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Camp de regates de la Tordera

Foto Yoyo

Blanes i Lloret defensen
el 9-N
A la sala de plens i al carrer

Mundial de Raceboard a Blanes
Ivan Pastor es proclama campió del món de Raceboard en
categoria masculina i Vita Matise en categoria femenina després d’una setmana de competició i un total de 14 regates.

Més de cent regatistes de quatre continents i 16 països han
estat presents en el Campionat que s’ha disputat en aigües de
Blanes del 22 al 27 de setembre.

Final de la lliga catalana a Sa Caleta. Foto M. A. Comas

La prova, organitzada pel CV Blanes, ha tingut el camp de
regates a la zona de la Tordera.
Més informació p. 21

Camí de ronda. Foto M. A. Comas

Lliga Catalana de llaguts

Marxa “Platges, les de Lloret”

Lloret ha acollit la darrera prova del campionat 2014. El Club Rem Santa Cristina en sènior masculí i els Pescadors en cadet femení, s’han proclamat campions de la dotzena edició.
L’entrada de joves regatistes assegura el futur d’aquest esport a Lloret de Mar.
Més informació p. 22

Des de Cala Canyelles fins a Cala Santa Cristina, aproximadament 11 Km. gairebé sempre
arran de mar, el camí de ronda ens permet descobrir unes vistes inoblidables des dels penya-segats del recorregut. Amb aquesta marxa, el Xino Xano obre la temporada d’activitats.
Més informació p. 22
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L’Editorial
Com ha anat la temporada?
Cada any, a la tardor, és habitual sentir aquesta pregunta. Òbviament
la pregunta es refereix al resultat econòmic de l’activitat del preguntat.
No s’espera pas una resposta sobre si el jovent foraster ha fet més o
menys escàndols a les nits, ni si ha millorat el nivell socioeconòmic
del turisme.
No, la pregunta acostuma a interessar-se pel resultat en euros.
Aquest és un mal enfocament. Si l’atenció la centrem exclusivament
en el seu aspecte econòmic, és molt probable que iniciem el camí de la
seva autodestrucció.
Al començament de l’era industrial tot el focus estava centrat en la
producció, la quantitat. Passats els anys hem après que no podem
considerar les fàbriques com a innocents. Ara sabem que és molt mal
camí permetre activitat industrial que contamini els rius, empudegui
l’aire i malmeni l’entorn. Hem après que els beneficis obtinguts així es
perdran pel cost de reparar els danys causats.
Ha arribat l’hora d’adonar-se que el turisme no és una activitat innòcua.
El turisme sense control també pot contaminar i malmenar l’entorn.
De fet ja ho ha fet. El desori de jovent, alcohol i soroll nocturn ha
contaminat el suficient com perquè turisme de millor poder adquisitiu
hagi buscat altres destins més respectuosos.
L’argument del guany no ens pot tapar els ulls sobre els danys que
està causant al futur de la mateixa activitat, com la sobreexplotació
pesquera espatlla el futur de la mateixa pesca.
És hora d’obrir els ulls i no permetre que una mena de turisme poc
respectuós segueixi foragitant el millor turisme. yy

“La sang no es fabrica”
tenir en compte que cada dia es laboració de les entitats locals,
necessiten 1.000 donacions arreu diversos actes d’animació per fer
Blanes ha acollit aquest mes de de Catalunya per atendre neces- de la jornada solidària també un
setembre la 4a Marató de dona- sitats dels malalts i altres serveis dia lúdic i festiu.
ció de sang. L’objectiu, augmentar sanitaris. La sang no es pot fabri- L’objectiu dels organitzadors,
“captar nous doles reserves del Banc de Sang. A car, només es pot
«A Blanes hi va haver
nants” i recordar
principis de setembre, a comar- aconseguir del cos
363 oferiments i 337
que “amb una veques de Girona hi havia reserves humà.
extraccions»
gada no n’hi ha
per a vuit dies, quan el més habi- A la marató de
tual és tenir-ne per a una vinte- Blanes, dels 363 oferiments que prou”. Pot donar sang pràctina, tal com explicava Enric For- hi va haver durant tota la jorna- cament tothom. S’ha de tenir
nell, promotor del Banc de Sang da, 337 van poder donar sang. A més de 18 anys i pesar 50 quidel Trueta de Girona. Tot i les la darrera donació, l’any 2012, hi lograms. En cas de ser dona, no
estar embarassada. No cal anarcampanyes extraordinàries fetes va haver 347 donacions.
La diferència entre hi en dejú. Abans de fer l’extracal llarg de l’estiu,
aquest 2014, al «A Catalunya, cada dia es una marató, i una ció s’ha d’omplir un qüestionaconjunt de les co- necessiten 1.000 bosses» donació ordinària ri i passar un control mèdic per
és que a la marató assegurar que amb l’extracció no
marques de Girona s’han recollit un miler de bos- es pot donar sang durant més ho- es posa en perill ni al donant ni
ses menys que ara fa un any. Cal res, i que s’organitzen, amb la col· al futur receptor. yy
blanes
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Les extraccions es van fer a la Biblioteca Comarcal. Foto Yoyo
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Blanes suma esforços per lluitar contra la
violència masclista
psicològica i física. També hi anuncis casolans que acostuva haver trucades relacionades men a oferir els serveis de canL’Ajuntament i les tres entitats amb la violència econòmica i la gurs i professors particulars.
que apleguen comerços i esta- violència sexual. En un 22% de D’aquesta manera, els cartells
bliments d’allotjament i restau- les ocasions, les trucades les va de difusió del servei a través
ració de la vila s’han compro- realitzar un familiar o una per- del telèfon 900 900 120 també tenen a la seva part baixa
mès a difondre el telèfon 900 sona propera.
diversos segments
900 120 de l’Institut Català de L’acte de signatu«L’any passat
que es poden retales Dones per atendre situaci- ra el van formaes van rebre un total
llar fàcilment perons de violència masclista. Es litzar l’alcalde de
tracta de l’Associació de Boti- Blanes, Josep Ma- de 9.050 trucades» què qui pugui estar
guers de Blanes Centre, l’Asso- rigó; el president de l’Associ- interessat en tenir el telèfon
ciació de Comerciants Tot Bla- ació de Botiguers de Blanes escrit se’l pugui endur.
nes i l’Associació d’Hostaleria Centre, Lluís Pascual; el presi- Des de fa molts anys, Blanes
dent de l’Associació de Comer- està compromesa en la lluita
de Blanes.
El telèfon 900 900 120 va aten- ciants Tot Blanes, Xavier Reña- contra aquesta xacra social que
dre l’any passat un total de ga, i el president de l’Associació continua afectant víctimes de
9.050 trucades. L’atenció és d’Hostaleria de Blanes, Enric tots els gèneres, edats i condicions socioeconòmiques arreu
Portas.
gratuïta i confi«El 900 900 120 funciona
Durant l’acte de de Catalunya i l’Estat espanyol.
dencial, s’ofereix
les 24 hores del dia i atén signatura, l’al- El juny del 2010 es va aprovar
cada dia de l’any
en 124 llengües »
calde va lliurar el Protocol d’Actuació en Cadurant les 24 hores del dia, i facilita la comu- als representants de les tres sos de Violència Masclista arnicació en un total de 124 llen- entitats blanenques el materi- ran que sis anys abans la Plataal de campanya, format pels forma de Dones, amb el suport
gües.
Durant l’any 2013, les trucades cartells i adhesius. La peculi- de l’Ajuntament de Blanes, va
que es van rebre van ser bàsi- aritat dels cartells és que se- engegar la realització d’aquest
cament per casos de violència gueix el format que tenen els document. yy
blanes

El 900 900 120 als establiments de Blanes. Foto Yoyo

Fotorejoveniment,
fotodepilació, remodelació
de la pell fraccional
Quadre mèdic

· Traumatologia
· Ginecologia
·
· M. familiar i comunitària
· Infermeria
· Pediatria
· Cardiologia
· Urologia
· Cirurgia general
· Neurologia
· Pneumologia
· Otorinolaringologia
· Medicina interna
· Fisioteràpia i rehabilitació
· Dermatologia
· Cirurgia vascular
·
· Podologia
· Psicologia
· Al·lergologia (Nou Servei)

·
·
·
·
·
·
· Anàlisis clíniques
· ECG
· Espirometria
· Audiometria
· Holter ECG dinàmic
· Holter de pressió art. (mapa)

Angioma senzilla taca de vi
Ангиома простая винное пятно

Lesions pigmentades
Пигментные пятна

ABANS / ДО ЛЕЧЕНИЯ

ABANS / ДО ЛЕЧЕНИЯ

DESPRÉS DE 2 SESSIONS / ПОСЛЕ
ПЯТИ СЕССИЙ ЛЕЧЕНИЯ

Фотоомоложение, фотоэпиляция,
фракционное
ремоделирование
кожи

Proves
complementàries

DESPRÉS / ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Quadre mèdic
amb més de 20 especialistes,
aparells d’última tecnologia
per fer una àmplia
gamma de proves
diagnòstiques
i complementàries

Rejoveniment de la pell,
tractament de cicatrius
d’acnè, cicatrius quirúrgiques,
taques de l’edat, lesions
vasculars, discromia,
correcció d’estries i de les
arrugues periorbitals
Омоложение кожи,
лечение шрамов угревой
сыпи, хирургических
шрамов, пигментных
пятен, сосудистых
Поражений, дисхромии,
Коррекция
растяжек (стрий) и
периорбитальных морщин

Av. Vila de Blanes, 136 (Fenals), al costat del Caprabo · LLORET DE MAR
www.policliniclloret.com · info@policliniclloret.com · T. 972 367 994
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Canvis urbanístics al
passeig Verdaguer i
Rambla Barnés
L’objectiu és acabar l’obra abans prudent i precipitat”. Bernat ha
de la propera Setmana Santa. La mostrat la seva satisfacció “perEl projecte costarà 1.157.000 eu- subvenció obliga a presentar els què aquest vial es pugui arreros. S’ha aconseguit una subven- treballs com a molt tard l’octubre glar. Ara les idees estan molt
ció de 500.000 euros de la Di- de l’any vinent, però, l’Ajunta- més clares”.
recció General de Turisme de la ment vol evitar molèsties durant Per Enric Martínez del PPC,
Generalitat.
la
temporada
“difícilment es
«Turisme concedeix una pot parlar d’un
En el ple ordinari de setembre es d’estiu, segons
va aprovar una modificació de explica el regi- subvenció de 500.000 euros projecte que enper a la millora del vial
crèdit per poder tirar l’obra en- dor de Turisme,
cara no hi és”.
davant. També s’ha fet una re- Jordi Orobitg.
Abans de portar
paral·lel al passeig»
unió amb els veïns per explicar Es va demanar
a Ple el projecla idea i recollir propostes i sug- una pròrroga d’un any per fer les te per a ser aprovat, es negociageriments. Els carrers afectats obres en dues fases. Ara, el que rà amb partits polítics i veïns per
per les obres són: Rambla Ro- hi ha sobre la taula es contrac- evitar possibles al·legacions que
mà Barnés, Prat «Els carrers afectats són: tar dues empre- allarguin els terminis.
de la Riba, plases per dividir el La modificació de crèdit que
Rambla Romà Barnés,
ça Espanya, plavial en dues parts permetrà fer l’obra i altres proPrat de la Riba, plaça
ça de la Torre
Espanya, plaça de la Torre i que cada em- jectes es va aprovar amb els vots
i passeig Jacint
presa en faci una. de CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA.
i passeig Jacint Verdaguer
Verdaguer inteSegons Orobitg, El Millor, el PPC i el regidor no
interior»
rior.
“aquests treballs adscrit hi van votar en contra.
Segons l’alcalde Romà Codina, no afecten un futur aparcament La modificació de crèdit, que
cal remodelar aquest vial perquè soterrani, un aparcament que globalment s’eleva a 1.453.000
ofereix una imatge “tercermun- només es podrà fer quan Costes euros, també inclou una partidista”. Segons Codina, “la vore- de Madrid abaixi el cànon que da per resoldre una altra prora és molt estreta i quan es tro- ens vol cobrar”.
blemàtica a nivell de circulació.
ben dos vianants de cara, un ha ICV-EUiA ha preguntat diver- S’expropiarà una finca per pode baixar. Això no ens ho podem ses vegades als tècnics munici- der fer més ampla la vorera de
permetre”. L’alcalde també desta- pals si la remodelació hipoteca la carretera de Blanes, avinguda
ca que, “és un carrer molt llarg un futur aparcament al passeig, de Vidreres, “un punt amb molt
i les obres afectaran molta gent, i els hi han dit
de trànsit i molt
«CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA
per això cal parlar-ho bé abans que no, segons
poc espai per als
aproven la modificació de
de començar per reduir tant com apunta el seu
vianants”, segons
crèdit que farà possible
sigui possible molèsties, que se- portaveu, Frandestaca l’alcalde
l’obra»
gur que n’hi haurà”.
cisco
Rodríi la resta de regiSegons Marc Fuertes del Millor, guez. Per aquesta raó han donat dors del consistori.
“aquest vial s’ha de remodelar el seu vist i plau a la modifica- Una altra partida servirà per a
però ara es farà un pedaç”. Se- ció de crèdit que permetrà fer millorar l’enllumenat fomentant
gons Fuertes, “si el projecte ti- l’obra.
l’estalvi energètic, una polítira endavant, es pot complicar la Joan Bernat del PSC ha recor- ca que ha defensat en més d’una
possibilitat de fer un aparcament dat que al juliol no es va voler ocasió el portaveu del PSC Joan
soterrani al passeig Verdaguer”.
tractar el tema perquè “era im- Bernat. yy
lloret DE MAR

