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Vèrtex de la V. Foto ANC

La societat civil catalana no falla.
Aquest 11 de Setembre, convocats
per l’ANC i Òmnium Cultural, ha
omplert la “V” per reclamar el dret
a poder decidir. Molts dels participants ja tenen molt clar quin serà el

seu vot el 9-N. Serà el Sí-Sí. Si Madrid ho impedeix, es reclama “desobediència”.
Una gran senyera humana ha omplert aquest 11 de Setembre l’avinguda Diagonal i la Gran Via de

Barcelona. Ha estat, segons els organitzadors, “un pas definitiu”.
La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, i la presidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, han recla-

mant “unitat” als partits polítics i
han instat el president de la Generalitat, Artur Mas, a “treure les urnes al carrer” el 9 de novembre.

Calella prepara
la 34a Fira
i la Festa Major
Se celebraran del 19 al 23
de setembre

Més informació p. 4

Comença la lliga 2014-15

Camp de futbol de la Ciutat Esportiva de Blanes. Foto Yoyo

La principal novetat d’aquesta
temporada és el canvi de casa del
CD Blanes, un club amb 101 anys
d’història. Després de dècades al
camp dels Pins, aquesta temporada jugarà a la Ciutat Esportiva.
Inicialment, la col·locació de la
gespa artificial i posterior gestió del camp es volia cedir en una
concessió de deu anys a una empresa privada. Finalment, però,
l’obra l’ha fet directament l’Ajuntament, i la posterior gestió també
serà municipal.
Aquesta temporada també es can-

via la gespa i es renta la cara al
camp de futbol del Molí de Lloret de Mar. Mentre han durat les
obres, els equips s’han entrenat al
camp de les pistes d’atletisme.
A nivell esportiu, el CF Lloret amb
Edu Urdiales a la banqueta, es
manté a Primera Catalana. L’altre
equip selvatà de la categoria és el
Farners.
A la Segona Catalana, hi trobem,
entre d’altres, al CF Tordera A i el
Breda.
A la Tercera Catalana, quatre equips de Blanes: CD Blanes,

Blanes At., Ca la Guidó i Quatre
Vents. Els partits de màxima rivalitat, per tant, estan assegurats. Els
desplaçaments també seran força
curts perquè la majoria d’equips
són de pobles veïns: Vidreres, Palafolls, Tossa, Tordera (equip B),
Sils i Hostalric, entre d’altres.
A nivell esportiu, en aquest número de La Marina, també parlem de
l’èxit de l’Àngel Mullera (CA Lloret-La Selva) al Campionat d’Europa de Zuric.
Més informació p. 21 i 22
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L’Editorial
Altre cop s’ha celebrat un Onze de Setembre festiu i reivindicatiu.
Una important part de catalans s’ha tornat a mobilitzar per oferir al
món la imatge d’una jornada pacífica reivindicant el dret dels ciutadans
a decidir el seu futur com a nació.
La massiva participació en la manifestació convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana per formar una gran V a Barcelona, ha deixat clar
que el desig d’independència no és un rampell d’uns pocs durant una
època. Pel contrari, queda evident que es tracta d’un corrent d’opinió
profund, d’una tendència, que any rere any rep el suport de xifres
colossals de ciutadans.
Fins que no se celebri un referèndum no sabrem de forma certa si
aquesta tendència és majoritària i la proposta té l’autoritat de les urnes.
Mentrestant seria bo que els ciutadans espanyols prenguessin
consciència de que l’estat que havien imaginat uniforme i compacte no
és tal cosa. Seria bo que les escoles espanyoles comencin a ensenyar als
nens que el país on han nascut és en realitat un estat plurinacional, tal
com ho és Suïssa i Estats Units, amb diferents nacions que la integren i
algunes, tal com també passa a Suïssa, amb idiomes diferents.
Amb una bona informació sobre la realitat del que és Espanya, es
podrien estalviar algunes disputes inútils que a vegades s’originen
quan els immigrants i els seus fills, més o menys integrats, visiten als
familiars que van quedar a la terra d’origen.
Disputes sovint originades en la manca d’informació durant l’etapa
escolar, que segueix explicant als nens espanyols la idea d’una Espanya
uniforme que mai ha existit. yy

320 denúncies per
comportaments incívics
blanes
Aquests darrers mesos, Blanes
ha intensificat el control de l’ordenança de civisme i convivència
ciutadana a través de la Policia
Local. Des de l’1 de gener i fins
al mes d’agost, s’han posat 326
denúncies (sobretot a l’estiu) per
incompliments de la normativa.
La majoria, per pertorbar el descans veïnal (117 actes), per beure alcohol al carrer (126) i també
per orinar en espais públics (49).
Una bona part d’aquestes denúncies s’han posat a la zona d’oci
dels Pins.
Precisament amb l’objectiu que
els joves “arribin nets” als Pins,
aquest estiu, els Mossos d’Esquadra han muntat sis controls

a l’estació de tren coincidint amb
l’arribada dels darrers trens. És
l’anomenada operació Via.
Es van inspeccionar 1.020 joves
amb el balanç de dos detinguts i
102 denúncies.

gurament sota els efectes d’alguna droga.

«La majoria
d’incompliments
a l’ordenança de civisme
són per pertorbar
el descans dels veïns
o beure alcohol al carrer»

Pel que fa a les denúncies, la majoria són per portar droga -haixix i cocaïna sobretot- (73) i armes prohibides (18) com ara
ganivets i punys americans,
mentre que també van enxampar
tres joves que duien objectes robats i 8 amb estris per al consum
de drogues. La meitat dels joves
controlats eren menors de 16 i 17
anys i una part important procedent de la zona metropolitana de
Barcelona i Maresme. yy

Un dels detinguts duia material robat i l’altre va ser un noi que
de matinada va provocar aldarulls i va agredir el vigilant de seguretat de Renfe. Els agents van
comprovar que anava begut i se-
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Un ampolla abandonada al veïnat dels Pins després d’una nit de gresca. Foto Yoyo

«El Mossos inspeccionen
1.020 joves que arriben
a Blanes de nit en tren»
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Comença el curs escolar 2014-15

Camí de la Marxa entre Tordera i Blanes. Foto Yoyo

COMARQUES
El nou curs està marcat per l’obligatorietat d’aplicar la LOMCE, també
coneguda com a llei Wert.
L’oposició a la LOMCE ha estat precisament una de les reivindicacions
de la segona marxa per l’educació
pública organitzada per l’Assemblea Groga de Catalunya i que enguany ha tingut el suport del mestre balear Jaume Sastre. La marxa,
d’una setmana de durada, va sortir

de Girona i abans d’arribar a Barcelona va fer parades, entre d’altres poblacions, a Vidreres, Tordera, Blanes, Malgrat de Mar i Pineda
de Mar.
Arran dels lligams aconseguits durant la primera edició de la marxa,
l’organització ha redactat un nou
manifest i una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) en defensa de l’escola pública que ja s’ha admès a tràmit en el Parlament de Catalunya.
“Als polítics no els importa el mo-

Estat de les obres de Sa Forcanera a primers de setembre. Foto Yoyo

del educatiu i despleguen decret rere decret en contra de l’escola pública, estem perdent democràcia i
qualitat”, ha explicat Àlex Rosa, un
dels portaveus de l’Assemblea Groga. Segons el portaveu, la iniciativa
va agafar força després que la consellera afirmés que s’havia d’aplicar
la LOMCE a partir d’aquest curs
per “imperatiu legal”.
A nivell d’infraestructures, a Blanes s’estarà especialment pendent
de l’evolució de les obres de l’escola

Sa Forcanera, a tocar de la carretera de Blanes a Lloret. La incògnita
a resoldre els propers mesos és saber si el centre serà operatiu aquest
mateix curs o entrarà en servei el
setembre de 2015.
El calendari escolar estableix que el
curs comença el dilluns 15 de setembre i acabarà el 19 de juny, llevat en els ensenyaments de règim
especial, que ho faran d’acord amb
la seva programació acadèmica.
Les vacances de Nadal seran en-

tre el 24 de desembre i el 7 de gener. Per Setmana Santa, les classes
s’aturaran entre el 28 de març i el
6 d’abril, ambdós inclosos. En el
marc del calendari els centres disposen de 3 dies festius de lliure disposició que es poden repartir en
els diferents trimestres i que no poden coincidir amb els d’inici i final
de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als
períodes de vacances escolars. yy
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“V” de Via, Voluntat,
Victòria i Votar

Grua des d’on va caure el jove. Foto ACN

Un jove turista croat va morir a la zona de Fenals al caure des
d’una alçada de 25 metres. El noi s’havia enfilat en una grua. Els
equips de rescat no van poder fer res per salvar-li la vida. El jove passava uns dies de vacances en un hotel de Lloret de Mar. yy

Operació antidroga

Drogues i diners recuperats. Foto Policia Local

Dos detinguts en un bar del carrer Sant Llorenç de Lloret de Mar
acusats de presumpte tràfic de drogues. Durant la inspecció i escorcoll del local per part de la Policia Local es va trobar una bossa
amb cocaïna, uns 750 grams de marihuana i més de 600 grams de
haixix. Així com una bossa amb 1.450 € en bitllets de 10, 20 i 50 €. yy

Unitat canina
de la Policia Local

Exhibició de la unitat canina. Foto M. A. Comas

La policia va fer una demostració de les habilitats de la seva unitat canina coincidint amb les festes del Molí. yy

Carme Forcadell tancant la V. Foto ANC

barcelona
Aquest 11 de Setembre, convocats per l’ANC i Òmnium Cultural, el poble català ha omplert
la “V” per reclamar el dret a poder decidir. Molts dels participants ja tenen molt clar quin serà el seu vot el 9-N. Serà el Sí-Sí.
Si Madrid impedeix la jornada
electoral, es reclama “desobediència”.
Una gran senyera humana ha
omplert aquest 11 de Setembre
l’avinguda Diagonal i la Gran
Via de Barcelona. Ha estat, segons els organitzadors, “un pas
definitiu” després de la gran manifestació del 2012 i la Via Catalana d’ara fa un any.
La presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, i la presidenta
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, han reclamant “unitat” als
partits i han instat el president

de la Generalitat, Artur Mas, a
“treure les urnes al carrer” el 9
de novembre.
El lloguer d’autocars per part
de les assemblees comarcals de
l’ANC va acabar amb totes les
unitats fa moltes setmanes. Les
comarques de Girona han llogat
autocars a la Catalunya nord,
mentre les comarques del sud
del país, han optat per Castelló, i
les de Lleida, per l’Aragó.
L’organització de la “V” va posar
en marxa una pàgina web per
informar dels horaris del transport públic i la possibilitat de
compartir cotxe particular.
Aquest any Renfe no ha llogat
trens. Ara fa dos anys el lloguer
promogut pels ajuntaments de
Girona i Figueres va acabar als
jutjats. Aquest 2014, Renfe, d’entrada ja va dir que no disposava
de trens. En tot cas, es va reforçar el servei de rodalies. Alguns
trens, es van omplir de gom a

gom tant a l’anada, com especialment a la tornada.
Tercera gran mobilització
Aquest setembre s’ha produït la
tercera gran mobilització promoguda des de la societat civil
catalana.
L’any 2012, la manifestació de
l’11-S, va col·lapsar Barcelona.
Moltes persones, pràcticament
no es van moure al llarg de tota la tarda. Hi havia gent de totes
les edats. L’ambient, festiu, reivindicatiu i molt familiar. Va ser
aquesta gran mobilització la que
va començar a marcar el calendari polític català en direcció a
la consulta del proper 9-N.
L’any passat es va unir el país de
nord a sud amb milers i milers de
persones a peu de carretera. Molts
trams van quedar col·lapsats i en
comptes d’una filera de persones
agafades de la mà, n’hi havia quatre o cinc. L’hora clau, com aquest
11-S, les 17:14. yy
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11-S festiu i reivindicatiu a Lloret i Blanes
blanes / lloret de mar
Dimecres dia 10 al vespre, tant a
Lloret com a Blanes, hi va haver
la tradicional Marxa de Torxes.
A Lloret, de la Dona Marinera
a la plaça de la Vila organitzada
per Lloret per la Independència, i a Blanes, de l’Ajuntament
a Sa Palomera, organitzada per
l’ANC i Acció Cultural Es Viver.

