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La Policia Local patrullant per evitar que la gent entrés a l‘aigua. Foto Yoyo

Imprudència mortal
Dues dones angleses van perdre la vida a la platja central de Lloret quan es van posar a l’aigua de matinada i en plena llevantada.
No van respectar ni la bandera vermella ni les indicacions d’un vigilant d’una guingueta que els advertia del perill. Sis dies
després, una dona de nacionalitat lituana perdia la vida a primera hora del matí a Sa Caleta. Més informació pàg. 12

L’Alè de la Vida es representarà a Blanes el novembre
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L’Editorial

Trobada de Bandes

Resultats electorals
La interpretació dels resultats de les eleccions del 27-S han estat
variades.
Per la gran majoria de la premsa europea i americana el resultat ha
estat una victòria dels independentistes.
Per a molts mitjans espanyols, el resultat ha estat un fracàs d’en Mas.
L‘enorme disparitat ve avalada per la interpretació dual entre el
seu caràcter legal d‘eleccions legislatives i la seva intenció de
plebiscitàries. La premsa espanyola en general, negava abans de les
eleccions que aquestes tinguessin caràcter plebiscitari.
Aquesta opinió va canviar en comprovar que els diputats
explícitament favorables a la independència sumaven 72 escons,
és a dir: majoria absoluta.
Calia fer un gir i buscar el costat feble d’aquesta victòria. De sobte
l‘important és el nombre total de vots, com si s‘hagués fet un
autèntic referèndum amb una pregunta a la que respondre Sí o No.
No es pot saber on haguessin anat els vots que han obtingut altres
formacions que no apostaven per el sí però tampoc han defensat
el no. On haguessin anat aquests vots en cas de referèndum, a Sí
o a No?
No es pot saber i és deshonest comptar-los com a vots del no o del
sí perquè aquesta pregunta no ha estat formulada.
Si es vol saber exacte quants vots té el Sí i quants el No s’ha de
convocar un referèndum. Com es va fer a Escòcia amb l’autorització
del govern britànic. El govern espanyol, però, encara no ha volgut
autoritzar-lo. yy
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Hi va haver una cercavila i un concert. Foto Yoyo.
Blanes

Blanes va viure una intensa
jornada musical en el marc de
la commemoració dels 50 anys
de la Banda i Cobla del Col·legi
Santa Maria. Hi van participar
150 músics.
La trobada es va encetar al
migdia, amb una cercavila que va
aplegar cinc formacions musicals.
A banda de l’amfitriona, també
van desfilar la Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet de
Barcelona, la Banda-Cobla del
Col·legi Pare Manyanet de Reus, la
Banda Musical de Blanes i Mossèn
Joan Batlle i la Banda de Palafolls.
El lloc de sortida va ser el passeig
de Mar, davant el monument a Joaquim Ruyra.
La segona part de la celebració
va consistir en un concert que va
comptar amb la participació de
tres bandes germanes: les dels col·

legis Pare Manyanet de Barcelona
i Reus, així com la del col·legi Santa Maria de Blanes. En un escenari
emmarcat per la pancarta amb el
lema d’aquest cicle commemoratiu, 50 anys formant músics, l’espectacle el va presentar el president de la banda de Blanes, Quim
Hostench.

«El lema de l’aniversari: 50
anys formant músics»
Durant el seu parlament inicial
Hostench va explicar que, a banda de ser un esdeveniment lúdic
i de germanor, també era un homenatge per a totes aquelles persones -pares, professors, músics,
familiars i amics- que han passat
per l’associació durant mig segle
de vida, i que han aportat el seu
granet de sorra. El president de
la Banda-Cobla del Col·legi Santa
Maria va recordar que cap de les

«El pare Joaquim Alqueza,
fundador de la banda el
1965, va assistir als actes»
formacions musicals aplegades estan vinculades a un conservatori, i
en canvi són entitats que intenten
participar activament en la vida
cultural de les respectives poblacions d’origen.
En aquest sentit, va remarcar
que totes compten amb petites
escoles de música que les permet
nodrir-se d’alumnes: “Amb la insistència i bona feina dels directors i les juntes, hem aconseguit
convertir-nos en la veritable font
de músics als nostres pobles i ciutats. Una bona part dels músics
actuals de moltes cobles i formacions musicals, han despertat la
seva passió en aquestes bandes”,
va remarcar Hostench. yy
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Blanes revisarà el Pla General d’Urbanisme
hi ha hagut canvis d’ordenaments
urbanístics i lleis que s’hauran de
preveure.
Pepa Celaya, regidora d’Urbanisme, va deixar clar que la responsabilitat és de l’ACA, “l’Agència
Catalana de l’Aigua és la que va fer
l’informe que ha generat aquesta
situació”.

«Mentre no hi hagi
sentència ferma i nou pla,
continua vigent el de fa
cinc anys»

Zona dels càmpings aquest octubre. Foto Yoyo
Blanes

El POUM del 2010 va acabar als
jutjats, on hi continua a hores d’ara.
El problema, el litigi amb el sector
dels càmpings sobre les responsabilitats de la seva protecció en estar
situats en zona inundable, segons el
Pla General.
En el ple de setembre es va decidir iniciar la revisió del POUM

mentre s’espera sentència sobre el
recurs presentat pel consistori a la
sentència del TSJC, que el declarava nul i que pot trigar entre 10 i 12
mesos. Si, quan la sentència sigui

«Si es confirma que el
POUM del 2010 és nul i no
hi ha alternativa, s’hauria
d’aplicar el del 1981»

ferma, no hi ha un nou pla preparat, s’hauria d’aplicar el que es va
aprovar el 1981.
Aprofitant aquest contratemps
judicial, la majoria de partits polítics coincideixen a dir que es presenta una oportunitat per definir
el Blanes del segle XXI, segons les
necessitats actuals i les conseqüències que ha generat la crisi. També

Víctor Catalan, regidor d’ICVEUiA, recorda que la seva formació va ser l’única que l’any 2010 va
votar en contra del POUM. La formació ja ha presentat un llistat de
propostes per incloure al nou planejament, “són 50 propostes dividides en 7 grans eixos: transparència
i participació, bé comú, càrregues
urbanístiques socialitzades, valor
sostenible, ciutat cohesionada...”
Per Jaume Pujades de la CUP,
“no és un problema, és una oportunitat per adequar-lo als temps
actuals. A l’actual Pla General es
preveu un creixement excessiu, cal
cohesionar la vila. Amb la crisi, el
poble ha canviat molt”.
Sergio Atalaya de C’s, seria par-

tidari de modificar només la part
que ha generat el conflicte, “nosaltres defensem eficiència i eficàcia.
Un POUM nou pot costar 400.000
euros i 4 anys de feina”.
Per Salvador Tordera del PP,
“cal celeritat perquè estem en fals”.
Jordi Urgell de Batega, també
ho veu com una oportunitat per
adequar-lo a les necessitats i objectius actuals.
El nou POUM ha estat encarregat al mateix equip que va fer el del
2010, una situació que va generar
els dubtes i les preguntes d’Àngel
Canosa d’ERC.
Segons Celaya, “ja coneixen el
poble i hi haurà molts informes que
no s’hauran de fer. El problema no
és responsabilitat seva”.
La regidora d’Urbanisme va
remarcar que escoltaran a tothom
-particulars, entitats i polítics- i
s’obrirà un procés de participació
ciutadana per arribar al major consens possible.
La revisió del POUM es va
aprovar per unanimitat. Mentre no
hi hagi sentència ferma o s’aprovi la
revisió, es manté vigent el POUM
del 2010. yy
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La Policia Local de Lloret de Mar estrena nova seu
lloret de mar / ACN