Doctor Agustí Cabañas i Llobet. Foto M. A. Comas

L’Ajuntament de Lloret ha aprovat per unanimitat demanar que
el CAP passi a denominar-se Doctor Agustí Cabañas. La moció
va sorgir del PPC i va rebre el suport dels 21 regidors del consistori. La nova denominació l’ha d’aprovar Salut de la Generalitat. yy

Fira del Dibuix i la Fotografia

Una de les parades del DIF. Foto M. A. Comas

La Fira ha arribat a la trentena edició. Enguany, amb motiu
d’aquest aniversari, el cartell que anunciava l’acte era una reproducció del cartell que es va editar el 1984, amb motiu de la primera edició del DIF. yy

Tricentenari

Plafons del Tricentenari al passeig Verdaguer. Foto M. A. Comas

Durant el mes de setembre s’han pogut visitar al passeig Verdaguer una sèrie de plafons sobre els fets més destacats que han
transcorregut entre el 1714 i el 2014. També es podia comprovar
l’evolució de la vila lloretenca. yy
Un dels objectius del projecte serà ampliar les voreres. Foto M. A. Comas
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Impulsen la gestió del sector pesquer a
Blanes, Palamós i Sant Carles
blanes
El Govern signa acords amb els
pescadors de Palamós, Blanes i
Sant Carles per impulsar la gestió del sector. L’objectiu és dotar aquestes tres confraries de
pescadors d’un instrument que
aporti valor i millori la competitivitat de l’activitat pesquera.
Aquests contractes s’emmarquen en el Pla de competitivitat
del sector pesquer endegat pel
departament d’Agricultura, com
a instrument de suport a la pesca per donar compliment a les
polítiques de qualitat, sostenibilitat ecològica i responsabilitat ambiental.
Els contractes han estat signats
pel president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, el director
general de Pesca i Afers Marítims, Jordi Ciuraneta, i el president de la Federació Nacional
Catalana de Confraries de Pescadors i patró Major de la Con-

fraria de Blanes, Eusebi Esgleas.
L’acord signat tindrà una vigència de dos anys durant els quals
s’han de desenvolupar diversos
objectius:
-Millora de l’eficiència de la gestió de les llotges amb la racionalització de la gestió de la despesa i dels processos de treball,
i la incorporació de mesures de
transparència en la gestió que
hauran d’executar les tres confraries de pescadors.
-Optimització de l’espai de terra i l’espai d’aigua ocupat per la
flota pesquera, implementació
de bones pràctiques en relació
amb l’ús dels espais portuaris i
el procés de desenvolupament
de l’activitat pesquera.
-Suport a les tres confraries de
pescadors amb el control de la
traçabilitat del peix amb el reforç dels serveis d’inspecció,
amb periodicitat setmanal.
-Finançament del protocol a càrrec de l’empresa pública Ports

de la Generalitat, a determinar en funció dels objectius i
dels indicadors establerts per a
cadascuna de les confraries de
pescadors signants de l’acord.
-Les principals actuacions a
desenvolupar per Ports de la
Generalitat i el departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
són les següents:
-Elaboració i execució del Programa de millora de la competitivitat del sector pesquer per
a cada confraria de pescadors
signants de l’acord.
-Creació d’una comissió de seguiment i control del compliment dels compromisos adquirits per les parts dins del Pla de
millora.
-Realització d’un programa formatiu a través de cursos i jornades tècniques amb l’objecte
de millorar i ampliar la capacitació empresarial del sector
pesquer. yy

Subasta a la llotja de Blanes. Foto Yoyo
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VII Fira d’Entitats marcada per la pluja

Bals i tallers al passeig de Mar. Foto Yoyo

blanes
El dia 27 de setembre només calia
fer un tomb pel passeig marítim per
comprovar la força que tenen les entitats culturals, esportives, veïnals,
socials... de la vila de Blanes. Amb
la il·lusió del primer dia, els voluntaris que cada curs o temporada esmercen hores i hores per tirar endavant el projecte, explicaven als
visitants quins són els seus objectius
i els convidaven a afegir-se a la causa, o com a mínim a col·laborar. Els
temps són difícils, els recursos eco-

nòmics més que escassos, i les ajudes dinamitzat la jornada de dissabte
mínimes o nul·les. Les condicions amb un grapat de propostes en set
meteorològiques
localitzacions didel diumenge 28
ferents. Al recinte
«Hi han participat 57
ho van aigualir tot associacions, tres més que firal, davant dels
i van obligar a acaestands, hi havia
l’any 2012»
bar abans d’hora.
tallers de diversos
En aquesta setena edició d’una fi- àmbits (manualitats, balls, teràpira que s’organitza cada dos anys, es, etc.), competicions i altres enhi han participat 57 entitats, tres treteniments aptes per a totes les
més que l’any 2012. La Fira es edats.
va organitzar per primer cop el A un extrem del recinte firal –a
2005. Al llarg del cap de setma- tocar de la Plaça Catalunya– s’hi
na han mostrat al públic quin és podia trobar un escenari on hi hael seu dia a dia, però també han via actuacions i exhibicions, men-

tre que a l’altre costat –a tocar del al passeig de Dintre es van jugar
Carrer Ample– s’instal·là una pis- partides de bitlles catalanes.
ta esportiva. Per últim, a la platja Per a l’organització de la mostra
del costat del passeig es van pro- l’Ajuntament ha destinat un presgramar activitats com ara batejos supost de 12.000 €, inferior al que
subaquàtics o un taller de pilates.
hi va haver el 2012, quan va ser de
Pel que fa als altres tres espais ha- 14.400 €. Enguany ha estat la sebilitats, un d’ells
gona edició conva ser la Sala dels
secutiva en què les
«La pluja va obligar
Terrassans, que
entitats particia acabar abans d’hora»
allotjà xerrades,
pants han fet una
tallers i la projecció d’un audiovi- aportació econòmica pagant-se la
sual. També va obrir les portes el connexió elèctrica del seu estand,
Teatre, on hi havia diverses actu- així com la part proporcional del
acions programades i, finalment, cost de la xocolatada infantil. yy

LA MARINA 7

octubre DE 2014

Blanes, capital de la literatura catalana
la 51a edició, s’ha anunciat la presentació d’un llibre que recollirà la
Montserrat Roig, Carme Riera, història dels Premis Recvll, un treMaria Mercè Roca, Rafael Nadal, ball de Mònica Rabassa i Aitor RoMàrius Sampere o Gemma Lie- ger, amb pròleg a càrrec de la direcnas… Aquesta és només una petita tora de la Institució de les Lletres
mostra del ventall
Catalanes, Laura
«Actualment
d’escriptors conBorràs.
es convoquen els premis
sagrats que han
A l’acte de cloende narració, poesia, teatre,
guanyat un dels
da de la celebració,
Premis Recvll, la retrat literari, periodisme després dels parlai conte infantil»
majoria en els iniments del president
cis de la seva carrera literària.
del jurat, Vicenç Llorca i les autoriEl Premis van sorgir en plena dic- tats locals i comarcals, va prendre
tadura per defensar la llengua ca- la paraula Enric Larreula i Vidal,
talana i promoure la creació artís- guardonat amb el Premi de Narratica. A la primera edició, només es ció Francesc Puig i Llensa l’any 1969
va convocar el premi de narració. amb l’obra El petó. Larreula va ser
Amb el pas dels anys, la cartelle- guardonat dos anys després que va
ra de gèneres ha crescut de mane- haver de deixar de cantar a causa
ra notable: narració, poesia, teatre, d’una faringitis crònica. Al llarg de
retrat literari, periodisme, i des de la seva breu trajectòria va comparl’any passat, conte infantil.
tir escenaris amb Pi de la Serra, RaiEl Teatre municipal ha acollit l’ac- mon i Serrat, entre d’altres.
te de cloenda de la commemoració Mireia Vidal-Conte, guanyadora
dels 50 anys dels
del Premi de Po«El proper mes de març
Premis. Ha estat
esia Benet Ribas
es publicarà un llibre
més d’un any d’acl’any 2005 amb
sobre la història
tivitats amb dos
l’obra Gestual, i la
dels premis»
concerts i diverses
també
poetessa
xerrades d’ex guanyadors. Pel pro- Odile Arquer, van llegar diversos
per mes de març, coincidint amb textos guardonats al llarg de la hisl’acte de lliurament dels premis de tòria dels premis.
blanes

Intervenció d’ Enric Larreula , premi de narració 1969. Foto Yoyo

L’acte va continuar amb l’actuació de la formació vocal blanenca
Cor de Cambra Sota Palau, que va
interpretar una selecció de temes
populars catalans. Especialment

emotiva va ser la interpretació del
Cant dels Segadors, un clàssic al final de molts dels actes de lliurament de premis.
Aquest mes de setembre ja s’han fet

públiques les bases de convocatòria de la nova edició, la número 51,
que inclou novetats en el Premi de
Conte Infantil Joan Petit, incorporat en la passada edició del 2014. yy
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Art a benefici de la Fundació Carreras
cada de la Fundació per si podia dibuix a l’escola Joaquim Ruyra”.
augmentar l’aportació de la quo- Des dels 15 anys pateix una malalL’artista blanenc Joan Gaitán ha ta de soci. Ell va proposar una al- tia neuromuscular. Els seus problemes físics es
programat pel dissabte 11 d’octu- ternativa, “estic
«Gaitán prepara
van agreujar quan
bre al Centre Catòlic un acte ar- treballant per fer
una exposició retrospectiva
el 2001 va caure
tístic i solidari. L’objectiu, recollir una gran exposii d’obra nova pel 2016»
baixant d’una teufons per a la Fundació Josep Car- ció retrospectiva
reras, i més concretament per al i d’obra nova pel 2016 que seria a lada –en aquell moment feia d’ennou laboratori que l’Institut de Re- benefici de la Fundació. De mo- carregat d’obres– i fins el 2012 va
cerca contra la Leucèmia ha obert ment, però, el que faré serà una ex- haver de passar pel quiròfan 12 veal campus clínic de la Universitat posició d’obres meves al Centre i gades. Des del gener del 2012, ell
de Barcelona aquest mateix estiu. posaré a la venda un centenar de i la seva cadira de rodes treballen
En aquest laboratori de 250 m2, hi litografies de 15 quadres diferents. “per fer vida normal”.
treballen sis grups
El preu de cada li- Ha exposat i té obres a nombroses
«El dissabte 11 al Centre
d’investigació. El
tografia serà de 20 ciutats: Blanes, Girona, Barcelona,
es podrà col·laborar
cost del projeceuros. El 50% dels Bilbao, València, Roma...
te ha estat de 2,5 amb la Fundació Carreras» diners recollits els Es defineix com a pintor “realista-impressionista”. El seu pintor
MEUR que ha aportat la Fundació donaré a la Fundació Carreras.”
Carreras.
L’acte servirà per explicar la trajec- de referència és Sorolla. És un blaJoan Gaitán coneix de molt a prop tòria artística de Gaitán i els objec- nenc del món nascut al carrer Girla leucèmia. La seva mare va pa- tius de la Fundació, “els assistents bau i, com passa amb molts artistir aquesta malaltia. Des del 1992 que ho desitgin es podran fer so- tes, creu que “em fan més cas a fora
que al meu poble”. També es mosés soci de la Fundació i donant de cis”.
medul·la. Actualment continua Gaitán és un pintor i escultor au- tra crític amb moltes galeries d’art,
com a soci però ja no pot ser do- todidacte que de ben petit ja es va “si no ets conegut no et deixen exnant perquè ha superat els 55 anys. decantar cap al món artístic, “als posar, però, si no exposes, com
Fa unes setmanes va rebre una tru- 10 anys vaig guanyar un premi de pots ser conegut?”. yy
blanes