«El dia 10
hi ha va haver
la tradicional Marxa
de Torxes»
El mateix 11 de setembre al matí, actes institucionals. A Lloret,
actuació de les corals del poble,
ofrena floral, cant dels segadors
i parlaments. A Blanes, hissada
de la senyera i ofrena floral al
monument a Lluís Companys.

«El dia 11, ofrena floral,
cant dels segadors,
parlaments
i hissada de la senyera»
L’ANC va organitzar “la concen-

Aquest 11-S, la senyera ha estat l’única bandera a l’ajuntament de Blanes. Foto Aj. Blanes

tració nacional descentralitzada”
a 947 ajuntaments per lliurar els
compromisos per la celebració de
la consulta del 9 de novembre als
càrrecs electes.
Fins al 25 de setembre es pot visi-

tar al passeig Verdaguer de Lloret
de Mar l’exposició “300 Anys després” sobre el tricentenari.
A Blanes com a actes complementaris a la Diada, hi ha hagut espectacle infantil, inflables,

Plaça de la vila de Lloret, el dia 11-S al matí. Foto M. A. Comas

sardanes, folk i Fira de Sabors
amb animació a càrrec de la
Banda Musical de Blanes.
Al migdia, desenes de blanencs
i lloretencs van iniciar el desplaçament a Barcelona per par-

ticipar a la “V” amb autocar,
tren o cotxe particular.
A les finestres i balcons, senyeres i estelades amb l’objectiu de
reclamar poder votar el proper
9-N. yy
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35 anys de l’incendi a la Urbanització
Els Pinars de Lloret de Mar
lloret DE MAR
El 7 d’agost de 1979 és una de les
dates més tristes de la història de
Lloret de Mar. 21 persones van
morir en un incendi a la Urbanització Els Pinars.
En el seu record, es va fer una
ofrena floral en homenatge a les
víctimes de l’incendi al monòlit situat a l’entrada de la urbanització. A l’acte hi van assistir l’alcalde de Lloret, Romà Codina, i
els regidors Francisco Javier Rodríguez Pacios (ICV-EUiA), Jordi Martínez i Ignasi Riera (CiU),
Enric Martínez (PPC) i veïns
de la urbanització que recordaren aquell tràgic mes d’agost. En
aquell moment, la urbanització
era plena de gent, molts d’ells estiuejant a cases de familiars o
amics, que desconeixien la zona,
els carrers tallats i els culs de sac
i que en la seva fugida van anar
a parar al tàlveg mortal, a molts
pocs metres de la carretera. Al-

Ofrena floral dels familiars de les víctimes i les autoritats. Foto M. A. Comas

guns dels presents que van poder escapar del foc ho recordaren
amb llàgrimes als ulls.
Les 21 víctimes mortals formaven
famílies completes: Alberto Pons
Cayla (39 anys), la seva muller Te-

resa Castillo (35 anys) i el seu fill
Alberto Pons Castillo (3 anys) de
Sant Adrià del Besós; Pedro García Álvaro, la seva muller Ana María Sánchez Flores, els seus fills,
Ana Amalia (9 anys), Santiago (8

anys), Daniel (4 anys), Juan Carlos (9 mesos), el nebot, Raúl Díaz Sánchez (1 any) i la germana de
la muller, Francisca Sánchez Flores (21 anys); Andrés Caparrós
Martínez (40 anys), la seva mu-

ller Juana Caba Cano (37 anys)
i els seus fills, Sergio (17 anys),
Andrés (16 anys), Virginia (11
anys) i l’amic de la família, José
Ezequiel Pérez Estévez (18 anys),
de Badalona; Juan José Gordillo
López, Carmen Molina Zarco,
Salustiano Aranda Ocaña i Juan
Hernández Real.
El cas de l’incendi dels Pinars va
tardar nou anys a arribar a judici.
Els veïns afectats van aconseguir
portar a judici el representant legal i l’apoderat de la promotora
de la urbanització, sota l’acusació d’imprudència simple o negligència amb infracció de reglaments, i l’Ajuntament de Lloret
com a responsable civil subsidiari. Les tesis del fiscal i dels advocats defensors, en el sentit que
els únics responsables de l’incendi havien estat els seus autors,
van ser acceptades pel tribunal
i la sentència va ser absolutòria
per als promotors de la urbanització. yy
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20è Concurs Fotogràfic VII Concurs de Fotografia
“Focs i Festes”
“Ses Obreres”
blanes

1r Premi Festes, Joan Membrives

Hi han optat un centenar de fotografies.
En l’apartat de Festes, el primer premi ha estat per Joan Membrives de
Blanes, mentre que les dues fotografies finalistes han estat disparades per Xavier Xaubet, de Tordera;
i Eduard Mendoza, de Malgrat de
Mar. Per altra banda, en la secció de
Focs el primer premi l’ha guanyat
Juan Antonio Díaz, de Malgrat de
Mar, mentre que les dues instantànies finalistes són de Juan Laguna,
de Blanes i Alfred Farré, de Malgrat
de Mar.
Les obres es poden visitar a la segona planta de la Casa Saladrigas fins
al 20 de setembre.
L’horari és de dimarts a dissabte de
10 a 13 h. i de dijous a dissabte de
17 a 20 h. Els treballs fotogràfics
comparteixen espai amb l’exposició de l’artista blanenc Antoni Cerdan, que ocuparà la primera planta
de l’edifici fins a la mateixa data. yy

El jurat valorant les fotografies. Foto M. A. Comas

lloret de mar
Es convoca amb l’objectiu de mostrar la cara més desconeguda del Lloret tradicional
durant les festes de Santa Cristina.
El primer premi ha estat per a l’obra “Totes ens volem casar” de Josep Francesc Pérez.
La segona posició l’ha aconseguit la fotografia “S’amorra, amorra” d’Agustí Viader. “Per
què ells tenen ales” d’Ivette Ferrera s’ha emportat el tercer premi. Han ocupat la quarta
i la cinquena posició “Almorratxa” de Josep Francesc Pérez, i “Toquen a córrer” de Jordi Fornaguera.
El jurat l’han format els fotògrafs Carlos Costa i Jordi Triadó; i el representant de la FCF,
Joaquim Bigas.
Les obres s’han pogut veure aquest agost a la Biblioteca. Els premis es van lliurar en el
decurs del darrer concert que organitza l’Obreria els divendres d’agost al paratge i l’ermita de Santa Cristina. yy

Escola d'idiomes. School of Languages.
Des de 1990 Inlingua a Blanes, i actualment idiomes Lingua, ens dediquem a l'ensenyament d'idiomes.
Ara ens hem renovat tot seguint amb la nostra serietat i experiència.

Anglès, Francès, Alemany, Espanyol, Català, Rus.
Inici dels nous Cursos: dia 1 d’octubre. Inscripcions obertes!

Carretera Malgrat, 7
Blanes

lingua.cat
inlinguablanes.com
972 351 442
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La festa dels copatrons de Blanes ens
porta un nou gegantó i l’Aplec de l’Amor
La crònica-Joan Ferrer
Si les inclemències del temps van
afectar la Festa Major de Santa
Anna, la festa dels copatrons no
ha estat diferent: un ull posat en el
programa d’actes, i un altre al cel.
Tot va començar el dijous 21
d’agost amb la tradicional xocolatada sota l’arc dels copatrons, sants
Bonós i Maximià.
Aquell mateix dia: ofrena floral,
ofici solemne, anunci de la festa,
sardanes i una multitudinària cantada d’havaneres.
La tradició d’organitzar la xocolatada popular amb motiu de la
Festa dels Copatrons es va recuperar ara fa 11 anys després que feia
més de mig segle que s’havia deixat de fer coincidint amb aquest
cicle festiu. Tot i el pas del temps,
avui dia encara queden vestigis
d’aquest acte festiu que es va celebrar fins a principis dels anys 30
del segle XX. Es tracta d’una argolla que hi ha sota l’arc dels copatrons on antigament se situava la
balança pública de pesar i que el
dia de la festivitat dels copatrons
s’utilitzava per penjar-hi la perola
de xocolata desfeta.
El divendres, va ser el dia de major inestabilitat i de precipitacions
constants, la qual cosa va modificar
la ubicació d’alguns actes com ara
el concert jove, previst inicialment
a la plaça dels Dies Feiners. Finalment es va fer a l’Espai Creatiu
Morralla.
Morralla es va omplir amb unes
200 persones per poder assistir a
l’esperat concert del grup de Blanes Loco Live, que fa relativament
poc temps que va començar a rodar. La formació deu el seu nom
al segon àlbum en directe del The
Ramones, ja que el repertori dels
músics blanencs inclou bàsicament versions d’aquest mític grup.
Darrera d’ells van actuar La Ter-

Sortida multitudinària de la caminada. Foto Yoyo

rasseta de Preixens, una formació
de rumba patxanguera composada
per set o vuit músics que amaneixen les seves actuacions amb bon
humor perquè el públic assistent
passi una estona entretinguda afegida a la ballaruca.
El dissabte, com cada any, un dels
plats fort, la Caminada Popular.
Enguany s’esperava que la marxa
tornés a assolir els 5.000 inscrits de
l’any passat, però finalment l’amenaça de mal temps que va planar
durant tota la jornada, afegit a la
pluja que va caure tímidament
durant la tarda, va fer minvar un
xic la participació prevista. Finalment el nombre d’inscrits va ser
de 4.800.
La marxa popular nocturna té un

El gegantó manaia, el seu portador i els manaies de Blanes. Foto Yoyo

recorregut aproximat de 8 quilòmetres i, malgrat que no té un caràcter competitiu, els que se situen
en primera línia aprofiten per entrenar-se i la fan corrent. És el cas
dels que, uns 25 minuts més tard
de la sortida, són els primers en
creuar la línia d’arribada. Aquest
2014, per tercer any consecutiu,
no van haver-hi sorpreses i el primer en cobrir tota la caminada i
creuar la línia d’arribada va ser
l’atleta lloretenc José Luis Blanco,
que va aconseguir el rècord de la
marxa fent tot el recorregut en
25’40’’.
Des de fa vuit anys, quan els participants a la caminada formalitzen la seva inscripció, tenen
la possibilitat d’aprofitar aquest

moment per fer donacions voluntàries mínimes de mig euro
per a entitats sense afany de lucre.
Aquest 2014 ha estat el Grup Fondistes Blanes qui ha rebut la suma
d’aquestes aportacions, que van
pujar a un total de 2.226 €.
A la darrera jornada, es va presentar un nou membre de la Colla Gegantera, el gegantó manaia Màxim.
Tal i com explica la llegenda, Maximià i Bonós eren dos soldats
romans de l’any 363 després de
Crist originaris d’Antioquia que, al
convertir-se al cristianisme, varen
ser martiritzats i així van assolir la
santedat. En l’actualitat aquests dos
personatges són els copatrons de
Blanes. En honor a Sant Maximià
i a la legió dels manaies, la Colla

DeuDeVeu va poder actuar finalment a Cala Bona. Foto Yoyo

Gegantera ha volgut batejar el nou
gegantó amb el nom de Màxim.
El darrer acte de les festes va ser el
que havia de tancar la Festa Major
de Santa Anna i no es va poder celebrar per la pluja.
La reedició de l’Aplec de l’Amor va
comptar amb els seus dos principals ingredients: el sopar popular
a base de pollastre amb samfaina
i l’espectacle Junts, que va oferir el
grup DeuDeVeu, guanyador del
concurs Oh Happy Day de TV3.
Prova de l’expectació que havia aixecat el concert des que fa uns mesos es va anunciar que tindria lloc
a Blanes són les 2.500 persones que
van omplir la platja de Cala Bona,
gaudint dels temes que va interpretar la formació vocal. yy
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concerts a lloret de mar

Maria del Mar Bonet
a Santa Cristina

setembre DE 2014

Les mateixes retencions
de sempre a la carretera
de Blanes a Lloret
blanes / lloret de mar

Maria del Mar Bonet a la plaça del Pi. Foto M. A. Comas

Bonet ha estat una de les protagonistes del cicle de concerts
“Música a Santa Cristina” d’aquest mes d’agost. També hi han
intervingut Joan Dausà, Mon Roth i Indira Ferrer i Antoni Mas.
Els primers tres concerts, a l’exterior i el darrer, a l’interior de
l’ermita. yy

Clon Festival

Un estiu més, les comunicacions
per carretera entre Blanes i Lloret han estat difícils i complicades.
Amb un juliol i un agost de precipitacions un dia sí i l’altre també. Encara ha augmentat més el nombre
de vehicles circulant d’un municipi a l’altre, o simplement de pas, en
direcció a Tossa de Mar o a la comarca del Maresme. La pregunta és
clara. ¿Quants estius més haurem
de passar amb una única alternativa per desplaçar-nos per carretera
entre Blanes i Lloret?

