’han reincorporat a la feina. yy

MES DE MAIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CALELLA

INGRESSOS 3 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ALTES 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 4 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0

DEFUNCIONS 1 1 1 1 1 3 1 1

TRASLLATS

HOSPITALITZATS 17 17 22 22 25 24 21 18 18 18 17 14 10 6 6 7 6 6 7 7 5 5 5 5 5 3 2 2 2

BLANES

INGRESSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTES 2 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFUNCIONS

TRASLLATS

HOSPITALITZATS 12 12 10 10 7 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PERSONAL INFECTAT 23 19 19 17 10 8 5 4 4 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2

Deu dies de dol 
oficial

CATALUNYA

El Consell de Ministres va 
aprovar el dimarts 26 de maig deu 
dies de dol oficial per les 27.000 
víctimes mortals del coronavirus 
que hi havia en aquell moment. Tal 
i com havia anunciat el president 
Pedro Sánchez, “el país afronta el 
dol més llarg en democràcia durant 
el qual les banderes dels edificis pú-
blics han onejat a mig pal”.

 
La ministra portaveu, María 

Jesús Montero, ha explicat que 
posteriorment es farà un gran acte 
“oficial” d’homenatge presidit pel 

cap de l’estat, però no n’ha concre-
tat la data. Montero ha dit que es 
tracta de vides “truncades” i que 8 
de cada 10 eren majors de 70 anys. 
“Van ser els que tant van ajudar per 
construir el país que ara tenim, els 
ciments de la nostra democràcia”, 
ha remarcat.

“Hem de ser capaços d’arribar 
a acords essencials”, ha afirmat, tot 
afegint que la comissió de recons-
trucció “pot ser la millor manera 
d’honrar la seva memòria”. Per tirar 
endavant el país, ha dit, “deixant de 
banda el que ens divideix”. yy

Banderes a mig pal. Foto Aj. Blanes

Redueixen la taxa de les 
terrasses

BLANES

El regidor d’Hisenda de l’Ajun-
tamet de Blanes, Carlos Garzon, 
ha exposat les modificacions més 
destacades que s’aplicaran als tri-
buts, ordenances, taxes i altres 
ingressos locals en el ple ordinari 
de maig fet de manera telemàti-
ca. La taxa d’ocupació de la via 
pública, excepcionalment durant 
aquest 2020, es reduirà un 75%. 
Això significa que els responsables 
de les terrasses només pagaran un 
25% durant els mesos que puguin 
exercir l’activitat de restauració, 
després que uns dies abans ja es va 
dictar un decret que els permetia 
ampliar la superfície fins a un 50%. 

Les liquidacions es faran el 
gener del 2021, i els qui no hagin 
obert terrasses no hauran de pa-
gar quota d’ocupació. La mateixa 
mesura s’aplicarà als mercats, bar-
raques i llocs de venda que han 
hagut de suspendre l’activitat a 
causa de les mesures de contenció 
de la COVID-19.

Respecte els guals d’empresa, 
així com la reserva de via pública 
per aparcar, la càrrega i descàrrega 
de mercaderies, podran demanar 

un ajut equivalent a la part de la 
quota de la taxa que, proporcio-
nalment, correspondria al període 
de tancament de l’activitat. També 
hi ha avantatges fiscals en la taxa 
del servei de recollida, transport i 

tractament de residus municipals.

En el decurs del ple es va for-
malitzar el pas del fins ara regidor 
de Cs, José Antonio Morcillo, al 
grup de no adscrits.  yy

Ple del 28 de maig. Foto Aj. Blanes
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Els carrers es tornen a omplir de vida
La desescalada, va començar a marxa lenta i costa, en ocasions, adaptar-se a la “nova normalitat”

SELVA / MARESME

Els darrers dies del mes d’abril 
van poder sortir al carrer els in-
fants. El dissabte dia 2 de maig es 
van obrir les portes a esportistes i 
gent gran, i per primer cop s’apli-
caven les franges horàries. Aquell 
dia i l’endemà diumenge, els car-
rers es van omplir i en més d’una 
ocasió no es van respectar les dis-
tàncies de seguretat. Eren els pas-
sos previs a la Fase 0 (n’hi ha 4) de 
la desitjada desescalada, una ase 
que va entrar en vigor el dilluns 
dia 4 de maig. 

FASE 0

Aquesta era una fase que al-
gunes illes es van estalviar, en al-
gunes zones va durar una setma-
na, i en d’altres, dues. Aquestes 
diferències va generar crítiques 
polítiques, ciutadanes i econòmi-
ques, però segons els experts, la 
situació no és la mateixa a tots els 
indrets, i per tant, és millor apli-
car diverses velocitats.

 El BOE no va concretar el què 
es podia fer el dilluns dia 4 fins 
al diumenge a la tarda; és a dir a 
poques hores de l’inici de la Fase 
0. A grans trets, podien obrir les 
botigues de fins a 400 m2 amb cita 
prèvia i la restauració per oferir 
menjar només per emportar.

A la majoria de municipis, el 
moviment va ser escàs i les pa-
raules més escoltades al sector 
empresarial eren, “amb aques-
tes condicions es inviable obrir 
portes”. Les perruqueries va ser 
un dels sectors que més va obrir, 
amb les mesures de protecció per 
a clients i treballadors que mar-
cava la normativa. La gent havia 

hagut de fer veritables invents, al-
guns més afortunats que d’altres, 
per tenir en condicions els seus 
cabells durant un mes i mig.  

A mitja setmana, la Generali-
tat va demanar que bona part del 
territori, entre els que hi havia la 
Selva i el Maresme, no entrés a la 
Fase 1 el dia 11 (un dels atractius 
per aquell dia era l’obertura parci-
al de les terrasses i les trobades de 
fins a deu persones). Per una ve-
gada el govern de Madrid els hi va 
fer cas i només tres zones de Tar-
ragona i el Pirineu van entrar a la 
Fase 1, el dia previst inicialment.

A la segona setmana de la 
Fase 0, ja es van poder veure més 
botigues obertes, però encara 

n’hi havia moltes de tancades. 
Cal destacar les precaucions que 
es van dictar per evitar contagis 
amb els emprovadors i a la roba 
que no es queda el client als esta-
bliments d’aquest ram.

FASE 1

Els dilluns 18 de maig va en-
trar en vigor la Fase 1 a la regió 
Sanitària de Girona. Recordem 
que finalment, la desescalada 
s’ha fet per regions sanitàries i 
no províncies com havia propo-
sat inicialment el govern de Ma-
drid. En aquest cas, va sorgir la 
divisió del Maresme: de Malgrat 
a Canet van poder accedir a la 
Fase 1 i a partir d’Arenys de Mar, 
no, perquè pertanyen a la regió 
sanitària nord. Per tant es va cre-
ar una frontera que fins aquell 
moments mai s’havia plantejat 
ni posat a la pràctica. 

Els dos elements claus d’aques-
ta fase han estat la possibilitat 
d’obrir les terrasses i la trobada de 
familiars i amics de fins a 10 perso-
nes. Entre les taules hi havia d’ha-
ver 2 metres de separació, al igual 
que entre les persones, una distàn-
cia entre persones que moltes ve-
gades no s’ha respectat. Com havia 
passat amb les botigues a la Fase 0, 
l’obertura de terrasses va ser gra-
dual. Algunes, amb poques taules, 
asseguraven que tenir-ne només la 
meitat no era rendible econòmica-
ment. Inicialment es va plantejar 
tenir només un 33% de les taules!

En aquests moments, bona 
part de les botigues de fins a 400 
m2, amb més gent al carrer, ja van 
obrir i no calia cita prèvia, tot i 
mantenir les mesures de seguretat 
per evitar nous contagis.

Tot i que els hotels podien 
obrir, la majoria no ho van fer per-
què les restriccions eren moltes i 
els clients pocs. A la Fase 1, només 
pots desplaçar-te a la teva regió 
sanitària. La clau dels hotels és 
l’obertura de fronteres i, per això, 
la majoria es plantegen obrir al de 
juny i mirar de treballar el juliol, 
l’agost i el setembre.

FASE 2

La regió sanitària de Girona 
ha entrat a la Fase 2 el primer dia 
de juny.

Entre les novetats, s’eliminen 
les restriccions en les passejades 
d’adults i menors i ja es pot anar 
en grups de fins a 15 persones 
sense limitacions horàries –amb 

excepció de 10 a 12 hores i de 19 
a 20 hores, que continuen reserva-
des per a la gent gran–. En aquesta 
fase també es planteja la possibili-
tat que es puguin començar a fer 
classes presencials, excepte a les 
universitats.

D’altra banda, en relació a les 
residències de gent gran, el govern 
espanyol deixa que les comunitats 
estableixin les condicions i els re-
quisits necessaris per a les visites, 
una a la setmana i amb estrictes 
mesures de seguretat. 

També s’autoritza la Direc-
ció General de Trànsit (DGT) a 
reprendre els exàmens teòrics i 
pràctics per obtenir els permisos 
de conduir. 

En aquesta Fase 2 ja es permet 
banyar-se a la platja. A través d’una 
ordre ministerial el govern espa-
nyol ha facultat els ajuntaments 
perquè puguin limitar-hi l’accés 
dels ciutadans i fixar torns per tal 
que el màxim nombre de persones 
en puguin gaudir. Així, els consis-
toris poden limitar l’aforament a 
l’espai, on cal respectar la distància 
de dos metres entre banyistes.

D’altra banda, el govern espa-
nyol recomana que hi hagi quatre 
metres de distància entre para-sols 
i planteja que els gestors de les 
platges puguin sectorialitzar-les 
per assegurar el distanciament, 
amb elements de parcel·lació.

També es preveuen els casa-
ments amb 100 persones com a 
màxim a l’aire lliure i 50 en espais 
tancats, els enterraments amb 25 
assistents i les visites a monu-
ments i sales d’exposicions. Tam-
bé es reobre l’interior dels restau-
rants amb limitació d’aforament 
com a les terrasses, unes terrasses 
que s’han pogut ampliar a molts 
municipis per compensar la pèr-
dua de taules. yy

Botigues obertes amb totes les mesures de precaució. Foto Yoyo

Les terrasses han estat un dels atractius de la Fase 1. Foto M.A. Comas

«Inicialment l’obertura de 
comerços va ser escassa»

«L’entrada en la Fase 1 es 
va demorar una setmana a 
la Selva i Alt Maresme. Les 
dues zones són de la regió 

sanitària de Girona»

Cala Sant Francesc en Fase 1. Foto Yoyo
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“No hi ha immunitat de grup, ni n'hi haurà”
CATALUNYA

Diverses poblacions catala-
nes, igual que en altres municipis 
de l’estat espanyol (Blanes i Pine-
da de Mar en són dos exemples), 
fan l’estudi de seroprevalença 
per saber l’abast del coronavirus 
SARS-CoV-2. Es fa a través dels 
ambulatoris i la previsió amb què 
es treballa és que pugui estar en-
llestit el 21 de juny. El coordina 
l’Institut Carlos III de Madrid i 
depèn del Ministeri de Sanitat. 

L’objectiu és tenir estadístiques 
fiables sobre quin percentatge de 
població ha tingut el virus i ha 
desenvolupat anticossos, una in-
formació que els serà molt útil 
per planificar la tercera fase del 
desconfinament. Durant un mes i 
mig es faran sis tests en tres ton-
gades a unes 90.000 persones de 
38.000 llars d’arreu de l’estat espa-
nyol durant aquestes setmanes. 

La selecció de les persones que 
participen a l’estudi s’ha fet de ma-
nera aleatòria a través de l’INE, 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

Els participants reben una 
trucada informant-los que han 
estat triats i que se’ls efectuaran 
els tests. Cal tenir en compte que 
tots els participants ho fan de 
manera voluntària, no se’ls pot 
obligar a prendre-hi part si no hi 
estan d’acord. Si finalment acce-
deixen els citen a l’ambulatori i, 
en cas de no poder desplaçar-s’hi, 
els visiten a casa. 

En cadascuna de les tres visites 

primer se’ls fa un test ràpid amb 
una gota de sang, del qual saben 
el resultat quan acaba i un altre de 
més segur que es triga una mica 
més en determinar els resultats. 

A banda d’extreure’ls sang per 
a la segona anàlisi de cada tanda, 
als participants també se’ls fa una 
enquesta per saber si han tingut 
símptomes, així com per obtenir 
informació que es consideri relle-
vant de cara a la investigació. Una 

de les incògnites principals que es 
pretén resoldre a través de l’estudi 
és veure com evoluciona la immu-
nitat davant el SARS-CoV-2.

"NO HI HA IMMUNITAT DE 
GRUP, NI N'HI HAURÀ"

Els primers resultats de l’es-
tudi de seroprevalença que s’està 
fent arreu de l’estat sobre la CO-
VID-19 per saber el nombre de 
persones que l’han tingut i la seva 

immunitat, ha posat de manifest 
que a Catalunya el nombre d’afec-
tats ha estat del 5,9% (2,5% a la 
demarcació de Girona i un 5% al 
conjunt de l’estat espanyol). 

El ministre de Sanitat, Salva-
dor Illa, ha insistit que els resultats 
preliminars de l'estudi de seropre-
valença indiquen que “no hi ha 
immunitat de grup, ni n'hi haurà” 
i això “corrobora” les hipòtesis de 
la desescalada plantejada pel go-
vern espanyol, de “no basar l’estra-
tègia en la immunitat grupal”. Per 
parlar a aquest nivell, la immuni-
tat hauria d’arribar al 60%.

El ministre de Sanitat ha dit 
que no esperaven una immuni-
tat alta entre la població perquè 
la immunitat de la grip és d’un 
10-15% i era “molt difícil” que la 
del coronavirus donés xifres més 
altes. Illa ha dit que “no canvia-
rà molt la foto” entre els resultats 
provisionals i els definitius. yy

Un dels participants a l'estudi. Foto ACN

«En el primer control a 
les comarques de Girona 

només hi havia un 2,5% de 
persones immunes»

«L’objectiu és tenir 
estadístiques fiables sobre 
el percentatge de població 
que ha tingut el virus i ha 
desenvolupat anticossos»
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Coronavirus a Urgències i a la quarta planta

BLANES

Treballar a Urgències de l’Hos-
pital Comarcal de Blanes i tenir el 

pare ingressat de coronavirus a la 
planta superior. Aquesta és la dura 
experiència que ha viscut Mari 

Carmen Cervilla, segons ha expli-
cat a La Marina, “Tot va començar 
a finals de març. El meu pare em 
truca i diu que té febre. Amb poc 
temps va arribar als 39,5 graus”. La 
Mari Carmen i el seu pare Agustín 
van anar al CAP i d’allà al Comar-
cal, on va ingressar ràpidament, 
estava molt malament. “Els meus 
companys de feina em deien que 
em preparés. Té 80 anys, porta 
marcapassos. El segon dia va ser 
terrible i el tercer, va fer un can-
vi a positiu. Els que treballem en 
aquest sector, sabem que aquestes 
millores poden ser el preludi del 
final. Vaig passar molta angoixa”.

La Mari Carmen també va ha-
ver de passar la quarantena a casa 
aïllada. Després de quinze dies, 

però, no va tenir cap problema. 

L’auxiliar del servei d’urgèn-
cies explica els dies més durs a 
Urgències, “tots els malalts eren 
de COVID-19, havies de prendre 
nombroses mesures de seguretat i 
canviar-te cada cop que visitaves 
un malalt. Normalment més d’un 
90% surt d’urgències i pot tornar 
a casa. Amb el virus, no. Arriba-
ves l’endemà i preguntaves per les 
persones que hi havia hagut el dia 
anterior i ja havien mort”.

A tota aquesta càrrega de fei-
na “calia la màxima concentració 
i dedicació”. Després, canviava el 
soterrani del centre per la quarta 
planta. Anava a preguntar pel seu 
pare, “varen ser 21 dies, els pri-

mers 8 molt complicats. Ara, afor-
tunadament, ja està recuperat”.

La Mari Carmen fa un crit 
d’atenció a la ciutadania. “Cal 
guardar les distàncies, evitar el 
contacte amb petons i abraçades. 
El virus encara hi és i pot tornar 
en qualsevol moment.”