XIX Concurs de
pintura ràpida

Litografia d’un dels quadres de Joan Gaitán

Mocadors per lluitar
contra el càncer
lloret DE MAR
L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants fa anys que editen un
mocador commemoratiu per la
Festa Major de Santa Cristina
amb l’objectiu de fer-la més lluïda i participativa. Enguany els
mocadors, que es podien trobar a

les botigues de Lloret, per primera vegada no han estat gratuïts i es
podien bescanviar per un donatiu solidari.
Els diners recaptats es destinaran al programa de l’Associació Catalunya contra el Càncer,
“Molt per viure” que treballa
amb dones i homes que tenen

Eulàlia Pallarés, guanyadora del concurs 2014. Foto M. A. Comas

lloret DE MAR
El Club Marina Casinet ha organitzat, un any més, el concurs de pintura ràpida.
El 1r premi, dotat amb 1.200 euros, ha estat per a Eulàlia Pallarés
Ros. El 2n, amb un premi en metàl·lic de 1.000 euros, ha estat per a
Ramon Pujolà Font. El 3r, amb 600
euros de premi, ha estat per a Josep Plaja López. També hi havia un
premi de 600 euros per a la millor
obra sobre natura. El guanyador ha
estat Joan Pons Duran. Aquest premi està patrocinat per la regidoria
de Medi Ambient de l’Ajuntament

de Lloret de Mar. El concurs també compta amb el suport de la Diputació de Girona.
El jurat d’aquesta edició ha estat
format per Toti Fàbregas Durall,
artista pintora, que actuà de presidenta; Jordi Torrent Colomer, pintor guanyador l’any anterior; Maria
Assumpció Comas Moré, artista
pintora; Josep Maria Barba, artista pintor, i Lluís Ferrés Planella, galerista.
Jordi Soliguer Mas va actuar com a
secretari sense vot. Les obres participants s’han pogut veure fins el
27 de setembre a la Casa de la Cultura. yy

Acte de lliurament dels diners recollits. Foto M. A. Comas

càncer de mama.
Els diners recollits han estat un
total de 4.575,67 euros.
Representants de l’Ajuntament
(Romà Codina i Jordi Orobitg) i
els comerciants (Francesc Alsina)
han lliurat els diners als responsables de l’associació (Cristina Pané
i Cristina Cabañas). yy
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12es Jornades de “La cuina del peix de l’art”
lloret DE MAR
Tradicionalment la platja de Canyelles havia estat una de les platges on es realitzava la tirada a
l’art, un antiga tècnica de pesca
d’arrossegament, on es llençava
una xarxa al mar que després es
tirava des de la platja i on podia
participar tothom que ho volgués
i a canvi rebien part de la pesca o
uns quants diners. Una pesca que
dos cops a l’any, febrer i desembre,
recorda el Xino Xano a la platja
central. Amb la pesca de l’art com
a base, els restaurants de Lloret
des de fa dotze anys organitzen
unes jornades gastronòmiques
per demostrar l’alt nivell culinari
de la vila i allargar la temporada.
Aquest 2014, les jornades se celebren durant tot el mes d’octubre a 22 establiments de la vila
organitzades pel Gremi d’HosteAutoritats i cuiners després de presentar les jornades. Foto M. A. Comas
leria, l’Associació de Bars i Restaurants i Lloret Turisme.
entrada amb consumició pel Ca- reivindicat el paper de la cuina
El preu dels mesino Costa Bra- lloretenca, “volem que ens cone«Hi participen 22
nús oscil·la dels
va i dues ho- guin per la qualitat de la nostra
establiments amb menús
25 als 58 euros.
res d’aparcament gastronomia”.
de 25 a 58 euros»
Els participants
gratuït.
Enric Dotras, president de l’Asrebran una entrada per anar als Cvetonir Cecov, president del sociació d’Hosteleria, ha destaJardins de Santa Clotilde, una Gremi de Bars i Restaurants, ha cat l’esforç de molta gent per ti-

re un bon estiu, Dotras, recorda
que Lloret acull el 12% del turisme català i el 40% de la Costa Brava.
Per Jordi Orobitg, regidor de turisme, tot i que la temporada ha
estat “irregular”, Lloret és la tercera població catalana en ingressos per la taxa turística, cada cop
més a prop de Salou.
Segons Orobitg, després de tres
anys de molta feina tant del sector públic com privat, cal mirar
el futur amb optimisme, “diversos grups municipals de Barcelona s’han posat en contacte amb
els seus grups a Lloret per demanar informació sobre les ordenances de civisme i com controlem els apartaments turístics.
Som un referent”.
De cara al mes vinent, o com a
molt tard, el mes de desembre,
“es presentaran les conclusions
i els objectius del programa Lloret Renovació de Destinació, que
rar aquesta proposta endavant i s’ha estat treballant entre totes
ha recordat que
les parts implica«Barcelona demana
a Lloret hi convides aquests darinformació a Lloret sobre
uen tots els morers mesos”.
l’ordenança de civisme»
dels de turisme:
Lloret celebra a
esportiu, familiar, de congres- l’octubre les jornades del peix i el
sos, sol i platja... Tot i no viu- marisc; i el maig, les de l’arròs. yy
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Creix la venda de vehicles
de segona mà
blanes

Treballs per reconvertir l’antic dipòsit de vehicles en una plaça. Foto Yoyo

L’antic dipòsit de vehicles situat a la zona poliesportiva es convertirà en una plaça. Aquest setembre han començar les obres
amb la retirada del mur que separava el vial del pavelló. El projecte de millora de tot aquest entorn costarà 352.000 euros. yy

En el decurs del primer semestre
de 2014 a les comarques de Girona s’han venut més de 15.000 vehicles de segona mà, fet que representa un increment de l’1,2%.
Aquestes xifres s’han donat a
conèixer a Blanes coincidint amb
la 2a Fira del Vehicle d’Ocasió.
Segons explica Josep Juanola, un
dels organitzadors de la fira, “cada cop hi ha més gent que opta
per vehicles de Km 0 o seminous
perquè els seus preus són molt
atractius”.

Els organitzadors de la fira de
Blanes es mostren “satisfets” amb
els resultats. Enguany, els visitants han pogut veure 160 vehicles de catorze marques diferents.
El seu preu mitjà era d’uns 15.000
euros. Se n’han venut 55, el que
suposa un 32’5% del total.
La fira va ocupar un espai de
14.000 metres quadrats, al costat
de l’antic pavelló municipal d’esports dels Pins.
Organitzada per l’Ajuntament de
Blanes, la fira ha comptat amb la
implicació de 10 empreses expositores de la vila i d’altres poblaci-

ons de la rodalia: Autobrava, Covesa, Garatge Andreu, Renault,
Bravauto, Maresmovil, Missé Blanes, Blanes Móvil, Garatge Plana
i Angel Blanch.
Com ja va passar l’any passat, el
recinte firal tenia un espai reservat als més petits amb inflables
amb l’objectiu de fer més agradable la visita.
A diferència de l’any passat, que
es va comptar amb la presència del conseller Felip Puig, en
aquesta edició no hi va haver acte inaugural el divendres a la tarda. yy

Retiren els dipòsits de la
Tordera

Inici dels treballs. Foto Yoyo

Amb uns anys de retard, l’ACA ha començat les obres de retirada dels antics pous de captació de la dessalinitzadora. El que
inicialment era una infraestructura submergida, fa molts anys
que va quedar al descobert i fora de servei. Alguns, a l’interior
dels càmpings. yy

Reforcen l’estructura de la
riera

2a Fira del Vehicle d’Ocasió. Foto Yoyo

CiU de Lloret decideix el
candidat a l’alcaldia
lloret DE MAR

Treballs previs. Foto Aj. Blanes

Els treballs acabaran de garantir l’estabilitat d’aquest tram de
via urbana que des de fa tres anys està tancada al trànsit. L’any
2011 l’Ajuntament ja va haver d’actuar d’urgència per garantir
la seguretat d’un edifici. Els cost de l’obra és de 640.000 euros. yy

Jaume Dulsat encapçalarà la llista de CiU a les properes eleccions
del mes de maig. Romà Codina ja
fa mesos que va anunciar que no
optaria a la reelecció.
Jaume Dulsat és actualment director gerent de la Fundació Privada Carl Faust Jardí Botànic Marimurtra i professor universitari a
l’Escola Universitària d’Hoteleria
Turisme de Sant Pol. És Màster
en Direcció i Organització d’Empreses i diplomat en Turisme per
la Universitat de Girona. yy

Dulsat el dia de l’assemblea de militants
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L’Esbart Ruyra
Primers fruits a l’hort
presenta “50+1. social a Can Sabata
Volem votar”
blanes
És el primer espectacle que dirigeix el nou director artístic de l’esbart, David Martínez. Hi ha danses d’arreu dels Països Catalans,
segons explica Quim Rutllant,
portaveu de l’esbart.
El Volem votar té un doble significat, “d’una banda, fem una picada
d’ullet a la situació que viu el país;
i de l’altra, el públic pot votar quin
ball vol com a repetició”, apunta
Rutllant.