Està previst que a partir de la segona quinzena d‘octubre la comissaria ja estigui operativa (19 d’octubre).
La inversió de la nova seu policial
està a l’entorn dels 4 MEUR. Està situada a l’entrada del poble per la carretera de Vidreres.
Ho va explicar l’alcalde Jaume
Dulsat en el decurs de la commemoració de la festa patronal del cos. Segons Jaume Dulsat, “les noves instal·
lacions cobriran una mancança que
hi ha hagut fins ara”.
Dulsat va agrair als agents la feina feta aquesta temporada per evitar
aldarulls al carrer. Segons Dulsat, tenir “descontrol” als carrers és la “pitjor publicitat” per al municipi.

«La nova seu policial ha
costat al voltant dels 4
MEUR»
Lloret de Mar té censades 38.624
persones però arriba a triplicar la població en temporada alta. A la població hi ha 121 hotels amb més de
29.000 places, a les quals cal sumar
els apartaments turístics i les 4.104
places que ofereixen els quatre càmpings que hi ha al municipi. Aquest
any, la Policia Local de Lloret ha dis-

posat de la Unitat de Reacció Administrativa i Seguretat (URAS), que intervé en cas d‘aldarulls al carrer i que
ha fet diverses actuacions aquest estiu.

«Segons Dulsat, tenir
“descontrol“ als carrers és
la “pitjor publicitat“ per al
municipi»
Durant la celebració del patró del
cos, també es van entregar els reconeixements a agents que han intervingut en operacions transcendents
i també a ciutadans que han col·laborat amb la policia. Destaca l’entrega d’una distinció a una persona
que va intervenir per evitar un suïcidi d‘un veí o la ràpida actuació dels
agents per evitar que una nena de 3
anys s’afogués en una piscina d’una
urbanització.
També s’ha reconegut un agent
fora de servei de la policia estatal que
va ajudar un policia local que estava
essent agredit. També la detenció per
part d’agents de la Policia Local d’un
turista que va intentar degollar un
home amb una ampolla trencada. Els
fets van passar aquest mes d’agost.
Durant la celebració del patró del
cos, els discursos van voler remarcar l’agraïment a la tasca dels agents

Imatge de la nova comissaria a principi de mes. Foto M.A. Comas

però, en el cas del cap de la Policia
Local, també va tenir un caire reivindicatiu. Joaquim Martín va reclamar obertament un paper més destacat per a les policies locals catalanes
i, especialment, per a cossos com el
de Lloret. “Cada municipi té unes ca-

racterístiques diferents, però el cas de
Lloret és molt particular, difícilment
comparable amb cap altre municipi
de Catalunya”, va manifestar.
En aquest sentit, considera que
la Policia Local hauria de ser conce-

buda com un “servei integral de policia obert a sinèrgies amb els cossos
de l’entorn”. Segons Martín, les policies locals han de ser protagonistes
pel que fa a seguretat ciutadana i han
de poder tenir recursos suficients per
garantir la convivència als carrers. yy
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Blanes reclama millores a CatSalut
blanes

L’Ajuntament de Blanes demana a CatSalut que ajudi la Corporació de Salut Maresme la Selva a
millorar la situació de l’Hospital
Comarcal de la Selva.
Actualment la direcció de la
Corporació està negociant amb
CatSalut el Pla d’Infraestructures
futures, així com altres aspectes de
l’atenció sanitària en aquesta zona,
i en aquest sentit hi ha programades diferents reunions que tindran
lloc properament. Per això, des de
l’Ajuntament de Blanes s’ha pres la
iniciativa de fer l’escrit que, després que s’hagi consensuat entre
tots els grups, es farà arribar a l’administració catalana.
Si bé s’ha conclòs que el nivell
assistencial que es dóna al centre
és bo, el que es demana és que es
pugui créixer a nivell d’infraestructures ampliant els quiròfans,
que actualment són insuficients,
així com en aspectes organitzatius
i de procediment.
Des de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i
la Selva s’ha apuntat que aquestes
mancances cal solucionar-les per
poder millorar la gestió en pics estacionals i en casos puntuals que
es puguin donar -com per exem-

ple, una epidèmia de grip-, així
com per afrontar nous serveis que
es volen posar en marxa properament. En aquest darrer sentit, de
cara al mes de novembre es posarà
en marxa una campanya de detecció precoç del càncer de còlon a
Blanes.

«Reclamen actuacions
per poder millorar la
gestió en pics estacionals i
puntuals»
La trobada s’ha fet arran de
l’aprovació d’una moció amb la
unanimitat de totes les forces municipals al ple municipal del passat 30 de juliol. A la moció es va
incloure demanar que es mantingués una reunió amb la Direcció
de la Corporació, així com amb
representants de cada grup polític
i del Comitè d’Empresa de l’hospital. L’objectiu era tractar l’anunci
que s’havia fet llavors que es tancarien 12 llits de la planta de traumatologia de l’Hospital Comarcal
de la Selva a Blanes de cara al mes
d’agost.
Els grups polítics municipals
han estat representats a la reunió, a banda de l’alcalde de Blanes
Miquel Lupiáñez (PSC), per diversos regidors i regidores: Joan

Trobada de polítics, treballadors i membres de la Corporació. Foto Aj. Blanes

«Seuen en una mateixa
taula polítics, Corporació
de Salut i treballadors»
Salmerón i Marian Anguita (ICVEUiA), Txell Salarich (CDC), Albert Sanz (ERC), Margarita Santo

(Ciutadans), Lluís Yubero (Batega per Blanes) i Jaume Pujadas
(CUP).
La direcció de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva ha
participat amb el seu president,
Albert Fernández Terricabras; la

directora-gerent, Núria Constans;
i el director assistencial, Joan
Miquel Carbonell. Per la seva
banda, en representació del
Comitè d’Empresa han assistit
Edgar Felip, Juanjo Contreras,
Rosa Manzano, Sandra Briz i
Agnès Ribera. yy
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Condemna per un diagnòstic erroni
CALELLA - ACN

El jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha
condemnat el Servei Català de la
Salut, la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva i l’Asseguradora
Zurich a pagar 200.000 euros als familiars d’una pacient a qui no van
diagnosticar correctament un càncer d’ovaris a l’Hospital de Calella.
El Defensor del Pacient, que ha
exercit la defensa de la víctima, explica que inicialment els metges van
extirpar l’úter i els ovaris de la dona
assegurant que es tractava d’un tumor benigne, però anys més tard

es va demostrar que la infecció era
maligna.
La sentència recull que els
metges van extirpar els ovaris i
l’úter de la pacient l’any 2004, concloent que es tractava d’un tumor
benigne. D’aquesta manera, la
dona no va rebre cap tractament
de quimioteràpia ni cap control
oncològic. Cinc anys més tard, però,
va acudir a l’Hospital de Calella i diverses proves mèdiques van constatar l’existència d’una “massa pèlvica”,
de la qual va ser operada l’abril de
l’any 2010 i amb la qual posteriorment els metges van determinar

que es tractava d’un tumor maligne.
Després de diverses operacions, de
ser traslladada a l’Hospital de Mataró i de rebre tractament a l’Hospital
de Bellvitge, la pacient va morir l’octubre del mateix any.
Dels 200.000 euros, 160.000 són
pel marit de la víctima, mentre que
cadascun dels fills té dret a 20.000
euros. Al mateix temps, fixa que el
Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
i l’Asseguradora Zurich hauran de
pagar 21.000 euros per despeses judicials i retornar als afectats les taxes
judicials. yy

societat

Quadres en moviment

Collection - Digital Art - Motion Graphics

Aibo Krkic, artista resident a
Tordera des de fa anys, exposa
fins el dia 18 les seves obres a diversos establiments comercials
de Blanes.
Krkic treballa el vídeo utilitzant
programes d’efectes especials i
de videojocs. D’un treball de 20’’
a 30’’ en treu un frame (imatge)

i en fa un quadre. Al costat del
quadre hi ha un codi QR que
ens permet veure tot el procés
creatiu.
La mostra es pot veure a una
quinzena d’establiments diferents. Una mostra que ha generat la curiositat de clients i vianants. yy

Jornada de Caudiciformes i
Suculentes al Marimurtra

Hospital Sant Jaume de Calella. Foto Joan Ferrer

Visita guiada al jardí. Foto Fundació Carl Faust

La I Jornada de Caudiciformes
i Suculentes, organitzada per la
Fundació Carl Faust, ha tingut
lloc al Jardí Botànic Marimurtra
de Blanes amb una cinquantena
de participants. El programa de
la Jornada ha tingut dues parts
ben diferenciades. La primera,
al matí, ha consistit en quatre
conferències que han ofert destacats botànics, jardiners i pro-

fessionals del sector dels vivers,
coneixedors d’aquests tipus de
plantes.
A la tarda el programa ha consistit en unes visites guiades
pel Jardí Botànic Marimurtra a
càrrec del taxonomista de Marimurtra, Xavier Argimon, i del
jardiner del mateix Jardí Botànic, Ivan Soto. yy

Jornades europees del patrimoni

Jardins de Santa Clotilde. M.A. Comas

Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre
s’han programat visites guiades i
portes obertes a diferents equipaments culturals de Lloret de Mar.
Així es va poder visitar el Museu
del Mar, Can Saragossa, els Jardins de Santa Clotilde, el castell
de Sant Joan i el cementiri Modernista.

Aquestes jornades, que se celebren a nivell internacional amb
el suport del Consell d‘Europa
des de 1991, pretenen fomentar
el coneixement i respecte vers el
patrimoni cultural i artístic amb
activitats a monuments. Lloret hi
participa cada any amb l’objectiu
d’ensenyar el ric patrimoni cultural i històric de la vila. yy
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16 tallers i un curs de monitors a Morralla
per aprendre i compartir coneixements. La resta tenen diferents
preus, que van des dels 10 € el més
econòmic fins als 40 € els que costen més.

«Les novetats, els cursos
de Dansa Africana,
Cupcakes, Pintura Creativa
i Cinema»

Presentació de les activitats 2015-16. Foto Aj. Blanes
blanes

La nova programació de tardor del Casal de Joves de Blanes
Morralla, Espai Creatiu, ha començat aquest dimarts 13 d’octubre. Es tracta de diverses activitats
prou heterogènies com per poder
complaure gustos i edats molt diverses, que a més a més es poden
seguir en horaris prou variats per
adaptar-se al major ventall de públics possible.

En total, s’han preparat 16
tallers, així com un d’aprenentatge més específic de monitors en
el lleure. Les principals novetats
són els cursos de Dansa Africana, Cupcakes, Pintura Creativa i
Cinema, aquest darrer impartit
per Albert Arribas. Per la seva
banda, els tallers més veterans que
continuen a la programació són el
de Teatre a càrrec de Paula Fossati,
així com el de Teles i Trapezi amb

X dia del Mar

Sara Fanlobayo, en la línia d’oferir
continguts relacionats amb les arts
escèniques i circenses.
Altres cursos que es poden
fer són de Nutrició i Dietètica,
Confecció de Mandales, Ableton
Live, Guitarra, Acrobàcies, Scrapbooking i Dibuix Manga, entre
d’altres. Hi ha dos tallers que són
gratuïts: el d’Scrapbooking i la
Tarda de Circ, ja que tots dos són

lloret de mar

Era el 4 d’octubre, no feia gaire
sol, però la platja de Fenals estava molt i molt plena. Un any més,
Lloret de Mar ha commemorat el
dia del Mar i ho ha fet amb un ampli programa d’actes i una notable
participació.
El Vamma va organitzar la tradicional neteja del fons marí. A
part de la neteja, es fan controls
periòdics per veure com evoluciona el fons a nivell de vegetació.

Al llarg del matí, moltes altres
activitats per a tota la família: Joc
de l’Oca “Gaudeix el Mar”, exposició “Platges netes”, socorrista per
un dia, tallers ambientals i lúdics
per a la mainada, gimcana familiar, inflables, carpa informativa
“Girona territori cardioprotegit”,
xocolatada...
Una bona manera de passar un
diumenge al matí diferent i conscienciar-nos que el mar el tenim al
costat i que cal conservar-lo. yy

El divendres 9 d’octubre, hi va
haver una jornada de presentació
de la nova programació, que consistia en fer un tastet dels cursos
que s’impartiran aquests propers
mesos. La presentació va anar a
càrrec dels mateixos talleristes, i

Jornades de Manga i Anime
La programació del Morralla
es completarà durant els propers
mesos amb concerts i altres activitats de caràcter extraordinari. Una
d’elles s’ha celebrat l’11 d’octubre.
Es tracta de les VI Jornades de
Manga i Anime de Blanes, que en
cada nova edició compten amb la
participació d’una major quantitat
de públic, atrets pel gran nombre
d’activitats que es poden fer al llarg
del dia relacionades amb la cultura
asiàtica. L’entrada és gratuïta.

«Les jornades de Manga
i Anime arriben a la 6a
edició»
Estan
organitzades
per
l’Associació Amics de la Cultura
Asiàtica de Blanes amb el
suport de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Blanes. Enguany
s’ha ampliat l’espai on tenen lloc,
de manera que també s’utilitzà la
zona exterior del Morralla, a peu
de carrer. yy

El Museu del Mar i Can
Saragossa, al mòbil
lloret de mar

Neteja del fons marí. Foto Yoyo

D’altra banda, també es pot
fer una activitat que darrerament
està tenint força èxit, ja que pot
augmentar les possibilitats d’una
sortida laboral en casals i activitats similars. Es tracta del Curs
de Monitors en el Lleure Infantil
i Juvenil que imparteix l’Escola
de Lleure Batibull a les mateixes
instal·lacions del Morralla. L’aprenentatge es farà els dilluns i dimecres del 21 d’octubre al 16 de desembre, de 17 a 21 h, així com els
dissabtes 7 i 21 de novembre o 12
de desembre de 9 a 13.30 h i de 16
a 20 h. El preu del curs és de 150 €.

es va complementà amb actuacions musicals i un pica pica.