Aquest testimoni, el vàrem re-
collir a primers de maig en l’acte 
d’homenatge i record a les vícti-
mes que va organitzar la comissió 
de Dol de la Corporació de Salut 
als hospitals de Blanes i Calella. 
Aquell dia es portaven 51 defunci-
ons entre els dos centres hospita-
laris i el Sociosanitari de Lloret de 
Mar. La xifra ha anat en augment 
a mesura que han passat els dies. yy

Mari Carmen Cervilla. Foto Yoyo

Emotiu homenatge a les persones que han 
perdut la vida a causa de la COVID-19

BLANES / CALELLA

Els Hospitals de Blanes i Cale-
lla han acollit un acte en record a la 
persones que han mort a causa de 
la COVID-19. La situació d’excep-
cionalitat provocada per la pandè-
mia del coronavirus no permetia 
celebrar vetlles i les famílies no po-
dien acomiadar-se dels seus éssers 
estimats amb normalitat. Es tracta 
de moments difícils tant per als 
pacients afectats per la malaltia, ja 
que la facilitat de contagi del virus 
els manté en un estricte aïllament, 
com pel seu entorn més íntim, que 
només el podia acompanyar una 
sola persona en el procés de final 
de vida. Per això, des de la Cor-

poració de Salut del Maresme s’ha 
volgut retre aquest petit homenat-
ge a les persones que han mort i fer 
arribar el condol i també el suport 
a totes les famílies que han perdut 
un ésser estimat com a conseqüèn-
cia del coronavirus.

L’acte, que s’ha celebrat a l’Hos-
pital de Blanes i unes hores més tard, 
a l’Hospital de Calella, ha comptat 
amb l’assistència d’un representant 
dels diferents serveis de la Corpo-
ració: infermeria, medicina interna, 
neteja, seguretat, admissions, treball 
social, etc. L’homenatge s’ha iniciat 
amb unes paraules de benvinguda 
per part del director gerent de la 

Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva, el Dr. Lluís Franch, que 
ha donat pas a l’encesa d’espelmes 
en memòria de les persones mortes 
per la COVID-19. A continuació, 
la treballadora social Laura Molina 
i la infermera Anna Solanes, mem-
bres totes dues de la Comissió del 
Dol de la Corporació, han llegit un 
petit escrit dirigit a les famílies de 
les víctimes i a continuació s’ha fet 
un minut de silenci en honor als di-
funts. Tot l’acte ha estat acompanyat 
per la música de la pianista Lourdes 
Bartrolí. I per finalitzar, treballadors 
de la Corporació han llegit un frag-
ment d’un poema del llibre d’Absèn-
cies de Miquel Martí i Pol. yy Encesa d'espelmes. Foto Yoyo

Temperatura ambiental i Covid-19
CATALUNYA

Un treball conjunt entre l'Ins-
titut de Salut Carlos III (ISCIII) i 

l’Agència Estatal de Meteorologia 
(AEMET) posa de manifest els 
primers indicis de correlació en-

tre variables meteorològiques i la 
propagació de covid-19. Concre-
tament, els resultats preliminars 
basats en els contagis a les dife-
rents comunitats autònomes de 
l’estat entre març i abril, indiquen 
que amb una menor temperatura 
mitjana hi ha una major incidèn-
cia del virus. És a dir, que l'índex 
d’afectació augmenta a menor 
temperatura. Les dues institucions 
treballen en un estudi integrat per 
analitzar en profunditat la influ-
ència de determinades variables 
i la contaminació ambiental i la 
propagació. 

L’objectiu és desenvolupar un 
sistema de vigilància epidemiolò-
gica a nivell estatal basat en l’aler-
ta primerenca i la monitorització 

dels factors ambientals.

D’altra banda, investigacions 
recents en relació amb la propa-
gació de la malaltia i el virus in-
diquen que la humitat de l’aire 
pot incidir-hi, principalment en 
el sentit que les altes temperatu-
res i una humitat alta redueixen 
“significativament” la transmissió. 
Així, l’arribada de la temporada de 
primavera-estiu a l’hemisferi nord 
podria reduir-la.

A nivell estatal, tant l’AEMET 
com l’ISCIII continuen treballant 
conjuntament per investigar l’im-
pacte d’aquests factors en la inci-
dència de la covid-19 a través de 
variables en salut com ara ingres-
sos hospitalaris, ingressos en UCI 

i mortalitat, millorant la identifi-
cació en zones de risc a temps real. 
Així, la idea és dissenyar estratègi-
es de diagnòstic i prevenció des de 
l’àmbit de la salut pública.

L’AEMT depèn del ministeri 
per la Transició Ecològica mentre 
que l’ISCIII està adscrit al minis-
teri de Ciència i Innovació.

PREVISIONS A LLARG TERMINI

A nivell meteorològic, es pre-
veu un juny calorós i un agost i un 
setembre amb més tempestes del 
que és habitual. Un cop acabi l’es-
tiu caldrà comprovar quin ha estat 
el temps en concret i si es pot re-
lacionar amb el comportament del 
virus en cada moment. yyLogo AEM
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COVID-19, esperançat però 
incert futur: màxima prudència

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

Casos diaris confirmats de COVID-19 a Espanya a 25 de maig de 2020. 
Font: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

En el meu article publicat a 
La Marina fa dos mesos, 
vaig explicar que la CO-

VID-19 faria imprescindible que 
modifiquéssim alguns dels nostres 
hàbits socials com abraçar-nos, 
fer-nos petons o fer encaixades 
de mans quan ens trobem amb 
coneguts o amics. Vaig comentar 
que hauríem d’aprendre a limitar 
les reunions familiars, laborals 
o d’amics i prendre mesures per 
protegir-nos del risc de contagi 
mantenint una distància segura 
amb altres persones, rentant-nos 
les mans amb freqüència, i utilit-
zant mascaretes facials per prote-
gir-nos quan no puguem garantir 
la distància de seguretat, sobretot 
en el transport públic, en establi-
ments, en centres sanitaris... En 
l’actualitat, en l’anomenada de-
sescalada del confinament, i per 
un període encara indeterminat, 
aquestes recomanacions són de 
màxima validesa i exigència.

No hi ha dubte que el confinament 
dut a terme amb una reducció dràs-
tica del contacte social, ha permès 
controlar la progressió inicialment 
vertiginosa de la taxa d’infecció 
d’aquest virus pandèmic (Figura 
1), que va posar al límit del col·lap-
se al nostre sistema sanitari i el de 
molts països, i que ha causat a Es-
panya, en data del 26 de maig de 
2020, 236.259 casos confirmats per 
PCR, dels quals 123.182 han neces-
sitat hospitalització, 11.364 en la 
UCI, i 27.117 malauradament han 
mort. En tot el món s’han declarat 
al voltant de 5 milions i mig de ca-
sos confirmats. Hi ha hagut casos 
asimptomàtics, lleus o moderats 
que no s’han comptat en aquests 
registres. Gràcies al recent estudi 
de seroprevalença dut a terme pel 
Ministerio de Sanidad, sabem que al 
voltant del 5% de la població espa-
nyola, aproximadament 2 milions i 
mig de persones, tenen anticossos 
que indiquen que han patit la ma-
laltia al nostre país.  

La situació actual és certament 
molt millor que la que teníem 
mesos enrere, però hem de ser 

conscients que el virus no ha 
desaparegut, es continua trans-
metent de la mateixa manera: per 
les gotetes de saliva que eliminem 
quan parlem, tossim o esternu-
dem, per contacte amb les super-
fícies contaminades amb aques-
tes gotes o per contacte físic entre 
persones. No sabem si el virus re-
duirà espontàniament la seva cir-
culació durant l’estiu, quin incre-
ment presentarà durant l’hivern, 
si canviarà la seva virulència en el 
temps, si persistirà mesos o anys, 
si produirà cicles epidèmics com 
la grip o altres virus respiratoris...

Per totes aquestes raons, el con-
trol d’aquesta malaltia, avui i en 
el futur, requereix un exercici de 
responsabilitat individual i col-
lectiva de tota la població, d’au-
todisciplina en el compliment de 
les mesures de protecció recoma-
nades i àmpliament publicitades. 
També serà essencial la vigilància 
epidemiològica estricta de les ta-
xes d’infecció, basada en un di-
agnòstic precís de tots els casos 
sospitosos, procedint a l’aïllament 
dels confirmats i posant en qua-
rantena als seus contactes estrets. 
És possible que s’hagin d’establir 
restriccions de mobilitat, tempo-
rals i/o geogràfiques,  si es detecta 
un augment significatiu dels casos. 
Només la combinació d’aquestes 
estratègies permetrà tenir la ma-
laltia sota control. No hi ha, a data 
d’avui, cap tractament farmacolò-
gic per eliminar el virus.

Malgrat les incerteses comenta-
des, en base al coneixement ci-
entífic actual, es d’esperar que en 
els propers mesos, i probablement 
en els propers anys, es produeixin 
pics epidèmics periòdics, amb va-
riabilitat geogràfica i estacional, 
amb augment del nombre de ca-
sos, que amb el pas del temps es 
distanciaran i s’aniran aplanant, 
amb índexs d'incidència cada 
vegada més baixos. Les raons 
d’aquesta evolució previsible es 
justificaria per l'adaptació del vi-
rus a l’espècie humana amb el pas 
del temps, amb possible reducció 

de la seva virulència i per l’aug-
ment progressiu de persones que, 
havent estat infectades amb o sen-
se símptomes, estarien protegides 
i serien resistents a la reinfecció, 
protegint indirectament a la res-
ta,  generaran el que s’anomena 
immunitat de grup en la població.

El desenvolupament de les va-
cunes enfront la COVID-19 és 
l’única estratègia que pot acabar 
amb la pandèmia, és una prioritat 
de salut i és la gran esperança pel 
futur. Estan en investigació en di-
ferents països de tot el món, inclo-
ent Espanya, més de 100 prototips 
de vacunes, de les que s’espera que 
només algunes d’elles superin to-
tes les fases del complex procés de 
desenvolupament que garanteix la 
seva eficàcia i seguretat.  S’acaben 
de publicar els resultats prelimi-
nars d’una primera vacuna candi-
data que ha demostrat un adequat 
perfil de seguretat i una resposta 
immunològica similar a l’observa-
da en les persones que han patit la 
infecció. És una bona notícia, però 
el camí és encara llarg. S’estan rea-
litzant inversions milionàries a ni-
vell mundial  per accelerar el pro-
cés de desenvolupament, però no 
és possible escurçar el temps en 
certes etapes, quan el requeriment 
és comprovar l’eficàcia i confirmar 
la seguretat. Mentre que alguns 
prototips de vacunes segures i 
amb eficàcia acceptable podrien 
estar disponibles a finals d’aquest 
any o a començaments del vinent, 
el següent desafiament serà ga-
rantir-ne una fabricació suficient, 
ja que caldran milers de milions 
de dosis per a ser distribuïdes a 
reu del món. Finalment, s’haurà 
de desenvolupar una estratègia 
per permetre l’accés global per a 
tots els països, establir programes 
de vacunació esglaonada per do-
nar prioritat als grups de població 
de més risc i gradualment poder 
anar protegint el major nombre 
de persones. Totes aquestes fases, 
en un escenari optimista, perme-
ten preveure l’accés universal a la 
vacunació en 1,5-2 anys. Ara és el 
moment de ser responsables. yy
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Lloret trasllada el Centre de Distribució 
d’Aliments al Pavelló d’Esports 

«Abans del trasllat 
al pavelló, els lots es 

portaven a casa gràcies a la 
col·laboració de Protecció  

Civil i Lloret Solidari»

LLORET DE MAR

A partir del 13 de maig el 
Centre de Distribució d’Aliments 
(CDA), ubicat al carrer de Girona 
al barri de Can Carbó de Lloret 
de Mar, s’ha traslladat al Pavelló 
d’Esports Municipal. 

La regidora de Benestar i Fa-
mília, Arantxa Jimenez, explica 
que “arran de l’emergència sani-
tària, hi ha una sèrie de factors 
que han motivat aquest canvi a 
un espai més gran; per una ban-
da, l’augment de demanda i do-
nació de productes, i per altra, 
la necessitat d’aplicar mesures de 
prevenció i protecció com són el 
distanciament social”.

Des de l’inici de l’estat d’alar-
ma, des del CDA, en coordinació 
amb Benestar i Família i la col·la-
boració de Protecció Civil i Llo-
ret Solidari, es varen reorganitzar 
per poder dur la cistella de men-

jar a casa del màxim nombre de 
famílies i evitar així que hagues-
sin de sortir al carrer. La regido-
ra de Benestar i Família explica 
que “per atendre l’augment de 
demanda, s’han organitzat dos 
torns més d’entregues d’aliments 
que s’afegeixen als quatre que ja 
existien i que donen cobertura a 
400 unitats familiars setmanal-
ment”. Un cop concretat el tras-

llat, es donà per finalitzat el servei 
d’entrega a domicili i es reserva 
per a situacions excepcionals 
d’elevada vulnerabilitat.

La regidora de Benestar i Fa-
mília ha volgut agrair “la gran 
implicació de la ciutadania i em-
preses que constantment han 
anat fent aportacions al Centre de 
Distribució d’Aliments en aquests 

moments difícils per a moltes fa-
mílies”. I també vol fer una crida al 
voluntariat: “Es preveu que l’im-
pacte socioeconòmic causat per 
la COVID es mantingui durant 
un temps i que el CDA mantingui 
l’actual augment de beneficiaris, 
motiu pel qual es farà necessari 
que augmenti el nombre de per-
sones voluntàries que col·laboren 
amb Càritas”. Aquests dies hi ha 

hagut la incorporació de personal 
municipal que s’ha afegit a l’equip 
de voluntaris de Càritas.

Aquest trasllat al Pavelló d’Es-
ports és provisional mentre es 
troba un local definitiu. Compta 
amb 300 metres quadrats, a més 
d’espais habilitats per posar-hi 
les neveres, palets i altres serveis 
logístics. El pavelló disposa de 
diferents portes, cosa que permet 
crear controls de fluxos d’entrada i 
sortida i minimitzar els contactes.

El CDA ofereix un lot bàsic de 
productes alimentaris i d’higiene 
que es complementa amb un val 
per la compra de productes fres-
cos. Des de l’Ajuntament s’han 
activat altres mesures de suport a 
l’alimentació de les famílies amb 
fills i ha emès prop de 300 targe-
tes moneder per a l’adquisició de 
productes alimentaris en establi-
ments comercials. yy

El CDA al Pavelló. Foto M.A. Comas

«Ara s’està treballant en 
trobar un local definitiu 

més gran del que hi havia 
a Can Carbó»

La Marató de TV3 2020, dedicada a la COVID-19
CATALUNYA

El Patronat de la Fundació La 
Marató de TV3 ha decidit canviar 
la temàtica de l’edició d’aquest any 
per dedicar-la a la lluita contra la 
COVID-19. Es tracta d’una decisió 
“excepcional” davant l’actual situa-
ció d’emergència sanitària causada 
pel nou coronavirus i la “prioritat 
de recerca urgent” en aquest àmbit 
científic a escala mundial. 

La Marató se celebrarà el 20 
de desembre de 2020, i la temà-
tica sobre salut mental, previs-
ta per aquest any, es desplaça al 
2021, en què serà l’edició del 30è 
aniversari de La Marató. Fins al 
dia 20 de desembre, TV3, Cata-
lunya Ràdio i la Fundació La Ma-
rató es dedicaran a sensibilitzar 
i divulgar sobre la COVID-19 i 
s’apel·larà a la solidaritat dels ciu-
tadans per sumar recursos que 
permetin avançar en la recerca.

RÈCORD DE RECAPTACIÓ

La Marató del 2019, dedicada a 

les malalties minoritàries, ha acon-
seguit una recaptació definitiva de 
14.053.915 euros, la segona més 
alta de la seva història. El progra-
ma emès el 15 de desembre va aca-
bar amb un marcador provisional 
de 9,4 milions, una xifra que s’ha 
vist incrementat amb els 4,6 mili-
ons que la ciutadania hi ha aportat 
fins al 31 de març, quan s’ha tancat 
definitivament el període de dona-
tius. Aquest és l’increment més alt 
que s’ha registrat en les 28 edicions 

del programa solidari. En aques-
ta edició la Marató va canviar de 
format per trepitjar més territori. 
El programa es va fer, simultània-
ment, des de sis localitzacions en 
què la participació ciutadana va 
ser la gran protagonista.

La vicepresidenta i presidenta 
en funcions de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i 
de la Fundació La Marató de TV3, 
Núria Llorach, ha volgut destacar 

que “amb l'edició de les malalties 
minoritàries, que són malalties 
molt desconegudes pel seu elevat 
nombre i complexitat, la Marató 
va evolucionar per acostar-se més 
que mai a totes les persones que la 
fan possible, arreu del país, en una 
gran col·laboració pública”. 