“El 50+1. Volem votar” s’ha presentat coincidint amb la Fira d’Entitats. També s’ha fet la cloenda de
l’escola de Dansa 2013-14 i s’ha
presentat el nou curs. Una setantena de joves balladors i balladores
formen part d’aquesta escola. Segons Rutllant, “aquest nombre de
balladors assegura el futur”.
El Cos de dansa el formen 20 persones. 15 més, s’encarreguen del
vestuari, els llums i d’altres tasques
imprescindibles per poder tirar
endavant les actuacions. yy

Hort social de Can Sabata. Foto M. A. Comas

lloret DE MAR

Presentació del nou espectacle de l’Esbart Joaquim Ruyra. Foto Yoyo

En dos mesos de funcionament,
l’hort compta amb la participació
de set persones, la majoria aturats
de llarga durada, i ha tingut una
bona acceptació veïnal.
Els usuaris van recollir la primera collita la segona setmana de
setembre. Els primers cistells del
projecte s’han pogut omplir de
tomàquets, pebrots verds, bledes,

fesols, enciams de diferents tipus,
carbassons, cogombres i porros.
L’hort es va engegar el passat 14
de juliol amb la finalitat de promoure l’autonomia de les persones, mantenir hàbits d’ocupació
i de gestió del temps, activar la
xarxa de relacions socials i promoure l’autoorganització dels
seus participants.
La regidora de Benestar i Família, Idoia Saracíbar, ha valorat de

forma molt positiva els dos mesos de funcionament del projecte
i ha destacat que “ha tingut una
gran acceptació dels veïns”.
L’hort, de 350 metres quadrats,
està situat al barri de Can Sabata,
a la cantonada entre el Camí de
l’Àngel i el carrer d’Ausiàs March.
L’Ajuntament ha llogat el terreny
per un preu simbòlic amb l’objectiu de tirar endavant la iniciativa. yy
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Mocions a Blanes i Lloret en defensa del 9-N
sultes populars que van començar decidir en llibertat. Els consistoa Arenys de Munt ara fa cinc anys ris es comprometen a facilitar la
A Lloret de Mar, la moció la i les grans mobilitzacions dels celebració de la consulta i es fa
van presentar CiU, Millor, PSC, anys 2012, 2013 i 2014 impulsa- costat al president de la GeneraERC i ICV-EUiA. A Blanes, CiU des per la societat civil catalana. litat, al Parlament, al Govern i als
i EUiA-ICV. Als
La moció també partits que defensen la consulta a
dos municipis era «Blanes i Lloret convoquen defensa que ha tirar endavant la convocatòria en
la mateixa moció, plens extraordinaris per de començar una el marc legal de la llei de consulla que van plantenova etapa mar- tes aprovades pel Parlament.
donar suport al 9-N»
jar diversos parcada per la de- A Blanes, es van definir a favor
tits polítics del Parlament (CiU, fensa i ampliació del benestar, la de la consulta CiU, EUiA, tres
ERC, ICV i CUP) amb el suport lluita contra l’atur, la pobresa i les regidors socialistes (Lupiañez,
desigualtats; i la lluita, sense ex- Marcos i Torres) i la regidora del
de l’AMI i l’ACM.
grup mixt Lourdes Fàbrega. Hi
La tinenta d’alcalde de CiU Ester cuses, contra la corrupció.
van votar en conl’apartat
Olivé a Lloret i el regidor d’EUiA- A
«Més del 96%
tra els tres regiICV Joan Salmerón a Blanes van d’acords, la modors del PPC i un
ser els encarregats de llegir el text. ció mostra el seu
dels municipis catalans
regidor socialisEn l’exposició dels fets, es recla- suport a la conhan aprovat la moció»
ta (Josep Manuma “el dret de decidir en lliber- sulta del 9-N pertat”. També es recorden les con- què el poble de Catalunya pugui el Verde). L’alcalde Josep Marigó
i tres regidors més del PSC es van
abstenir.
Joaquim Torrecillas, portaveu de
CiU, va assegurar que “després de
la Llei de consultes, ara es dóna un
pas més. Així no podem seguir”.
Lourdes Fàbrega va destacar una
part de la moció on es parla dels
drets socials.
Per Joan Salmerón d’EUiA-ICV, la
seva formació “ho vol decidir tot”.
El PSC va donar llibertat de vot
als seus regidors donada la pluraVot afirmatiu de tres regidors del PSC de Blanes. Foto Yoyo
litat d’idees que hi ha a la formablanes / lloret DE MAR

Sala plena a Lloret de Mar. Foto M. A. Comas

ció, segons destacava l’alcalde Jo- és un triple Sí a Catalunya, Espasep Marigó.
nya i Europa”.
Salvador Tordera, portaveu del Joan Bernat, portaveu del PSC,
PP, va assegurar que la seva for- va defensar amb contundència
mació “no pot donar suport a un el dret a decidir, “jo no sóc indeprocés il·legal. Aquest No, és un pendentista com molta altra gent.
Sí a Catalunya, un Sí a Espanya i El que reclamo és poder votar i
un Sí a Europa”.
poder decidir”.
A Lloret, hi van
Jordi
Orobitg
votar a favor CiU, «A Blanes, tres regidors del (ERC)
parlava
PSC voten a favor
Millor, PSC, ERC
de text conseni ICV-EUiA. Els de la moció, un en contra i suat; Marc Fuerúnics vots en
tes (Millor) requatre s’abstenen»
contra de la mocordava que des
ció van ser del PPC i del regidor del 2012 el seu grup defensa mono adscrit.
cions com aquesta; mentre FranEl PPC va argumentar el No en cisco Rodríguez (ICV-EUiA) criuna intervenció de 10 segons. Se- ticava a Mariano Rajoy i al PP per
gons Enric Martínez, “aquest No la situació que s’està vivint. yy
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Cursa d’obstacles cap a la consulta
pondre amb contundència. El dimarts 30 de setembre a les set de
El 19 de setembre de 2014 el Par- la tarda les portes dels ajuntalament de Catalunya va aprovar ments s’omplien de centenars de
la Llei de Consultes no refren- persones convocades per l’ANC i
dàries amb els vots de CiU, ERC, Òmnium Cultural. La idea i l’obICV-EUiA, CUP i PSC. A par- jectiu era clar, “Volem votar”.
tir d’aquell moment, el president També es van cridar consignes de
Artur Mas ja podia
“desobediència” i
«El consell de ministres
convocar el 9-N. El
“independència”.
i el TC es van reunir
govern estatal va esEls veïns de Blanes
tar de guàrdia tot el d’urgència per aturar i Lloret, a l’igual
el 9-N»
cap de setmana per
que a la resta del
poder demanar, un segon després país, van sortir al carrer i van omde la convocatòria, la suspensió al plir la plaça de la Vila de Lloret
TC. No va ser fins una setmana i el passeig de Dintre de Blanes
després, el dissabte dia 27, quan (imatge que il·lustra aquesta noel president de la Generalitat va tícia). L’ANC i Òmnium van enfer la convocatòria en un acte so- cetar la campanya del 9-N.
lemne al palau de la Generali- Segons Carme Forcadell, presidentat. El dilluns 29, consell de mi- ta de l’ANC, “No s’entén que en una
nistres extraordinari per “aturar democràcia, al segle XXI i a la UE,
el procés català”. La mateixa tar- l’estat espanyol no ens deixi votar.
da es va reunir, també amb la mà- Ens estan coartant el dret d’opinió
xima urgència, el «Els ciutadans van tornar a i el dret d’expresTribunal Constisió”. Forcadell va
sortir al carrer després de la
tucional. En una
ressaltar que “no
decisió del TC»
actuació llampec
estem parlant
sense precedents, la mateixa tar- d’independència sinó de democràda es suspenien per unanimitat la cia” i, per això, recordava que “la
Llei de Consultes i la convocatò- campanya continua”.
ria del 9-N. A Madrid, ja dona- El dissabte 4 d’octubre el món
ven la carpeta per tancada, però municipal lliurava a Mas les moel poble, una vegada més, va res- cions a favor de la consulta. En
blanes / lloret DE MAR

Concentració multitudinària a Blanes contra el TC. Foto Yoyo

un “compromís pel vot i per la
democràcia”, l’ACM i l’AMI van
reunir més de 800 representants,
alcaldes i regidors, dels municipis que han aprovat mocions a

920 ajuntaments a favor de celebrar una consulta.
Alguns dels textos municipals inclouen esmenes a la consensuada per l’ACM i l’AMI, explícita

pel 9-N. Es van lliurar al Palau al
president de la Generalitat, Artur
Mas. “És una fita única”, va sentenciar des de l’AMI, Josep Maria
Vila d’Abadal. yy
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Propostes mediàtiques al Teatre de la
Costa Brava Sud
novembre, Blanes); Nerium Park
(29 novembre, Lloret); Corbacho
D’octubre a desembre s’han pro- 5G (5 desembre, Blanes); i Llibert
gramat 32 funcions, 19 a Blanes i (20 desembre, Lloret).
13 a Lloret.
Per la seva banda, en música hi ha
Els espectacles Iaia! amb Montser- l’espectacle U, set, u, quatre. Segar
rat Carulla, el musical Lo tuyo y i Batre (19 octubre, Blanes), que
lo mio, Corbacho 5G o Llibert, recull les veus poètiques més resón els més destacats de la no- llevants de Catalunya; el Concert
va programació de tardor-hivern de Santa Cecília de la Cobla del
2014 al Teatre de la Costa Brava Col·legi Santa Maria de Blanes
Sud.
(28 novembre, Blanes); l’actuació del Cor de Cambra Sota Palau
Ara fa un any, es va posar en mar- (30 novembre, Blanes); el Concert
xa el projecte d’un Teatre amb de Nadal amb el Cor Geriona (27
dues sales.
desembre, Lloret); la 7a edició del
El regidor de Cultura de Lloret, Ar- Concert d’Any Nou de la VBella
seni Frigola en fa una valoració po- Banda (4 gener, Blanes) i l’especsitiva, “el projectacle d’òpera per a
«Per primera vegada
te d’un teatre amb
joves Fem Òpera
es programa un espectacle
dues sales funci(17 gener, Lloret).
per a nadons»
ona bé. FuncioPer la seva bannem amb una economia d’escala. Si da, la formació de dansa Camut
anéssim per separat, amb els ma- Band, oferirà el 16 de novembre
teixos diners podríem fer menys”
a Lloret Sonoritats, un espectacle
La regidora de Cultura de Bla- d’alquímia sonora.
nes, Lara Torres, explica que la El teatre infantil i familiar aporproposta va més enllà de Blanes i ta de nou qualitat i entreteniment
Presentació de la nova temporada. Foto M. A. Comas
Lloret, “hi ha espectadors de po- als més petits. En total es podran
bles veïns i cada cop és més ha- veure una desena d’espectacles dons. L’Arbre de la Vida (30 no- tre de Blanes amb l’espectacle Li- Això significa que hi ha hagut
bitual anar a Blanes i trobar gent professionals entre Lloret i Bla- vembre, Lloret) és una adreçada a sístrata. I el grup
una mitjana del
«S’han programat
de Lloret, i quan fan una obra de nes. Cal destacar de nou l’esforç i nens i nenes de 6 mesos a 3 anys.
de Blanes, El Mi86%
d’ocupa32 funcions,
Lloret, veure gent de Blanes”.
el treball que una temporada més Teatre de la Costa Brava Sud se- rall, actuaran al
ció des del ge19 a Blanes i 13 a Lloret»
El pressupost per aquest trimes- ha fet el Grup Rialles de Blanes gueix donant suport a la progra- Teatre de Lloret el
ner i fins a finals
tre és de 44.000 euros, 24.000 els per tornar a progra- «El pressupost és mació teatral amateur dissabte següent, el 18 d’octubre, d’agost d’aquest any.
aporta l’Ajuntament de Lloret, i la mar, un treball que es
dels dos municipis. En amb l’espectacle Parole, Parole.
A Lloret, el primer semestre del
de 44.000 euros»
resta el de Blanes.
veu recompensat per
aquesta edició s’han A Blanes, durant els vuit pri- 2014 s’ha registrat un augment
En teatre, les propostes més des- l’èxit de públic amb què compten programat un total de 12 espec- mers mesos del 2014, un total de d’espectadors del 26% respecte el
tacades són el musical Lo tuyo y lo els seus espectacles.
tacles a càrrec d’agrupacions tea- 12.406 persones han assistit com primer semestre del 2013 (de gemio (25 octubre, Lloret); Pulmons Com a novetat, Teatre de la Costa trals i musicals locals. L’agrupació a públic a algun dels 36 espec- ner a juny), corresponent als me(8 novembre, Blanes), Sonoritats Brava Sud programa per prime- lloretenca Quantus Teatre actua- tacles o activitats culturals que sos de la temporada estable. yy
(16 novembre, Lloret); Iaia! (22 ra vegada un espectacle per a na- rà el dissabte 11 d’octubre al Tea- s’han allotjat al Teatre Municipal.
blanes / lloret DE MAR
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Dansa solidària Grups corals de tot
amb Corella
Europa omplen Lloret
blanes
El Centre de Dansa Corella va
oferir l’espectacle El Corsari, una
obra de ballet clàssic que s’inspira en un poema de Lord Byron,
amb música de Léo Delibes i Riccardo Drigo i coreografia creada
per Marius Petipa.
El conegut centre de dansa va actuar al Teatre de Blanes en benefici de l’Esguard, associació per
a persones amb discapacitat. Els
diners recollits es van dedicar a
pagar les despeses del casal d’Es-

tiu que es va fer a l’escola Ventijol.
El ballet El Corsari es va estrenar
originàriament a l’Scala de Milà l’any 1826 amb coreografia de
Giovanni Galzerani. Posteriorment, després que se n’haguessin
fet diverses versions, Màrius Petipa en va fer la seva pròpia l’any
1899. Hi va afegir més música
amb la col·laboració de Riccardo
Drigo, qui va composar el famós
pas de deux integrat per l’adagi,
les variacions masculina i femenina, així com la coda final de
gran lluïment. yy