L’Ajuntament de Lloret de
Mar ha posat en marxa l’aplicació
Visitmuseum per donar a conèixer el patrimoni cultural i artístic
del Museu del Mar i de Can Saragossa.
Visitmuseum té per objectiu
posar a l’abast del visitant turista
la informació de les exposicions
permanents dels museus i fer-la
accessible des del seu propi dispositiu mòbil. És la resposta al
dèficit en diversitat idiomàtica
que tenen molts museus i que
varen detectar les xarxes territorials de museus. “Així doncs,
ajudarà a fer una visita més entenedora al Museu del Mar i al
Museu de Can Saragossa”, segons
ha destacat la directora de Patrimoni Cultural, Anna Fuentes. En
aquesta línia, el regidor de Cultura, Albert Robert, ha dit que
“es tracta d’una eina essencial
per al públic turista interessat en
la cultura i el patrimoni”.
L’aplicació, gratuïta, ofereix
continguts en cinc idiomes (català, aranès, castellà, anglès i fran-

cès). I actua com a eina de suport
al recorregut que el visitant fa al
museu. La plataforma es materialitza en dos formats: per una
banda, en una aplicació per ser
utilitzada mitjançant dispositius mòbils (telèfons intel·ligents
o tauletes tàctils) en qualsevol
dels dos sistemes operatius, Android o iOS. Un dels avantatges
principals d’aquest tipus d’eina
tecnològica, pensant en el públic turista estranger, és que es
pot descarregar l’aplicació en el
dispositiu i es pot utilitzar sense connexió a internet. Per altra

Museu del Mar. Foto Aj. Lloret

banda, en format web adaptativa,
dissenyat per aconseguir una visualització independentment de
l’aparell que s’utilitzi (ordinador
o qualsevol dispositiu mòbil). El
format de la pàgina web s’adapta
a les dimensions de la pantalla de
l’aparell.
Aquest estiu s’ha posat en
funcionament a 113 equipaments museístics, entre ells el
Museu del Mar i el Museu de
Can Saragossa de Lloret de Mar
i de cares al 2016 s’incorporaran
tots els museus de Catalunya. yy
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Presenten el Banc del Temps

Acte de presentació. Foto Yoyo

L‘objectiu principal del Banc
del Temps de Blanes és promoure intercanvis solidaris que
contribueixin a crear vincles
comunitaris i millorar la qualitat de vida de les persones.
Uns intercanvis en què no hi ha
diners, hi ha temps, segons ex-

plica Frederic Salvà, portaveu
del Banc del Temps de Blanes,
“la unitat d‘intercanvi o moneda
en el Banc del Temps és l‘hora,
amb independència del servei
que s‘ofereixi o que es rebi, i tots
els serveis tenen com a preu el
temps que es triga a fer-los”. yy

5 anys del Country Blanes

Ballada country. Foto Yoyo

Coincidint amb els 5 anys de
l’entitat, han protagonitzat el cicle “Promocionem la cultura, fomentem la lectura” d’aquest mes

de setembre a la Biblioteca Comarcal. L’exterior de la biblioteca
va ser l’escenari d’una gran festa
per commemorar l’aniversari. yy

Música en els 40 anys de la SERHS

Els concerts van reunir un miler de persones

Deu de Veu i In Crescendo posen
la nota musical a la celebració
dels 40 anys del primer grup turístic de Catalunya. Els concerts
es van fer al Castell de Jalpí amb
un miler d’espectadors cada nit.

Els actes de celebració del 40è
aniversari del Grup, van iniciar-se amb la 39a Nit de la SERHS
(juliol de 2015) i s’allargaran fins
a mitjan 2016 quan tingui lloc la
40a Nit del Grup. yy
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27-S, unes eleccions diferents
sondeig. Junts pel Sí guanya però
no arriba a la majoria absoluta, una
majoria que se supera amb claredat
si s’hi afegeixen els diputats de la
CUP. Un parell d’hores de tensa espera. Ara un diputat amunt, ara un
diputat avall.
A l’hora de les valoracions,
també va ser diferent. Normalment
tothom guanya. En aquest cas, uns
es felicitaven per la victòria i els altres perquè els seus rivals no havien arribat als 68 diputats o perquè
el nombre de vots de Junts pel Sí i
la CUP no arribaven al 50 %. Si
hi haguessin arribat, al 51 % per
exemple, segur que s’hauria dit que
Catalunya estava dividida -meitat
i meitat- i per tant, també s’hauria
desacreditat la victòria.
Unió Democràtica no va supe-

La crònica · Joan Ferrer

El diumenge 27-S hi havia eleccions al Parlament de Catalunya per
onzena vegada des del restabliment
de la democràcia. S’havien d’escollir
135 diputats, però la convocatòria
anava més enllà: quin suport tindrien els partits independentistes i
quin els unionistes?
De seguida es va veure que serien unes eleccions diferents. Grans
cues als col·legis electorals. A Blanes, per exemple, en una taula del
s’Agulla es va arribar a fer una hora
de cua, una situació que es repetí a
molts punts de la Selva i el Maresme. Al final, rècord històric de participació.
A les vuit del vespre, tothom
pendent de TV3. Era l’hora del

rar l’aventura en solitari i es va quedar fora del Parlament. Almenys, els
seus dirigents van reconèixer la derrota, que ja és molt en una nit electoral en què tothom guanya. Catalunya Sí que es Pot, cal destacar-ho,
també van reconèixer que no havien aconseguit els objectius. Jugar al
ni sí ni no a la independència els va
perjudicar. La resta, més contents
que unes pasqües. Si parlem d’escons, C’s i CUP van triplicar la representació i per tant la festa podia
ser grossa. El PSC va baixar quatre
diputats però, com que les enquestes eren molt més desfavorables,
alegria moderada. Al PP, baixada
espectacular, però celebraven el que
no havien assolit d’altres formacions. A Junts pel Sí, molt contents
per la victòria, però certa recansa,

CATALUNYA
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

Cues a la Fàbrica Llobet-Guri de Calella. Foto Tino Valduvieco

tot i que només de portes endins,
per no haver aconseguit més representació. La mateixa nit electoral ja
van veure que proclamar Artur Mas
president no seria gens fàcil.

girona

Escons 2015

Escons 2012

PARTITS

50
21

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

62
13
11
16
11
25
10

20
19
9
3

Escons 2015

En tot cas, per a tots aquells que
es pensaven que després de les eleccions podrien descansar de debats
polítics, res de res. I el 20-D eleccions generals. yy

BARCELONA
Escons 2012

PARTITS

9
3

CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP

11
1
1
1
1
2
1

2
2
0
0

Escons 2015

Escons 2012
26
12

32
10
9
12
8
17
7

14
12
8
3

“L’objectiu és aconseguir la sobirania nacional”
Entrevista a Jordi Orobitg
Jordi Orobitg, després de ser escollit
parlamentari el 27-S, compaginarà les tasques de regidor a Lloret
(ERC-Avancem) i diputat al Parlament (Junts pel Sí). En l’anterior
mandat va ser regidor a Lloret i conseller comarcal de la Selva. És llicenciat en Dret.
Què suposa ser diputat?
En primer lloc, vull destacar el resultat assolit per la candidatura
Junts pel Sí a Girona. 11 diputats i
més del 52 % dels vots. Són dades
històriques. A nivell personal, una
satisfacció poder representar Lloret
i la Selva al Parlament. És la institu-

ció més important del país i estem
vivint un moment clau en la història
de Catalunya. L’objectiu, aconseguir
la plena sobirania del país.

de dificultats. Hi ha hagut moments
més complicats. Ara, hi ha garanties
de poder tirar endavant els nostres
objectius.