El programa va sortir dels es-
tudis de TV3 i Catalunya Ràdio 
i es va fer en un autocar com a 
plató itinerant que va recórrer tot 

Catalunya fent parada al camp de 
futbol de la Unió Esportiva Olot, 
al Pavelló Municipal d’Esports 
d’Olot, al Teatre Ateneu de Tàr-
rega, al Teatre Fortuny de Reus i 
al Teatre Casino L’Aliança del Po-
blenou. A més, va comptar amb la 
col·laboració de les televisions de 
la Xarxa Audiovisual Local.

Amb el lema “Minories que 
fan una majoria”, La Marató es va 
emetre durant 6 hores en directe 
a la ràdio, conduïda per Roger 
Escapa, i gairebé 18 a la televisió, 
amb Quim Masferrer acompanyat 
per Josep Cuní, Mònica Terribas i 
Jordi Basté. La participació ciuta-
dana va ser una de les grans pro-
tagonistes de la jornada. En total 
es van fer més de 4.000 activitats 
populars arreu del país que van 
aplegar més d’1 milió de partici-
pants i 5.700 xerrades divulgatives 
en escoles, biblioteques i centres 
cívics. A més, 3.400 voluntaris van 
atendre les trucades de donatius a 
les seus telefòniques. yy

«La temàtica sobre salut 
mental, prevista per aquest 

any es desplaça al 2021»

Actuació a la Marató 2019.  Foto ACN

«Després del programa del 
2019 s’han recaptat 4,6 

milions, la xifra més alta de 
totes les edicions»
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IMATGES DEL COVID-19

Mascaretes

Formació online 

Els cursos no han pogut ser presencials. Foto Aj. Blanes

L’Ajuntament de Blanes ha 
repartit en diverses ocasions 
mascaretes als usuaris del 
transport públic (tren i bus), 
persones vulnerables i també 
als veïns en general. Als bar-
ris blanencs n’han portat un 

total de 4.000. Protecció Civil 
va dividir la vila en 20 zones. 
Les van lliurar en pròpia mà 
els agents cívics, que van re-
córrer a peu la zona assignada 
aquell dia per fer-les arribar 
als veïns. yy

Taula rodona 

Participants al debat. Foto Biblioteca Comarcal

Repartiment al carrer Sebastià Llorens. Foto Aj. Blanes

Basada en un article de Igna-
cio Ramonet ‘Una pandèmia, 
diferents realitats’, la Biblio-
teca Comarcal de Blanes va 
organitzar l’acte, com tots els 
d’aquestes darreres setmanes, 
de manera virtual. Van convi-
dar: Teresa Alcovedro Pedro-
la (Investigadora del CEAB de 
Blanes), Jordi Gaitán Clarà 

(Assessor personal), Santiago 
Gorgas Risnicoff (Dinamit-
zador comunitari, periodista i 
crític literari), Salvador Macip 
(Investigador en la Universitat 
de Leicester, professor, escrip-
tor) i Jordi Ojeda Rodríguez 
(Professor, enginyer industri-
al, especialista en l’àmbit de la 
Indústria 4.0). yy

Durant els dies de confinament 
per la COVID-19, l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat de l’Ajun-
tament de Blanes ha estat orga-
nitzant diverses accions. Entre 
les propostes hi havia una for-
mació online adreçada a treba-
lladors i treballadores, així com 
a empresaris i empresàries, per 

fer una primera aproximació 
sobre ‘Manipulació d’Aliments 
Post COVID-19’. Inicialment 
es van preveure 100 places i el 
nombre d’inscripcions es va 
triplicar fins arribar a les 350. 
S’han fet dues sessions. A pri-
mers de juny hi ha hagut un 
nou curs. yy

Ajornen el 50è aniversari del 
concurs de focs artificials

BLANES

El dia 26 de maig, a dos me-
sos de la diada de Santa Anna, 
l’Ajuntament de Blanes va fer pú-
blic que ajornen fins l’any vinent 
el Concurs Internacional de Focs 
de la Costa Brava i tots els actes 
que l’havien d’acompanyar al cele-
brar-se el 50è aniversari.

Precisament, el dia 25 de 
març, s’havia programat una roda 
de premsa en un espai únic i ex-
clusiu per presentar tots els actes, 
que hagués tingut com a mestre 
de cerimònies un personatge molt 
mediàtic. L’actor, autor i director 
teatral Quim Masferrer serà l’am-
baixador del 50è aniversari del 
Concurs de Focs, un compromís 
que el popular artífex del pro-
grama ‘El Foraster’ va acceptar a 
principis d’aquest any en una tro-
bada mantinguda amb l’alcalde, 
Àngel Canosa, i el regidor de Cul-
tura i Festes, Albert Sanz. 

Activitats culturals, lúdiques, 
mediàtiques, populars i de tota 
mena, així com concursos de ta-
lents i altres atractives cites i cele-
bracions havien de tenir lloc des 
del passat mes de març. El calen-
dari s’allargava fins a finals d’aquest 
2020, en una commemoració en 
què s’hi està treballant pràctica-
ment des del juliol del 2019. 

Les mesures de seguretat per 
evitar el contagi de la COVID-19 

fan impossible poder organitzar 
l’esdeveniment central del 50è 
aniversari, el Concurs Internacio-
nal de Focs d’Artifici, que ja tenia 
dates i cartell de pirotècnies parti-
cipants: quatre de l’estat espanyol 
i dues d’estrangeres. Per aquest 
2020 s’havia augmentat una nit 
més de focs en relació al 2019 fins 
arribar a sis. 

FESTA DE SANTA ANNA 

El què en canvi sí que se cele-
brarà és un cicle festiu que coin-
cideixi amb les dates de la Festa 
Major, una Festa de Santa Anna 
reduïda a menys dies i, lògicament, 
adaptada a les mesures de segure-
tat que marqui la fase de desconfi-
nament en què s’estigui en aquell 
moment. No seran ni molt menys 
uns actes als què s’està acostumat, 
però l’objectiu és mantenir al mà-
xim l’esperit festiu que l’envolta. 

El consistori blanenc preveu 
donar a conèixer el programa de-
finitiu en un marge de temps pru-
dencial, segurament entre finals 
de juny i principis de juliol. 

COVID-19

El què sí s’ha avançat en 
aquests moments és que dos dels 
actes alternatius que s’inclouran 
a la Festa de Santa Anna, servi-
ran per no oblidar els moments 
difícils viscuts per la COVID-19 
aquests mesos. El primer acte, el 
més solemne, retrà homenatge a 
tots els homes i dones que han es-
tat lluitant en primera línia des de 
l’inici de la pandèmia, els qui des 
del primer moment s’han jugat la 
seva salut, la seva vida per la resta 
de la ciutadania. 

No tan sols són els professi-
onals sanitaris, agents policials i 
efectius d’emergències. També es 
vol fer un reconeixement públic al 
personal de la neteja, dels super-
mercats i botigues de queviures, 
de les farmàcies, dels establiments 
de primera necessitat que van ro-
mandre oberts. Tothom qui va 
continuar treballant sense poder 
fer confinament perquè així ho 
contemplaven les mesures de l’Es-
tat d’Alarma i perquè calia que ro-
manguessin al peu del canó. 

Un altre dels actes serà un re-
cordatori de la COVID-19, amb 
la intenció que estigui lligat molt 
simbòlicament amb el Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici 
que s’ha hagut d’ajornar pel 2021. 
En principi el plantejament inici-
al és que tingui lloc el diumenge, 
coincidint amb el dia de Santa 
Anna. La idea que encara s’ha de 
concretar és fer una salve pirotèc-
nica en record de les famílies, els 
pacients i les víctimes mortals del 
coronavirus, un sentit homenatge 
que s’està acabant de definir quin 
format tindrà. yy

Pirotècnia Hnos. Ferrández 2018. Foto Aj. Blanes

Focs aqüàtics de la pirotècnia guanyadora el 2019. Foto Cesc Casals

«A la Festa Major de Santa 
Anna es tindrà molt en 

compte tot el que ha passat 
amb la COVID-19»



LA MARINA   15JUNY DE 2020

BLANES

Coincidint amb el 16 de maig, 
s’han complert els dos mesos 
d’ençà que la Policia Local de Bla-
nes va començar a fer cada dia 

controls a peu de carrer i a peu de 
carretera. L’objectiu ha estat i con-
tinua sent regular el compliment 
de les mesures incloses al decret 
de l’Estat d’Alarma per prevenir 

l’expansió del coronavirus. 

Des del passat 16 de març els 
esforços s’han centrat en detec-
tar aquells conductors i vianants 

a qui s’atura per comprovar que 
tenen una causa justificada per 
trencar el confinament, en re-
lació a les modificacions de les 
mesures que s’han anat fent en 
el temps. Els controls s’han dis-
tribuït arreu de tot el municipi, 
en diferents places i carrers, però 
majoritàriament allà on és més 
susceptible que hi hagi més mo-
viment de vehicles i vianants i a 
la carretera hi ha hagut diversos 
punts operatius. 

CONTROLS EN CARRETERA 
PER DETECTAR SEGONES 
RESIDÈNCIES 

Pel que fa a la tipologia de les 
actes-denúncia, en general s’han 
aixecat perquè la persona o el 
conductor no ha pogut justificar el 
motiu de la seva presència al car-
rer/carretera. En alguns casos no 
han calgut gaires preguntes, com 
per exemple alguns casos de per-
sones a qui s’ha trobat a la platja 
prenent el sol o casos molt anec-
dòtics com el d’un home a qui al 
preguntar-li per què era al carrer 
va respondre que estava passejant 
el gos, però no en duia cap. 

Coincidint amb els caps de 
setmana, la presència de la Po-
licia Local s’ha fet especialment 
intensa a peu de carretera, coor-
dinant-se amb els efectius dels 
Mossos d’Esquadra per cobrir 
els principals punts d’accés a 
Blanes. L’objectiu ha estat aturar 
principalment l’arribada de veïns 
d’altres municipis que tenen aquí 
segones residències, saltant-se el 
confinament. 

En aquest sentit, segons els 
efectius policials, aquests controls 
han estat especialment efectius 
com a mesura dissuasiva, cosa la 
qual cosa s’ha pogut notar a peu 
de carrer, a l’interior del municipi. 
Quan s’ha enxampat a algú que es 
dirigia a la seva segona residència, 
a banda d’aixecar la corresponent 
acta-denúncia, se’ls ha ordenat gi-
rar cua i tornar al lloc d’origen.   

FASE 1

Els controls han seguit durant 
la Fase 1. Les condicions eren 
diferents però hi havia diverses 
normes a complir i no sempre ha 
estat així. yy

Un dels molts controls que s'han fet. Foto Aj. Blanes

La Policia Local de Blanes ha doblat el nombre de 
denúncies en el segon mes de confinament

Estadística del 16 de març al 16 de maig

Període de temps Vehicles identificats Persones  identificades Detencions Actes-denúncia

16 Març-16 Abril 6.073 3.054 2 770

Total fins al 16 Maig 13.335 8.565 2 1.455
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Ajuda per seguir el curs de forma virtual 
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar 
i la Fundació Climent Guitart, 
en col·laboració amb l’operador 
de telecomunicacions català Fi-
bracat, ha col·laborat perquè uns 
50 nens dels municipi tinguin els 
recursos necessaris per continuar 
el curs de manera virtual. Concre-
tament, l’acció correspon a dur a 
terme diferents gestions per acon-
seguir 38 tablets, connexió a inter-
net i material escolar per a nens en 
situació de vulnerabilitat. 

Fibracat ha donat 50 línies de 
connexió a internet (50 gigues) 
amb targetes SIM de dades mòbils 
per als alumnes de Lloret de Mar 
per facilitar la continuïtat del curs 
escolar des de casa. L’aportació de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
aquesta acció solidària conjunta 
ha estat la compra de 150 lots de 
material fungible escolar (llibre-
tes, carpetes, bolígrafs...), a tres 
establiments locals.

La presidenta de la Funda-
ció Guitart, Cristina Cabañas, 
es mostra “molt satisfeta de fer 
aquestes donacions gràcies al 
paper logístic i de mitjancer que 
pot fer la Fundació entre qui ne-
cessita ajuda i qui solidàriament 
la pot donar”. 

Aquesta iniciativa solidària 
de la Fundació Climent Guitart 
se suma a un conjunt d’accions 
per atendre les necessitats dels 
col·lectius més vulnerables com a 
conseqüència de l’emergència sa-
nitària. El regidor de coordinació 
de govern, Jordi Sais ha destacat 
“les nombroses mostres de solida-
ritat que està rebent l’ajuntament 
des del sector privat per fer front 
a aquesta emergència sanitària” I 
ha recordat que “és una satisfacció 
poder tenir una entitat social local 
amb el dinamisme i implicació de 
la Fundació Climent Guitart. “Des 
de l’inici del decret de l’estat d’alar-
ma han impulsat diferents inicia-
tives socials i sanitàries que han 
estat de gran servei per a la nostra 
població”, apunta Sais. yy El curs s'ha hagut de seguir des de casa. Foto Aj. Lloret

«S’han aconseguit 38 
tablets, 50 connexions a 

internet i material fungible 
com llibretes, carpetes o 

bolígrafs»

Campanya de micromecenatge d’ASPRONIS per 
protegir-se del COVID-19

SELVA / MARESME

La Fundació ASPRONIS es 
prepara per a la tornada a la “nova 
normalitat” amb la seguretat de les 

persones ateses i de la plantilla com 
a objectiu principal. Per això, ha 
posat en marxa una campanya de 
micromecenatge per a l’adquisició 
de 4 canons d’ozó per realitzar des-
infeccions freqüents i periòdiques 
als serveis assistencials i laborals.

Amb el lema #PlantemCaraAl-
Covid19, ASPRONIS fa una crida 
a la ciutadania, famílies o empre-
ses perquè, independentment de 
la quantitat de les aportacions eco-
nòmiques, puguin fer realitat la 
compra dels 4 canons d’ozó, amb 
un cost total de 5.700€. La Funda-

ció ha marcat com a final de cam-
panya el diumenge 14 de juny. 

Durant l’estat d’alarma, l’entitat 
ha realitzat diverses desinfeccions 
amb ozó als centres amb mitjans 
propis –ASPRONIS disposa ja de 
dos canons–, també amb aparells 
contractats a tercers o gràcies a 
les policies locals d’alguns muni-
cipis. Tot i les donacions genero-
ses rebudes, els costos en mitjans 
per a la seguretat de les persones 
d’aquests mesos –equips de pro-
tecció individual (EPIs), les des-
infeccions amb ozó i les neteges 

intensives–, suposen un sobrecost 
important difícil d’assumir per la 
Fundació a mig o llarg termini. 
Els 4 aparells d’ozó que es volen 
adquirir facilitaran la mobilitat i 
l’autonomia per utilitzar-los se-
gons les necessitats dels serveis i 
suposaran un estalvi important en 
despeses de contractacions o de 
lloguer a empreses externes.

Tothom que vulgui col·laborar 
amb un donatiu ho pot fer mitjan-
çant la web de la Fundació: http://
www.aspronis.com/amb-tu-arri-
bem-mes-lluny/ yy

Logo de la campanya d'Aspronis

Un miler d’ERTO a Blanes i Lloret de Mar
BLANES I LLORET DE MAR

Dels més de 10.000 Expe-
dients de Regulació Temporal 
d’Ocupació que han presentat 
les empreses gironines afectades 
per la crisi del coronavirus, bona 
part es concentren a les capitals 
de comarca. Girona, lògicament, 
és la localitat que més en registra, 
1.517, seguida de Figueres que 
en té la meitat. Més lluny queda 
Olot, on se n’han presentat poc 
més de 400 que són, això sí, més 
de la meitat dels que hi ha a tota 
la Garrotxa.

La Costa Brava, on estava a 
punt de començar la temporada 

turística ha estat una de les zones 
més afectades. Entre Blanes i Llo-
ret de Mar superen els 1.000 ex-
pedients i els 6.000 treballadors 
afectats. En concret, són 2.784 a 
Blanes i 3.422 a Lloret de Mar.

Val a dir que la majoria d’ER-
TO presentats són d’empreses 
d’hostaleria. En total, 3.000 dels 
10.300 expedients són d’aquest 
ram, seguit del comerç a l’engròs 
on se n'han justificat 2.350.