Foto de família del grup més guardonat. Foto M. A. Comas

El festival es duu a terme en dife- per a les corals de Lloret.
rents espais de valor artístic i pa- Lloret Turisme, a través del Lloret
Un total de 23 corals i 800 parti- trimonial com l’església, el teatre o Convention Bureau, disposa del
cipants s’han trobat del 17 al 20 la plaça de la Vila. També és habi- programa Festivals&Events, que
de setembre a Lloret amb mo- tual durant aquests dies trobar els ofereix assessorament i diferents
tiu de la 4a edigrups corals can- serveis als organitzadors que es«Els grups ofereixen
ció del Concurs
tant pels carrers cullen Lloret de Mar com a seu
música sacra, tradicional
Coral
“Cançó
i places del cen- dels seus esdeveniments. Anuali catalana»
Me d it e r r àn i a” ;
tre, la qual cosa ment passen més de 10.000 partiun concurs que gaudeix de gran crea un ambient festiu que comp- cipants en els més de 90 festivals
prestigi
ta amb nombrosos espectadors.
que acull la vila.
internacional gràcies a l’alt ni- Durant el festival, i en el marc Aquests festivals es duen a terme
vell de les corals que participen del foment dels insobretot en tem«Lloret acull al llarg
en el festival.
tercanvis culturals,
porada baixa amb
de l’any 90 festivals
La música que ofereixen els una professora de
una mitjana d’estaque porten 10.000
grups corals és la música sacra, l’acadèmia de múda d’uns 6 dies, són
persones»
la música popular i se centra es- sica de Bydgoszcz
per tant, en paraupecialment en la cançó mediter- (Polònia), la millor especialista les de Jordi Orobitg, “un producrània, concretament en un re- de Polònia en emissió de veu, va te que ajuda a desestacionalitzar i
pertori de música catalana.
oferir gratuïtament tallers vocals allargar la temporada”. yy
lloret DE MAR

El Corsari més solidari. Foto Yoyo

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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comarques

Estiu marcat pel mal temps, el descens del
turisme rus i el Mundial de futbol
SELVA / MARESME
Valoracions coincidents a l’hora
d’analitzar la temporada turística 2014: un bon agost, no salva
un juliol dolent.

fa un temps és habitual la presència del turista rus. No obstant això, aquest estiu s’ha detectat una davallada d’entre un
15% i un 20% respecte l’any
passat, segons dades facilitades per la Federació d’Associa-

públic amb què treballen és majoritàriament estranger i ja tenien reservades les vacances feia temps”.
El mal temps, en canvi, sí ha fet
empitjorar els registres del juliol, “quan els càmpings gironins

Els serveis de platja han estat els grans perjudicats pel mal temps. Foto Yoyo

Els hotels de la Costa Brava van cions d’Hosteleria de les comar- s’omplen més de visitants del patancar l’agost amb ocupacions ques de Girona. Entre les causes ís que fan estades curtes i surten
mitjanes del 90%. El sector fa que ho expliquen hi ha la caigu- de casa o no, segons la climatoun balanç positiu de l’agost -que da del ruble, la situació políti- logia”. En aquest cas, doncs, el
es tanca amb registres similars a ca entre Ucraïna i Rússia i la cri- fet que faci mal temps sí ha pol’any passat- però assegura que si econòmica que viuen aquests gut frenar les ganes d’anar a un
càmping. Segons dades de l’Asno ha permès cobrir les pèrdu- països.
es del mes de juPel que fa a la sociació de Càmpings de Girona
«Els grans perjudicats
liol que qualifimitjana d’esta- el juliol es va tancar amb ocupaquen de “dolent”.
des per persona i cions a l’entorn del 65%. Globalper la inestabilitat
L’agost també va meteorològica han estat els dia de tota la de- ment els càmpings han patit una
ser bo per a les
marcació de Gi- davallada del 7%. Aquest any
negocis de platja
cases rurals (ocurona, ha oscil·lat han punxat especialment els tui les terrasses»
pacions mitjanes
entre 4 i 5 dies. ristes holandesos durant el julidel 90% a les comarques cos- No obstant això, el sector desta- ol.
taneres) i, com a novetat, s’han ca que a les zones d’interior i a la Altres factors que, segons Godetectat clients de països fins ciutat de Girona, la mitjana d’es- tanegra, han pogut empitjorar
ara inèdits com Polònia, Rússia tades bàsicament ha estat de 2 i l’ocupació al juliol són el fet que
o Israel.
3 dies.
la Setmana Santa va caure molt
Per Jordi Orobitg, regidor de- Els càmpings gironins van tan- tard, “això fa que molta gent no
Turisme de Lloret de Mar, hi ha car el mes d’agost
faci vacances fins
«El sector ho té clar,
diversos factors que han portat amb una ocupaa l’agost” i que
“un bon agost
a una temporada “irregular”: el ció situada enes va celebrar el
no ha servit per salvar
mal temps, el Mundial de futbol tre el 80 i el 85%,
mundial de futun juliol dolent”»
i la crisi russa.
uns registres molt
bol, “sempre que
Pel que fa als perfils dels visi- similars als de l’any passat. Tot hi ha un gran esdeveniment, la
tants, un 43% eren del país i un i que durant pràcticament tot gent es queda més a casa”.
57% estrangers. D’aquests, la l’agost va fer mal temps, el sec- Maresme
meitat han estat francesos, se- tor no se n’ha ressentit tant per- El Maresme va fregar la plena
guits d’alemanys i belgues. A la què, segons explica el seu presi- ocupació a l’agost tot i la davazona de la Selva marítima des de dent, Miquel Gotanegra, “el llada del mercat rus.

L’ocupació a la comarca del Ma- El president de la Federació Caresme es va situar aquest agost talana d’Apartaments Turístics
entre el 90 i el 95% amb el pont (Federatur), Lluís Torrent, ha
del 15 d’agost com a “punt àl- afirmat que l’ocupació a les cogid”, tal com ha assenyalat la marques barcelonines el mes
presidenta de l’Associació Tu- d’agost ha estat “superior als dos
rística de Calella, Isabel Mallol, anys anteriors”.
que ha valorat aques- «El turisme rus Ja sigui a la costa de
tes dades de forma poBarcelona-Maresme
ha baixat
sitiva.
o a les comarques de
al Maresme
Pel que fa a la proceGirona, els grans perd’entre un 25%
dència dels turistes
judicats per la inestai un 30%»
que aquest agost han
bilitat
meteorològivisitat la comarca, Mallol ha ca han estat tots els negocis de
destacat la “davallada del mercat platja i les terrasses de bars i resrus”, que es podria situar aquest taurants. A la platja “es paga un
any entre el 25 i el 30%.
cànon molt notable i un dia de
Ara bé, la presidenta de l’Asso- pluja ja no el pots recuperar”, asciació Turística de Calella ha segura un dels concessionaris.
contraposat, a aquest descens, Aquest estiu ha plogut moltes
l’estabilització dels mercats tra- tardes i vespres, “quan ha passat
dicionals de països europeus això, hem perdut els sopars” lacom Alemanya, Anglaterra, menta un responsable d’un estaFrança i Bèlgica, i ha subratllat bliment situat a primera línia de
que ha “començat a despuntar” mar.
l’arribada de turistes italians. En aquests moments la temporada ja ha entrat
També el nom«Quan hi ha
bre de turistes
en la seva recta
una gran competició
d’arreu de l’Esfinal als municitat ha augmentat
pis més turístics.
com els Jocs
respecte a l’any
L’o r g a n i t z a c i ó
o el Mundial de futbol,
passat i les estad’esdeveniments
la gent no surt tant
des han estat més
extraordinaris
de casa »
llargues.
com poden ser
A diferència del juliol, que va la Fira de Calella i l’Alt Maresser un més molt fluix als càm- me, l’Oktoberfest també a Capings de les comarques barcelo- lella; les Jornades del peix i l’arnines, el temps insegur de l’agost ròs i el Rally Històric de Lloret

Els càmpings ho van passar especialment malament al juliol. Foto ACN

no ha repercutit en l’ocupació.
El president de l’Associació de
Càmpings de Barcelona, Francesc Josep Caballé, afirma que
“els mundials de futbol afecten
de forma directa l’ocupació als
càmpings en els anys de crisi”.

de Mar o la Trobada de bandes
de Malgrat de Mar són algunes
de les propostes per mantenir
un bon nombre d’establiments
oberts. En d’altres, la temporada
es va acabar el 15 o el 30 de setembre. yy
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Aula d’Extensió
Universitària
calella
Reuneix persones de Calella i
pobles veïns com Pineda de Mar,
Malgrat o Blanes.
Les activitats han començat el
dimecres primer d’octubre amb
una xerrada a càrrec del periodista Vicenç Villatoro.
Durant el mes d’octubre també
es parlarà de “Ciutats de ficció”,
“El conflicte en el Pròxim Orient”, “Entre l’error i el biaix: l’ús
de l’estadística als mitjans”, i “El
renaixement, la primavera de la
humanitat”.
A Catalunya hi ha 52 aules, totes
adscrites a una universitat que
fomenten la formació no reglada, segons explica Sílvia López,
presidenta de l’Aula de Calella.

Malgrat prohibeix el
mòbil a les escoles

Per poder participar a les xerrades, cal ser soci, “són un total
de 34 xerrades. Tot el curs costa
39 euros. Ens ajuden a cobrir les
despeses dels professors. També
tenim empreses patrocinadores”,
apunta López.
Més informació i inscripcions a:
www.aulacalella.cat
Per aquest curs s’ha previst un
cicle monogràfic de vuit sessions
sobre el Renaixement, “serà un
cop al mes pensat especialment
per a totes aquelles persones que
treballen i no poden venir cada
dimecres a la tarda”.
Totes les activitats es fan al Casal de l’Amistat de Calella, els dimecres a 2/4 de set de la tarda.
Aquest 2014-15 es fa el 5è curs
de les aules de Calella. yy
Mirant el mòbil després de les classes. Foto Yoyo

malgrat

L’historiador Jaume Sobrequés en una xerrada del darrer curs. Foto Aula Calella

El mal ús dels mòbils als centres
escolars és un tema que ocupa i
preocupa des de fa temps a la comunitat educativa de tot el país.
Massa vegades s’han fet fotografies compromeses en una aula o
un vestidor, i als pocs minuts ja
corrien per les xarxes socials. A
Malgrat de Mar, centres escolars
i Ajuntament han decidit treballar conjuntament contra aquesta problemàtica.
El nou curs escolar 2014-2015
s’ha posat en marxa amb una
novetat: la prohibició de l’ús
dels telèfons mòbils per part
dels alumnes dins els centres

100%
i
e
v
r
e
Autos
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

educatius de Malgrat de Mar.
Aquesta prohibició és un acord
al qual han arribat els centres
educatius d’Educació Primària
i Secundària del poble i l’Ajuntament davant la problemàtica existent per l’ús dels telèfons dins les aules per part dels
alumnes.
La Regidoria d’Educació ha informat que aquesta prohibició
s’ha posat en marxa a tots els
centres de la vila després que
s’hagi arribat a un acord per escrit. D’una banda, l’Ajuntament
de Malgrat, a través de la Regidoria d’Educació, i de l’altra,
l’Institut Ramon Turró i Darder, Escoles Fonlladosa, Esco-

la Vedruna, Col·legi Sant Pere
Chanel, Escola Mare de Déu de
Montserrat i Escola Marià Cubí i Soler.
Aquesta prohibició, que ha entrat en vigor amb l’inici del nou
curs escolar 2014-2015, no permet l’ús de telèfons mòbils o similars en els recintes escolars i
en les activitats escolars. A més,
es recomana no portar aquests
aparells als centres escolars. En
cas que s’utilitzi, es requisarà el
mòbil i es lliurarà a les famílies
personalment. Utilitzar el telèfon mòbil serà considerat una
falta lleu o greu, en funció de
l’ús que se’n faci, segons el reglament intern de cada centre.yy
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esports