«La prolongació
de l’autopista fins a Lloret
hauria de començar
aquest 2014»

Tribut a M. Jackson. Foto M. A. Comas

Moonwalkers, una banda tribut al desaparegut Michael Jackson,
va oferir el concert de cloenda del programa d’aquest 2014, amb
els grans èxits del rei del pop, com “Thriller” i “Smooth Criminal”, entre molts altres.
El grup, que el formen sis integrants, es va crear l’any 2010, arran
de la mort de Jackson. yy

Concert a favor de la lluita
contra el càncer

Fins al migdia, les retencions són en
direcció Lloret. Un dels punts conflictius, la rotonda dels Focs de Blanes on s’hi troben els vehicles provinents de les autopistes C-32 i
AP-7 (carretera de Tordera), els veïns de Blanes que entren i surten del
municipi o els vehicles que arriben
a la Costa Brava procedents del Maresme. A la tarda, els problemes els
trobem en sentit contrari, tot i que
alguns dies també n’hi ha hagut en
sentit Lloret.
Ara fa pràcticament un any, el conseller de Política Territorial Santi Vila anunciava la continuïtat de

l’autopista del Maresme fins a Lloret de Mar. Una obra de 60 MEUR
que assumirà Abertis.
Segons l’anunci, les obres han de
començar aquest 2014, queden 4
mesos; i han d’estar acabades al final de la legislatura (2017).
Els terminis marcats, per tant, encara no s’han exhaurit. “Amb molta sort, un parell o tres d’estius més”
i la carretera de Blanes a Lloret o de
Lloret a Blanes, com més us agradi, estarà descongestionada. Abans,
però, caldrà veure si la legislatura
arriba al 2017 o es convoquen eleccions els propers mesos. Si és així,
¿estarà tot lligat o amb un nou govern tot haurà de tornar a començar? Massa vegades aquest nou vial;
primer autovia, després autopista
i finalment via segregada, ha quedat en un calaix mentre lloretencs
i blanencs pateixen les retencions
quan a d’altres indrets del territori
s’han fet variants que eviten el pas
pel centre de les ciutats, cas del Baix
Empordà, sense anar més lluny.

«El cost
del nou vial,
60 MEUR,
l’assumirà Abertis»
Sobre la taula també hi ha el carril
bus entre les dues poblacions.
La Generalitat ja va adjudicar la
redacció del projecte per fer el carril bus entre Lloret de Mar i Blanes,

Música clàssica a benefici del càncer.

Més de 200 persones assisteixen al concert benèfic de l’Hotel
Guitart Monterrey organitzat per l’AECC.
Va anar a càrrec de l’Orquestra de Cambra de Johann Strauss.
També es va retre homenatge a la memòria del president de
Guitart Hotels, Climent Guitart, traspassat el mes de febrer
d’enguany. yy
La rotonda dels Focs col·lapsada un migdia d’agost. Foto Yoyo

per un import de 476.258 euros
(març del 2013). L’empresa encarregada és Tec Cuatro, SA & Técnica y Proyectos. El projecte del carril
bus, que ha d’enllaçar l’estació d’autobusos de Lloret de Mar amb el
centre i l’estació de trens de Blanes,
té un cost aproximat de 30 MEUR,
segons es va fer públic a finals del
2009, quan es va presentar un projecte que havia de ser una realitat
“en tres o quatre anys”.

«Al 2009 es va anunciar
un carril bus
que estaria fet
en tres o quatre anys»
La carretera que uneix els dos municipis concentra un elevat volum
de trànsit, més de 28.000 vehicles
al dia, i un elevat nombre de serveis
de transport col·lectiu de viatgers,
tant regulars com discrecionals, que
representen més de 700 vehicles cada dia. Les principals línies regulars
interurbanes mouen a l’entorn de
dos milions de viatgers a l’any.
I si voleu més alternatives, tenim la
proposta del tramvia que va plantejar en la seva època d’estudiant de
l’Institut Serrallarga l’actual regidor
de l’Ajuntament de Blanes, Víctor
Catalán (EUiA-ICV). De moment,
però, l’únic que tenim és el mateix
vial de fa molts i molts anys. yy
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Les botigues surten al
carrer per liquidar estocs

cultura a Blanes

Nits musicals al Marimurtra

Bruno Oro al Marimurtra. Foto La Selva Comunica

Els divendres i dissabtes d’agost han omplert el Jardí Botànic
Marimurtra de bona música. Entre els solistes i grups que han
passat pel jardí, hi trobem entre d’altres, a Blaumut, Susanna del
Saz, Joan Rovira, la Iaia, Bruno Oro i Cris Juanico. yy

Tributs al Convent
La botiga al carrer a Blanes. Foto Almudena Montaño

blanes / lloret de mar
Als dos municipis, i amb una setmana de diferència, s’han liquidat els
estocs amb les parades a les portes
dels establiments comercials. A Lloret, aquest setembre també s’ha fet
una nova Shopping Night.

«A Lloret de Mar,
s’ha ampliat el nombre
de carrers amb parades
al carrer»
A Blanes, per primer cop, la botiga
al carrer ha durat dos dies, divendres tarda i dissabte tot el dia. La
primera jornada, amb un ull posat

al cel per l’amenaça de pluja, i l’altre
als productes.

«A Blanes,
per primera vegada,
la botiga al carrer
va durar dos dies»
La roba i el calçat han estat els articles més venuts, sobretot infantil,
ja que alguns pares van aprofitat per
omplir l’armari abans de la tornada a l’escola. També van tenir molt
d’èxit els complements i la roba esportiva per a totes les edats.
A Lloret de Mar, les novetats d’enguany han estat la incorporació dels
establiments comercials del carrer

del Carme i zones properes i també
noves propostes complementàries
com l’espai dedicat a la restauració
per fer tastets a la plaça de l’Església o la zona de dinamització infantil ubicada a la plaça de la Vila.
I després de la fi de les rebaixes i ja
amb el setembre encarrilat, ha estat l’hora de presentar les noves col·
leccions de moda de tardor-hivern
amb una nova Lloret Night Shopping.
En total Lloret de Mar compta amb
prop d’un miler d’establiments comercials i gaudeix de l’excepcionalitat turística, que li permet obrir
també els festius de tot l’any. yy

Tribut a Mecano. Foto Yoyo

Una de les novetats d’aquest estiu a Blanes han estat Els Directes
al Convent. Quatre nits dedicades a les millors cançons de Supertramp, Queen, Abba i Mecano. El darrer concert es va haver de
fer a cobert perquè plovia. yy

Trobada de gegants
a Blanes

La geganta i els gegantons al carrer Raval. Foto Yoyo

La Botiga al Carrer a Lloret. Foto M. A. Comas

La tradicional festa gegantera d’enguany ha servit per celebrar el
10è aniversari del gegantó Vadô Set-Trossos. Com a tot aniversari, no hi va faltar el pastís commemoratiu. yy
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platges

Punt taronja a la platja de
Lloret de Mar
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Del mar al plat
sense passar per la llotja
blanes / lloret de mar

Simulacre al Punt Taronja. Foto M. A.Comas

El sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona i esdevé una eina
de gran ajuda en cas d’ofegament, especialment si es produeix fora
de l’horari de funcionament del Servei de Salvament i Socorrisme
a les platges, quan el rescat l’ha de dur a terme una persona que no
és professional. El sistema és pioner a Catalunya.
Es tracta d’un aparell dotat d’un sistema autònom que permet garantir el retorn a la sorra, a la vegada que redueix el nivell de fatiga i la duració de la maniobra d’extracció per part de l’auxiliador. yy

Banyista amb problemes
a s’Abanell

Reanimació del banyista a la mateixa platja. Foto Aj. Blanes

Els efectius d’emergència salven la vida a un home que s’estava
ofegant en una platja de Blanes.
A l’home de 76 anys i veí de Sabadell, després d’atendre’l a la mateixa sorra, el van traslladar en un helicòpter medicalitzat a l’Hospital Josep Trueta, on va ingressar a la Unitat de Cures Intensives. yy

Atenció a un submarinista
darrera del port

Evacuació del submarinista. Foto Cescasals

L’incident va tenir lloc a la platja dels Capellans de la població
blanenca. yy

Denuncien els patrons de dos
pesquers del Port de Blanes per
venda il·legal de peix.
Subministraven a un restaurant
sense passar per la llotja.
Els Mossos van enxampar el patró d’una de les embarcacions
d’arrossegament quan treia dues galledes de gamba, que pesaven 11 Kg i les entregava al conductor d’un turisme a la rodalia
del port.

«Dues embarcacions
subministraven a un
restaurant sense passar
per la Llotja»
Durant la inspecció del vehicle,
els Mossos d’Esquadra van trobar
altres espècies com espardenyes,
escamarlans, sípia, rap i lluç. A
més, ni el rap ni el lluç no tenien
la mida mínima reglamentària.
La investigació policial va permetre determinar que el peix

Gambes intervingudes. Foto Mossos d’Esquadra-ACN

provenia de dues embarcacions diferents i que no havia passat per la Llotja. Cosa que suposa que no es declari la captura,
que no es paguin les taxes que
graven el comerç del peix fresc
i que el consumidor final no sàpiga la procedència ni la frescor
del producte.

«El lluç i el rap
intervingut
no feien la mida
reglamentària»
La policia també ha denunciat el
propietari del restaurant per la
compra il·legal de peix. yy
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6.000 fotografies opten al Montphoto ‘14
també era més limitada”, apunta
Membrives.

lloret de mar
Es convoca des de Lloret de Mar,
i té participants d’arreu del món.
Des de fa 18 anys, l’objectiu de
Montphoto és valorar i difondre
l’art de la fotografia i promoure la
defensa mediambiental, el conservacionisme i l’ecologisme.

«Les fotografies s’exposaran
a Lloret, Barcelona,
Alemanya, Itàlia, França,
Holanda i Rússia»

«El Montphoto Fest
es farà els dies 3, 4 i 5
d’octubre»
Dels 400 fotògrafs, s’ha passat a
600. El major increment ha estat a nivell internacional, segons
comenta Paco Membrives, president de Montphoto, “a nivell estatal estem estancats. De l’estranger,
cada cop hi ha més participants”.
Les obres s’han dividit en 11 categories: muntanya, activitat a la
muntanya, món animal, món vegetal, paisatge, món subaquàtic,
macro, art a la natura, inspirats
per la natura, denúncia ecològica
i Costa Brava-Pirineu de Girona.
El concurs premia “l’excel·lència
a les fotografies, imatges innovadores i inspiradores, llocs desco-

Fotografia de Vicenç Gimeno Rivero, una de les finalistes de la categoria muntanya

neguts, noves visions dels éssers
vius, comportaments sorprenents o reinterpretacions de tot el
ja conegut. Una mirada que documenti la diversitat, la bellesa, el
misteri i la fragilitat de la vida en
el planeta”.
El concurs reparteix premis en

metàl·lic, en equipament i en experiències fotogràfiques per valor
de més de 10.000€.