Però l’afectació també es fa 
notar especialment en pobles pe-
tits, que tenen polígons industri-
als grans com els de Sils o Arbú-
cies. En aquestes dues localitats 
selvatanes, el nombre de treba-
lladors afectats s’apropa al miler, 
ja que hi ha grans empreses que 

han hagut d’adherir-se a aquesta 
mesura arran de la crisi sanitària. 

A Arbúcies, en concret, 890 
persones s'han vist afectades per 
un dels 90 ERTO que s’han pre-
sentat. En bona mesura són em-
preses del clúster carrosser que 
té en Europa un dels principals 
mercats on exportar, però que la 
pandèmia ha aturat de cop i volta. 

Els ERTO, en principi, no 
han restat atur. A partir del 30 de 
juny, si és mantenen, però, sí que 
ho faran. Inicialment estaven 
lligats a l’estat d’alarma. Poste-
riorment, es va eliminar aquesta 
condició perquè puguin durar 
més temps i la incorporació dels 
treballadors als seus llocs de fei-
na pugui ser gradual. yy Carrers buits i establiments tancats a Lloret. Foto M.A. Comas

«A partir del 30 de juny, 
restaran atur»
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MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar 
va celebrar el passat 26 de maig 
un ple totalment excepcional, per 
les formes. Va ser una sessió sense 
públic en què es van seguir a ratlla 
les mesures d’higiene i seguretat 
per evitar qualsevol contagi de la 
COVID-19. Així doncs, a la taula 
només hi havia l’alcalde i els por-
taveus dels grups, mentre que la 
resta de regidors es van asseure a 
la zona del públic i van fer servir 
el faristol per a les seves interven-
cions. Cal destacar, a més, que a 
l’entrada es va prendre la tempera-
tura a tothom, per comprovar que 
ningú tingués febre.

La sessió, que va començar 
amb un minut de silenci en record 
de les víctimes del coronavirus, va 
servir per donar compte de com 
queda el nou govern, després de 
l’entrada d’ERC i la sortida del 
PSC. Recordem que, ara mateix, 
el govern municipal de Lloret de 
Mar està format pels sis regidors 
de Junts per Lloret, els tres d’ERC 
i els quatre regidors no adscrits. 

D’altra banda, també es van expo-
sar els diferents decrets que s’han 
adoptat a causa de la pandèmia. 

L’ordre del dia, a més, presen-
tava el debat de quatre mocions. 
Dues d’elles eren de Lloret En 
Comú. La primera demanava que 
s’adaptessin els passos de vianants 
i els semàfors per a persones ce-
gues o amb deficiència visual, a 

través de dispositius auditius. Va 
ser aprovada per unanimitat. La 
segona, en què es proposava la 
creació d’un passeig de la fama a 
Lloret, no va rebre prou suport i 
va ser rebutjada. 

Les altres dues mocions van 
ser de Ciutadans. Una es va apro-
var per unanimitat, per millorar la 
convivència viària reduint la velo-

citat màxima en diversos carrers 
del municipi o, fins i tot, eliminant 
la circulació. En canvi, la moció 
que demanava traslladar el Centre 
de Distribució d’Aliments al mer-
cat municipal va ser desestimada.

MOLL

El Museu del Mar i la Masia 
de Can Saragossa de Lloret de 

Mar han tornat a obrir al públic. 
Ho van fer el divendres 22 de 
maig passat dins la Fase 1 de la 
desescalada.

Han tornat a obrir les portes 
al públic però amb restriccions. 
L'aforament està limitat a un 
terç, s'han col·locat mampares a 
la recepció i s'ofereix gel hidroal-
cohòlic als visitants, que han de 
dur mascareta i respectar les dis-
tàncies de seguretat. “Malgrat les 
restriccions marcades per les ins-
titucions, és important poder anar 
tornant de mica en mica a la vida 
normal”, ha destacat el regidor de 
Patrimoni Cultural, Xavier Flores.

Els dies previs, el personal del 
MOLL va treballar per adaptar les 
instal·lacions a la nova normalitat. 
S’han retirat elements superflus 
de la zona expositiva i s’han col-
locat mampares a l’espai de recep-
ció, cartells informatius sobre les 
restriccions i cintes per recordar 
l’obligació de mantenir una dis-
tància social de dos metres entre 
els visitants. A més, l’ús de masca-
retes és obligatori. yy

«Els regidors van seure 
entre la taula i les cadires 
que normalment ocupa el 

públic»

Ple inèdit i excepcional a Lloret de Mar

«El Museu del Mar i Can 
Saragossa són dos dels 

elements del MOLL»
El ple es va fer a porta tancada amb els regidors repartits per tota la sala. Foto Nova Ràdio Lloret
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Cronologia: Tres mesos de coronavirus
CATALUNYA

El 25 de febrer, Catalunya re-
gistrava el primer cas de la CO-
VID-19. El virus va posar en mà-
xima tensió el sistema sanitari i 
provocà moltes incerteses per al 
futur. L’estat d’alarma va canviar 
la vida de tothom, amb la pobla-
ció confinada a casa i negocis i 
centres educatius tancats. 

FEBRER

25 de febrer: Primer cas de co-
ronavirus a Catalunya, una italiana 
de 36 anys resident a Barcelona.

MARÇ

2 de març: El Centre Europeu 
de Prevenció i Control de Malal-
ties (ECDC) eleva de “moderat a 
alt” el risc a la Unió Europea.

3 de març: Espanya confirma 
el primer mort amb coronavirus, 
un home que va morir a València 
el 13 de febrer.

6 de març: Primera mort per 
coronavirus a Catalunya. Una 
dona de 87 anys amb patologies 
prèvies mor a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona.

9 de març: Espanya supera el 
miler de casos.

11 març: L’OMS declara la 
pandèmia per coronavirus.

12 de març: L’Ibex 35 s’ensor-
ra en la pitjor sessió de la història 
amb una caiguda de prop del 14% 
en un dia negre per a les borses 
europees.

13 de març: Tanquen les esco-
les, els instituts i les universitats a 
Catalunya. També cinemes, tea-
tres, museus, auditoris, bibliote-
ques i monuments històrics. 

14 de març: El Consell de 
Ministres aprova el decret l’Estat 
d’Alarma a Espanya quan ja supe-
ra els 5.700 casos i té 136 morts. 

15 de març: El govern espa-
nyol posa a les ordres dels conse-
llers de Salut totes les instal·laci-
ons de la sanitat privada.

16 de març: Catalunya supera 
els 1.000 casos positius. 

17 de març: Espanya superar 
els 10.000 positius per corona-
virus. Els estats de la UE apro-
ven el tancament de la frontera 
externa durant 30 dies (excepte 
el Regne Unit i Irlanda). L’estat 
exonera les empreses de les quo-
tes de la Seguretat Social en cas 
d’ERTO per “alleugerir les càrre-
gues financeres” i recuperar rà-
pid llocs de feina. 

19 de març: El govern espa-
nyol ordena el tancament d’hotels, 

càmpings i establiments turístics 
que no tinguin clients allotjats. 

20 de març: Catalunya ja suma 
més de 100 morts i es detecten 
més de 100 casos positius en resi-
dències de gent gran.

22 de març: Obre a Barcelona el 
primer hotel habilitat per aïllar per-
sones infectades per coronavirus.

23 de març: Es doblen les pla-
ces d’UCI a Catalunya per atendre 
els casos greus de coronavirus. 

24 de març: La Fiscalia co-
mença a investigar residències a 
Catalunya per la gestió de la CO-
VID-19. Catalunya supera les 500 
morts i frega els 10.000 positius.

25 de març: El Congrés dels 
Diputats aprova la primera pròr-
roga de l’estat d’alarma a Espanya. 
L’estat supera les xifres oficials de 
la Xina de morts per coronavirus.

27 de març: Catalunya supera 
els 1.000 morts per coronavirus i 
els 14.000 positius. 

30 març: El govern espanyol 
restringeix l’activitat dels treballa-
dors de serveis no essencials fins 
al 9 d’abril. Ofereix un permís re-
tribuït recuperable per als que no 
puguin anar a treballar.

31 de març: El govern espanyol 
anuncia ajuts al lloguer: moratòria 
de sis mesos als desnonaments, 
microcrèdits als inquilins i sis me-
sos de pròrroga pels contractes a 
punt de vèncer.

ABRIL

2 d’abril: L’atur registrat a Ca-
talunya al març creix en 21.833 
persones, un 5,52% en un mes.

3 d’abril: Govern i universitats 
acorden mantenir les classes on-
line durant l’abril i el maig.

6 d’abril: Les Unitats de Cures 
Intensives (UCI) arriben al seu 
pic d’ingressats per la COVID-19, 
1.529. Salut triplica la capacitat 
d’UCI a Catalunya. 

7 d’abril: El Govern aprova el 
programa Orfeu per fer un cri-
bratge massiu per detectar la CO-
VID-19 amb 170.000 testos en sis 
setmanes. 

8 d’abril: Salut assumeix la 
gestió de les residències que fins 
ara estava en mans d’Afers Socials. 

9 d’abril: El Congrés dels Di-
putats aprova la segona pròrroga 
de l’estat d’alarma a Espanya.

14 d’abril: L’FMI preveu una 
caiguda del 8% del PIB espanyol 
el 2020.

15 d’abril: Un canvi de mèto-
de que inclou el registre de les fu-
neràries dispara les dades de coro-
navirus a Catalunya: 7.097 morts i 
39.375 casos positius.

16 d’abril: Europa supera el 
milió de contagis de la COVID-19 
i s’apropa als 90.000 morts. 

17 d’abril: Salut afirma que 
Catalunya va arribar al pic de ca-
sos positius el 8 d’abril i d’hospita-
litzacions el dia 11.

18 d’abril: Espanya supera les 
20.000 morts.

23 d’abril: Sant Jordi digital 
i d’enviaments de roses i llibres a 
domicili. Catalunya baixa de les 
1.000 persones a l’UCI per primer 
cop des del 25 de març. 

25 d’abril: El Congrés dels Di-
putats aprova la tercera pròrroga 
de l’estat d’alarma a Espanya.

26 d’abril: Primera mesura 
de relaxament del confinament: 
els nens poden sortir acompa-

nyats d’un adult de 9 a 21 h, un 
màxim d'una hora i a un quilò-
metre de casa.

28 d’abril: El govern espanyol 
anuncia un pla de desescalada 
que inclou quatre fases cap a una 
“nova normalitat” que situa a fi-
nals de juny. 

30 d’abril: El PIB espanyol 
cau un 4,1% el primer trimestre 
del 2020 en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior, i 
un 5,2% en comparació als últims 
tres mesos del 2019. Aragonès re-
clama al govern espanyol la crea-
ció d’un fons especial covid amb 
la transferència de 4.000 MEUR 
per a Catalunya.

MAIG

1 de maig: Les noves previsions 
del govern espanyol indiquen que 
l’economia es desplomarà un 9,2% 
el 2020 i l’atur arribarà al 19%.

2 de maig: Es permet fer es-
port i passejos d’adults entre les 6 i 
les 10 h i entre les 20 i les 23 h. Les 
persones de més de 70 anys poden 
sortir al carrer de 10 a 12 h i de 19 
a 20 h, i es restringeix la sortida de 
nens de 12 a 19 h. 

4 de maig: Mascaretes obliga-
tòries al transport públic. 

5 de maig: L’atur registrat a 
Catalunya puja en 50.763 perso-
nes a l’abril i ja hi ha 467.810 de-
socupats, un increment mensual 
del 12,17%. 

6 de maig: El Congrés dels 
Diputats aprova la quarta pròrro-
ga de l’estat d’alarma a Espanya. 

7 de maig: L’economia catala-
na cau un 4,6% el primer trimes-
tre en comparació amb l’anterior, 
la pitjor davallada des del 2000. 
La caiguda és del 3,9% a nivell 
interanual.

11 de maig: Els CAP comen-
cen a fer proves PCR. 

13 de maig: L’estudi de sero-
prevalença diu que el 5,9% dels ca-
talans i el 5% de tot l’estat ha gene-
rat anticossos del coronavirus. 

18 de maig: Ponent, les co-
marques gironines i la Catalunya 
Central passen a Fase 1. Barcelo-
na i l’àrea metropolitana es man-
tenen en Fase 0, però amb un re-
laxament de mesures. 

20 de maig: Educació anun-
cia un pla per reobrir centres a 
partir de l’1 de juny en aquells 
territoris que estiguin en Fase 2. 
El Congrés dels Diputats aprova 
la cinquena pròrroga de l’estat 
d'alarma a Espanya.

21 de maig: Mascaretes obli-
gatòries al carrer i en espais tan-
cats a partir dels 6 anys, si no es 
pot mantenir la distància. 

24 de maig: Catalunya regis-
tra 11.835 morts i 64.818 posi-
tius, segons l’últim balanç del De-
partament de Salut. A Espanya, 
segons el Ministeri de Sanitat les 
defuncions arriben a les 28.752 i 
els contagis als 235.772.

25 de maig: Barcelona i l’àrea 
metropolitana entren en Fase 1. yy

Proves de coronavirus a l'Hospital Clínic. Foto ACN

Imatge microscòpica del coronavirus. Foto ACN
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Mussol a la Ciutat Esportiva. Foto Aj. Blanes

«Uns galls d’indi s’han 
passejat per tot el poble»

La fauna recupera el seu espai a Blanes
BLANES

Durant aquestes setmanes de 
confinament s’han pogut veure 
galls d’indi pels carrers del centre i 
diversos barris.

A la Ciutat Esportiva, tanca-
da totes aquestes darreres setma-
nes, s’han trobat des d’un mussol 
a un eriçó.

Si aquests dies s’ha pogut 
veure per televisió i a les xarxes 
socials tota mena d’animals pas-
sejant-se per pobles i ciutats −pu-
mes, llops, ossos, cérvols, ànecs, 
cabres salvatges o senglars−, Bla-
nes també compta amb la seva 
pròpia espècie autòctona. Es trac-
ta d’uns galls dindi que s’escapen 
del seu tancat i que durant totes 
aquestes setmanes s’han pogut 
veure en diversos veïnats: Mas 
Enlaire, S’Auguer, Mont-Ferrant, 
Sa Massaneda, Blanes Centre, 
així com en un dels barris més 
adequat, ja que a la vila hi ha un 
veïnat anomenat dels Pavos. 

Lògicament, els galls dindi 
criden l’atenció pel seu cromàtic 
i vistós plomatge. La Policia Lo-
cal de Blanes ha requerit en més 

d’una ocasió als propietaris per-
què tinguin major cura dels seus 
animals. Fins i tot a un d’ells se li 
ha aplicat una primera sanció per 
no atendre a les seves obligaci-
ons. Davant aquesta situació, el 
Departament de Benestar i Pro-
tecció dels Animals −de nova 
creació durant aquest mandat− ja 
hi ha actuat. 

CIUTAT ESPORTIVA

La major part de les troballes 
fetes a la Ciutat Esportiva s’han 
produit pels voltants de l’equipa-
ment; a la riera de Mas Cuní o bé 
a les torres d’il·luminació que, al 
no encendre’s a les nits, han fa-
cilitat que hi facin niu diverses 
espècies d’ocells que ara no s’es-
panten per la potència dels wats 
de llum. Altres aus també troben 
refugi als espais que hi ha entre 
les bigues del sostre metàl·lic de 
les graderies externes del camp 
de futbol o bé han aconseguit es-
munyir-se entre minúsculs espais 
que hi ha en contacte amb zones 

externes per aparèixer a l’interior 
de la Ciutat Esportiva.

Una cria de mussol va aparèi-
xer al mateix hall, al vestíbul d’ac-
cés de l’equipament esportiu. Un 
altre dels indrets de tot l’equipa-
ment on s’han trobat animals que 
habitualment no s’hi localitzen és 
l’espai on hi ha la caldera. Aquí el 
catàleg és una mica més extens, 
ja que s’hi ha localitzat des d’una 
família d’eriçons fins a granotes i 
gripaus. També s’han pogut veure 
volant falcons, àligues i xoriguers, 
a banda dels ja habituals estornells 
i merles. Aquestes dues darreres 
espècies són les que han aprofitat 
per fer niu a les torres de llum.

A la riera del costat de l’equi-
pament han proliferat força els 
conills i fins i tot els nocturns 
ratpenats han perdut la seva ti-
midesa i també s’han localitzat a 
l’equipament. yy Gall d'Indi a la plaça Catalunya. Foto Aj. Blanes

«A la Ciutat Esportiva 
s’ha localitzat un mussol, 

eriçons, granotes, 
gripaus...»