Campionat del Món de Raceboard a Blanes
important participació estatal, en ser el país organitzador
Ivan Pastor es proclama cam- del mundial; hi havia regapió del món de Raceboard tistes d’Argentina, Alemanya,
en categoria masculina i Vi- Austràlia, Bèlgica, Brasil, Cata Matise en categoria femeni- nadà, Finlàndia, França, Esna després d’una setmana de lovàquia, Holanda, Lituània,
competició i un total de 14 re- Polònia, Portugal Txèquia i
gates.
Suïssa.
La prova, organitzada pel CV El nou campió del món és
Blanes, ha tingut el camp de l’alicantí Ivan Pastor que duregates a la zona de la Tordera. rant tota la setmana va lluiEl vent ha acomtar pel primer lloc
«Hi havia
panyat i s’han poamb el fins ara
gut fer 14 de les 15 regatistes de 16 països campió, Wojcik
regates previstes.
i quatre continents» Maksymilian. El
Més de cent regatercer lloc al podi
tistes de quatre continents i 16 l’ha ocupat, el francès Nicolas
països han estat presents en el Huguet. Ivan Pastor no ho va
Campionat que s’ha disputat tenir fàcil. A la penúltima joren aigües de Blanes del 22 al nada va trencar la botavara i
27 de setembre. A part de la va permetre que el seu màxim
blanes

Camp de regates de La Tordera. Foto Yoyo

Tres dels participants al mundial. Foto Yoyo

rival es col·loqués a només
tres punts. A la primera regata del darrer dia es va imposar

el fins aquell moment campió panyol Rafael Ros-Pardo. Madel món i Pastor no va asse- ria Antonia Domínguez, va
gurar-se el títol fins al darrer ser quarta de la general, primoment.
mera classificada en la categoEn la categoria feria de Veterans.
«Pastor guanya la
menina no hi va
Des del Club Vehaver sorpreses i categoria masculina i la Blanes es fa una
les primeres posi- Matise la femenina» valoració molt pocions van ser per
sitiva de l’organitles esportistes lituanes Vita zació d’aquest esdeveniment
Matise i Ilona Grinberga, que de magnitud internacional.
van disputar-se els primers Segons Luis Camacho, secrellocs durant tot el mundial. El tari de la classe en la FCV i
tercer lloc va ser per la rega- únic membre del CVB que ha
tista austríaca Joana Sterling.
participat en el campionat,
També es disputaven els títols “un esdeveniment d’aquestes
per categories. Fernando La- característiques dóna a conèimadrid es va proclamar cam- xer el nom de Blanes arreu del
pió dels Menors de 20 anys. món”.
En la categoria Master, (per Com a tot gran esdeveniment,
a més de 35 anys) el guanya- a la primera jornada hi va hador va ser Nicola Huguet. ver la cerimònia inaugural; i a
En Grand Masters, el francès la darrera, la cloenda i lliuraFrank Loup i en Veterans l’es- ment de premis. yy
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Lliga de llaguts i curses BTT

Lliga Catalana de llaguts a
Lloret de Mar

octubre DE 2014

“Platges, les de Lloret”

Els campions celebren la victòria a la lliga. Foto M. A. Comas

El Club Rem Santa Cristina en sènior masculí i els Pescadors en
cadet femení s’han proclamat campions de la dotzena Lliga Catalana de Llaguts. La darrera regata del campionat es va fer a Sa Caleta. L’embarcació infantil dels Pescadors es va quedar a les portes
del títol. yy

Màxima dificultat a la BTT
Xtrem de Blanes

Alguns dels 1.500 participants. Foto M. A. Comas

lloret DE MAR
El darrer diumenge de setembre,
com marca la tradició, es va celebrar la primera de les activitats
que organitza el Xino Xano al llarg
de la temporada. Molt bona parti-

cipació, 1.500 persones. El màxim
permès per l’organització. La inestabilitat meteorològica va acompanyar part del recorregut.
Des de Cala Canyelles fins a la Cala de Santa Cristina, aproximadament 11 Km, gairebé sempre arran

de mar. El camí de ronda permet
descobrir unes meravelloses vistes des dels penya-segats del recorregut. Es passa per Cala Trons,
Sa Caleta, la platja Gran de Lloret,
Fenals i Sa Boadella, per arribar finalment a Santa Cristina. yy

Màxima dificultat a la BTT Xtrem. Foto Yoyo

La prova tenia tres recorreguts i dos formats. La BTT Xtrem constava de 90 Km i era competitiva. Ismael Ventura i Anna Villar es
van emportar la victòria. També hi havia dos recorreguts més de 60
Km i 27 Km en la modalitat de marxa. El final de totes les proves, al
Castell de Sant Joan de Blanes. yy

Marxa BTT Dones a pedals

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 €

Sortida Dones a Pedals. Foto Yoyo

S’ha celebrat el darrer diumenge de setembre amb sortida i arribada a la Ciutat Esportiva de Blanes. El mal temps va acompanyar les
participants en bona part del recorregut. yy

Tel. reserves 972 375 987
Can Pansa, 2 (El Rieral) · Lloret de Mar · www.calendumar.com
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41a Festa de l’Esport lloretenc

Components de l’equip de Volei. Foto M. A. Comas

Isidre Jiménez rep el Premi Forjador de l’Esport. Foto M. A. Comas

El premi Llevant a la millor tasca tat sempre per l’esport femení
esportiva es va condedir al Club d’equip a la vila. Va recollir el preEl Teatre Municipal es va om- de Volei Femení de Lloret. Aquest mi el president del club, Miquel
plir per celebrar una nova edició club va començar la seva trajectò- Gràcia.
de la Festa de l’Esport. Unes 380 ria, ja fa 25 anys, per iniciativa de El guardó del Forjador de l’Esport
persones en rel’AMPA de l’es- va ser per a Isidre Jimenez, entre«El Club Volei Femení
presentació
de
cola Pere Tor- nador del Club Atletisme Lloret s’emporta el premi a la millor
les diferents entirent. Des d’ales- La Selva. Atletes de renom naciotasca esportiva»
tats esportives de
hores han passat nal i internacional com José Luis
la vila es varen reunir per gaudir per diverses etapes i nivells de Blanco, Eva Arias, Jorge González,
d’aquesta Festa de l’Esport, que se competició: comarcal, fases pro- Jonathan Romeo, Anna Quílez o
celebra anualment com un home- vincials, incorporació d’esportis- Àngel Mullera deuen part o molt
natge que l’Ajuntament de Lloret tes d’altres escodels seus èxits a
«Prop de 400 persones
la seva tasca.
de Mar dedica a totes les entitats, les, creació dels
van assistir a la festa»
Després de lliuclubs i esportistes que projecten el equips aleví, innom de Lloret en l’àmbit nacional fantil i cadet, fins a arribar a for- rar els guardons individuals i per
i internacional.
mar un equip sènior que ha apos- equips, es va fer un reconeixelloret DE MAR

ment als esportistes que més han ços entre tots de veure i entendre
destacat en les seves disciplines. la globalitat per tal de fer activitats
Van ser per a la
adreçades als col·
«Isidre Jiménez
nedadora Mirelectius, a les perrep el guardó com a
ia Hernández, la
sones. Tenim clar
Forjador de l’esport»
jugadora de rugel rumb emprès
by Núria Carreras, el jugador de i cap allà on ens dirigim. Per part
futbol Marc Muniesa, la gimnas- nostra, seguirem al vostre costat,
ta Andrea Molina, el seu germà i posant tots els nostres esforços i supilot Miguel Molina, l’especialis- port a les entitats esportives”.
ta en apnea Dino Donatti, Xavier Va assistir a l’acte el secretari gePonsdomènech com a selecciona- neral de l’esport, el lloretenc Ivan
dor de pitch and putt, el jugador Tibau, que va destacar la feina que
d’hoquei patins Carles Grau i l’at- es fa al municipi per fomentar l’esport base.
leta Àngel Mullera.
La regidora d’Esports, Ester Olivé, Toni Albà va actuar com a mestre
va manifestar: “Hem de ser capa- de cerimònies. yy

Lloret torna a fer flaire de benzina
lloret DE MAR
L’equip gironí format per Lluís Pallí i
Guillem Buscarons, a bord d’un Innocenti Mini Cooper 1.3 de 1973,
ha aconseguit la victòria absoluta en
l’XI Rally Costa Brava Històric.
Han ocupat les altres places del podi Àlex Rimbau-Jordi Peradalta (Seat 127, 1974) i Xavier Faixedas-Joan
Jordan (Seat 124-1800, 1978).
En motos s’ha imposat l’equip Jordi Martí-Xavier Tibau (Honda
Africa Twin 650, 1988).
80 equips s’han inscrit aquest 2014 al
Rally Costa Brava Històric de Lloret
de Mar. Són menys equips que en les
últimes edicions, però el president
de Rally Clàssics, Àlex Romaní, argumenta que la reducció ve donada,
sobretot, pel canvi de data, “la prova s’organitzava al febrer, però l’hem
traslladat a l’octubre, perquè la FIA
(Federació Internacional de l’Automobilisme) va passar el Rally Costa Brava de velocitat de l’octubre al
març, de manera que s’han invertit
les dates dels dos rallys”.

Sortida de l’11è rally. Foto Yoyo

Dels 80 equips, 5 eren de motos.
Més de la meitat dels cotxes (49)
tenien més de 35 anys. Un terç dels
participants eren estrangers, sobretot de França, Bèlgica, Anglaterra i
Andorra.
El Rally Costa Brava Històric comp-

tava amb 1.600 quilòmetres de re- Per això, els participants han recorcorregut i 43
regut bona part
«Es van fer 1.600 quilòmetres
trams de regudel país”, apuni es van disputar 43 trams de
laritat, “s’ha volta Romaní. El
regularitat»
gut passar per la
tram més promajoria de trams catalans que for- per, el del Water World. També n’hi
men part de la història dels rallys. va haver un al circuit de Sils.

Entre els inscrits, el número 1
d’Europa, el belga José Lareppe
(Opel Ascona), guanyador aquest
any del Rally Monte-Carlo i guanyador del Rally Costa Brava en
anteriors edicions.
Es va trobar amb altres antics vencedors o destacats del Costa Brava com Carles Miró (Porsche 924),
Lluís Pallí (Innocenti-Mini), Felip
Rigat (BMW 2002), José Luis Madrazo (BMW 2002), Salvador Tallada (VW Golf), Víctor Sagi (Porsche 911), José Luis Marcó (Porsche
911)... Diversos lloretencs també es
van apuntar a la prova. Entre ells,
Ivan Tibau, secretari general de l’esport de la Generalitat.
La competició, en què tots els vehicles tenen un mínim de 25 anys
d’antiguitat, es va dividir en quatre
etapes, que es van disputar de dijous a diumenge. El final d’una de
les etapes, i l’inici de la següent va
ser a Barcelona, concretament al
Port Olímpic. La resta de sortides i
arribades, com és habitual, des de la
plaça de la vila de Lloret de Mar. yy
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L’AGENDA

Activitats de setembre A BLANES

Setmana de la Mobilitat

BLANES. octubre
TORNEIG DE PETANCA
HOTEL BEVERLY
Camp futbol Els Pins

Del 6 al 24

CABARET PATUFET
amb la companyia
samfaina de colors
17.30 h Teatre de Blanes

De dimarts a dissabte de 10.00
a 13.00 h i de dijous a dissabte
de 17.00 a 20.00 h

Del 10 al 12

Dia 31 i 1 i 2

Del 3 al 12
Ass. Veïns La Plantera
Exposició de manualitats
De dilluns a divendres de
17.30 a 20.30 h, dissabtes
d’11.00 a 13.00 h i de 17.30 a
20.30 h, diumenges d’11.00 a
13.00 h