«Hi ha premis
valorats en
10.000 euros»

El Montphoto Fest, on es proclamaran els guanyadors, s’avança dos mesos. Aquest any es farà
els dies 3, 4 i 5 d’octubre al Teatre de Lloret. “Fins ara ho organitzavem el mes de desembre. No
era el millor moment per fer actes a l’aire lliure. L’oferta hotelera

Durant tot el mes d’octubre es
podran veure els millors treballs
a la Biblioteca (del 3 al 31). L’exposició serà itinerant, i en un futur es podrà veure a Barcelona,
Alemanya, Itàlia, França, Holanda i Rússia. A part de l’exposició i
el lliurament de premis, hi haurà
diverses ponències a càrrec dels
millors fotògrafs del món. Aquest
any, l’entitat convidada prové de
Rússia.
Un llibre, finançat en part gràcies
al micromecenatge, recollirà les
millors obres. El cost del llibre és
de 12.000 euros.
Una de les novetats d’aquest
2014, serà una fira comercial relacionada amb el món de la fotografia que es muntarà davant del
teatre els dies del festival.
Les obres finalistes es poden veure a: www.montphoto.com yy
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Antoni Cerdan presenta a la Casa
Saladrigas “De la necessitat a la llibertat”
balla amb llibertat i experimenta
constantment, sense limitar-se
a uns cànons concrets. Malgrat
això, compta amb una sòlida formació que va iniciar als 12 anys
amb l’escultor gironí Carreras.

BLANES
La mostra reuneix l’obra realitzada
entre el 1991 i el 1997 que pertany
a les sèries Narracions, Asobi (Art
i Joc), Experimental i Guixos. L’autor utilitza la tècnica mixta com a
element comú, no tan sols com a
mitjà d’expressió, sinó també com
a finalitat creativa per sí mateixa.
Antoni Cerdan busca així una
interconnexió, de vegades impossible, entre els diferents elements
que es distribueixen a l’espai limitat del suport que els conté.
D’aquesta manera, ho presenta
com a metàfora de la fragilitat de
l’ésser humà en el seu entorn físic
i espiritual.

«La mostra reuneix
l’obra realitzada
entre el 1991 i el 1997»

«El mar és un tema molt
freqüent en les seves
propostes»
Ara feia més de 10 anys que les
obres de l’artista blanenc no es
veien reunides en una exposició.
Nascut a Blanes l’any 1955, Antoni Cerdan es reconeix com a
autodidacte, en el sentit que tre-

Antoni Cerdan amb el Trofeu Quillat. Foto Aj. Blanes

Més endavant va rebre la influència de l’artista blanenca Teresa Bedós, va estudiar dibuix i
pintura amb el gironí Domènec
Fita, i posteriorment a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
En els inicis es va relacionar amb
diversos artistes amb qui va treballar i exposar conjuntament.
Ho va fer en especial amb el grup
Salt al buit, al costat de Carles
Piqueras, Joaquim Pijoan i Pere
Vilaldama. El mar és un tema
molt freqüent en la seva obra.
Al marge de participar o ser protagonista d’exposicions, Antoni
Cerdan també ha conreat altres
manifestacions artístiques.

El 1988 es va encarregar de l’escenografia i disseny de vestuari per a
l’obra dramàtica Històries d’Àfrica,
del grup de teatre El Mirall.
Va dissenyar la decoració i escultures del Mercat del Vaixell Usat
de Blanes l’any 1987, la portada
del catàleg Blanes Art 86, el cartell
del Concurs de Pessebres de Blanes l’any 1990, o bé el cartell per a
la Cobla del Col·legi Santa Maria
de Blanes l’any 1999.

«Antoni Cerdan es reconeix
com a autodidacte»
El 1997 va dissenyar l’escultura
que materialitzava el prestigiós
Trofeu Quillat que segueix convocant avui dia l’AFIC, l’Agrupació
Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes. Aquest 2014, ha dissenyat
una de les catifes de Corpus.
La mostra “De la necessitat a la llibertat” es pot visitar a Casa Saladrigas fins al 20 de setembre. L’horari, de dimarts a dissabte de 10 a
13 h. i de dijous a dissabte de 17
a 20 h. yy
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El Teatre de Lloret augmenta un 26%
el nombre d’espectadors

L’aposta més important per obrir el
teatre al màxim de públic possible
ha estat establir les entrades a 3 euros per a tots els aturats i les entrades a 5 euros per als estudiants de
les aules de teatre de la població.
Una altra dada a tenir en compte és l’activitat que hi ha al teatre
a través de les sales d’assaig. Les
dades indiquen que hi hagut unes
350 utilitzacions de les sales d’assaig durant el primer trimestre
de l’any. Unes dades que rebel·len
que per aquest espai hi han passat
prop de 7.000 persones.

lloret de mar
L’aposta ferma del Teatre de Lloret per crear nous públics i per fidelitzar els consumidors de teatre
de la població i rodalies ha donat
el seu fruit.

«En sis mesos s’han
programat 46 activitats
amb un total de 13.153
espectadors»
El primer semestre del 2014 s’ha
registrat un augment d’espectadors del 26% respecte al primer
semestre del 2013. És a dir, si el
2013 van assistir al teatre 10.434
espectadors, el 2014 hi han assistit 13.153 espectadors.
L’índex d’ocupació se situa en el
77%, onze punts i mig per sobre
de l’any anterior.
Pel que fa la temporada professional, de gener a juny de 2013 van
anar al teatre 1.516 persones. El
2014 la xifra ha estat de 2.986 espectadors, una dada que representa un augment de gairebé el 97%

Les butaques del teatre cada cop presenten una major ocupació. Foto M. A. Comas

respecte a l’any anterior.
També s’ha registrat un augment
entre el públic infantil. S’ha passat dels 117 espectadors en els espectacles infantils del primer semestre del 2013 als 680 del 2014.
L’augment en aquest cas s’ha multiplicat per cinc.
Durant el primer semestre del

2014 s’han fet tres activitats més
que l’any anterior. S’ha passat de
les 43 activitats del 2013 a les 46

«Per les sales d’assaig hi han
passat 7.000 persones»
activitats del 2014. L’increment
d’espectadors en el teatre aquest

primer semestre de l’any també
s’explica per la política de preus,
que ha consistit en rebaixar el cost
de les entrades un 15% respecte
a temporades anteriors amb l’objectiu de fer el teatre molt més assequible a totes les butxaques, a
l’hora que s’han mantingut i incrementat els descomptes.

«L’índex d’ocupació
és del 77%,
onze punts i mig més
que el 2013»
Un altre dels factors que ha generat
l’augment de públic és la unió amb
el Teatre de Blanes, en l’anomenat
Teatre de la Costa Brava Sud, consolidant un públic més ampli que
l’estrictament municipal. yy
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24 hores oberta al públic

Platja plena de gom a gom al migdia. Foto M. A. Comas

La crònica-Mireia Cros
Si la vila de Lloret és coneguda per
alguna cosa arreu del món, és per
les seves platges. La platja de Lloret no només és un lloc de per refrescar-se a l’estiu, és molt més: és
un espai de descans, convivència i
diversió, d’intercanvi de cultures,
de llengües, de ritmes i maneres de
viure. Tan si és de dia com si és de
nit, a l’estiu la platja mai està buida i
sempre hi ha gent gaudint de la seva
sorra i aigua.
El dia comença a les 7 del matí amb
els primers raigs de sol sortint per
darrere el mar. Alguns, però, encara no han acabat la seva nit i miren
l’espectacle de la sortida del sol vermellós des de la sorra amb els ulls

Els darrers banyistes a punt de deixar la platja. Foto M. A. Comas

mig tancats. Cap a les nou s’obren
totes les paradetes dels gelats, el servei de lloguer d’hamaques i ombrel·
les (les quals es lloguen per 6 euros
al dia), el lloguer de patins (de 18 a
30 euros l’hora), de caiacs (9 euros
per mitja hora) o fins i tot la guarderia de platja per a nens (que tenen
cura dels infants de manera gratuïta durant 45 minuts). És doncs a
aquesta hora quan s’inicia la jornada de platja i quan els més matiners
comencen a emplenar-la de tovalloles, para-sols, pilotes, inflables... La
platja de Lloret també gaudeix de
diverses empreses de vaixells que
ens permeten visitar altres platges
properes com les de Santa Cristina,
Fenals, Canyelles, Blanes o Tossa de
Mar. No podem oblidar els serveis

de vigilància i socors, sempre atents
a qualsevol incidència.

Rose: “Venim a Lloret
des de fa 30 anys,
cada estiu amb tota la
família, hi pots trobar
indrets molt familiars”
La platja es va emplenat, i cap a les
12 del migdia arriba a la seva màxima ocupació. La sorra està atapeïda de tovalloles i el mar ple de gent
gaudint de l’aigua: els nens amb inflables o a les roques buscant crancs
amb cubells i salabrets; els joves juguen a pales, a cartes o a vòlei; els
més grans llegeixen el diari sota el
para-sol, mentre comenten amb els
amics les notícies més destacades

NOU ESPAI GASTRONOMIC

del dia. D’altres, simplement descansen i es relaxen tot fent una becaina alliberant-se de l’estrès de la
resta de l’any. Com és sabut, Lloret
és una vila molt turística i els visitants estan encantats amb les seves
platges, com ens diu la Rose: “Venim a Lloret des de fa 30 anys, cada estiu amb tota la família, hi pots
trobar indrets molt familiars”; o en
Quintin: “La platja francesa és molt
cara i gens agradable ni còmode,
aquesta ens agrada molt”.
Assegut a la platja de Lloret pots
percebre els ritmes i horaris de vida de diverses nacionalitats: a la una
els alemanys i francesos surten de la
platja i marxen a dinar, els més mediterranis resten a la sorra fins més
tard o prenen un petit mos estirats a
la tovallola.
El sol va baixant, a les cinc ja no és
tan fort, la mar està plàcida i l’aire és
més intens. Molts aprofiten aquesta excusa per tornar a posar els peus
a la sorra sense la necessitat del pa-

Thimbeau: “Venim a la platja
als vespres perquè és un
lloc on hi pots trobar gent
de diferents nacionalitats
i podem parlar i conèixer
noves maneres de vida, aquí
tots són molt oberts”

· MENÚ DIARI AL MIGDIA
· SOPARS DE DIJOUS A DIUMENGE
C. Gavarres, 72 (cantonada C. Arnau Gatell) • BLANES
Tel. RESERVES: 605 879 348 - 656 625 080
Segueix-nos a Facebook • Els dilluns descansem

ra-sol i sense passar tanta calor.
La platja segueix, doncs, atapeïda
fins les set de la tarda, quan el sol
s’amaga darrere els edificis de primera línia de mar i la sorra queda
ombrívola. És aleshores quan diversos homes amb un camió passen a
recollir les escombraries i brutícia
que ha quedat a la sorra durant la

jornada. Les gavines també contribueixen a la tasca i mengen o s’enduen algunes restes que hi han quedat. A la mar ja no hi ha banyistes,
però sí algun llagut que entrena per
a les poperes competicions. Són
molts els que, ja amb pantalons i samarreta, s’apleguen a la platja per fer
fotografies, passejar o reunir-se amb
els amics tot sopant o prenent un
gelat veient com mica en mica apareix la lluna.
A la nit els joves es reuneixen a la
sorra en petits grups i xerren men-

Quintin: “La platja francesa
és molt cara
i gens agradable
ni còmode, aquesta
ens agrada molt”
tre riuen tot prenent unes copes. La
platja és un espai de coneixença i intercanvi de cultures, com ens explica en Thimbeau, un turista francès:
“Venim a la platja als vespres perquè
és un lloc on hi pots trobar gent de
diferents nacionalitats i podem parlar i conèixer noves maneres de vida, aquí tots són molt oberts”.
D’1 a 3 de la matinada es fa una neteja més intensa de la platja, i uns
grans canons d’aigua s’engeguen per
netejar la sorra i deixar-la neta per
al dia següent. Tothom es refugia
de la ruixada, però un cop acabada
els joves tornen a la sorra per seguir
fent la seva pròpia festa fins ben entrada la matinada. Tot aquest procés el segueix de prop la policia, especialment quan tanquen els locals
d’oci. A les 6 moltes parelles s’apleguen a la vora del mar i esperen que
comenci un nou dia. yy
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Presenten la Festa Major
i la 34a Fira de Calella i l’Alt Maresme

seu nou espectacle. També es preveuen les actuacions de La Iaia i la
cobla Bisbal Jove.

calella
“Enguany la Fira i la Festa Major
establiran sinèrgies que faran viure
la història i la cultura de Catalunya
a flor de pell”, segons ha explicat
l’alcaldessa Montserrat Candini.