BLANES / MALGRAT DE MAR

Segons un informe del Servei 
de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Blanes, el delta de la Tordera 
ha pogut evolucionar tranquil du-
rant els anteriors mesos, sense la 
pressió dels humans que d’altres 
vegades l’han ocupat. Ara la zona 
està tancada tant pel costat de Bla-
nes com pel de Malgrat i això ha 
permès que la fauna salvatge –tant 
marina com terrestre–, s’hi desen-
volupi de manera desinhibida. 

Un grup de naturalistes i ci-
entífics autoritzats han pogut ob-
servar exemplars de dofí, corriol 
camanegre, corriol petit, gavina 
capblanca,   curroc, fumarell, ca-
rablanc, xatrac comú i becllarg, 
gavina corsa, boscarla de canyars, 
etc. La importància d’aquestes 
observacions no és menor, ja que 
cal tenir en compte que la major 
part de les espècies observades, 
per no dir totes, estan protegides 
i/o en perill d’extinció, segons es 

contempla a la Directiva d’Aus, 
Llei de Protecció dels Animals. La 
nova forma del delta es pot veure 
a la portada. 

MALGRAT DE MAR

Un grup de naturalistes volun-
taris de Malgrat i pobles veïns, en 
col·laboració amb la Regidoria de 
Medi Ambient, han fet seguiment 
de la fauna present a la zona deltai-
ca i les seves zones d'influència. 

Un voluntari del grup de Ci-
ència Ciutadana de l’Ajuntament, 
que és també membre del grup 
d’observació del delta, el malgra-
tenc Javier Sánchez, va trobar a 
la platja de la Conca un peu de 
capironat marí (Reseda hookeri). 
Es tracta d’una espècie endèmica 
en perill d’extinció, considerada 
extingida a Catalunya, l’estiu del 
2018 es va identificar a la platja de 
les dunes de Santa Susanna. 

El grup de voluntaris també ha 
trobat una posta d'ous de corriol 
(Charadrius sp). Cal destacar que 
aquesta au fa la posta a la sorra; 
al considerar-se una espècie ame-
naçada s’han de protegir els espais 
on s’alimenta i on fa la posta. Per 

aquest motiu, cal recordar a la ciu-
tadania  que des del mes de maig 
els gossos tenen prohibit l’accés a 
la platja i que l’espai delimitat amb 
cordes de la platja de la Conca és un 
espai protegit i no s’hi pot accedir. 

CORB MARÍ EMPLOMALLAT

Aquest maig també s’ha localit-
zat a Blanes la població més impor-
tant de corbs marins emplomallats 
de tota la Mediterrània Occidental. 
Es tracta d’un exemplar molt sem-
blant al corb marí gros, però de 
mida més petita, amb una longitud 

d’entre 65 i 80 cm i actualment és 
una població en declivi. 

Els corbs marins emploma-
llats són habitants usuals en petits 
grups als penya-segats entre Bla-
nes i Lloret, i ara també han per-
dut la por als humans, deixant-se 
veure més sovint. 

En aquest cas es van detectar 
72 en un sol grup i és molt difí-
cil fer aquest tipus d’observacions 
perquè en condicions normals el 
seu hàbitat més freqüent són les 
roques de Calella. yy

Aus protegides i en perill d’extinció al delta de la 
Tordera i penya-segats del sud de la Costa Brava

Exemplar de capironat marí. Foto Javier Sánchez

Corb marí emplomallat. Foto Aj. Blanes
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COVID-19

Darrer aplaudiment

2 minuts de silenci

Imatge de l' homenatge. Foto CSMS

Aplaudiment massiu a tot el 
territori en mostra d’agraïment 
al personal sanitari i de tots 
els professionals que han estat 
durant aquests dos mesos de 
la pandèmia de la COVID-19 
a primera línia. Amb el pro-
cés de desescalada i amb les 

excepcions al confinament, 
aquests aplaudiments havien 
anat a menys. Per aquest motiu 
es va fer una crida a les xarxes 
socials per donar un darrer ho-
menatge amb un gran final a 
aquesta iniciativa. El seu esforç 
ja forma part de la història. yy

Tanca l’Hotel Salut

L'Hotel Salut ha acollit 51 pacients. Foto J.M.Arenaza

Aplaudiments als balcons de Blanes. Foto Yoyo

Donada la disminució del 
nombre de pacients afectats 
per la COVID-19 als hospitals 
de la Corporació, es va tancar 
l’Hotel Salut. L’Hotel Oasis 
Park de Calella ha atès un total 
de 51 pacients. L’hotel ha per-
mès alleugerir la càrrega as-
sistencial als dos hospitals de 
la Corporació, el Sant Jaume 
de Calella i el de Blanes, i ha 

estat destinat a donar resposta 
a dues tipologies de pacients. 
D’una banda, a 42 pacients 
que havien requerit hospita-
lització i per l’altra 9 pacients 
amb simptomatologia lleu que 
no han requerit ingrés hospi-
talari, però que tampoc s’ha 
pogut garantir un aïllament en 
condicions a casa seva. yy

Tots els centres de la Corpo-
ració de Salut del Maresme i 
la Selva han realitzat dos mi-
nuts de silenci en homenatge 
als professionals sanitaris que 
han perdut la vida fent front a 
la COVID-19. Aquest home-
natge, convocat pel Col·legi 

de Metges de Barcelona, jun-
tament amb altres col·legis de 
l’àmbit de la salut de Catalu-
nya, s’ha fet des del mateix 
lloc de treball, evitant les con-
centracions i mantenint en tot 
moment la distància de segu-
retat establerta. yy

Obres a la Tordera
BLANES

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, acompa-
nyat per l’alcalde de Blanes, Àngel 
Canosa, i pel director d’ATL, Jo-
sep Andreu Clariana, ha visitat les 
obres d’emergència per reparar la 
captació d’aigua marina de la des-
salinitzadora de la Tordera, ubica-
da al terme municipal de Blanes.

Calvet ha destacat que “es 
tracta d’una actuació que forma 
part de l’obra pública orientada 
a l’Agenda Verda, la qual cosa és 
important per tenir un país més 
preparat per a noves emergències”. 
Així, ha insistit que “una circula-
rització d’una matèria prima tan 
important com és l’aigua, ens aju-
darà a tenir un país més preparat”. 

El conseller ha posat en valor 
que “malgrat l’emergència sanità-
ria, hem pogut continuar aquesta 
obra fruit de l’emergència climàti-
ca del temporal Glòria”. En aquest 
sentit, ha destacat la “complexitat 
tècnica” de l’actuació, i ha assegu-
rat que “estarà en funcionament 
a finals de juny”. Encara quedarà 
obra, ha dit,  perquè “es troba en 
un espai natural, i farem obra d’es-
cullera i revegetació que la faran 
més integrada i utilitzable des del 
punt de vista cívic”.

Així mateix el conseller ha 
subratllat que “volem anar més 
enllà i dotar de robustesa el siste-
ma d’abastiment i garantir la fun-
ció ecològica del riu Ter”. 

La dessalinitzadora de la Tor-
dera va entrar en funcionament el 
2002 amb una capacitat de produc-
ció de 10 hm3/any d'aigua potable 
i construïda per reduir la sobreex-
plotació de l’aqüífer de la Tordera. 
A partir de 2011, la planta va du-
plicar la seva capacitat -fins als 20 
hm3/any- i es va connectar a la po-

tabilitzadora del Ter (Cardedeu), 
per poder aportar aigua al sistema 
Ter-Llobregat. Dins els acords de 
la Taula del Ter, es preveu que la 
planta incrementi la seva produc-
ció fins els 80 hm3/any.

PONTS DE LA TORDERA

Durant la visita, Calvet també 
ha anunciat que les obres del pont 
de la Tordera, que havien de fina-
litzar el mes de desembre, s’avan-
çaran cap a l’octubre, després de 
trobar solucions constructives 
que ho han fet possible. La Gene-
ralitat és la responsable de refer el 
pont per on passen els vehicles de 
la carretera que uneix Blanes amb 
Malgrat de Mar.

L’alcalde de Blanes, Àngel 
Canosa, s’ha mostrat satisfet de 
poder tenir enllestida abans de 
temps una obra tan necessària 
per refermar les vies de comuni-
cació de la vila i també ha agraït 
l’esforç esmerçat. En aquest sen-
tit, ha remarcat: “Per a nosaltres 
és una magnífica notícia. No tan 
sols perquè millorarà la mobili-
tat entre els dos municipis, sinó 
també perquè ajudarà a reactivar 
l’activitat turística, econòmica i 
comercial entre els dos territoris 

de Girona i Barcelona que repre-
senten Blanes i Malgrat”.

On no s’avancen els terminis, 
almenys de moment, és en les 
obres del pont per on passa la via 
del tren, responsabilitat d’ADIF. 
En aquest sentit, es manté com a 
data per acabar-les el proper mes 
de desembre.

Canosa ha lamentat que en 
aquest cas no s’hagin pogut avan-
çar els terminis, “perquè la conne-
xió amb Barcelona és molt impor-
tant i ara es triga molt més temps”.

Els usuaris de l’anomenada lí-
nia de la costa, tindran encara més 
problemes a partir del 25 de juliol 
i fins al mes de novembre perquè 
s’anuncien obres a l’estació de la 
Sagrera de Barcelona i aixó tam-
bé afectarà al servei. Hi haurà via 
única, es reduirà la capacitat de 
transport i caldrà aplicar mesures 
alternatives, el que encara compli-
carà més un viatge ja de per sí llarg 
i ple d’obstacles. yy

Calvet i Canosa. Foto ACN

Treballs de reconstrucció dels ponts. Foto Yoyo

«La dessalinitzadora 
tornarà a funcionar aquest 

mes de juny”»

«El pont sobre la Tordera 
(vehicles) s’acabarà dos 

mesos abans del previst. 
El del tren, no”»



LA MARINA   21JUNY DE 2020

Obres de reconstrucció del mur. Foto Aj. Blanes

Blanes reconstrueix un mur de més de 200 anys 
BLANES

El temporal Glòria va mal-
metre el mur de manera que les 
pedres centrals que el subjecten 
van caure, fent que des de llavors 
hi hagués un forat que, per ma-
jor seguretat, cal assegurar per-
què no acabi enfonsant-se del tot. 
Per això, l’Ajuntament de Blanes 
ha contractat per un màxim de 
35.000 € la reconstrucció del mur. 
La despesa s’ha hagut d’autoritzar 
per urgència ja que, segons un in-
forme municipal, en la situació en 
què ha quedat és difícil impedir el 
pas i cal protegir la integritat de 
les persones. 

Els primers treballs van con-
sistir en reconduir la sortida de 
l’aigua de la riera per poder treba-
llar en la zona d’obres amb segu-
retat i eficàcia, i posteriorment es 
va aplicar una capa de ciment per 
poder estabilitzar la base. 

El mur que originàriament es 
va construir per canalitzar la sor-
tida de la riera forma part de la 
història naviliera del municipi, on 
hi havia unes drassanes que propi-
ciaven una gran activitat internaci-
onal. Segons un informe elaborat 
per l’arxiver municipal, el mur té 
un cert interès històric, ja que for-
ma part d’una de les obres d’infra-
estructura municipal de principis 
del segle XIX, fa més de 200 anys. 

SA PALOMERA ERA UNA ILLA

En aquella época també es 
van fer diversos projectes alguns 
força desconegut per gran part 
de blanencs i blanenques: con-
vertir el què llavors era l’Illa de 
Sa Palomera en un istme. Els tre-
balls per connectar l’illa amb ter-
ra ferma es van fer per evitar la 
pèrdua de la platja  per la banda 
de S’Abanell per l’efecte dels dos 
corrents d’aigua que arribaven 
allà. El mur que uneix Sa Palo-
mera amb terra ferma data del 
1806 i els murs per parar la riera 
de Blanes es van construir a par-
tir d’aquest període. 

A l’Arxiu Municipal de l’Ajun-
tament de Blanes encara s’hi 
guarden i conserven diversos 
plànols que testimonien aquesta 
transformació. yy

«El temporal Glòria va 
malmetre el mur de 

manera que les pedres 
centrals que el subjecten 

van caure»

«En aquella època Sa 
Palomera era una illa»

Reparen el passeig de Fenals malmès pel Glòria
L’obra d’emergència costa prop de 232.000 euros 

LLORET DE MAR

La Secretaria de l’Agenda Ur-
bana i Territori impulsa les obres 
de reparació d’un tram de 30 me-
tres del passeig marítim de Fenals, 
a Lloret de Mar, que va quedar 
malmès pel temporal Glòria. Els 
treballs tindran un cost de prop 
de 232.000 euros i una durada 
aproximada de cinc setmanes. El 
secretari general del Departament 
de TES ha signat la declaració 
d’emergència de l’obra.

El temporal, que va tenir lloc 
entre el 20 i el 23 de gener, va oca-
sionar diversos desperfectes al 
front marítim del municipi. Les 
platges més afectades van ser les de 
Lloret, Fenals i Canyelles. En el cas 

de la platja de Fenals, la principal 
afectació va tenir lloc a la banda de 
garbí, amb una forta erosió de la 
base del mur de protecció del pas-
seig. Aquesta erosió va provocar el 
col·lapse del mur. Els blocs que el 
conformen es van fragmentar i van 
bolcar cap a la platja al llarg de 30 
metres. Els serveis que hi passaven 
soterrats també van quedar expo-
sats a l’aire lliure. 

Després del pas del Glòria, 
quatre temporals més van afectar 
de nou aquesta part del litoral giro-
ní. Tot i que no van arribar a tenir 
la intensitat del Glòria, sí que han 
dificultat l’inici de les tasques de 
reparació del passeig, una situació 
a la qual s’han sumat les dificultats 

provocades per la declaració de 
l’estat d’alarma arran de la pandè-
mia de la COVID-19. 

RECONSTRUCCIÓ I REPOSICIÓ 
DELS SERVEIS

Els treballs consisteixen en la re-
construcció dels 30 metres del mur 
de contenció, tot disposant una es-
cullera de protecció al peu del mur i 
la col·locació d’un material de filtre.

L’objectiu és protegir l’estructu-
ra de l’embat directe de l’onatge dels 
temporals, dissipar-ne l’energia i 
evitar, en la mesura del possible, 
que es produeixi de nou l’excavació 
de la sorra i la desestabilització del 
mur de contenció. yyEl passeig després dels temporals. Foto Territori i Sostenibilitat
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Zones blaves
BLANES

El dilluns 18 de maig, coinci-
dint amb l’entrada a la Fase 1 de 
desescalada, van tornar les zones 
blaves als carrers de Blanes.

La supressió de les zones bla-
ves de pagament es va aplicar el 
passat 16 de març, de comú acord 
amb l’empresa concessionària per 
a la seva explotació. Es va pactar 
que s’alliberaria el pagament de 
manera circumstancial mentre 
durés l’excepcionalitat que tot just 
començava llavors, amb el decret 
de l’Estat d’Alarma que va deixar 
en estat d’hibernació bona part 

de l’activitat social i econòmica en 
tots els àmbits.

Al final del mes de maig, d’al-
tra banda, han tornat els canvis 
quinzenals dels vehicles aparcats. 
El passat 29 de març, de cara al 
canvi de quinzena que marcava el 
final d’aquell mes, l’Ajuntament de 
Blanes va decidir anul·lar-ho amb 
l’objectiu d’afavorir el confinament 
de la ciutadania a casa.

Actualment, hi ha un total de 
19 carrers de Blanes on periòdi-
cament es fan canvis d’estaciona-
ment. yy

El 18 de maig es van recuperar les zones blaves. Foto Aj. Blanes

Suspenen l’homenatge a la 
Gent Gran

BLANES

La Festa d’Homenatge a la 
Gent Gran de Blanes hagués asso-
lit aquest maig la seva 24a edició, 
i està coorganitzada per Acció So-
cial, així com per l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats del Casal 
Cívic Benet Ribas i l’Associació 
de Prejubilats i Pensionistes de la 
Casa del Mar. També es compta 
amb el suport de l’Associació del 
Voluntariat Blanenc, així com d’al-
tres entitats i col·laboradors indi-
viduals i col·lectius.

En aquesta nova edició del 
2020 hi havia una destacada nove-
tat que ben poques persones n’esta-
ven al corrent. Es tractava del Pre-
mi Àurea Maresa, que seria lliurat 
per primera vegada per l’Ajunta-
ment de Blanes en reconeixement 
i agraïment a tota una trajectòria 
vital. L’objectiu d’aquest nou guar-
dó és recompensar i honrar públi-

cament persones que hagin deixat 
una generosa i enriquidora em-
premta a la història de Blanes. 