FESTES DE SANTA TERESA
Barri de Ca la Guidó

FIRA DE BRUIXES
Passeig de Dintre

Del 10 al 6

altres activitats
BIBLIOTECA COMARCAL

EXPOSICIÓ DE PINTURA.
FRANCESC CONGOST TORT
Galeria L’Arcada

Dia 11

ACTE INAUGURAL DEL 50è
ANIVERSARI DE
L’AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIA PINYA DE ROSA
Passeig de Dintre

Dia 11

ART A BENEFICI DE LA
FUNDACIÓ CARRERAS AMB
JOAN GAITAN
Centre Catòlic

Dia 12

RIALLES TEATRE: RUCS. LA
MALEDICCIÓ DEL
BRUIXOT amb la
companyia La pera
llimonera
17.30 h Teatre de Blanes

De l’1 al 31
EXPOSICIÓ:
“Recordant en Salva” olis i
aquarel·les d’en Salvador
Perales
Dia 10 a les 10.30 h
NASCUTS PER LLEGIR:
“Globus de colors” amb
Contes Roger

Dia 17 a les 19.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“Perdidos en el tiempo” amb
la seva autora Trinity P.
Silver i Maribel Catalán del
blog literari Vanedis
Dia 21 a les 20.00 h
CONFERÈNCIA D’AULA
BLANES:
“Jugar i prou?” Una mirada
educativa del joc amb Claudi
Yoldi de Ludus Mundi
Dia 24 a les 19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“El Diamant d’Herkimer”
amb el seu autor David Frigola
Fontacaba

Dies 18 i 25

REGATES. Categoria
Creuers. TROFEU TARDOR
Club Vela Blanes

Dia 26

APLEC VOTIU DE SANT
RAFAEL
Santuari del Vilar

Dia 26

RIALLES CONTES I MÚSICA:

PRIMER CASINO DE
BLANES

CICLE DE CONFERÈNCIES
Arts i oficis a la vila de
Blanes
“La cuina com a art i
metodologia gastronòmica”
(de 8:20 a 9:45)
Dia 19
Restaurant El Celler de la
Puntaire
Dia 23
Restaurant Síbaris
Dia 30
Restaurant El Ventall

Reciclatge de bicicletes. Foto Yoyo

Una pedalada popular i un taller de reciclatge de bicicletes van
ser els ingredients d’aquest any. Al taller, es van arreglar 22 bicicletes, deu procedents de la deixalleria municipal. yy

Missa de l’alba

AMICS DEL CASINO

Conferències i tertúlies
Dia 26 d’11.00 a 13.00h
Una enfermetat de
futur. Joan Ripollès
(metge osteopata)

VISITES A L’ERMITA
DE SANT JOAN I SANT
FRANCESC
Cada diumenge de 10.00 a
13.00 h

TERTÚLIES MARÍTIMES ES
NIELL: DIBUIXANT. El
litoral blanenc:
Pintors i escriptors de
casa nostra
18.00 h Club Vela Blanes

Dia 25

Del 14 al 26
Pintures de Mercè
Justibro
La natura de la mediterrània
De dilluns a divendres d’11.00
a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

ASSOC. ESTIMEM LES
ERMITES DE BLANES

Dia 17

BALL COUNTRY I DESFILADA
DE VESTITS DE PAPER
Associació Pensionistes i
jubilats de Blanes
Plaça Espanya

SALA GARCÍA TORNEL:

Celebració de l’ecucaristía arran de mar. Foto Yoyo

Com marca la tradició, les tres parròquies de Blanes s’han reunit a les set del matí del darrer diumenge de setembre a Sa Palomera per començar un nou curs. yy

Ballades Country

JO EM CUIDO!

Dia 30 a les 17.00 i 18.30 h
TALLER DE PLASTILINA:
“Un món de Bolets” amb
Artiscle Creacions. Places
limitades. Inscripcions a la
Biblioteca

Activitats esportives dirigides
per a adults i gent gran
Ciutat Esportiva Blanes

CASA SALADRIGAS:

Blanes Photo Festival
2014
Del 3 al 18
Grup d’imatge i
fotografia de Blanes

Una de les ballades d’aquest estiu. Foto Yoyo

L’Associació Country Blanes ha fet al llarg de l’estiu diverses ballades. Aquest agost han celebrat el quart aniversari. yy
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L’AGENDA
LLORET DE MAR. octubre
del 7 al 9

DIA 18

COMARCAL. octubre
Del 8 al 12

“Cent i anar-hi!”
Al Clavé
Dissabte a les 22:00 i
diumenge a les 19:00

Tordera
Cicle familiar
Teatre Clavé (18:00)

Dia 10

Calella
Representació d’Antavina
Orfeó Calellenc
Dissabte a les 22:00 i
diumenge a les 18:30

Pineda de Mar
Trobada comarcal de Colles
Geganteres
A partir de les 10:00

Pineda de Mar
IV Fira de Tardor
Avinguda Mediterrani, Av.
Hispanitat i pàrquing Can
Vedat

Calella
Festival Canta al Mar
Actuacions a diversos indrets
de la ciutat

TORNEIG INTERNACIONAL
DE PETANCA VETERANS
VILA DE LLORET
9.00-20.00 h Passeig Jacint
Verdaguer

RACÓ DELS CONTES:
“PHANTOM MANOR”
11.30 h Biblioteca. Plaça Pere
Torrent, 1

Malgrat de Mar
Festival Internacional de
Bandes de Música

DIA 8

DIA 18

TEATRE “PAROLE, PAROLE”
CIA. EL MIRALL DE BLANES
21.00 h Teatre de Lloret

Calella
Presentació del llibre de
Neus Roig “La noia de
Cochabamba”
A la Biblioteca (19:00)

DIA 11

VI VETLLADA DE KICK
BOXING
18.00 h Pavelló Municipal

DIA 11

CONCURS DE PETANCA
9.00-20.00 h Plaça Domènech
Moner i Basat

SHOWGRUPPE
WUNDERLAND BAND
15.00-17.00 h Plaça de la Vila
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
9.00-20.00 h Plaça de la Vila
EL RACÓ DELS CONTES
“LA CARPETA DE
LA PERLETA”
11.30 h Biblioteca. Plaça Pere
Torrent, 1

DIA 12

VETLLADA DE BOXA
I KICKBOXING TROFEU
COSTA BRAVA
13.00-23.00 h Pavelló Esports
Municipal

DIA 12

FIRA MERCAT DE
BROCANTERS,
COL·LECCIONISTES
TROBADA VEHICLES
CLÀSSICS
9.00-14.00 h Plaça Pere Torrent

DIA 16

CONFERÈNCIA A CÀRREC
DR. FRANCESC TORRALBA
19.00 h Sala de Plens
Ajuntament

DIA 17

CONCERT CAMBRA
FILHARMÒNICA COLÒNIA
20.30 h Teatre de Lloret

DIA 17

FESTIVAL CORAL
INTERNACIONAL
CANTATE BARCELONA
CORAL IRLANDESA
20.00 h Parroquia de Sant Romà

DIA 20

del 22 al 25

Malgrat de Mar
Dia Mundial de la Salut
Mental
Jornada de portes obertes,
exposició i actuacions
organitzades per la Comunitat
Terapèutica del Maresme

DIA 24

CORAL JUBILATS
FRANCESOS
17.00 h Església de Sant Romà

DIA 25

Dia 14

RACÓ DELS CONTES
“CONTA’M QUE HI PINTES”
11.30 h Biblioteca. Plaça Pere
Torrent, 1

Pineda de Mar
Pineda negra amb “La Quinta
mujer de Hemming Mankell”
Biblioteca Serra i Moret
(20:00)

DIA 25

TEATRE MUSICAL
“LO TUYO Y LO MIO”
21.00 h Teatre de Lloret

DIA 25

CONCENTRACIÓ
DE VEHICLES
9.00-10.30 h Plaça Pere Torrent

DIA 26

XXXIV PUJADA
DE COLLBATÓ A
MONTSERRAT XINO XANO
7.00 h Museu del Mar
Inscripcions per Bus:
Sra. Pilar 972 371 133

DIA 27

EC LIGHTHOUSE
GRUP DE DANSA
17.00- 19.00 h Plaça de la Vila

Dia 12

Pineda de Mar
Diada del Centre Cultural i
Recreatiu
Presentació de la temporada
(12:00) i representació
de “Diner Negre” (18:00).
Aquesta obra també es podrà
veure els dies 18 i 19.

Dies 18 i 26

Dia 19

Dies 23, 24 i 25

Dia 25

Tordera
2a Fira del conte
A la plaça de l’Església i nucli
antic

Dia 26

Calella
Concurs de grafits al carrer
16 artistes pintaran diverses
persianes dels establiments
del carrer Jovara
A partir de les 10:00

Dia 17

Dies 10 i 11

Calella
Rocfest
Fàbrica Llobet-Guri (21:15)

Tordera
Cicle Ainda
Berto Romero presenta “Sigue
con nosotros”
Teatre Clavé (22:00)

Dies 17, 24 i 31

Dies 10, 12 i 26

Santa Susanna
Sardanes
Al Pavelló (18:30)

Malgrat de Mar
Cinema organitzat pel Cine
club Garbí
Centre Cultural (22:00)

Dies 10, 17, 24 i 31

Dia 18

Malgrat de Mar
Els contes dels divendres
Biblioteca La Cooperativa
(18:00)

Dia 11

Pineda de Mar
Trobada Country
Plaça Espanya (18:00)
Calella
Inici de la segona setmana de
l’Oktoberfest
A l’envelat, activitats cada
dia. També hi ha concerts per
diversos indrets de la ciutat.

Dies 11 i 12

Tordera
Teatre amb el CCR Pere
Cot amb una obra sobre el
Centenari del CF Tordera,

Palafolls
Taller de Manualitats
A la Biblioteca Enric Miralles
(11:00)
Activitat per a nois i noies de
3, 4 i 5 anys
Malgrat de Mar
Teatre amateur
Al centre Cultural (22:00)

Palafolls
Trobada de motos antigues
De 9:00 a 14:00
Malgrat de Mar
Correllengua 2014
Cercavila, jocs i desigs per la
llengua
Dia 28
Tordera
Presentació del llibre “Com
Àustria o Dinamarca, la
Catalunya possible” de Xavier
Cuadras i Miquel Puig
A la Biblioteca

Dies 15, 22 i 29

Palafolls
Club de lectura
A la Biblioteca

Dia 18

Tordera
Club de lectura
“L’estiu que comença” de
Sílvia Soler
A la Biblioteca (19:00)

Calella
Aules d’Extensió Universitària
Casal de l’Amistat (18:30)
Pineda de Mar
Cantate Barcelona
A l’església de Santa Maria
(21:00)

Dia 29
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EL FOGÓ DE LA MARINA

MILFULLES DE PATATA I VEDELLA AMB SALTEJAT DE BOLETS
Ingredients PER A 2 PERSONES:
• 300 g de carn picada de vedella
• ¾ kg de patates
• 1 ceba
• Tomàquet fregit
• 2 cullerades plenes de farina
• 2 gots de brou de carn
• 100 g de formatge ratllat
• ½ kg de bolets
• All i julivert
• Oli d’oliva, sal i pebre

ELABORACIÓ:
Piquem la ceba, la posem en una paella amb unes cullerades d’oli, quan estigui gairebé feta
hi afegim la carn picada. La deixem fins que la carn quedi cuita. A continuació, afegim el tomàquet fregit. Disminuïm la potència del foc i ho deixem coure uns minuts.
Posem una cassola al foc amb aigua. Mentre esperem que bulli, pelem les patates, i les tallem
en rodanxes entre 1 i 2 centímetres de gruix aproximadament. Introduïm les rodanxes de patates a l’aigua bullent amb sal i ho deixem coure 5 minuts. Les escorrem i reservem.
Per la salsa posem en una paella 5 o 6 cullerades de farina, remanem bé i anem afegint el
brou de carn sense deixar de remoure, fins que bulli. Quan tinguem una textura lleugera, salpebrem i deixem bullir uns minuts.
En una safata del forn, amb una làmina de paper d’enfornar, posem 4 motlles rodons d’uns
10 cm i anem formant les milfulles.
Comencem posant una capa de patata cuita, posem per sobre una culleradeta de melmelada de maduixa i, a sobre, la carn. Repetim la mateixa operació i acabem amb una capa de
patata. Acabem amb la salsa per sobre i abundant formatge ratllat. Enfornem a 200 ºC durant 15 minuts.
Mentrestant, netegem els bolets, els tallem a trossos i els saltegem amb all i julivert.
Quan les milfulles estiguin fetes, desemmotllem i servim acompanyades dels bolets saltejats.
Bon profit!