Quina serà la seva aportació com a
parlamentari?
En primer lloc, ser modest, veure
com funciona tot. Després, col·laborar amb la màxima intensitat per
aconseguir la plena sobirania. Hi dedicaré tot el temps que calgui.

Compaginarà la tasca de regidor i
de diputat?
Sí. En primer lloc, la llei ho permet.
Hi ha molts alcaldes i regidors que
també són diputats. En segon lloc,
no tindria sentit abandonar un projecte que només fa uns mesos va
començar. ERC-AVANCEM es va
presentar a l’Ajuntament amb un
projecte per quatre anys. Confio en
la meva capacitat de treball per poder fer compatible les dues funcions.

El camí, en tot cas, no serà fàcil?
A la vida no hi ha res fàcil, i més si
es tracta de temes i projectes importants. Catalunya porta 300 anys

BLANES - Cens: 27.327 - Votants: 20.267 (74,16%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

6.682
2.585
2.845
1.669
4.127
1.428
411
244

% vots 2015

lloret de mar - Cens: 19.589 - Votants: 13.919 (71,06%)

vots 2012

% vots 2012

4.703
1.912

27,06%
11,00%

2.173

12,50%

33,2%
12,9%
14,2%
8,3%
20,5%
7,1%
2%
1,2%

Jordi Orobitg. Foto M.A. Comas

3.243
2.604
1.167
419

18,66%
14,98%
6,71%
2,41%

109

0,62%

PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

% vots 2015

4.722

34,1%

1.168
1.983
1.408
3.378
632
279
200

8,4%
14,3%
10,2%
24,4%
4,6%
2%
1,5%

vots 2012

% vots 2012

3.276
1.426

28,04%
12,20%

990

8,47%

2.061
2.128
874
160

17,64%
18,21%
7,48%
1,36%
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“S’ha acabat allò de la majoria silenciosa”
Entrevista a Montserrat Candini
Montserrat Candini (CDC), alcaldessa de la ciutat de Calella des de 2011,
ha estat escollida com a diputada al
Parlament de Catalunya en representació de Junts pel Sí, llista en la qual
anava de número 27. També és senadora, un càrrec que deixarà properament.
Què suposa ser diputada?
La veritat és que és un gran privilegi
i un honor, tenint en compte, a més,
les circumstàncies actuals del nostre
país. És evident que aquest Parlament que es constituirà en les properes setmanes és un Parlament en un
moment crucial en la nostra història,
per tant, molt orgullosa i il·lusionada.

Quin serà el seu paper en aquest
nou Parlament?
Encara no ho sabem, però sigui el
que sigui, ho faré amb molta il·lusió
i amb ganes de portar la feina endavant. I sobretot amb aquest bon
ambient que es respira al conjunt
de tot el grup que formem part de
Junts pel Sí.
Es presenta un mandat difícil.
Quan són mandats constituents,
com és aquest, res serà fàcil. Però si
una cosa ens ha ensenyat la nostra
pròpia història és que hem de ser
permanentment combatents. D’una
manera cívica, però amb perseverança, lluita, treball i esforç; primer,

calella - Cens: 12.426 – Votants: 9.364 (75,36%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

4.886
513
914
748
1.147
744
246
113

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

3.287
1.476

39,18%
17,59%

567

6,75%

898
983
375
256

10,70%
11,71%
4,47%
3,05%

52,3
5,5
9,8
8
12,3
8
2,6
1,2

forma part del nostre ADN, però
també perquè la nostra pròpia història ens ha donat aquest paper de decidir el nostre futur. I, per tant, ho farem ara més que mai. També tenim
la fortalesa de tanta gent, aquesta la
il·lusió compartida. S’ha acabat allò
de la “majoria silenciosa”.
Seguirà treballant des de l’alcaldia
de Calella?
Sí. Sempre dóna aquell punt de política de proximitat que ens fa tocar
de peus a terra. Estic convençuda
que posem un valor afegit a les cambres parlamentàries per interpretar
amb major realitat el que passa als
carrers i viles del nostre país.

Montserrat Candini. Foto Tino Valduvieco

pineda de mar - Cens: 18.577 - Votants: 13.847 (74,54%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

4.932
1.050
2.455
1.517
2.593
779
266
154

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

3.314
1.457

27,80%
12,22%

941

7,89%

2.194
2.004
757
287

18,40%
16,81%
6,35%
2,40%

35,7
7,6
17,8
11
18,8
5,6
1,9
1,1

malgrat de mar - Cens: 13.378 - Votants: 10.033 (75,00%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

4.120
800
1.580
774
1.664
687
191
107

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

2.795
1.245

32,03%
14,27%

713

8,17%

1.498
1.127
486
187

17,17%
12,91%
5,57%
2,14%

41,3
8
15,8
7,8
16,7
6,9
1,9
1,1

“Anem a construir la independència”
Entrevista a Pere Aragonès
Pere Aragonès ha estat diputat per
ERC durant el mandat 2012-2015,
i ara ha estat reescollit parlamentari
dins la coalició Junts pel Sí. Aragonès,
que anava de número 21 per Barcelona, és també regidor a l’oposició de
l’Ajuntament de Pineda.
Què suposa ser reescollit diputat?
Ha estat una elecció diferent. Fins
ara representava ERC, una responsabilitat important per executar el
programa del meu partit. En aquest
cas, Junts pel Sí representa moltes
altres coses: vol encarnar el “sí” a la
independència, que és molt divers i
molt plural.

Quina serà la seva aportació com a
parlamentari?
El paper dels parlamentaris serà
molt diferent, perquè serà un mandat molt diferent, perquè no anem
a governar una autonomia; anem
a construir la independència. I ho
hem de fer ràpid i bé. Vaig començar
a militar a l’independentisme als 15
anys i ara som majoria al Parlament.
El camí, en tot cas, no serà fàcil?
Fer la independència no és fàcil. Si ho
fos ja l’hauríem fet abans. Per tant, la
construcció de la república catalana en
els propers mesos dependrà de decisions molt importants que es prendran

Tordera - Cens: 12.086 - Votants: 8.718 (72,13%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

3.788
734
1.135
706
1.386
514
238
114

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

2.726
1.091

36,97%
14,79%

586

7,94%

1.034
803
402
139

14,02%
10,89%
5,45%
1,88%

43,7
8,5
13,1
8,2
16,1
5,9
2,8
1,3

al Parlament, i això ens obligarà a fer
acords. Som conscients que caldrà fer
equilibrisme en moltes altres coses
però assumim la nostra responsabilitat.
Les dificultats no ens faran tirar enrere,
com tampoc ho van fer en el passat.
Compaginarà la tasca de regidor
i de diputat?
Sí. És compatible i crec que és bo
que els diputats al Parlament tinguin, d’una manera o una altra,
una connexió amb el món local.
Per això en molts àmbits es posen
alcaldes, exalcaldes, exregidors
a les llistes electorals, per tenir
aquesta visió del món local.