“La Joventut Artística
farà el pregó
amb motiu de la celebració
de 110 anys
de Pastorets”

“La inauguració de la Fira
anirà a càrrec del comissari
del Tricentenari, Miquel
Calçada”
Així, la 34a Fira de Calella i l’Alt
Maresme, sota el títol Erem, som i
serem culmina el monogràfic “Catalunya, les arrels d’un país únic”,
tercera part d’un bloc articulat pel
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que segons
ha explicat l’alcaldessa “ha estat un
gran encert en el moment actual,
en què ens trobem a poques setmanes d’una de les cites més importants per la democràcia. Així
aquest any venir a la Fira i a la Festa Major de Calella serà una militància cívica perquè es respirarà i
s’hi trobarà tot l’ADN del país, de
Catalunya”.

“La Fira porta per títol
Erem, som i serem”
La 34a Fira de Calella i l’Alt Maresme és una fira d’artesania, alimentària, d’oficis tradicionals i d’entitats i associacions de Calella i del

L’alcaldessa de Calella i els regidors responsables de la Fira i les Festes amb els cartells anunciadors

sector comercial i institucional.
En total hi participaran 130 expositors d’arreu de les comarques de
Catalunya i fins i tot de l’estranger.
Es calcula que rebrà al voltant de
70.000 visitants.

LLOGUER DE PISTES (PRÈVIA RESERVA) I
ABONAMENTS, PREUS INCREÏBLES
OBERT PERÍODE D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
DE L’ESCOLA DE TENNIS COM A ACTIVITAT
EXTRAESCOLAR PER AL CURS 14/15

La inauguració de la Fira anirà a
càrrec del comissari del Tricentenari, Miquel Calçada i és destacable que és una Fira per participar
amb els tallers vinculats a les activitats del Born Centre Cultural; la re-

Venda de material per confeccionar els vestits de carnestoltes de les comparses
Un gran mostrari de teles, llanes, fils, punt de creu
i un ampli ventall d’articles i complements de merceria

ESCOLA DE TENNIS ALBERT MONDON, CLASSES EN PISTA
DE TERRA BATUDA (TOTS ELS NIVELLS)

A 1 KM DE BLANES DIRECCIÓ TORDERA
INFORMA’T AL 674 221 749

creació històrica que es fa amb un
fort component lúdic i en aquest
sentit destaca la participació molt
activa del grup resident especialitzat en dansa i música històrica, Xuriach, que estrenaran a la Fira el

Pel que fa a la zona del monogràfic serà un espai que transportarà
els visitants a la vida de principis
del segle XVIII, també a través de
la gastronomia, gràcies a les degustacions preparades segons el catàleg de l’Institut Català de la Cuina.
Pel que fa a la Festa Major de la
Minerva 2014, destaca el pregó a
càrrec de la Joventut Artística de
Calella amb motiu de la celebració de 110 anys de Pastorets; la Diada Castellera de dissabte dia 20 de
setembre amb l’actuació dels Falcons de Barcelona i la Colla Castellera Minyons de Terrassa, els Castellers de Cornellà i els Maduixots,
Castellers de l’Alt Maresme. També
tindrà lloc l’actuació dels Udols de
Foc Diables de Calella, que juntament amb els diables de l’Aquelarre de Cervera sumaran més de 100
diables pels carrers de la ciutat. Dimarts 23 de setembre és remarcable la Missa Solemne concelebrada
presidida pel P. Josep M. Soler, abat
de Montserrat i al vespre l’orquestra Montgrins farà un concert solidari a benefici de la Fundació Hàbitat Solidari i Calella-Caparan. yy

Josep Carner, 7 · Blanes
Tel. 972 33 61 38
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Cada setmana música en directe,
actuacions de conjunts tributs,
festes exclusives i després de les actuacions,
per seguir la festa,
la millor música de totes les èpoques
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comarques

Talls de trànsit
a l’entrada de Tordera

Cop policial contra
el top manta

Les obres serviran per ampliar l’espai per als vianants. Foto Joan Ferrer

tordera
Aquest mes de setembre han començat les obres a la carretera BV-5121 que va del centre
de Tordera fins al veïnat de Sant
Pere.
La carretera passa pel Parc Prudenci Bertrana i la zona esportiva, on hi ha la piscina descoberta
i els camps de futbol.
L’objectiu principal del projecte
és proporcionar una solució viable, segura i funcional per als
vianants. Per això es proposa la

construcció d’un itinerari de vianants al llarg de tota la calçada que requereix l’ampliació dels
ponts existents, així com la renovació del sistema d’enllumenat i drenatge de la calçada, segons explica l’alcalde Joan Carles
Garcia.
També es milloraran les entrades
i sortides de la zona esportiva i
el Parc Prudenci Bertrana eliminant els girs a l’esquerra.
L’obra s’ha adjudicat a l’empresa
Aglomerats Girona per un import d’1.114.455€. Tota l’obra

Material confiscat a les platges. Foto Mossos d’Esquadra

està subvencionada per la Diputació de Barcelona, que és l’administració competent en les
actuacions que es realitzin en
aquesta carretera. El preu de sortida era d’1’6 MEUR.
Des de l’1 de setembre ha quedat
tallat el trànsit d’entrada a Tordera per aquest vial. Tots els accessos al poble s’han de fer per
la N-II. També s’ha modificat
l’itinerari del transport urbà.
Les obres duraran set mesos i els
talls de trànsit es faran, segons les
necessitats de l’obra. yy
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EN 30 MINUTS I DES DE NOMÉS 3€ TOTA LA ROBA DE LA SETMANA NETA
RENTAT I ASSECAT RÀPID, PROFESSIONAL I ECONÒMIC
MANTES, EDREDONS, NÒRDICS, COBRELLITS, CORTINES... BUGADES DE FINS A 18KG

BLANES: C. ANSELM CLAVÉ, 62 / CALELLA: C. ESGLÉSIA, 353

Alt Maresme
Agents de la policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra de la comissaria de Pineda de Mar, juntament amb el Cos Nacional de
Policia i les policies locals de Calella, Santa Susanna, Pineda de Mar
i Malgrat de Mar- han dut a terme un dispositiu policial conjunt
a les platges per tal de denunciar
la venda ambulant i les activitats
il·lícites que s’hi realitzen.
El dispositiu es va saldar amb un
balanç de quatre persones detin-

gudes per incompliment de la Llei
d’estrangeria i vint-i-cinc persones
identificades, catorze de les quals
van quedar denunciades per venda ambulant a les platges i per dur
a terme activitats il·lícites com ara
massatges o tatuatges.
Entre els mesos de juny, juliol i
agost s’han denunciat nombroses persones i s’han iniciat diversos expedients d’expulsió, ja que
normalment els venedors ambulants no resideixen de manera legal al país. yy
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Àngel Mullera torna de Zurich amb
la medalla de bronze dels 3.000 obstacles
tos despectius. El jutge de pista el va amonestar i la Federació
Espanyola d’Atletisme va protestar al·legant, que “en una cursa, el
dorsal sempre ha de ser ben visible”. La protesta va ser rebutjada
i es va presentar recurs a apel·lació; un recurs que va ser acceptat i,
per tant, Mullera deixava la quarta
posició per ocupar la tercera i rebre la medalla de bronze.

lloret de mar
El gran objectiu de l’atleta lloretenc
per aquest 2014 era ser al Campionat d’Europa i aconseguir un bon
resultat a la prova dels 3.000 metres
obstacles.

«L’atleta agraeix
el suport que ha rebut
del poble de Lloret»
Tot i tenir la mínima per anar als
europeus, al campionat d’Espanya
no va pujar al podi i va haver d’esperar que el director tècnic de la
Federació Espanyola, Ramón Cid,
confirmés la seva presència a l’europeu. Un cop a Suïssa va superar la fase de classificació i es va
plantar a la gran final amb la millor marca de la temporada. A Zurich 2014, per tant, es treia l’espina
de Barcelona 2010 on no va entrar
a la cursa final.

«Mullera aconsegueix el
bronze després
de la desqualificació
del guanyador»

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

A l’hora de la veritat va fer un
temps de 8’29’’16 i va ocupar la
quarta posició. El guanyador, amb
una gran autoritat, va ser el fran-
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C. dels Olivers, 3 · Blanes · Tel. 972 33 52 14

cès Mekhissi-Benabbad, un polèmic atleta que molt abans d’arribar es va treure la samarreta i va
començar a fer una sèrie de ges-

La polèmica, però, no es va acabar
aquí. Quan va pujar al podi, el nou
medalla d’or, el també francès Yohann Kowal, li va negar la salutació
i no es va fotografiar amb ell. Posteriorment va demanar disculpes en
roda de premsa.
De tornada a casa, Àngel Mullera,
mostrava la seva satisfacció per la

medalla: “Estic molt feliç. Ha estat una experiència molt positiva. És un premi a moltes hores de
treball. El meu entorn m’ha ajudat
molt per poder arribar aquí”. Mullera considera que part de la medalla és del poble de Lloret, “em
van fer costat ara fa dos anys quan
perillava la meva presència als
Jocs Olímpics de Londres”. Ara fa
dos anys, va ser acusat d’estar relacionat amb el dopatge per uns
correus electrònics i la Federació
Espanyola d’Atletisme va vetar la
seva presència als Jocs de Londres.
Va recórrer al TAS i finalment hi
va poder ser. La preparació, però,
no va ser la més idònia per disputar amb garanties una competició
del màxim nivell.
Després de l’èxit esportiu, un mes
de vacances; i posteriorment prepararà la temporada de cros del
proper hivern. A l’horitzó, el
Mundial de Pequín. yy
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Travessia del Port
de Blanes
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Comença la lliga 2014-15

Sortida de la Travessia del Port. Foto Quim Llorens

Enguany s’ha celebrat la 72a edició de la prova. El nombre de participants ha estat de 270.
Els dos primers en cobrir la distància entre Sa Palomera i el port
han estat Àlex Castejón, del CN Calella; i Aida Bertran, del CN
Mediterrani. El més petit dels participants tenia 4 anys i el més
gran 80 anys. yy
Tasques de col·locació de la gespa a la Ciutat Esportiva. Foto Yoyo

60a Escalada al Castell
de Sant Joan

Inici de la cronoescalada. Foto Yoyo

La prova, una de les més antigues del calendari gironí, va reunir
ciclistes de totes les categories, començant pels infantils i acabant
pels veterans. Com és tradicional, hi va haver una prova en ruta i la
cronoescalada individual. yy

VI Aquatló popular

blanes / lloret de mar
La principal novetat d’aquesta
temporada és el canvi de casa del
CD Blanes, un club amb 101 anys
d’història. Després de dècades al
camp dels Pins, aquesta temporada, amb alguns anys de retard
tot sigui dit, jugarà a la Ciutat Esportiva. Tot i que la pretemporada s’ha fet en d’altres camps perquè la gespa no estava col·locada,
els partits oficials es disputaran a
Mas Cuní. Enrere quedaran unes
instal·lacions i una gespa totalment obsoletes.