La creació d’aquest premi es 
deu a l’anterior regidor d’Acció 
Social, qui fou també alcalde de 
Blanes, Mario Ros. Segons l’actual 

responsable política d’aquesta àrea, 
Marian Anguita, l’equip de govern 
encapçalat per l’alcalde, Àngel Ca-
nosa, ha considerat molt adequat 
donar continuïtat al projecte, que 
es farà realitat de cara a la propera 
edició de la Festa d’Homenatge a la 
Gent Gran, l’any 2021. yy

Homenatge a la Gent Gran 2019. Foto Aj. Blanes

Rosco glossari sobre 
temàtica LGTBI+

BLANES

Blanes ha creat un joc interac-
tiu molt especial: un “rosco” glos-
sari dedicat única i exclusivament 
a la temàtica LGTBI+. Presentat 
a l’estil del conegut programa te-
levisiu on es tracta d’endevinar 
paraules, el ‘Rosco glossari’ té per 
objectiu que les persones es fami-
liaritzin amb termes relacionats 
amb la temàtica LGTBI+. Mentre 
es fa el joc es treballen conceptes i 
aspectes que incideixen en la vida 
del col·lectiu. 

S’hi pot accedir amb l’enllaç 
https://view.genial.ly/5eb9747fa-

249660da04b426a, i està plantejat 
com un joc d’autoaprenentatge 
per visibilitzar tot el què hi ha 
darrera de les sigles LGTBI+. És 
un mitjà més per reivindicar que 
avui dia, en la nostra societat, s’ha 
de parlar d’homofòbia, transfobia 
i bifòbia perquè encara hi ha per-
sones que les criminalitzen per ser 
lliures  de ser qui són. 

Des del SAI Blanes  es remarca 
la necessitat que la ciutadania en-
tengui que la identitat de les per-
sones és molt valuosa. Consideren 
fonamental poder trencar estere-
otips i tenir en compte les inter-

seccionalitats  per avançar cap a la 
igualtat real on totes les persones 
són respectades, i així garantir els 
seus drets fonamentals.

Blanes ha celebrat el 17 de maig 
el Dia Internacional contra la Ho-
mofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia 
amb diversos actes com ara la po-
sada en marxa del rosco. yy

El Rosco LGTBI+. Foto Aj. Blanes

«Des del SAI Blanes  es 
remarca la necessitat que 

la ciutadania entengui 
que la identitat de les 

persones és molt valuosa»

Bronko
BLANES

Si actualment hi ha algun pro-
ducte cultural de factoria blanen-
ca que està triomfant més enllà 
de les nostres fronteres, aquest no 
pot ser un altre que la pel·lícula 
Bronko, del cineasta nascut a Bla-
nes Isaac Ulam. 

Ara, en plena pandèmia per 
la COVID-19, el film ha rebut un 
nou reconeixement, de nou des 
dels Estats Units, concretament 
a Califòrnia. Es tracta de l’Indie 
Film Festival, que cada any atorga 
un Premi Humanitari a un direc-
tor que s’ho mereix, per honrar el 
seu compromís amb voler acon-

seguir que hi hagi un canvi cap a 
un món més just, en aquest cas el 
blanenc Ulam. 

Amb aquest nou reconeixe-
ment, la producció d’Isaac Ulam 
acumula ja un total de 7 guardons 
atorgats per festivals de cinema 
dels Estats Units.

Isaac Ulam interpreta el pa-
per de Bronko, el personatge que 
dona nom al film, la seva òpera 
prima en què ell mateix també és 
el guionista i director del film. 
El director de fotografia és Raül 
Busquets. yy

Rodatge de Bronko. Foto Aj. Blanes
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Imatge promocional de la campanya

CATALUNYA

L’Institut Català de les Dones, 
del departament de la Presidèn-
cia, ha posat en marxa a les xarxes 
socials la campanya ‘#AgafaEl-
Guant, Infants i joves lliures de vi-
olències masclistes’ amb l’objectiu 
d’augmentar la protecció i la segu-
retat d’infants, adolescents i joves 
davant les violències masclistes en 
l’actual realitat derivada de la crisi 
sociosanitària de la COVID-19.

La convivència forçada amb 
els agressors, una connectivitat 
més intensa a Internet i els canvis 
en l’ús de l’espai públic poden fer  
incrementar i agreujar les situaci-
ons de violències masclistes.

Davant aquesta situació la ini-
ciativa s’adreça a la població més 
jove per:

- Donar-los eines per identificar 
les diferents manifestacions de 
les violències masclistes que po-
den estar patint.

- Apropar-los els recursos i serveis 
existents.

- Promoure un espai virtual de 
suport i sororitat col·lectiu que 
trenqui el seu aïllament.

La campanya, que visibilitza 

diferents manifestacions de vio-
lències masclistes per facilitar la 
seva identificació, es difon a través 
de Tik-Tok, Instagram, YouTube, 
Twitter i Facebook.

Per incrementar la difusió i 
eficàcia dels missatges a través de 
les xarxes, la iniciativa demana el 
suport dels i les influencers que 
s’adrecen al públic més jove.

Les situacions sobre les quals 
#AgafaElGuant hi posa èmfasi son:

#StopGrooming
Estigues alerta! Hi ha adults 

que es fan passar per col·legues a 
les xarxes.

#StopControl
Ets lliure de parlar amb qui 

vulguis i penjar les fotos que vul-
guis! Que no et controli la teva 
parella!

#ProuViolènciesMasclistes
Res del que facis justifica que 

t’intimidin, t’empenyin o et pe-
guin. Tens dret a una llar segura i 

una vida plena lliure de violències 
masclistes. Tens dret a sentir-te se-
gura al carrer.

#ProuViolènciesSexuals
Tens dret a no rebre imatges 

sexuals que no has demanat. Si 
reps imatges íntimes d’algú altre 
sense el seu consentiment, NO les 
renviïs- Aturem el sexpreading! Si 
difonen fotos íntimes teves sense 
el teu consentiment, t’estan fent 
sexpreading i és delicte. Res justi-
fica que et toquin sense el teu con-
sentiment o t’obliguin a realitzar 

pràctiques sexuals que no desitges.

#ProuViolènciesLGTBIfòbiques
Tens dret a viure la teva orien-

tació sexual i identitat de gènere 
de forma lliure dins i fora de casa!

#ProuViolènciaPsicològica
Res del que facis justifica que 

t’humilïn, et culpabilizin o t’ignorin.

#ProuViolènciaEconòmica
Ningú té dret de controlar els 

teus diners, prendre-te’ls o gas-
tar-se’ls sense el teu consentiment.

#AgafaElGuant
Perquè la nova realitat d'obli-

gada distància social i de major 
presència domiciliària no es 
converteixi en aïllament per a 
infants i joves en situació de vi-
olències masclistes, la campanya 
proposa agafar un guant dels que 
estem utilitzant per fer front a la 
pandèmia i fer-se una fotografia/
vídeo emulant la Rosie the Ri-
veter com a mostra de sororitat 
i suport col·lectiu. A través del 
web de la iniciativa: dones.gen-
cat.cat/agafaelguant es facilita un 
seguit de recursos audiovisuals 
que ajuden a la identificació de 
les violències masclistes. Aquí 
també es poden trobar els princi-
pals serveis on adreçar-se si s’està 
en aquesta situació. yy

Campanya contra les violències masclistes

XXI Setmana Sense Fum

SELVA / MARESME

Alguns municipis de la Selva i el 
Maresme, s’han sumat a la celebra-
ció de la Setmana Sense Fum im-
pulsada per entitats i serveis units 
en la lluita contra el tabac i vincu-
lada al dia mundial Sense Fum que 
es commemora el 31 de maig. Mal-
grat que la COVID-19 ha canviat 
el nostre món, el consum de tabac 
continua matant unes 10.000 per-
sones cada any a Catalunya.

Enguany la setmana sense fum 
s’ha vist afectada per la crisi sani-
tària de la COVID-19, però les 
entitats organitzadores han posat 
de rellevància la importància de 
seguir amb aquesta acció de cons-
cienciació, ja que també s’ha com-
provat que les persones fumadores 
han patit infeccions més severes.

Aquest any la setmana sense 
fum s’ha dirigit al públic jove, per 
tal de prevenir l’inici del tabac en 

aquestes edats. Especialment es vol 
conscienciar dels perills d’altres 
formes de tabaquisme com cigar-
retes electròniques, catximbes o 
xixes, cigarretes fetes a mà, etc. Tot 
i que no hi ha cap estudi que de-
mostri la seva eficàcia a dia d’avui, 
sí que en trobem d’altres que assi-
milen els efectes respiratoris del ci-
garret electrònic amb les cigarretes 
convencionals, mantenint la major 
part de riscos per a la salut. yy

Cartell de la Setmana Sense Fum

Festa de les flors
LLORET DE MAR

Cada any a l’ermita de les Ale-
gries se celebrava  “La festa de les 
flors” (diumenge 17 de maig) amb 
una gran participació. Aquest any 
no ha pogut ser i l’organització ha 
decidit fer-ho des de casa. Ara que-
da pendent saber si es podrà fer la 
Festa d’Estiu de les Alegries el dia 2 
d’agost, i més endavant el diumen-
ge 13 de setembre se celebraria  la 
Festa Major de les Alegries, que 
correspon a les Mare de Déus tro-
bades i es la que s’ha conservat des 
de temps immemorials. A la imat-
ge de M.A. Comas, l’arc que es pot 

veure és de Montse Xirgu i el pou, 
de Dolors Bertran.

L’ermita de les Alegries va ser la 
parròquia de la vila des de la seva 
consagració el 1079 fins al 1522, en 
què es traslladà a la seva ubicació 
actual. Els terrenys on es va cons-
truir l’ermita van ser donats per 
Sicardis, senyora de Lloret de Mar, 
juntament amb trenta-quatre pas-
ses al voltant per fer-hi el cemen-
tiri. Es creu que es va triar aquesta 
ubicació perquè hi confrontaven 
els camins d’anada a Tossa, Maça-
net, Santa Coloma i Girona. yy

Muntatges florals. Foto M.A. Comas
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Moment per la Solidaritat catifaire
BLANES

L’Associació Estores de Raval 
de Blanes ha participat en el Pro-
jecte moment per la solidaritat 
organitzat per la Coordinadora 
Internacional d’entitats d’Art Efí-
mer, a través de la Federació Cata-
lana de Catifaires que és membre 
de la Coordinadora Internacional 
i actualment la presideix.

Aquest projecte que és únic i 
innovador en l’àmbit catifaire ha 
estat proposat per la Comissió de 
Projectes de la Coordinadora In-
ternacional, especialment durant 
l’etapa del confinament. 

En aquest aspecte cada catifaire 
ha elaborat una o dues catifes amb 
flors o materials naturals que tenia 
a casa seva per expressar el seu art i 
els sentiments que volia compartir. 

Hi han participat des de Ca-
talunya, a través de la Federació 
Catalana, el Grup de Catifaires del 
Raval de Barcelona, Acció Cívica 
Calderina, Associació de Catifai-
res de Ripollet, Foment de Sitges, 
Associació Estores del Raval de 
Blanes, Casal Cultural de Mollet 
del Vallès, Associació de Catifai-
res d’Arbúcies, Associació Cul-
tural Corpus la Garriga... I de la 
resta del món catifaires de Mèxic, 
Itàlia, Índia França, Nepal, Bèlgi-
ca, Federació Gallega, Alemanya, 
Espanya, Malta...

Aquest projecte està dedicat a 
totes aquelles persones que durant 
el confinament, fan treballs essen-
cials a favor de la comunitat (per-
sonal sanitari, de serveis, de nete-
ja, etc.), també està dedicat a les 
famílies que han perdut un fami-

liar o amic o ésser estimat a causa 
de la pandèmia de la COVID-19 i 
també amb una dedicació especial 
d’esperança als malalts i en general 
a tots els catifaires del món. 

Sota el lema “allunyats però 
units de cor”, les catifes expressen 
l’escalfor i l’abraçada solidària que 
volen compartir i enviar a la resta 
del món.

Aquest any, com moltes altres 
activitats, s’han suspès les catifes 
al carrer a Blanes coincidint amb 
la festivitat del Corpus.

Podeu consultar el resultat del 
treball a través de l’enllaç de: 

Facebook:
https://www.facebook.com/al-
fombrasinternacionalesdearteefi-

mero/videos/606262623313966/

YouTube:
https://youtu.be/683C5q5JVSA

Instagram:
https://www.instagram.com/
tv/B___Pr0B3HD/?utm_sour-
ce=ig_web_copy_link yy

Una de les dues catifes fetes des de Blanes. Ass. Estores de Raval

Fitag 2020 amb dues companyies de Lloret de Mar

COMARQUES DE GIRONA

Dues companyies de teatre llo-
retenques han estat escollides per 
participar al FITAG 2020 –el Festi-

val de Teatre Amateur de Girona-. 
Les companyies escollides són:

-  Cia. Corset Teatre / Butaka 

Jove. Espectacle: No t’ho callis

- Cia. Aula de Teatre de Llo-
ret de Mar. Espectacle: Universos 
paral·lels.

No t’ho callis és un espectacle 
creat per Corset Teatre i Butaka 
Jove amb el suport del Teatre de 
Lloret que parla sobre l’assetjament 
escolar. Es va estrenar a Lloret el 
mes de desembre passat.

Universos paral·lels, de l’Au-
la de Teatre de Lloret per a adults, 
s’havia d’estrenar el mes de maig al 
Teatre de Lloret i s’ha hagut d’ajor-
nar a causa de la COVID-19. De fet, 
els darrers mesos d’assajos, els han 
hagut de fer en línia, a causa de les 
restriccions de mobilitat i les mesu-

res sanitàries decretades per l’estat 
d’alarma. És un espectacle interpre-
tat pels alumnes avançats de l’aula.

Segons ha manifestat el direc-
tor de FITAG, Martí Peraferrer, “es 
tracta d’una programació especial, 
molt més centrada en els grups lo-
cals i de països pròxims a causa de 
les restriccions de circulació entre 
països per la COVID-19”.

Peraferrer ha afegit que el FI-
TAG vol celebrar enguany les vint 
edicions aportant cultura i espe-
rança i adaptant-se als condicio-
nants que marquin les autoritats 
sanitàries. “Haurem de reduir 
aforaments, treballar en les dis-
tàncies de seguretat, adaptar hora-
ris, trobar metodologies especials 

a l’hora de repartir les entrades 
gratuïtes i fer cua a les portes dels 
teatres, però la voluntat de tot 
l’equip del festival és que el teatre 
no professional segueixi present a 
la ciutat de Girona”.

Per la seva banda, el regidor 
del Teatre de Lloret, Albert Ro-
bert, s’ha mostrat satisfet perquè 
dues companyies teatrals siguin 
presents enguany al FITAG. “De-
mostra que la cultura lloretenca i 
el teixit associatiu lloretenc està viu 
malgrat les restriccions que ens im-
posa la COVID-19 ”. 

El FITAG tindrà lloc del 25 al 
29 d’agost a la ciutat de Girona i en 
aquells municipis que sempre hi 
han col·laborat. yy

El festival es farà a finals d'agost. Foto Aj. Lloret

Dia Internacional dels Museus (virtual)
LLORET DE MAR

El 18 de maig se celebra cada 
any el Dia Internacional dels Mu-
seus, un esdeveniment que permet 
als museus apropar-se a la ciuta-
dania d'una forma singular amb 
propostes atractives i diferents.

El Dia Internacional dels Mu-
seus 2020 serà recordat pel brot de 
la COVID-19. El tancament dels 
museus, dins la greu situació so-
ciosanitària que s’està patint, s’ha 
convertit en un repte per a gene-
rar una participació una mica di-
ferent, a través dels canals en línia.

L'Internacional Council of 
Museums ha convidat els mu-

seus a compartir, a través del lema 
DIM20: Museus per la Igualtat: 
Diversitat i Inclusió, obres o pro-
postes que representin o tractin 
d’alguna forma la diversitat huma-
na, la qüestió de gènere, les mino-
ries, les comunitats en risc d’exclu-
sió social, etc. I en aquesta línia, el 
Museu del Mar de Lloret ha triat 
la figura de la Lliberada “per ser 
una dona que va viure a Lloret dos 
segles enrere i que va destacar per 
la seva singularitat i valentia en 
l’època que li va tocar viure, se-
gons ha detallat la directora de Pa-
trimoni Cultural de l’Ajuntament 
de Lloret”, Anna Fuentes.