Pere Aragonès. Foto Junts pel Sí

palafolls - Cens: 6.729 – Votants: 5.225 (77,65%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

1.958
560
647
390
1.122
343
71
78

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

1.206
630

27,01%
14,10%

469

10,50%

745
522
363
143

16,68%
11,69%
8,12%
3,20%

47

1,05%

37,6%
10,8%
12,4%
7,5%
21,6%
6,6%
1,4%
1,5%

santa susanna - Cens: 2.321 – Votants: 1.828 (78,76%)
PARTITS
CiU
ERC
Junts pel Sí
ICV-EUiA
CSQEP
PSC
PP
C’s
CUP
UNIÓ
Altres

vots 2015

789
140
121
160
391
163
39
10

% vots 2015

vots 2012

% vots 2012

611
191

37,87%
11,84%

126

7,81%

152
255
112
62

9,42%
15,80%
6,94%
3,84%

43,4
7,7
6,7
8,8
21,5
9
2,2
0,6
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Imprudència mortal a la platja de Lloret de Mar
lloret de mar

Uns dies de vacances per a cinc
noies angleses ha acabat en tragèdia. Eren les quatre de la matinada, el grup tornava de festa. A la
mar hi havia llevantada. Van començar a fer fotografies. No en van
tenir prou i van decidir banyar-se.
Des del dia abans hi havia bandera vermella de perill i prohibició
de banyar-se. Per si no n’hi havia
prou, el vigilant d’un establiment
de la platja les va avisar, “no entreu a l’aigua que hi ha temporal
molt fort”. Dues hi van entrar.
Una, només tocar l’aigua en va
sortir. L’altra va desaparèixer i una
companya va anar a buscar-la. Ja
no se les va veure més en vida. Immediatament es van activar totes
les alarmes: Policia Local, Protecció Civil, Bombers, Mossos d’Esquadra, Salvament Marítim...

«Les víctimes van entrar
a l’aigua amb bandera
vermella i sense fer cas
als advertiments d’un
vigilant»
Tots els efectius de seguretat i
emergència desplegats ho tenien
clar, els cossos devien haver anat
en direcció a Blanes. L’únic dub-

te era, quedaran semi submergides o s’enfonsaran? “En el primer
dels casos, es podran localitzar en
poques hores; en el segon, poden
passar dies o setmanes”, asseguraven.
A quarts de dues del migdia es
van localitzar les dues dones separades per uns 500 metres entre
Lloret i Blanes, a unes dues milles
de la costa. Es van recuperar els
cossos, no sense dificultats, i els
van traslladar al port de Blanes
on es va fer l’aixecament dels cadàvers. La recuperació dels cossos
va anar a càrrec dels submarinistes de la Guàrdia Civil, el Grup
Especial d‘Activitats Subaquàtiques (Geas) de l‘Estartit.
El seu cap, Fernando Aguirre,
explicava que la llevantada havia
obligat l‘equip a prendre mesures
especials. “A la zona hi havia uns
corrents superiors a quatre milles nàutiques, que es comporten
com si fossin un barril que anés
rodant”, comentava Aguirre, per
exemplificar la dificultat de les
condicions amb què havien hagut
de treballar.
De fet, els submarinistes van
haver de portar més llast de l‘habitual per evitar que el mar els

La recerca es va fer per terra, mar i aigua. Foto Yoyo

«Les tasques de recerca
van ser especialment
complicades per l’estat de
la mar»
arrossegués i els pogués engolir.
“Els corrents de fons eren molt
dures, això ha obligat els submarinistes a actuar ràpid, portant
molt de pes per evitar que el mar
jugués amb ells el menor temps
possible i els pogués arrossegar

cap avall”, explicava Aguirre.
Les dues víctimes tenien 33 i 36
anys. Paral·lelament es prenia declaració a les tres acompanyants
i al vigilant. Les tres companyes
van rebre suport psicològic.
Felip Carbonell, cap de Protecció Civil de Lloret, assegura que
“s’ha comès una clara negligència
en entrar al mar. No només perquè a la platja hi onejava la bandera vermella sinó també perquè

un vigilant d‘una guingueta ja va
advertir les noies que no es posessin a l‘aigua”, segons confirmava
Carbonell.
El mateix dia dels fets, l’Ajuntament de Lloret de Mar va fer
arribar el condol a les famílies i
amics de les víctimes i es va posar
a la seva disposició. Mentre van
durar les tasques de recerca gran
presència de curiosos i mitjans de
comunicació. yy

Mor ofegada a Sa Caleta
lloret de mar

Una dona de 47 anys i de nacionalitat lituana, va morir ofegada a la platja de Sa Caleta quan
encara no feia una setmana de les
dues morts a la platja central. La
víctima s‘havia dirigit a la platja
per banyar-se amb una altra turista. L‘acompanyant va poder sortir
de l‘aigua pel seu propi peu però la
víctima va començar a tenir problemes. Un veí que passava per la
zona va donar l‘alerta. Segons els

Bombers de la Generalitat, l‘avís es
va produir al voltant de dos quarts
de vuit del matí i la dona va ser
localitzada una hora més tard per
un helicòpter de Salvament Marítim, que va poder recuperar el cos i
traslladar-lo a la platja, on Guàrdia
Civil i Mossos d‘Esquadra el van
custodiar fins que la comitiva judicial va fer l‘aixecament del cadàver.
El regidor de Seguretat de Lloret de Mar, Josep Lluís Llirinós,

explicava que, segons les primeres
informacions que tenien, la víctima i la seva acompanyant estaven
de vacances al municipi. “Les dues
dones, d‘origen lituà, havien esmorzata primera hora a l‘hotel on
estaven allotjades i, després, s‘havien dirigit a la zona de Sa Caleta per
banyar-se” assegurava Llirinós.
“Tots els protocols han funcionat i els serveis d‘emergències s‘han
activat rapidíssim”, explicava el re-

gidor. Tot i això, no han pogut fer
res per salvar-li la vida a la dona.
A Lloret de Mar hi ha servei
de socorristes a les platges fins a
mitjan octubre, però comença a les
deu del matí i acaba a la tarda. Per
tant no estaven de servei ni el dia
de la llevantada on van morir dues
persones ni sis dies després a primera hora del matí quan va morir
la turista lituana. yy

Esperant la comitiva judicial. Foto ACN
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Convoquen el
‘Repensa Lloret’

Premis Recvll 2016
blanes

Els organitzadors dels premis literaris de Blanes han convocat una nova edició. El certamen ja arriba a l’any 52. Es
mantenen els sis gèneres de les
darreres edicions.
Premi de narració Joaquim
Ruyra, dotat amb 2.500 euros per
l’Ajuntament de Blanes. La publicació del treball guanyador està
patrocinada per Ràdio Marina.