«El CD Blanes es trasllada
a la Ciutat Esportiva»
Inicialment, la col·locació de la
gespa artificial i posterior gestió
del camp es volia cedir en una
concessió de deu anys a una empresa privada. Finalment, però,
l’obra l’ha gestionat directament
l’Ajuntament, i la posterior ges-

tió també serà municipal. La despesa final serà inferior al que suposava la primera idea.

«El CF Lloret es manté
a Primera Catalana»
Aquesta temporada també es
canvia la gespa i es renta la cara al
camp de futbol del Molí de Lloret de Mar. Mentre han durat les
obres, els equips s’han entrenat al
camp de les pistes d’atletisme.
A nivell esportiu, el CF Lloret
amb Edu Urdiales a la banqueta, es manté a Primera Catalana. L’altre equip selvatà de la categoria és el Farners. El Lloret ha
començat la lliga a casa jugant
contra l’Horta (1-2). El primer
desplaçament és a casa del Vic.

«El camp del Molí
també estrena
gespa artificial»
A la Segona Catalana, hi trobem,
entre d’altres, al CF Tordera A i

Sortida des de la platja de Sa Palomera. Foto Yoyo

El Triatló Blanes va organitzar el darrer dia d’agost la tradicional Aquatló amb una prova de natació, cursa a peu i de nou natació. Els guanyadors foren Michele Sazilla amb 26’09 i Anaïs Rivas
amb 30’01. La sortida, des de Sa Palomera, i la cursa, pel passeig
marítim. yy
Presentació oficial del primer equip del CF Lloret. Foto M. A. Comas

el Breda.
A la Tercera Catalana, quatre
equips de Blanes: CD Blanes,
Blanes At., Ca la Guidó i Quatre Vents. Els partits de màxima rivalitat, per tant, estan assegurats. Els desplaçaments també
seran força curts perquè la majoria d’equips són de pobles veïns:
Vidreres, Palafolls, Tossa, Tordera (equip B), Sils i Hostalric, entre d’altres.

«Blanes té quatre equips
a Tercera Catalana»
La lliga, que ha començat aquest
setembre, finalitzarà la propera primavera. L’objectiu de tots
els equips, aconseguir els millors resultats amb la menor despesa possible. Els patrocinadors
i les ajudes públiques han caigut
en picat aquests darrers anys i les
juntes directives han de fer molts
equilibris per cobrir les despeses. yy

LA MARINA 23

setembre DE 2014

publinotícia

La visió i els nens
No li agrada llegir? Té dificultats a l’aprenentatge? Gira un ull? Té mal de cap sovint? Ensopega molt sovint, tot li cau de les mans
o no aconsegueix agafar les coses a la primera?... Moltes vegades les respostes a aquestes preguntes i moltes més les trobem
en un problema visual en el nostre fill que si el detectem d’hora, moltes vegades és fàcilment sol·lucionable durant l’edat de
creixement i si, al contrari, no es resol aviat, en pot condicionar el desenvolupament i l’aprenentatge i aquest problema l’acompanyarà durant tota la vida.
d.o.o. marga rodríguez
COL. 15414
És molt important el treball conjunt entre els optometristes pediàtrics, que
treballen en òptiques i clíniques, i els oftalmòlegs. A les òptiques trobem el
primer triatge per la valoració de la salut visual del nostre fill a partir d’uns
4 anys d’edat, i allà ens guiaran en la conseqüent derivació a l’oftalmòleg en
el cas que fos necessari.
No només els problemes de visió
borrosa són problemes visuals,
també ho poden ser:
• Els mals de cap.
• Problemes de seguiment de mirada en la lectura, això pot portar,
en la majoria de casos, una falta
d’interès en fer deures, llegir, etc.
• També els problemes en els canvis de fixació de lluny a prop o de
prop a lluny.
• Problemes en la visió binocular (estereopsis o visió en 3D), pot portar
problemes a l’hora de veure bé una
pel·lícula en 3D al cinema.
• Dificultats en la visió dels colors.
• Girar un ull (estrabisme) o nistagmes (moviment involuntari
de l’ull).
• Aparició d’ambliopia (ull gandul),
que si no es tracta a temps pot ser
difícil de recuperar.

Hi ha alguns signes i símptomes
que ens faran sospitar que el nostre fill té un problema visual i gairebé sempre es troben quan el nen
realitza feines com llegir o escriure:
• Girar un ull o tancar-lo.
• Parpellejar en excés i coïssor als
ulls.
• Llagrimeig i ull vermell.
• Visió borrosa o fins i tot arribar
a veure doble momentàniament.
• Dificultat d’atenció en la seva feina, cau molt i és maldestre, tot li
cau de les mans.
• Moviments excessius del cap, excessiva inclinació a un costat o
s’apropa molt durant l’escriptura.
• Es perd quan llegeix, necessita
fer servir un dit per no perdre’s
o s’equivoca molt perquè li fa la
sensació que les lletres es mouen.
• Es troba molt cansat després de
llegir o escriure.

És important fer una prevenció de la salut ocular dels nostres petits! yy
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L’AGENDA
BLANES. SETEMBRE
Fins al 14 de set.

APASSIONADES PER LA
FOTOGRAFIA: ESPERANÇA
ROS I ANNA M. BARNÉS.
Blanes 1955-1992
cada dia de 18 a 21 h Sala
García- Tornel

Fins al 20 de set.

EXPOSICIÓ DE PINTURES
D’ANTONI CERDAN, DE
LA NECESSITAT A LA
LLIBERTAT
Casa Saladrigas
EXPOSICIÓ 20a edició
Concurs fotografic
FOCS I FESTES 2014
Casa Saladrigas

Del 12 de set.
al 9 d’oct.

EXPOSICIÓ: CRISTINA
MOROñO, JORDI MARCET
I ROSA VILA D’ABADAL
Galeria L’Arcada

DEL 19 al 21

II FIRA DEL VEHICLE
D’OCASIÓ
Esplanada àntic pavelló

DIA 14

AUDICIÓ DE SARDANES.
Cobla Palafolls
18.00 h Passeig de Mar
(Monument al Frare)

Dia 21

SETMANA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA
Pedalada i taller de reparació
de bicicletes
10.00 h Sortida des del
passeig de Mar
AUDICIÓ DE SARDANES.
Trobada de Cobles.
Cobla Palafolls i Santa
Maria de Blanes
11.30 h Passeig de Mar
(Monument al Frare)

Dia 14

Dia 20

Activitats per a donar
a conèixer l’Església
Cristiana Evangèlica
Koinonia
Passeig de Mar
50 Anys Premis Recvll
Acte de cloenda
Teatre municipal

Dia 21

COSTA BRAVA BTT XTREM
Sortida Esplanada antic
pavelló

DIA 13

FiRa aliMENtÀRia
pRoduCtEs aRtEsaNs
9-20 h Plaça de la Vila
ViEs BRaVEs
10 h Casa del Mar. Platja de
Fenals
ExhiBiCió dE puNtaiREs
16-19 h Pati de Ses Escoues i
església parroquial

dia 17

FEstiVal CaNÇó dE la
MEditERRÀNia
10.30- 21 h Església parroquial
de Sant Romà
ViEs BRaVEs /sEa
sWiMMiNG laNEs
10 h Casa del Mar- Platja de
Fenals

dia 25

FEstiVal FiEstaloNia
MilENio
21-23 h Plaça Pere Torrent

Dies 27 i 28

dia 26

7a FIRA D’ENTITATS
Passeig de Mar

FEstiVal BuEN ViaJE
21 h Plaça Pere Torrent

Dia 28

Dia 28

RIALLES: L’ILLA DEL
TRESOR
amb la companyia
Encara Farem Salat
17.30 h Teatre de Blanes

BIBLIOTECA COMARCAL
Dia 19
MARATÓ DE DONACIÓ
DE SANG
Dia 26
NASCUTS PER LLEGIR:
BORRISOL I EL MÓN
DE COLORS amb
l’Alquímia sonora

10.30 h

Dies 26 i 27
TALLER D’ARTTERÀPIA
GRUPAL PER A JOVES
De l’1 al 30
EXPOSICIÓ: “Coro
Rociero Romero
Verde”
De l’1 al 30
EXPOSICIÓ DE LLIBRES
PROHIBITS
I també Concurs de
booktrailers per a
joves

dia 21

FEstiVal dE CiNE
iNtERNaCioNal
“El MóN dE ViatGEs”
Teatre de Lloret

dia 22

Del 22 al 27

VI DESFILADA SOLIDÀRIA
CANINA
Passeig de Mar

dia 21-22

toRNEiG doNa MaRiNERa
d’hoQuEi patiNs
Pavelló Municipal

FEstiVal BuEN ViaJE
21 h Plaça Pere Torrent

RACEBOARD WORLD
CHAMPIONSCHIP 2014
Club Vela Blanes

de 10 a 20.30 h

BALLADES COUNTRY
11.00 h Banc dels Músics

LLORET DE MAR. setembre

diEs 26-28

Visita Guiada-MusiCal
NoCtuRNa al CEMENtiRi
21 h Cementiri municipal
saRdaNEs BisBal JoVE
22.30 h Pl. de la Vila

diEs 14-27

ExposiCió CoNCuRs dE
piNtuRa
Rapida CluB MaRiNa
CasiNEt
10-13 h / 16-19 h Casa de
Cultura. Biblioteca Municipal

dia 14

xVii CoNCuRs dE piNtuRa
RÀpida
9- 20 h Club Marina Casinet
FiRa dE BRoCaNtERs i
Col·lECCioNistEs
ExposiCió dE VEhiClEs
ClÀssiCs
9-14 h Pl. Pere Torrent
FEsta MaJoR dE lEs
alEGRiEs
11-22 h Ermita de les Alegries

dia 18

FEstiVal CaNÇó dE la
MEditERRÀNia
10.30- 21 h. Església de Sant
Romà

dia 19

FEstiVal CaNÇó dE la
MEditERRÀNia
20 h Plaça de la Vila

dia 20

ViEs BRaVEs / sEa
sWiMMiNG 10 h Casa del Mar
- Platja de Fenals
ExhiBiCió dE puNtaiREs
16-19 h Pati de Ses Escoues i
església parroquial
FEstiVal CaNÇó dE la
MEditERRÀNia
Premis: 18 h. Plaça de la Vila
Concert Cremat
sardanes: 20.15h. Plaça
Germinal Ros
saRdaNEs CoBla Ciutat dE
GiRoNa
22.30 h Pl. de la Vila

JoRNadEs EuRopEEs dEl
patRiMoNi
10 h Museu del Mar
11.30 h Can Saragossa
13 h Jardins
16 h Castell St. Joan
18 h Cementiri

dia 27

ExhiBiCió dE puNtaiREs
16-19 h Pati de Ses Escoues i
església parroquial

dia 28

CaiaC MaRató Costa
BRaVa
8-15 h Platja de Lloret
xxxiV MaRxa populaR a
lEs platGEs dE lloREt
8 h Plaça de la Vila
41a FEsta dE l’EspoRt
lloREtENC
Teatre Municipal

dia 30 -2/10

MÀstER iNtERNaCioNal
dE pEtaNCa Vila dE lloREt
9-19 h Passeig Jacint Verdaguer
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L’AGENDA
COMARCAL. setembre
Dia 13

Divendres 19:

PINEDA DE MAR
Fira d’artesans, arrossada
popular a Can Cornet,
caminada de l’ermità a
benefici del Rebost solidari
i Càritas, festa del primer
aniversari de Canviem i cursa
solidària “Tots amb en Pol”.

Inauguració oficial (19.00 h)
i concert 1714 (22.15 h)

Dia 14

Representació del Setge
de Lleida 1707 (12.15 h),
ball de gegants (14.15 h),
actuació de l’Orfeó Manresà
(17.30 h), lliurament de
premis de la campanya “Un
comerç amb arrels”
(20.15 h), estrena de
l’espectacle “Nous minoès,
ayrosas contradanças”
del grup Xuriach (20.45 h).