Manoli Bustamante Bustamante

27 anys després
blanes
Carme Mateu va obrir el 1987
un centre de formació al carrer Montblanc de Blanes dedicat a la moda i el disseny. Va
ser una de les promotores de
Blanes Moda, una fira que any
rere any reunia visitants de
tota la comarca. Els seus dissenys van ser presents a actes organitzats per a Pertegaz i
Cuixart. El 2003, però, segons
explica Carme Mateu, “la moda no estava de moda i vaig

haver de canviar radicalment
els objectius del centre de formació. Era tancar o mirar endavant”. Des d’aquell moment
es va especialitzar en cursos
d’administració, informàtica,
idiomes..., però també en cursos fets a mida per a empreses.
A l’hora de la seva jubilació li
han fet costat familiars i amics
de diverses administracions
com ara l’Ajuntament o la Diputació de Girona, perquè, segons Mateu, “la feina ben feta sempre deixa empremta.” yy

Foto de família. Foto Yoyo
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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
Octubre / Novembre
• Dimecres, 8 grima
• Dijous, 9 altimir
• Divendres, 10 adell
• Dissabte, 11 adell
• Diumenge, 12 pujol
• Dilluns, 13 oms
• Dimarts, 14 bartrina
• Dimecres, 15 sureda-casamor
• Dijous, 16 ramon
• Divendres, 17 turon
• Dissabte, 18 morell
• Diumenge, 19 guillem
• Dilluns, 20 grima
• Dimarts, 21 altimir
• Dimecres, 22 adell
• Dijous, 23 adell
• Divendres, 24 pujol
• Dissabte, 25 oms
• Diumenge, 26 bartrina
• Dilluns, 27 sureda-casamor
• Dimarts, 28 ramon
• Dimecres, 29 turon
• Dijous, 30 morell
• Divendres, 31 guillem
• Dissabte, 1 grima
• Diumenge, 2 altimir
• Dilluns, 3 adell
• Dimarts, 4 adell
• Dimecres, 5 pujol
• Dijous, 6 oms
• Divendres, 7 bartrina
• Dissabte, 8 sureda-casamor
• Diumenge, 9 ramon
• Dilluns, 10 turon
• Dimarts, 11 morell

LLORET DE MAR
Adreces i telèfons

Octubre / Novembre

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.

entreteniments

• Dimecres, 8 lladó
• Dijous, 9 i. espinet
• Divendres, 10 masete
• Dissabte, 11 a. martínez
• Diumenge, 12 perpinyà
• Dilluns, 13 c. cabañas
• Dimarts, 14 mazó
• Dimecres, 15 m. cabañas
• Dijous, 16 j. martínez
• Divendres, 17 fàbregas
• Dissabte, 18 e. tallada
• Diumenge, 19 basté
• Dilluns, 20 cànoves
• Dimarts, 21 m. tallada
• Dimecres, 22 borràs
• Dijous, 23 lladó
• Divendres, 24 i. espinet
• Dissabte, 25 masete
• Diumenge, 26 a. martínez
• Dilluns, 27 perpinyà
• Dimarts, 28 c. cabañas
• Dimecres, 29 mazó
• Dijous, 30 m. cabañas
• Divendres, 31 j. martínez
• Dissabte, 1 fàbregas
• Diumenge, 2 e. tallada
• Dilluns, 3 basté
• Dimarts, 4 cànoves
• Dimecres, 5 m. tallada
• Dijous, 6 borràs
• Divendres, 7 lladó
• Dissabte, 8 i. espinet
• Diumenge, 9 masete
• Dilluns, 10 a. martínez
• Dimarts, 11 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

ART MAJOR 13x13. Proposta de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat
HORITZONTALS

VERTICALS

1. Grumolls de cara a la paret. El somni de remenar merda.
2. Tall de moniato. Problemes de ferro fins i tot per a
l‘encarregat de la deixalleria. Introducció al vulcanisme. 3.
No es tallen ni un pèl. El confús préstec de la reialesa. 4.
Triplica a domicili. La jutgessa, en principi, t‘ho deixaria
fer. Llums de xirucaire. 5. Trenta-un dies per contemplar la
primavera. En contra dels visitants. D‘un pet en fa un petó.
6. Entren a l‘escola per fer una amanida. El país dels romans.
De dret cap a la destrucció definitiva. 7. Alemany passat
de moda. Militarment improductiu. 8. Portes d‘entrada a
un món desconegut. Un bot estrany, que còmic! 9. Diuen
blat mentre no sigui al sac ni ben lligat. Hi fiquem el nas
per evitar les garrotades. 10. Vint-i-cinc cèntims al mig del
camí. Jaqueta de capa i espasa. Quart de matemàtiques. 11.
Tribut al marge de la tribu. Amb el cap com un meló per
culpa d‘un terrible avalot. Llum de la meva vida. 12. La
mística de les posturetes. Cap gros. El camí més llarg entre
dos bars. 13. Forats calents. Emperador en hores baixes.

1. Al capdamunt de l‘Everest, quin caiment! És del Nord i,
a més a més, bastant particular. 2. Sigui a l‘antiga. Aurèola
mamària. Mineral que fa pujar la febre. 3. Llatí mal escrit
a classe de química. Especialista en remenar pardals. 4.
Pinyol de maduixa. Tofes de pèl a la punta de la llengua.
Watt d‘estar per casa. 5. Protector obligatori del centre de
càlcul. Petanera i burleta. Principi elemental. 6. Tros de
plàtan que sobresurt del plat. Regió tailandesa. Aïllar de les
males companyies. 7. A favor dels terratrèmols. No està ben
vist que arribi després de Pasqua. 8. La part més pestilent
del romesco. Una bona pupil·la, si més no a primera vista.
9. Cap de diplodocus. Estilitzar per mirar de no perdre el fil
de la modernitat. Pell de raïm. 10. Formatge que ha perdut
consistència. Una bossa d‘una varietat d‘arròs. 11. Es posa
darrere del pur per fer pastetes. Amorosits a la vora del
foc. Organització d‘amants mandrosos. 12. Tot i perenne,
caduca per Nadal. Innocents a primera hora del matí. Entra
al born i perd un ull. 13. Té fama de noctàmbul i solitari.
Pendent d‘una bona escorreguda.
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ANUNCIS PER PARAULES

Imaginació
al paper!
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

entreteniments

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.

SOLUCIONS

L A T E VA I M P R E M TA

C. Anselm Clavé 74, BLANES · Tel. 972 33 02 98

ENTREVISTA A Pere Gual i Roser Bitlloch (cooperants)

“A Kuwonku estava tot per fer”
Joan Ferrer i Bernat
La Roser Bitlloch i en Pere Gual són
dos blanencs que el gener del 2010
van anar de vacances a Kuwonku
(Gàmbia). Volien conèixer el poble d’en Maddi Kanteh, un gambià
que feia molts anys que treballava
a Blanes. Kuwonku té 1.700 habitants. La meitat són nens. Cada
home té quatre dones. Ningú sap
l’edat que té. A la tornada cap a
casa van començar a pensar què es
podia fer perquè en aquella zona, en
plena Sabana, “estava tot per fer”. A
partir d’aquí neix l’Associació per
al Desenvolupament Agrícola de
Kuwonku i el seu districte.
Pere, Roser: què fan dos blanencs
a l’Àfrica?
En Maddi ens havia parlat moltes
vegades del seu poble i de la seva
gent. Hi vam anar de vacances i
vam veure clar que volíem treballar per millorar la seva manera de
viure. D’això ja fa més de quatre
anys. Ha estat un treball intens, ens
semblava que seria més fàcil, però
a poc a poc es van aconseguint
progressos. Molts projectes s’han
hagut de modificar sobre la marxa
per adequar-los a les característiques de les seves terres.

Estem molt lluny del mar, no hi ha
aire fresc i humit. La humitat moltes vegades és del 2%.

Què hi trobeu a l’arribada?
Les terres no es treballaven, són
molt pobres. No hi ha matèria
orgànica, estan molt erosionades.
S’havia de començar de zero.

I quins resultats obteniu?
Ens funciona el carbassó, la síndria, el meló i la soja. No hi ha manera ni amb els enciams, ni amb les
mongetes ni amb els tomàquets.

I per on comenceu?
Primer treballem per millorar la
qualitat del sòl. Agafem uns 400
remolcs de deixalles que hi havia
acumulades des de feia anys de la
neteja del poble. Almenys, que hi
hagués matèria orgànica.
Intentem fer el calendari del pagès
gambià. El primer any plantem
tota mena de verdures. Cada mes
i mig fem una nova plantació per
comprovar si s’adaptaven al terreny i al clima. Pensa que hi ha tres
mesos de pluges i després sequera.

I l’aigua d’on surt?
Tirem de pous. Primer fèiem servir generadors de gasoil però el
preu és el mateix d’aquí. Ara tenim
dues bombes que funcionen amb
plaques solars. S’ha reduït notablement el cost.
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La Roser i en Pere a Kuwonku

I a sobre, les vaques no donen
llet!
L’alimentació és primordial per
aconseguir la llet. Quan no hi havia pous, havien de fer de 20 a 25
Km per anar a trobar aigua.
1
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Actualment funcioneu com a cooperativa. Amb quins objectius i
com us ho feu?
En primer lloc, s’han muntat uns
tallers de mecànica i de ferrer que
tenen cura de tot el material que
es fa servir. Hi ha un responsable
i cinc aprenents a cada taller. L’objectiu és crear escola. En aquests
tallers es treballa per la gent del
poble, però també per gent de pobles veïns. Això ens deixa una petita quantitat de diners per seguir
invertint en millores.
En un futur ens plantegem tallers
de pa, fusteria i serralleria.
I quins serveis oferiu?
Tenim màquina per pelar cacauets
i una premsa per fer oli. Fins ara
venien els cacauets a la Xina, i després no podien comprar oli “perquè anava a preu d’or”. Ara tothom
té oli a casa.

Tenim un abeurador on hi passen
en època de sequera 3.000 vaques
diàries. Fem treballs amb tractor i
disposem de molins.
La cooperativa no funciona com
les d’aquí. Allà hi ha uns comitès
formats per quatre o cinc persones i cada comitè s’encarrega d’una
secció.
I els diners d’on surten?
L’Ajuntament de Blanes ens ha
ajudat cada any, tenim socis, per
començar vam fer un crèdit personal, molts blanencs ens fan aportacions puntuals, organitzem actes
per recollir diners com el sopar solidari del mes de setembre. També
hi han col·laborat la Diputació de
Girona i el Consell Comarcal de
la Selva i altres associacions que
treballen a la zona. Fins hi tot una
associació creada pels controladors aeris quan eren tan criticats

pels sous que cobraven, Hora de
Ayudar, ens ha fet una important
aportació.
Al llarg d’aquests anys heu tingut
moltes visites però pel setembre
del 2015, n’hi haurà una de molt
especial.
En quatre anys han passat per casa
nostra un centenar de persones.
L’any vinent ens visitaran els escoltes, concretament els components
del Truc. Viuran amb les famílies
del poble, pintaran l’escola, netejaran el poble. A partir d’ara faran
activitats per donar a conèixer el
projecte i recollir diners.
Objectius de futur?
Assegurar la continuïtat del projecte. Que funcioni quan nosaltres
no hi som, que no es perdi el que
s’està fent. En definitiva, que acabin
sent autònoms. yy