Així doncs, a través del web 

www.patrimoni.lloret, el públic 
va poder conèixer més a fons la 
figura de Lliberada Parès, una llo-
retenca que en ple segle XIX va 
omplir amb els seus escàndols pà-
gines i pàgines de diaris. Lliberada 
Parès pertanyia a una família molt 
coneguda de la vila. Es va casar 
amb un indià i, en quedar viuda, 
va continuar fent negocis, contrà-
riament al que optaven les dones 
de l’època. Però el fet extraordina-
ri, i totalment inusual, és que es va 
tornar a casar.

Segons explica Anna Fuentes, 
“per la informació que tenim, va 
ser l’única vidua d’un indià que es 
va tornar a casar, cosa que posava 

en perill el testament del primer 
marit”. Fuentes qualifica Lliberada 

Parès de “dona excepcional” que 
es va avançar a l’època. yy

Cartell del Dia Internacional dels Museus. Foto Aj. Lloret
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LLORET DE MAR

Incivisme

Camí de ronda

Camí de ronda tallat. Foto M.A. Comas

Al camí de Sant Pere del Bosc 
es poden trobar diverses cons-
truccions, l’estat de conserva-
ció de les quals no és ni molt 
menys el millor. En aquesta 
imatge es pot veure el gran 

nombre de pintades que hi ha 
a totes les parets. Una de les 
creus de terme, tampoc ofereix 
el seu millor aspecte. En els 
dos casos, per obra i gràcia de 
l’incivisme de les persones. yy

Glòria

Millores a la platja central. Foto M.A. Comas

Pintades a totes les parets. Foto M.A. Comas

Tot i que aquestes darreres 
setmanes tota l’actualitat i es-
forços han estat centrats en 
la pandèmia del coronavirus, 
s’ha seguit treballant en arre-
glar els desperfectes del tem-

poral Glòria. A Lloret de Mar, 
els desperfectes es van valorar 
en prop d’un milió. A la imat-
ge, arreglant els desperfectes 
de la façana marítima. yy

Aquest ha estat un hivern de 
moltes pluges i també de des-
preniments. A la imatge el 

camí de ronda de Lloret afectat 
per una esllavissada. yy

Nou rècord de participació 
LLORET DE MAR

Per tercer any consecutiu, el 
concurs internacional de fotogra-
fia de natura MontPhoto 2020 de 
Lloret de Mar ha vist incrementada 
la participació en nombre d'obres i 
fotògrafs.

Si bé és veritat que això no és el 
més important per a l’organització, 
“injecta noves il·lusions en aquests 
temps tan incerts i dramàtics”.

El MontPhoto Fest està progra-
mat per als dies 2, 3 i 4 d’octubre a 
Lloret de Mar. Entre les imatges se-
leccionades pel jurat, es repartiran 
premis en metàl·lic i espècies per 
un valor superior als 37.000 euros.

Durant la pandèmia, l’entitat 
ha anul·lat les activitats presenci-
als, però ha potenciat al màxim les 
propostes online per fer més agra-
dable i suportable el confinament 

gràcies a la col·laboració de diver-
sos fotògrafs.

Fotografia en temps de la CO-
VID-19 ha estat un recorregut a 
través dels testimonis de fotògrafs 
de natura amb un enfocament inti-
mista i proper en els quals cada un 
d’ells ha mostrat el seu treball en 
aquest temps tan singular.

Una idea desenvolupada per sa-
ber més sobre els valors que envol-
ten a la fotografia de natura i als fo-
tògrafs que hi ha darrere. Uns vídeos 
per conèixer els seus projectes i in-
quietuds. Un viatge sincer a l’ànima 
d’aquests fotògrafs amb qui Mont-
Photo comparteix els seus valors. yy

«El concurs repartirà 
premis en metàl·lic i 

espècies per un valor 
superior als 37.000 euros»

«El MontPhoto Fest està 
programat per als dies 2, 3 

i 4 d'octubre»

Carnet d’alimentadores de 
gats a Lloret de Mar

LLORET DE MAR

La Associació APASC (Asso-
ciació Protecció Animals sense 
Casa) està formada per volunta-
ris que alimenten i cuiden els gats 
abandonats al carrer.  Continu-
en la tasca iniciada per José Luis 
Pardo en el Parc de l’Esperança i 
rodalies. Actualment alimenten 
a més de 300 gats ubicats en co-
lònies controlades i censades a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Des de l’entitat volen agrair 
“l’esforç de l’ajuntament, que du-
rant aquest període de confina-
ment, ha ajudat a les alimentado-
res amb el document excepcional 
per poder alimentar i auxiliar els 
gats de la població”.

També volen agrair a totes les 
persones voluntàries que han anat 
a les diverses colònies i, destaquen 
la necessitat d’obtenir el carnet 
d’alimentadora, que es tramita a 
l’ajuntament, concretament al de-
partament de Medi Ambient per 

poder desenvolupar la tasca d’una 
manera correcte.

Des de l’Associació ofereixen 
ajuda a les persones interessades 
en obtenir-lo. Es poden adreçar 
al seu Punt d´Informació ubicat, 
cada 15 dies,  a l’entrada principal 
del Supermercat Mercadona del 

Rieral, o bé sol·licitant cita prèvia al 
mail: maicacerrillo@hotmail.com. 

Les persones que vulguin col-
laborar amb l’Associació Protec-
ció Animals sense Casa poden 
ser sòcies a partir d’una quota 
anual de 20 €. yy

«Des d’APASC alimenten 
actualment uns 300 gats»

«Per poder fer 
l’alimentació 

correctament cal disposar 
d’un carnet»

Una de les alimentadores. Foto APASC

1r Premi Muntanya 2019. Foto Fortunato Gatto
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DIRECTORI DE SERVEIS

Epicentre del terratrèmol. Foto ACN

El 10è Arts d’Estiu, al 2021

PINEDA DE MAR

El Festival Arts d’Estiu de 
Pineda de Mar ha anunciat que, a 
causa de la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19, la desena 
edició del festival queda ajornada 
fins al 2021.

Durant les darreres setmanes 
han estat treballant i valorant totes 
les opcions i alternatives per po-
der celebrar la desena edició d’Arts 
d’Estiu aquest mes d’agost tal com 
estava previst. Malgrat tot, la salut i 
el benestar del públic, dels artistes i 
del mateix equip del festival era la 
principal prioritat. La realitat actu-

al sense una definició de mesures 
específiques per a festivals i grans 
esdeveniments per part del govern 
fa que sigui impossible preparar i 
celebrar l’Arts d'Estiu.

Tot i així, l’organització ja està 
treballant per reprogramar els con-
certs que ja s’havien anunciat per 
aquest any. De moment, hi ha con-
firmades les actuacions pel 2021 de 
Sergio Dalma (5 d’agost), Ara Ma-

likian (6 d’agost), Jose Luis Perales 
(7 d’agost), Manel (21 d’agost) i Be-
ret (data a concretar).

Pel que fa a les entrades venu-
des, seran vàlides per la pròxima 
edició. Per tant, tothom que ja hagi 
comprat una entrada la pot conser-
var per al concert de l’any vinent. 
També hi ha l’opció de posar-se en 
contacte amb el canal de distribu-
ció per al retorn de l’import. Per 
a qualsevol dubte, trobareu tota 
la informació al web del festival 
www.artsdestiu.com o podeu diri-
gir-vos a la següent direcció: aten-
cionalcliente@theproject.es yy

«Els concerts que ja 
s’havien anunciat, s’han 

reprogramat per al 2021»

 La celebració del 10è aniversari s'haurà de posposar. Foto J.M.Arenaza

Terratrèmol de 3,6 
graus 

SELVA / MARESME

El 8 de maig hi va haver un 
terratrèmol de 3,6 graus amb 
epicentre a Riudarenes que es va 
notar a bona part de la comarca 
de la Selva, el Gironès, el Ma-
resme, el Vallès Oriental i el sud 
d’Osona. Segons l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC), el sisme es va registrar 
a una profunditat de 5 quilò-
metres. Segons indica l’Institut, 
el terratrèmol no ha provocat 
danys, però sí que s’ha fet sentir. 
Ha durat uns segons. “Percebut 
sense danys a les províncies de 
Girona i Barcelona”, concreta el 
comunicat de l’ICGC. Les xarxes 
socials s’han omplert de comen-
taris de gent de diferents punts 

del territori comentant que havi-
en notat el sisme.

Arran del terratrèmol, Protec-
ció Civil va emetre una prealerta 
del Pla Sismicat i es van rebre una 
vintena de trucades al 112.

En concret, entre la gent que 
va trucar al 112, hi havia veïns de 
Blanes, Girona, Caldes de Montbui, 
Tordera, Malgrat de Mar, Riuda-
renes, Riudellots de la Selva, Santa 
Coloma de Farners i Vallgorguina. yy

«Amb epicentre a 
Riudarenes, es va poder 

sentir a moltes poblacions 
de la Selva i el Maresme»
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Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR 

CONDICIONS

La selectivitat s'allargarà un 
dia més 

CATALUNYA

La selectivitat s’allargarà un dia 
més per complir amb les mesures 
sanitàries recomanades. Serà final-
ment els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol 
en universitats i centres de Secun-
dària. La incorporació de centres 
de Secundària, en tot cas, no es 
traduirà en que que cada alumne 
s’examini en el centre on cursa bat-
xillerat, sinó que s’ha treballat en 
una nova distribució de l’alumnat 
prioritzant criteris de proximitat 
per reduir en la mesura del possi-
ble els desplaçaments, tant d’alum-
nat com de professorat.

La decisió de realitzar les pro-
ves en quatres dies respon a la ne-
cessitat de fer una nova distribu-
ció de les franges horàries. 

Les inscripcions a la convo-
catòria ordinària de la PAU estan 
obertes fins al 15 de juny inclòs. 
Aquest termini és excepcionalment 
el mateix per a l’alumnat de matrí-
cula lliure que per als de segon de 
Batxillerat i per als de Cicles For-
matius de Grau Superior (CFGS). 

El procés de matriculació es fa al 
portal d’accés a la universitat.

A més, les proves per accedir 
als graus en Educació Infantil i 
Primària (PAP) s’endarrereixen i 
es faran entre l’11 i el 16 de juliol. 
Els exàmens per a més grans de 25 
i 45 anys també canvien de data i 
es faran el 18 de juliol. yy

PAU 2019. Foto ACN

«Les proves es faran a la 
universitat i per primera 

vegada en alguns centres 
de Secundària»

«Les inscripcions estan 
obertes fins al 15 de juny»

Preinscripció
2020-21

CATALUNYA

La preinscripció escolar per 
al curs 2020-2021 (ensenyaments 
obligatoris) ha registrat un total 
de 149.644 sol·licituds. Un total 
de 116.609 sol·licituds han estat 
tramitades de forma telemàtica, el 
que correspon al 78% del total de 
peticions. La petició de preinscrip-
ció en escoles i instituts públics és 
d’un 77,3% dels casos davant del 
22,7% que sol·liciten escolarització 
en centres concertats.

Enguany, i com a novetat, tot el 
procés de preinscripció s’ha pogut 
dur a terme de forma telemàtica, a 
causa de les circumstàncies extra-

ordinàries per la COVID-19, i ha 
comptat amb uns dies específics 
d’atenció presencial per a les famílies 
que no disposessin de mitjans tele-
màtics per dur a terme les preins-
cripcions en línia. Per fer aquestes 
preinscripcions es van haver de re-
obrir els centres.Així, s’ha promogut 
la preinscripció telemàtica a través 
del portal preinscripcio.gencat.cat.

Les dades són provisionals al 
tancar aquesta edició perquè els 
centres tenen fins al 5 de juny per 
seguir introduint les sol·licituds 
rebudes aquests dies o les que re-
bran d’alumnes que es preinscri-
uen fora de termini. yy

Lliurament del material de protecció. Foto Aj. Blanes
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Blanes ajorna per al 2021 la Copa d’Europa de 
Clubs de Twirling prevista per aquest juliol

Atletes blanencs amb medalles i diplomes. Foto Aj. Blanes

BLANES

La Copa d’Europa de Clubs de 
Twirling que havia de tenir lloc 
a la Ciutat Esportiva Blanes el 
mes de juliol, finalment s’ha ha-
gut d’ajornar per a l’any vinent, a 
causa de la COVID-19. La com-
petició internacional l’ha anul·lat 
la WBTF (la Federació Mundial 
de Twriling Baton), qui ho ha 
comunicat a l’organització de l’es-
deveniment a Blanes: el Departa-
ment d’Esports de l’Ajuntament 
de Blanes i la secció de Twirling 
de la Federació Espanyola de Balls 
Esportius on està inclosa aquesta 
disciplina esportiva. 

Inicialment la intenció era que 
la competició s’allotgés a l’equi-
pament de la Ciutat Esportiva 
Blanes del 6 al 12 de juliol i havia 
d’aplegar més de 6.000 persones, 
sumant esportistes, equips tècnics 
i acompanyants. La gran majoria 
estava previst que s’allotgessin en 
establiments de la vila, en un es-
deveniment on la població s’hi 
bolcaria especialment, donada 
la llarga tradició que hi ha en la 
pràctica d’aquesta disciplina es-
portiva, on tants èxits s’han con-
reat al llarg de dècades. 

Ara, després d’haver pres la 

decisió de suspendre la competi-
ció, la idea és que es treballi per-
què pugui celebrar-se finalment 
de cara al 2021, més concretament 
del 5 a l’11 de juliol. En una de les 
darreres reunions mantingudes a 
finals de l’any passat a Blanes es 
van establir els principals paràme-
tres logístics a cobrir tant per part 
de la Federació com de l’Ajunta-
ment de Blanes. 

En aquest sentit, a banda de les 
sessions de competició, també es-
tava previst que la Copa del Món 
de Clubs Twirling inclogués esde-
veniments socials, com per exem-
ple un sopar oficial i visites a la 
vila. La trobada la van encapçalar 
l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, 
i el president de la Federació Es-
panyola de Twirling, Lluís Vañó, 
acompanyats del regidor d’Es-
ports, Pere Lopera, i del president 
del Club Twirling Blanes, Quique 
Ortega, així com de la cap de l’Àrea 
d’Esports i un tècnic de Turisme. 

EL CLUB TWIRLING BLANES 

El fet que Blanes fos escollida 
per allotjar la màxima competi-
ció europea d’aquesta disciplina 
europea no és per causalitat. Des 
de fa dècades, la població es pot 

ventar de comptar amb atletes 
que han conquerit els podis cata-
lans, espanyols, europeus i fins i 
tot ocupar places d’honor a nivell 
mundial. Per això, en l’organitza-
ció de la Copa del Món de Clubs 
Twirling també es comptava amb 
el suport del Club Twirling Blanes. 

A banda d’aquesta col·labo-
ració, val a dir que les atletes de 
l’entitat havien de tenir un destacat 
paper, mesurant la seva experièn-
cia amb primeres potències del 
twirling com són França i Itàlia. 

L’agost de l’any passat l’Ajun-
tament de Blanes va fer un re-
coneixement públic a diverses 
representants del Club Twirling 
Blanes pels èxits aconseguits en 
la seva participació en dos desta-
cats esdeveniments: el Campio-
nat d’Europa disputat a Mouille-
ron le Captif, a França i la Copa 
del Món que es va allotjar en una 
altra localitat francesa: Limoges. 
En total es van lliurar reconeixe-
ments a 16 atletes i a la seva en-
trenadora, Jéssica Díez. yy

Obren la zona de raquetes

«S’havia de fer del 6 al 12 
de juliol i havia d’aplegar 
més de 6.000 persones»

Zona de raqueta abans de la posada en marxa. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR

Els serveis esportius de l’Ajun-
tament de Lloret de Mar han rei-
niciat gradualment la seva activi-
tat. Amb l’arribada de la Fase 1, ha 
entrat en funcionament la zona de 
raquetes de la zona esportiva. Les 
reserves s’han de fer via web (pis-
cinalloret.cat).

Entre les normes de prevenció 
de la COVID-19 hi ha l’obligato-
rietat d’utilitzar mascareta i guants 
quan se circuli per les zones co-
munes, fer control de temperatu-
ra, desinfecció de les sabates abans 
d’entrar i neteja de mans amb el 
gel desinfectant ubicat a cada pis-
ta. A dins de la pista, els jugadors 
han de mantenir el guant a la mà 
contrària on porten la raqueta o 
pala. Els usuaris han d’anar amb la 
roba esportiva des de casa i portar 
la seva pròpia ampolla d’aigua. 