PALAFOLLS
Pedalada popular
Sortida de l’avinguda de les
Ferreries
09.00 h, Majors de 16 anys
12.00 h, Nens i nenes fins a 15
anys
PINEDA DE MAR
XXIII Marxa Cicloturista
Memorial Fabri
Hernández
Sortida del complex esportiu
Can Xaubet
08.00 h
Sardanes
A la plaça de les Mèlies
19.30 h
CALELLA
Marxa de la Minerva
Sortida del camp de futbol de
Mar
08.00 h
II Fira de la Gent Gran.
Per un envelliment
actiu
Plaça Catalunya

Dia 15

PALAFOLLS
Inici de les activitats
del Casal de la Dona
Inscripcions al mateix Casal,
Masia de Can Florenci

Dia 19

ARENYS DE MAR
Presentació de “300 anys
de lluita, 1714-2014”
Ateneu Arenyenc
19.30 h

Dies 19, 20 i 21

TORDERA
Mostra de cinema en
català
Teatre Clavé

Dies 19, 20, 21, 22 i 23

CALELLA
34a Fira de Calella
i l’Alt Maresme
Al recinte firal, tallers
de xocolata, robòtica, contes
infantils, màscares...

Dissabte 20:

Concert de la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona
(20.30 h) i correfoc (22.00 h).

Diumenge 21:

Dilluns 22:

Taller sobre 1714 (11.30 h
i 12.30 h), titelles (12.15 h),
el Ball de l’Àliga de Barcelona
(20.00 h), Concert de la Iaia
(21.00 h).

Dimarts 23:

Actuació del grup Brunzit
(13.30 h), sorteig de la
campanya “Un comerç amb
arrels” i concert de cloenda
(19.00 h).
FESTA MAJOR DE LA
MINERVA

Dilluns 22:

Teatre (22.00 h)
i barraques (24.00 h).

Dimarts 23:

Cercavila (10.00 h), missa
(11.00 h), sardanes
(12.15 h), mostra de plats
casolans (13.30 h), concert
solidari (19.00 h), focs
artificials (21.30 h) i ball
(21.45 h).

Dia 20

SANT POL DE MAR
Ruta Guiada “El Sant
Pol dels pescadors”
Sortida de la plaça de la Vila
18.30 h
CANET DE MAR
Projecció del
documental “Què ens
passa, valencians!?”
Escola de Teixits de Punt
12.00 h

Dia 25

PINEDA DE MAR
Marató de donació de
sang
A la plaça de les Mèlies i plaça
del Pilar
Tot el dia

Dia 26

TORDERA
Batec de Corda al Clavé
Cicle bé + bo

Divendres 19:

CALELLA
Presentació del llibre
“1001 curiositats del
Maresme” d’Alexis
Serrano
Pati de la Biblioteca
19.00 h

Dissabte 20:

PALAFOLLS
Cap de setmana de la
Gent Gran

Pregó infantil a càrrec dels
alumnes de l’escola Carles
Salicrú (18.15 h), cercavila,
pregó a càrrec de la Joventut
Artística (21.00 h), XXIII
Festival de Jazz i Blues
(22.30 h) i barraques (24.00 h).
12 hores d’hanbol, taller
d’estels, concert de gralles,
XII Gimcana de Festa Major,
diada castellera (17.30 h),
actuació dels diables de
Calella i els diables de
l’Aquelarre de Cervera
(22.00 h) i barraques
(24.00 h).

Diumenge 21:

Trobada de gegants (9.30 h),
1a Milla Urbana (9.30 h),
Concurs d’arròs a la cassola
(10.30 h), Un concert
de pel·lícula (18.00 h),
i barraques (24.00 h)

Dies 26, 27 i 28

Dies 27 i 28

MALGRAT DE MAR
Teatre
“Pels pèls”
Centre Cultural
Dissabte a les 22.00 h i
diumenge a les 18.00 h

Del 27 de setembre
al 4 d’octubre

PINEDA DE MAR
5è Festival
internacional de grups
corals i folklòrics.

comencem
la temporada
de bolets

Restaurant Can Pruna
(plat + beguda + café)
: 6 EUROS

...
També menú diari i menú gourmet de cap de setmana
...
Cuina casolana i de mercat

Veïnat Sant Daniel, 98 • Ctra. GI-600 Km 2,200 de Tordera a Blanes
TORDERA (Barcelona)
Troba’ns a Facebook i a www.canpruna.com • T. 93 764 06 70
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EL FOGÓ DE LA MARINA

ARRÒS DEL SENYORET

Aquest arròs rep el seu nom pels seus ingredients, ja que tot el marisc se
serveix pelat i no t’has d’embrutar les mans per menjar-te’l.
Ingredients PER A 2 PERSONES:
• 400 g d’arròs
• ½ kg de gambes
• ½ kg de musclos
• 1 tall de rap
• 1 sèpia
• 1 calamar
• ½ ceba
• ½ pebrot verd
• 1 tomàquet madur ratllat
• 2 cullerades de polpa de nyora
• Oli d’oliva
PER AL BROU DE PEIX:
• 1 kg de morralla o peix de roca
• 1 ceba
• 1 fulla de llorer
• Api
• Julivert

ELABORACIÓ:
Rentem el peix del brou i el posem dins una olla,
juntament amb les verdures, els caps i pells de
les gambes; ho deixem coure de 30 a 40 minuts.
Passat aquest temps, ho colem i reservem.
Netegem els musclos i els posem a bullir amb
una fulla de llorer i una mica d’aigua. Quan
s’obrin, traiem els musclos de les closques i colem l’aigua que l’afegim al brou de peix. Ho reservem.
En una paella posem 6 cullerades d’oli, on seguidament saltejarem les gambes, el rap, els calamars i la sèpia. Al mateix oli farem el sofregit
amb la ceba, el pebrot verd i el tomàquet ratllat. El sofregit s’ha de fer a foc lent, fins que estigui tot molt fet i amb un color ben daurat, però
sense cremar-se. Afegim la carn de nyora, ho remenem una mica i incorporem els calamars, la
sèpia i el rap. A continuació, posem unes cullerades de brou, ho remenem i tirem l’arròs. La
quantitat de brou ha de ser, aproximadament,
poc més del doble que la de l’arròs. Ho deixem
coure a foc mig durant uns 15 minuts.
Ara és el moment d’incorporar unes quantes
gambes i musclos. Amb la resta podem decorar la paella. Ho deixem coure durant 3 minuts
més, tastem i rectifiquem de sal, si cal. Si l’arròs
és cuit, ho apartem i ho deixem reposar uns minuts, sense que arribi a covar-se.
Bon profit!
Manoli Bustamante Bustamante

Tornen les
veremes a Blanes
BLANES

Verema a Ses Vernes aquest setembre

Aquest setembre es talla a la vinya de Ses Vernes el raïm que
servirà per fer una nova producció del cava del mateix nom.
S’ha començat amb el garnatxa. Un 50% de la collita servirà
per fer el tradicional cava rosat
Ses Vernes. La resta, per produir
la novetat de la temporada, el
blanc de noirs, el cava blanc de
raïm negre. La verema continua

amb el raïm malvasia i finalitzarà amb la pansa blanca (xarel·lo),
que enguany va amb molt de retard per la situació meteorològica que s’ha viscut aquest estiu.
La vinya de Ses Vernes està situada al camí de Mas Palou, al
paratge Font d’en Nàpols. Es va
replantar l’any 2005, i cada setembre es torna a fer la verema
que tantes famílies blanenques
protagonitzaven unes dècades
enrere. yy

LA MARINA 27

setembre DE 2014

salut

És molt recomanable que les embarassades
es vacunin de la grip i de la tos ferina
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
www.ipmaresriera.cat
Si bé durant la gestació cal evitar
prendre innecessàriament qualsevol
medicament, i alguns estan contraindicats de forma absoluta, és molt recomanable la vacunació en front d’algunes malalties d’alt risc per la dona
gestant o pel nadó. Hi ha vacunes que
no es poden administrar mai durant
l’embaràs perquè contenen virus vius
i poden afectar el fetus, com la vacuna del xarampió, la rubèola o la varicel·la. D’altres no representen cap risc,
són segures i es poden administrar
en situacions concretes si el metge
ho considera necessari, com la vacuna del tètanus, l’hepatitis A o l’hepatitis B. Però la vacunació contra la grip
i la tos ferina és recomanable per a totes les dones embarassades, són vacunes segures, no representen cap risc
de lesions per al fetus i són clarament
beneficioses.
En el cas de la grip, cal saber que el
risc de presentar formes greus de la
malaltia, patir complicacions, necessitat d’hospitalització i fins i tot més
mortalitat per insuficiència respiratòria, és clarament superior quan una
dona pateix la grip estant embarassada. Durant totes les pandèmies de
grip ocorregudes s’ha constatat una
major taxa de mortalitat en dones embarassades, especialment al tercer trimestre, en comparació amb les dones
d’igual edat no gestants. Estudis que
han avaluat l’increment del risc d’hos-

pitalització en patir la grip mostren
en dones embarassades
taxes
d’hospitalització
10-20 vegades més
altes, semblants a
les que presenten
les persones amb
malalties de base, considerades
de risc, i als majors de 65 anys.
Les vacunes antigripals actuals són
segures per les dones embarassades,
han demostrat la
seva efectivitat en
reduir la grip i les
seves complicacions, són molt recomanables en les
dones gestants i es
poden administrar en qualsevol trimestre de l’embaràs. A més, diversos
estudis han comprovat com els nadons, fills de mares que es varen vacunar durant l’embaràs, presenten fins a
un 60% menys de grip en els primers
6 mesos de vida.
Quant a la tos ferina, sabem que és
una malaltia especialment greu per
als nens menors de 6 mesos, té una
mortalitat en els primers mesos de vida de fins a l’1% dels casos, i torna a
ser freqüent, per diverses raons, a casa nostra i en la majoria dels països
del nostre entorn. En els darrers anys
s’ha multiplicat per 6 el nombre de ca-

sos declarats a Espanya, i els menors
d’1 any són el grup amb més incidència. Ja que els lactants no poden iniciar la seva vacunació fins als 2 mesos
d’edat i la vacuna no és prou protectora fins als 6 mesos de vida, un cop
han rebut les 3 primeres dosis, ha calgut definir altres estratègies preventives per protegir els nens menors de
6 mesos, just quan tenen el risc més
alt de complicacions greus. La vacunació de la dona embarassada en l’últim trimestre, entre les setmanes 27 i
36 de gestació permet, a més de protegir a la dona, protegir el nadó en els
primers mesos de vida, gràcies al pas

dels anticossos produïts per la mare,
en resposta a la vacuna, a través de la
placenta fins al fetus. La vacuna de la
tos ferina és segura durant l’embaràs i
s’ha mostrat efectiva en reduir la taxa
de tos ferina i la seva mortalitat en els
menors de 6 mesos en països com al
Regne Unit, on ja es va iniciar aquesta
vacunació fa uns anys. Des de febrer
de 2014, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya ha inclòs la
vacunació de la tos ferina per la dona
embarassada en el calendari de vacunacions sistemàtiques, essent una vacuna gratuïta amb finançament públic
per totes les dones, tant en els centres

sanitaris públics com privats de Catalunya.
Les vacunacions contra la grip i la tos
ferina en la dona embarassada són estratègies amb un perfil de benefici/
risc molt favorable per a les dones i
per als nadons, són vacunes segures,
ben tolerades i efectives. És molt recomanable que totes les dones embarassades rebin aquestes vacunes. La
inclusió d’aquestes immunitzacions
en les recomanacions oficials i finançades a Catalunya ha estat un encert
de les nostres autoritats sanitàries, i
sens dubte un avenç que ens beneficia a tots. yy
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.47 - 14.13 - 14.46 - 15.47 -

16.16 - 16.47 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.44 - 21.55

Festius: 6.03 - 6.33 - 6.53 - 7.03 - 7.33 - 8.03 - 8.33 - 9.03 - 9.33 - 10.03 - 10.33 - 11.04 - 11.36 - 12.07 - 12.36 - 13.07 - 13.36 - 14.00 - 14.33 - 15.03