Platja central aquest estiu. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Serà una jornada organitzada
per l’Ajuntament de Lloret de Mar
i Lloret Turisme que es durà a terme el proper 4 de novembre i que
vol comptar amb la participació
d’entitats, associacions i el conjunt
dels ciutadans del municipi, per
reflexionar sobre cap on ha d’anar
el model de ciutat de Lloret de Mar
i quins són els principals reptes de
futur que té al davant.
La jornada, que es realitzarà
al Palau de Congressos Olympic,
comptarà amb la participació d’especialistes en temes que són clau
per al desenvolupament econòmic i social del municipi com per
exemple el model i la marca de
ciutat, el futur del turisme, cap on

va la renovació hotelera, el comerç
urbà en zones turístiques o el paper
de la participació ciutadana a l’hora de definir la ciutat del futur.

Premi de poesia Benet Ribas,
dotat amb 1.500 euros. La publicació està patrocinada pel Consell

Aquest acte s’emmarca dins
dels esforços que realitza el consistori lloretenc amb el Pla de Reconversió Turística de Lloret de Mar,
que ha d’ajudar a definir el futur
del municipi com a destinació turística. Entre els ponents hi haurà
els màxims experts del país en la
matèria, com Toni Puig, José Antonio Donaire, Fernando Gallardo,
Genís Roca o Jaume Angerri.
Es pot obtenir més informació
sobre la jornada i realitzar la inscripció al web:
www.repensa.lloretdemar.org. yy

Els guanyadors dels premis 2015. Foto Yoyo

Comarcal de la Selva.
Premi de periodisme Salvador
Reynaldos, amb una dotació de
800 euros. L’obra guanyadora es
publicarà a la revista Recvll.
Retrat literari Rafel Cornellà-Joaquim Abril, amb un premi
en metàl·lic de 800 euros. El primer premi es publicarà al diari El
Punt Avui+.
Premi de teatre Josep Ametller, amb una dotació de 2.000 euros. El treball guanyador es publicarà en format digital.

Premi de Conte infantil Joan
Petit, amb 600 euros de premi.
L’obra guanyadora serà publicada
per la Fundació Joan Petit i serà
explicada a la festa dels Contes de
Sant Joan que se celebra a Blanes
cada 24 de juny.
Els originals es poden presentar fins el 15 de desembre a l’apartat de correus 88, 17300 Blanes.
El president del jurat és, un
any més, Vicenç Llorca. El lliurament de premis està programat
pel 13 de març del 2016. yy
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Bence Máté, guanya el MontPhoto 2015 amb
“Night Star”
David Maitland, Helen Gilks,
Andrés Magai, Andrés Miguel
Domínguez, Ángel Fitor, Fernando Puche, Francisco Márquez, Jonathan Lhoir, Jordi Saragossa, José Ángel Izquierdo,
Bence Máté i Llevat Orlando,
han estat alguns dels conferenciants d‘enguany.

«Hi han participat
700 fotògrafs que han
presentat més de 6.000
imatges»
Audiovisuals, exposicions,
zona d‘expositors amb les marques principals del sector, tallers
i una programació exclusiva per
als més joves, els Youth Days;
han estat els ingredients d‘un intens i fotogràfic cap de setmana
a Lloret de Mar.
Exposició a la Biblioteca. Foto Yoyo
lloret de mar

El festival internacional de
fotografia de natura MontPhoto
tanca la 19a edició amb una gran
assistència. Tres jornades dedi-

cades a la fotografia de natura i a
la conservació. MontPhoto FEST,
després de 19 anys, és la cita indispensable per a aficionats i professionals de la fotografia de natura.

En el decurs de la gala de
lliurament de premis, s‘han donat a conèixer els guanyadors
del concurs MontPhoto 2015.
El guanyador absolut de la 19a
edició de MontPhoto és Bence
Máté, amb “Night Star”.

La relació de guanyadors per
categories és:
- Muntanya: Tre cime di Lavaredo, de Samuel Pradetto Cignotto d’Itàlia
- Activitat de muntanya: Light of Buddha, de Mikel
Besga Echavarri d’Àlaba
- Mamífers: Night Star, de
Bence Máté d’Hongria
- Aus: Mimetismo, de Samuel
Pradetto Cignotto d’Itàlia
- Altres animals: From
Fairy Tales, de Giuseppe Bonali
d’Itàlia
- Món vegetal: El roble y la
hepática, de Pedro Javier Pascual
Hernández de Terol
- Paisatge: Suspiro de luz, de
Mariano Belmar Torrecilla de
Múrcia
- Món subaquàtic: Diving
in a Blue Dream, de Marcio Cabral del Brasil
- Macro: Ten at on Stroke,

d‘Oliver Richter d’Alemanya
- Art en la natura: Islandia: el bosque del deshielo, de
Fran Rubia d’Almeria
- Denúncia ecològica:
Soñando con la libertad, d‘Ángel
Hernández de Madrid

«Les obres guanyadores i
finalistes es poden veure a
la Biblioteca»
Premis especials:
- Premi Comarques de Girona:
Medes colors, de David Antoja
Mas de Barcelona
- Premi Lloret de Mar: Vestigi
del passat, de Dimas Serneguet
Belda de València
També hi havia premis per
a fotògrafs infantils (fins a 14
anys) i juvenils (de 15 a 17).
Les obres guanyadores i finalistes es poden visitar a la Biblioteca. yy
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Unanimitat en sis mocions
lloret de mar

En el ple de setembre hi havia set mocions, sis es van aprovar per unanimitat. La setena, la
sortida de l’AMI (més informació a la pàgina 23).
ICV-EUiA i En Lloret, Sí se
Puede, van demanar que es declarés Lloret de Mar ciutat acollidora. En aquesta moció tots els
grups van coincidir a dir que la
guerra de Síria “és una barbàrie”
i que cal unir esforços per ajudar
als refugiats. Es crearà una xarxa
local per veure com es gestiona
el tema. La regidora Mònica Cunill, va explicar que ja hi havia
hagut els primers contactes amb
ONG que treballen arreu d’Europa. Diversos hotels s’han ofert
com a “sostre inicial” quan arribin els refugiats.
També es va aprovar per unanimitat retirar la fulla de llorer
que es va atorgar al dictador
Francisco Franco l’any 1966 i a
d’altres persones del règim que
també la van rebre. Aquesta moció va ser presentada per ICVEUiA, CiU, ERC-Avancem, i En
Lloret, Sí se Puede. Des d’ICV-

EUiA es va recordar que és una
bona manera de recuperar la
memòria històrica. Totes les formacions van coincidir a dir que
calia revisar el reglament de premis i distincions de l’Ajuntament
lloretenc, redactat fa molts anys,
concretament el 1964.

«Aproven una moció
per redactar el ROM,
Reglament Orgànic
Municipal»
ICV-EUiA també va portar
a ple una moció de suport al
Compromís de les escales. L’objectiu, que l’Ajuntament vetlli
perquè a les empreses contractades per l’ens local es respectin les condicions laborals dels
treballadors i es compleixin els
convenis. Segons va apuntar el
govern, des de l’agost, aquest
compromís ja s’ha inclòs en
quatre contractes.
Una altre moció presentada
per ICV va ser la de crear un
espai a les platges per a l’esbarjo dels animals de companyia.
Actualment està prohibit l’ac-

Ple de setembre. Foto M.A. Comas

cés dels animals domèstics a les
platges durant tot l’any. Tots els
grups van coincidir que cal estudiar-ho molt bé abans de definir el lloc o les èpoques. Segons
Iniciativa, a Catalunya hi ha 9
platges amb espais especials per
als animals.