Pel que fa a les pistes d’atletis-
me, també han obert per a tots els 
usuaris que vulguin caminar o có-

rrer: en un horari de 7 a 10 h per 
a usuaris fins a 69 anys i de 10 a 
12 h per a usuaris a partir de 70 
anys. Els usuaris han de córrer o 
caminar individualment i a una 
distància mínima de 2 metres. 
L’aforament màxim és de 30 per-
sones. Cal fer reserva prèvia al te-
lèfon 972 36 75 12. 

La regidora d’Esports, Ana 
Garcia-Castany, ha explicat que 
“és un desconfinament que hem 
de fer amb responsabilitat i seguint 
les instruccions i mesures de cada 
instal·lació per poder practicar per 
fi l’esport que tants dies estàvem 
desitjant”. Els esportistes també 
han omplert els carrers de la vila. yy

«Les pistes de tennis, 
pàdel i atletisme han 
obert amb la Fase 1»

Permanència pel 
CD Blanes

BLANES

El CD Blanes jugarà la propera 
temporada a la Segona Catalana de 
futbol perquè un cop aturades les 
lligues pel coronavirus, la FCF ha 
decidit que hi hagi ascensos però no 
descensos “La Federació Catalana 
ha acordat resoldre les competi-
cions territorials del futbol i futbol 
sala amateur català sense descensos 
i amb l’aplicació del nombre d’as-
censos marcats pel pla de competi-
cions de la temporada 2019-2020”. 
Quan es va aturar el campionat, 
després de 23 jornades, el CD Bla-
nes ocupava plaça de descens igual 

que el Malgrat. Per tant els dos 
equips mantenen la categoria i la 
temporada vinent tindran un altre 
partit de màxima rivalitat. El CF 
Tordera ha pujat de Tercera a Se-
gona com a campió del grup 16. En 
aquest mateix grup 1 de la Segona 
Catalana també hi ha la UE Tossa.

El segon equip del Blanes, ju-
garà la temporada 2020-21 a la Ter-
cera Catalana. Quan es va aturar la 
lliga per la pandèmia ocupava la se-
gona posició de la Quarta Catalana 
i conjuntament amb el Breda han 
aconseguit l’ascens. yy

Partit jugat el desembre passat.  Foto Yoyo
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Ferran Serra s’acomiada del 
Club Hoquei Lloret

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

El porter i capità del Club Ho-
quei Lloret, Ferran Serra, ha posat 
el punt final a la seva etapa a l’entitat 
lloretenca. Després de quinze anys, 
els tretze últims de manera conse-
cutiva, no renovarà per a la pròxima 
temporada i es desconeix encara si 
això suposarà la retirada definitiva 
del món de l’hoquei patins. Es trac-
ta d’un jugador molt especial. Se’l 
considera una llegenda viva del club 
i, a més, està valorat com un dels 
millors porters de l’OK Lliga.

A través d’un comunicat, el 
Club Hoquei Lloret va anunciar 
aquest adéu i va voler agrair tot 
el treball i la dedicació que ha 
mostrat Ferran Serra en aquests 
últims anys, que també ha valorat 
de manera molt positiva la seva 
trajectòria. La intenció de l’entitat 
és poder-li fer un homenatge quan 
la situació de la pandèmia millori.

Però aquesta no és l’única 
novetat destacada. La pròxima 

temporada, l’equip comptarà amb 
un nou entrenador. Xavi Albet 
substituirà Oriol Perarnau a la 

banqueta, després d’haver estat al 
capdavant, el passat curs, del filial. 
A més, la plantilla patirà un canvi 
d’imatge considerable. A la baixa 
de Ferran Serra, s’uneixen la d’al-
tres noms importants com David 
Plaza o Àlex Grau. yy

«També deixen l’equip 
David Plaza i Àlex Grau»

«El CH Lloret jugarà una 
temporada més a l’OK»

Ferran Serra. Facebook CH Lloret

Renovacions al Club de 
Futbol Lloret 

MOISÉS GARCÍA - LLORET DE MAR

El CF Lloret mantindrà ho-
mes importants per a la pròxima 
temporada.

Encara amb tot l’estiu per en-
davant, el Club de Futbol Lloret 
ja ha enllestit una gran part de la 
plantilla que competirà per desè 
curs consecutiu a la Primera Ca-
talana. L’entitat seguirà apostant 
per jugadors formats en la base i 

continuarà comptant amb homes 
referència de l’estil que ha implan-
tat el tècnic Albert Batllosera en 
les últimes temporades.

Fins al moment, l’equip compta 
amb catorze jugadors confirmats. 
La majoria són renovacions i, ara 
per ara, només hi ha un fitxatge. 
Es tracta d’Erik Mahillo, que torna 
a l’entitat després d’haver estat una 
peça clau aquest passat any al Far-

ners. A més, hi ha tretze continuï-
tats: el porter Jordi Tuscà; els de-
fenses Albert “Massa”, Álex Lobo, 
Edu Poderoso, Xavi Aparicio i Pol 
Ros; els migcampistes Fran Cha-
mizo, Dani Gómez, Álex Fajardo 
i Bader El Alami; i els davanters 
Adrián Expósito, Marc Vilà i Boris 
Conde. En les pròximes setmanes, 
s’espera que es vagin confirmant 
nous jugadors, a través de renova-
cions o amb nous fitxatges. 

D’altra banda, l’entitat ha 
anunciat, de moment, que hi ha 
cinc baixes respecte a la plantilla 
del curs passat. Són Rubén Martí-
nez “Peke”, Bukary Marena, Dani 
Castilla, Marco Madelaine i Ma-
madu Sumaray. yy

«El CF Lloret jugarà 
per desena temporada 
consecutiva a Primera 

Catalana»

«Entre les primeres 
renovacions hi ha homes 
importants tant al camp 

com al vestidor»

El CF Lloret ja prepara la temporada 2020-21. Facebook CF Lloret
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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)

Juny

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

3
4
5
6
7
8
9

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

3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA

BLANES LLORET DE MAR

 1 VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures

 2 EVENTIA PRESS
Carrer Esperança

 3 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio

 4 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample

 5 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval

 6 FAMILY DENT
Carrer de la Fe

 7 E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé

 8 CAPRABO
Carrer Lleida

 9 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Vilar

 10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya

 11 FARMA SALUT
Avinguda Europa

 12 TOT CARN
Avinguda Europa

 13 RÀDIO MARINA
Ca la Guidó

 14 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó

 15 CAPRABO
Carrer Ses Falques

 16 E.S. SARAS
Avinguda Europa

 17 BAR RESTAURANT BONAVISTA
Carrer Valldolig

 18 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava

19 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació

20 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom

21 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom

22 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit

23 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners

24 XURRERIA LA PLANTERA
Avinguda Catalunya

 1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila

 2 FARMÀCIA VÁZQUEZ
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 GALP
Avinguda Vila de Blanes

 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

25 BON PREU - ESCLAT
Avinguda de les Alegries

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)

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

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

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA L. VÁZQUEZ RUIZ
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

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

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

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEO
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS

Juny
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RODALIES AUTOBUSOS

TRANSPORTS PÚBLICS

 BLANES  - BARCELONA (Renfe)

FEINERS

6.47 7.16 7.46 8.51 9.15 10.38

11.16 12.38 13.13 14.33 15.15 16.38

17.15 19.01 20.12 21.10 22.07 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 BLANES  - GIRONA (Renfe)

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.17 8.14 10.04 12.04 14.04 16.04

18.24 20.17 22.18 - - -

- - - - - -

FEINERS (Directes)

7.47 9.21 11.21 13.19 15.21 17.21

19.16 21.15 - - - -

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)

7.45 8.24 9.14 10.24 11.34 12.24

13.33 14.24 15.27 16.24 17.17 18.04

19.04 19.51 20.57 21.36 - -

 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 12.30 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 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 13.30 15.30

17.15 19.00 - - - - - -

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus) 

7.45 8.45 9.45 11.15 13.15 14.15 15.15 17.15

18.30 19.15 20.30 - - - - -

 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

7.32 8.15 9.01 10.08 11.02 12.08

13.01 14.08 15.01 16.01 17.51 18.38

19.38 20.25 21.31 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 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

Servei tallat entre
Malgrat de Mar i Blanes

Els trasllats es cobreixen
en autobúsA
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ENTREVISTA A LINA M. GÓMEZ I JOSÉ ANTONIO PAREJA (VOLUNTARIS “INICIATIVA 3D BLANES” PER AL CORONAVIRUS)

“Han vingut metges de molt lluny a buscar les 
pantalles protectores” 

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La solidaritat ha estat molt pre-
sent des que es va iniciar la pan-
dèmia del coronavirus. Algunes 
persones han realitzat les compres 
a veïns i d’altres han confeccio-
nat material sanitari, com bates 
o mascaretes. Gràcies a aquestes 
accions s’ha ajudat a molta gent i 
s’ha pogut abastir de material de 
protecció als professionals de la 
salut i també a altres sectors que 
tampoc han pogut deixar de tre-
ballar durant el confinament.

Les primeres pantalles protecto-
res 3D que van arribar de forma 
voluntària a un hospital de Ca-
talunya les van confeccionar un 
matrimoni blanenc, en José An-
tonio Pareja i la Lina Ma Gómez, 
que són propietaris d’una empresa 
de material per a manualitats a 
Blanes. De seguida van veure que 
podien ajudar als sanitaris i no 
van dubtar ni un minut a abastir 
gratuïtament els centres hospitala-
ris de Catalunya. La característica 
que les fa tan útils és que tenen un 
aïllament total.

Com va sorgir la idea de confec-
cionar aquestes pantalles pro-
tectores?
LINA GÓMEZ: El primer dilluns 
de confinament, em vaig trobar 
una doctora que conec del CAP 
de Blanes i em va explicar que 
estaven escassos de material de 
protecció. Nosaltres estàvem pro-
vant mascaretes 3D per a ús per-
sonal, i li vaig dir que en faríem 
algunes per a ells. Per Internet 
vam veure que estava sorgint el 
grup “Coronavirus maker” amb 
diversos projectes de mascaretes 
3D, respiradors, ulleres i panta-
lles protectores; vam triar aquesta 
última opció perquè va ser la que 
vam veure més útil en aquell mo-
ment, vam escollir un prototip i 
ens vam posar a imprimir. 

On vau enviar les primeres pan-
talles protectores?
L.G.: Al CAP de Blanes. I, després 
que ens informessin de la seva 
utilitat, aquell mateix dia tam-
bé en vam deixar a l’hospital de 
Blanes, que ja començava a rebre 
casos de la COVID-19.

I, en pocs dies, ja havíeu format 
un grup.
JOSÉ A. PAREJA:  Vam contactar 
amb un grup d’amics de Blanes 
amb impressores 3D i vam fer 
una crida per les xarxes socials i 
la resposta va ser immediata. En 
pocs dies es va crear el grup “INI-
CIATIVA 3D BLANES” amb més 
de 60 persones, makers de Blanes, 
Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella 
i Vidreres, entre d’altres, i famílies 
que muntaven a casa seva les pan-
talles. Volem donar les gràcies a 
tots ells, perquè gràcies a tots hem 
pogut entregar tantes viseres.

Ha sorgit una amistat entre vos-
altres?
J.A.P.: Sí, hem treballat tantes ho-
res en equip que és impossible no 
crear llaços d’amistat. La gent és 
increïble! Programaven el des-
pertador per posar les màquines 
en funcionament i que no pa-
ressin les 24 hores. Un cop passi 
tot això, ens reunirem per conèi-
xer-nos tots.

Com és el procés d’impressió de 
cada visera?
J.A.P.: Dura 3 hores i, depenent de 
la mida de la impressora, s’impri-
meixen dues o tres a la vegada. Les 
viseres estan composades per tres 
parts: la part impresa, un acetat i 
una goma elàstica. La idea era que 
cap maker sortís de casa seva, així 
que la policia local de cada mu-
nicipi recollia les parts impreses, 
l’empresa de Lloret NB Obres i 
Serveis les agafava de la comissa-
ria i les portaven a la nostra boti-
ga, que era el centre logístic. Des 

d’allà es distribuïa als voluntaris, 
que muntaven l’acetat i la goma, 
i ens les retornaven. Les primeres 
setmanes les repartíem nosaltres i 
les valises internes des del CAP de 
Blanes, després ho ha fet Protecció 
Civil i la Corporació de Salut.

En total, quantes mascaretes 
heu confeccionat?
L.G.: Unes 3.000 viseres, 800 sub-
jecta mascaretes i 30 adaptadors 
per fer respiradors amb les mas-
caretes del Decathlon.

Amb quin material s’imprimei-
xen?
J.A.P.: Amb PLA, un àcid polilàc-
tic que prové de matèries prime-
res naturals com el blat de moro. 
De cada quilo de filament ens han 
sortit unes 20. 

A quins llocs n’heu portat?
L.G.: A hospitals, CAPs, resi-
dències des de Blanes a Mataró, 
també a l’hospital de Badalona, al 
Clínic, al Trueta… allà on ens han 
demanat. Un cop vam cobrir el 
personal sanitari, vam entregar a 
farmàcies i establiments que tre-
ballaven durant el confinament 
com òptiques, supermercats, en-
titats bancàries, fleques i fruiteri-
es, entre d’altres.

Sou conscients que possible-
ment la vostra acció ha salvat 
moltes vides?
L.G.: Sí. Vam ser conscients de la 
importància del nostre treball en 
veure que venien metges de molt 
lluny, que estaven en contacte 
amb la COVID-19, a buscar pan-
talles protectores. 

Us imaginàveu aquesta aventura?
J.A.P.: No. Ens havíem preparat la 
despensa a tope per no haver de 
sortir de casa durant un mes per 
evitar contagiar-nos i, finalment, 
va ser al revés: em passava el dia 
entregant en hospitals, CAPs i 

a metges de les plantes de coro-
navirus! És molt emotiu la gran 
quantitat de fotos i missatges que 
ens han fet arribar els sanitaris en 
agraïment. Un doctor ens va dir 
que tots els sanitaris de la planta 
havien aplaudit per la nostra ini-
ciativa. És increïble pensar que 
nosaltres cada dia a les vuit del 
vespre aplaudíem per ells i ells un 
dia ens van aplaudir! 

Heu restat hores de son per im-
primir pantalles?
J.A.P.: I tant! Els primers dies van 
ser molt estressants, no parava 
de sonar el telèfon, els sanitaris 
que ens demanaven viseres ens 
explicaven la seva experiència, 
treballaven amb molt pocs mit-
jans, la seva angoixa ens afectava, 
dormíem poc, imprimíem, mun-
tàvem i entregàvem, a la vegada 
que coordinàvem un grup de més 
de 60 persones. Estàvem a la una 
de la matinada entregant viseres a 
Badalona i, quatre hores més tard, 
a la botiga imprimint perquè les 
màquines treballaven les 24 hores.

Les heu fet totes gratis? Heu 
pensat en comercialitzar-les?

J.A.P.: Les 3.000 que hem con-
feccionat les hem regalat. Els 
primers dies algunes empreses 
privades volien comprar-nos 
milers, però no hem pensat en 
comercialitzar-les. Les vam fer 
de forma altruista per cobrir les 
necessitats dels sanitaris en un 
moment puntual. 

Heu rebut alguna ajuda institu-
cional?
L.G.: Al principi vam començar 
a fabricar-les amb el material que 
cadascú tenia a casa seva. Però 
anàvem a un ritme tan ràpid que 
vam necessitar ajuda, i els Ajunta-
ments de Blanes, Tordera i Pala-
folls ens van ajudar amb material, 
filament, acetats i gomes.

Normalment, per a què feu ser-
vir la impressora 3D?
J.A.P.: Fa 4 anys vam començar 
amb una impressora i ja en tenim 
vuit, set són de filament i una de 
resina. Amb elles fem figures, 
clauers, cartells, regals persona-
litzats i tot tipus de treball en 3D.

Moltes gràcies per la vostra so-
lidaritat! yy

José Antonio Pareja i Lina Gómez amb la màquina de 3D. Foto: 3D Blanes

Muntatge de les pantalles. Foto: 3D BlanesUn grup de sanitaris mostrant el seu agraïment. Foto: 3D Blanes Unitat COVID-19 de Mataró. Foto: 3D Blanes