- 15.33 - 16.03 - 16.34 - 17.07 - 17.36 - 18.07 - 18.32 - 19.03 - 19.33 - 20.03 - 20.33 - 21.03 - 21.44

Blanes g GIRONA
Feiners (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.16 - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 12.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 22.13

Lloret g Estació de Renfe (Blanes)
TOTS ELS DIES: 6.40, 6.50 - 20.50 (cada 30 minuts)
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 6.55, 7.15 - 22.45 (cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 21.15 (cada 15 minuts) / Festius: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.45 (cada 15 minuts) / Festius: 7.00 a 21.40 (cada 20 minuts)
Lloret (Estació de bus) g

Barcelona

6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
Barcelona g

Lloret (Estació de bus)

8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
Blanes (Estació de bus) g Barcelona (Estació del nord)
Feiners: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / Festius: 9.30
Barcelona (Estació del nord) g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / Festius: 11.00 - 17.30 - 19.00
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 -7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.40 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTEs: 13.15 - 19.00
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.00 - 17.15 - 18.15 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 9.30 - 12.00 - 15.00 - 18.00 / Diumenges i festius: 8.30 - 15.00 - 19.15
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 12.15 - 13.15 - 14.15 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.30 - 11.00 - 13.15 - 16.45 - 19.45 / Diumenges i festius: 9.45 - 16.15 - 20.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Setembre / Octubre
• Dissabte, 13 guillem
• Diumenge, 14 grima / pujol / ramon
• Dilluns, 15 altimir
• Dimarts, 16 adell
• Dimecres, 17 adell
• Dijous, 18 pujol
• Divendres, 19 oms
• Dissabte, 20 bartrina
• Diumenge, 21 sureda-casamor
• Dilluns, 22 ramon
• Dimarts, 23 turon
• Dimecres, 24 morell
• Dijous, 25 guillem
• Divendres, 26 grima
• Dissabte, 27 altimir
• Diumenge, 28 adell
• Dilluns, 29 adell
• Dimarts, 30 pujol
• Dimecres, 1 oms
• Dijous, 2 bartrina
• Divendres, 3 sureda-casamor
• Dissabte, 4 ramon
• Diumenge, 5 turon
• Dilluns, 6 Morell
• Dimarts, 7 guillem
• Dimecres, 8 grima
• Dijous, 9 altimir
• Divendres, 10 adell
• Dissabte, 11 adell
• Diumenge, 12 pujol

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

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.

Setembre / Octubre
• Dissabte, 13 c. cabañas
• Diumenge, 14 e. tallada / mazó
• Dilluns, 15 m. cabañas
• Dimarts, 16 j. martínez
• Dimecres, 17 fàbregas
• Dijous, 18 e. tallada
• Divendres, 19 bastè
• Dissabte, 20 cànoves
• Diumenge, 21 m. tallada
• Dilluns, 22 borràs
• Dimarts, 23 lladó
• Dimecres, 24 i. espinet
• Dijous, 25 masete
• Divendres, 26 a. martínez
• Dissabte, 27 perpinyà
• Diumenge, 28 c. cabañas
• Dilluns, 29 mazó
• Dimarts, 30 m. cabañas
• Dimecres, 1 j. martínez
• Dijous, 2 fàbregas
• Divendres, 3 e. tallada
• Dissabte, 4 bastè
• Diumenge, 5 cànoves
• Dilluns, 6 M. TALLADA
• Dimarts, 7 borràs
• Dimecres, 8 lladó
• Dijous, 9 i. espinet
• Divendres, 10 masete
• Dissabte, 11 a. martínez
• Diumenge, 12 perpinyà

Adreces i telèfons
FARMÀCIA BASTÈ
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
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
DE 8.30 A 22.00 H

Vols anunciar-te a La Marina? Truca al 660 08 90 90
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ANUNCIS PER PARAULES

ES VEN POLSÒMETRE POLAR
RS300X, model professional per
a running; banda tèxtil de pit
codificada, no fa interferències
amb altres aparells, compatible
amb gairebé totes les
màquines del gimnàs; inclou
sensor per mesurar velocitat,
distància, calories consumides i
entrenador personal. 95€.
T. 660 08 90 90

REPAREM MÒBILS i tablets.
LCD, pantalles trencades,
connectors... T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

Informàtic titulat amb més
de 8 anys d’experiència en el
sector s’ofereix per a reparacions
a domicili, taller i empresa
propis, preus anticrisi facturats
per minut des de 4€/10 min.
També venda d’equips nous,
portàtils i servei a empreses.
T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

CURS DE BORSA
Sempre has tingut curiositat
per la borsa? Ara pot ser
l’oportunitat que esperaves.
Interpretació de gràfics,
senyals de compra i de venda.
Sistema propi. 21 h totalment
pràctiques.
Informa’t: 972 33 21 39.
Aquesta trucada pot ser la
millor inversió de la teva vida.

AUXILIAR DE GERIatria
titulada amb experiència
Acompanyament (visites al
metge, encàrrecs, passeigs,...),
cures, higiene diària, massatges,
acompanyament hospitalari,
reforç cognitiu. Especialitzada en
demències i Alzheimer.
T. 658 968 475

QUIROMASSATGISTA NÚRIA
LÓPEZ. Massatge circulatori
amb crioteràpia, d’esquena,
cames, reductor, reafirmant,
neurosedant... Reflexologia podal.
T. 653 849 317. Hores convingudes.
Av. dels Pavos, 35 baixos, Blanes.

Imaginació
al paper!
LA NOSTRA CUINA MEDITERRÀNIA
I L'ESSÈNCIA DE LA CUINA TRADICIONAL
El millor Sushi Bar de la Costa Brava, cada dia
Menú diari

9,50 €

Tel. reserves 972 375 987
Can Pansa, 2 (El Rieral) · Lloret de Mar · www.calendumar.com

L A T E VA I M P R E M TA
C. Anselm Clavé 74, BLANES · Tel. 972 33 02 98

ENTREVISTA A FERMÍ REIXACH (ACTOR)

“Vaig arribar a Nova York i vaig quedar tocat”
tacular. Tothom em deia que em
quedés, em donen premis per El
rey Lear, però me’n torno a Nova
York. Allà em parlen d’un professor que l’he de conèixer... Ens
coneixem i començo a fer classes
amb ell; vaig fer una cosa en una
cadira, res, sense text ni res. La
crítica que em va fer aquell senyor
em va deixar clavat, mai ningú a
la meva vida m’havia fet una radiografia semblant i em vaig sentir
atrapat.

Salvador Roca
Tinc 68 anys. Vaig néixer a Lloret
de Mar. Sóc actor i visc entre Lloret de Mar i Barcelona. Sóc viudo
i tinc un fill, en Jaume, i un nét
de 16 mesos. Sóc d’esquerres. A
casa érem dels pocs lloretencs que
no ens van batejar. Jo em dic Fermí pel capità republicà Fermín
Galán.
El teu contacte amb el món del
teatre comença de molt jovenet.
Sí. Va ser a través de la meva germana Neus. Feien els pastorets
de Folch i Torras i necessitaven
dimonis i ella em va dir si en volia fer. A mi em feia molta vergonya, però al final vaig dir que sí i
hi vaig anar. Tot va ser pintar-me
la cara i sortir a l’escenari i va ser
com una enrampada total. I em
vaig dir això és el que vull, el que
m’agrada. Ser jo però al mateix
temps representar a un altre. El
fet de trepitjar l’escenari va ser
una revelació. En aquell moment
vaig saber que el que volia era fer
allò. Jo llavors tenia 14 anys. Albert Camús diu que la vida és un
absurd i l’única persona capaç de
viure aquesta absurditat és l’actor.
Vas marxar de Lloret per ampliar coneixements.
Sí. Decideixo anar-me’n a Barcelona i vaig a diverses escoles fins
que vaig a parar al centre Estudis
Nous de Teatre, on hi havia com
a professors Albert Boadella i Pep
Muntanyès. I coincideixo amb
una sèrie de gent com en Lluís
Pascual, Joan Font, Anna Lizaran
i Imma Colomer. I allí hi assajaven Els Joglars i en Pep Muntanyès portava el grup d’Estudis
Teatrals d’Horta. També hi havia,
com a professors, la Maria Aurèlia Capmany, en Vidal Alcover, en
Fabià Puigserver, l’Albert Vidal...
És clar, jo venia de fer pastorets
i Sagarra. Trobar-me allà va ser
com una cosa extraordinària.
Allà fèiem tombarelles, perquè
l’expressió corporal era molt im-

Fermí Reixach en una imatge d’aquest estiu. Foto Òscar Rodbag

portant, era l’època Grotowski.
Allò va ser tota una descoberta,
un gir radical.
L’any 1972 neix Comediants i tu
n’ets membre fundador.
Exacte. Comediants neix a Horta
amb en Joan Font, l’Imma Colomer, jo i l’Anna Lizaran, que no
era a Horta però la vam posar a
dintre l’olla. Aquest, diguem-ne,
va ser el nucli de Comediants.
Al cap de quatre anys (1976) es
crea el Teatre Lliure.
Es crea el Teatre Lliure i jo en
sóc membre fundador. En Fabià
Puigserver, era la persona que jo
coneixia més, perquè a Serrallon-

ga va fer part del vestuari. Amb
els Comediants ens ajudava, ens
feia la roba. En Fabià és únic, és
la persona de teatre més increïble
que he vist. No m’agrada utilitzar
la paraula geni, però per a mi era
un home que ho tenia tot. Ell em
va dirigir en la Mahagonny, on
feia de protagonista, i a Titus Andrònic. Va ser una meravella assajar amb aquell home, encara veig
els ulls i la cara d’en Fabià que era
increïble. Sempre el tindré present. Era un home total, era un
home de teatre.
Després de quatre anys al Teatre
Lliure, la teva carrera pren un
rumb radical.

Sí. Em concedeixen una beca de
la Fundación March i me’n vaig
a Nova York. Vaig arribar a Nova
York i vaig quedar tocat, saps
allò que et traspassa. Va ser total!
Nova York és el lloc de la meva
vida on he estat més feliç. Allà
vaig conèixer una princesa mexicana, Leda Arias, que era escultora. Ens vam casar i vam tenir un
fill, en Jaume. Després d’una etapa a Nova York em truca Miguel
Narros per fer El rey Lear. Jo no
havia fet mai teatre en castellà i
em vaig dir: “saps què? Voy pa’llá”.
Miguel Narros és un altre director
de referència amb qui em vaig entendre molt bé i vam fer un El rey
Lear molt especial, molt espec-

Qui era aquell professor?
Era l’Ernie Martin. Vaig continuar
fent classes amb ell i, és clar, pensava, tots aquests coneixements els
has de portar a un espectacle. Li
vaig parlar d’una neura meva sobre un text de Nikolái Gógol, Diari
d’un boig. Ell diu que no coneix el
text i que li deixi llegir. El llegeix i
em diu que sí, que li agrada. “Ara
deixa’m veure que fas amb això.”
Jo tenia uns texts memoritzats en
anglès, li passo i em diu (amb una
veu aspra i contundent) “I like it,
but you are acting, you are acting!”
Si vols fer això amb mi ha de ser
segons la filosofia del que jo crec
que és actuar. I jo vaig dir “per
això sóc aquí.” Quan vaig conèixer
l’Ernie vaig entendre que el primer
per a un actor és l’emoció, l’emoció per damunt del text. Vaig fer el
Diari d’un boig en català i el vam
estrenar aquí.
I a partir d’aquí moltes coses:
una trentena de produccions teatrals, una vintena de pel·lícules...
Sí. He treballat molt, últimament
l’audiovisual, que també m’agrada
molt, La Riera, vaig fer el paper de
Macià, que em va agradar molt, i
darrerament El cafè de la Marina.
I els projectes immediats?
Me’n vaig a fer un musical que encara no me’n sé avenir, Sister art.
L’estrenarem a l’octubre al Tívoli.
Una experiència nova, molt terapèutica, molt festiva, que us farà
sortir del teatre cantant i ballant,
que ja ens convé. yy