En Lloret, Sí se Puede va presentar una proposta per donar a
conèixer i commemorar La Gran
Redada que va patir el poble gitano el 1749. Pineda de Mar ja ho
va celebrar aquest any, i Lloret ho
podria recordar el 30 de juliol de
l’any vinent.

Finalment, tots els grups van
presentar i aprovar una moció per
redactar el ROM, el Reglament
Orgànic Municipal. Els serveis jurídics presentaran un text i tots els
grups hi treballaran tal com es va
fer en el seu moment amb l’Ordenança de Civisme. yy

El 27-S al col·legi Santa Maria
blanes

Només començar el curs 201516, els alumnes de 3r i 4t d’ESO
han treballat les Eleccions al Parlament de Catalunya 2015.
Van realitzar un seguit d’activitats sobre els partits polítics i la
campanya electoral. Repartits en
grups i assignat un partit polític a
l’atzar, van haver de recollir informació a Internet i visitar les seus
locals dels partits.

I per tancar la feina que els
estudiants de secundària havien
fet, van demanar la col·laboració dels 8 partits polítics que
tenen regidors a l’Ajuntament
de Blanes per fer una taula rodona on es van poder escoltar
les idees de cada partit i després
els alumnes van poder fer preguntes.
El dilluns 28-S, va arribar
l’hora de valorar els resultats

de la jornada electoral del dia
anterior. Una experiència que
ja es va desenvolupar el maig
passat coincidint amb les eleccions municipals i que s’ha repetit
aquest setembre.
L’objectiu del centre, acostar
l’alumnat de tercer i quart d’ESO
a la societat, a la vida política,
al seu entorn, i despertar-los la
consciència democràtica. yy

Els alumnes van preguntar als polítics. Foto Yoyo
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Cant coral europeu en català

Concert a la plaça de l’església. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Una quinzena de corals participen en el V Festival Internacional i Concurs de Cançó Mediterrània que s’ha fet a Lloret del 16 al
19 de setembre.
La V edició del Festival Internacional i Concurs de Cançó
Mediterrània ha convertit Lloret
de Mar, novament, en la seu d’un
dels principals certàmens internacionals de música de cant coral
europeus.

de països com són Polònia, Lituània, Ucraïna, Eslovènia i Catalunya. El jurat, especialitzat en l’àmbit del cant coral, és també internacional i estava composat per set
persones provinents d‘Islàndia,
Gran Bretanya, Polònia, Eslovènia, Rússia i República Txeca.

«Hi van participar 600
cantaires de 16 corals»

En paraules dels organitzadors, l’Associació Aplec Cultural
Polonès-Català, “els cantaires de
les corals participen en un concurs-concert en què es premien,
entre d’altres coses, la millor interpretació de la música catalana,
de la música sacra i també la millor interpretació d’una sardana”.

En aquesta edició del festival
hi han participat un total de 600
cantaires de setze cors provinents

Cal destacar que a banda de
tocar a Lloret de Mar també ho
van fer a la catedral de Barcelona,

el que demostra el nivell dels participants. A Lloret, els escenaris van
ser l’església de Sant Romà, el Teatre i també, els carrers de la vila.

«Es va premiar la millor
interpretació de música
catalana»
L’esdeveniment compta amb el
suport del Lloret Convention Bureau, entitat de gestió públicoprivada que promociona el turisme
de reunions i esdeveniments a
Lloret de Mar, que disposa del
programa “Festivals & Events”
per consolidar la destinació per
aquest segment de públic. L’any
passat Lloret de Mar va acollir
més de 90 actuacions de festivals
i bandes. yy

L’Aurora celebra 10 anys
lloret de mar

Una batucada i la presentació
del cicle els Dijous de l’Aurora va
servir per començar les activitats
de la temporada 2015-16 i iniciar
la commemoració del desè aniversari.

«S’organitzen activitats
coincidint amb el 8 de març
i el 25 de novembre»

xerrades Els Dijous de l’Aurora,
el 2012 es va posar en marxa El
Banc del Temps...
Del 25 de novembre, Alférez
en destaca especialment el concurs d’eslògans contra la violència
masclista, “tenim una gran participació dels instituts del poble. És
molt important que els joves estiguin conscienciats contra aquest
problema”.

«La primera xerrada dels
Dijous a l’Aurora serà el 22
d’octubre»
La primera xerrada dels Dijous
de l’Aurora 2015-16 es farà el 22
d’octubre i tractarà sobre Neus Català. Anirà a càrrec de Rosa Vendrell.
Al llarg dels propers mesos s’aniran
presentant la resta d’actes de celebració dels 10 anys de l’entitat. yy

L’Associació de Dones l’Aurora de Lloret de Mar es va crear
el 2005, segons recorda la portaveu de l’entitat, Conxa Alférez,
“entre els objectius: fomentar les
relacions entre dones de diferents orígens i entre col·lectius
de generacions diferents. També
organitzar activitats lúdiques i
culturals”.
Al llarg de l’any, organitzen
diverses activitats. Es commemora el 8 de març (Dia Internacional de les Dones), el 25 de
novembre (Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere), des del 2009 hi ha el cicle de

Presentació dels actes de l’aniversari. Foto Yoyo
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III Blanes Photo Festival
blanes

Visita a l’exposició dels Fotoperiodistes. Foto Aj. Blanes

La Casa Saladrigas va acollir la inauguració de la tercera
edició del Blanes Photo Festival
(BPF), que aplega diverses propostes al voltant del món de la
imatge i la fotografia. Organitzat
pel GIF, -Grup d’Imatge i Fotografia de Blanes- amb el suport
de l’Ajuntament i altres institucions i entitats, l’eix central han
estat tres exposicions fotogràfiques que es van poder visitar fins
el dia 10 d’aquest mes d’octubre.
Les exposicions eren del Col·lectiu de Fotoperiodistes de comarques gironines, Koldo Badillo i
Xavier Perich.

«Hi ha hagut quatre
exposicions, un taller i una
sessió amb models»
La principal novetat de la
tercera edició del BPF ha estat la
incorporació de noves experiències de caire popular. S’ha fet un
taller de fotografia estenopeica
organitzada amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de
Mas Enlaire. Amb l’ajut de Xavier Perich, els assistents al taller van construir la seva pròpia
càmera amb pots, llaunes, caixes i altres elements reciclats.
Després, van fer una exposició

3a Fira del Vehicle d’Ocasió
blanes

En aquesta edició 2015, hi
ha hagut un 33 % de vendes del
total de 160 vehicles exposats,
un resultat que indica que en
aquesta tercera edició s’ha mantingut en un bon nivell respecte la de l’any anterior, si bé amb
una lleugera remuntada.
D’altra banda, a aquesta xifra
encara caldrà sumar les vendes
que es puguin seguir fent properament en base a les atencions a clients potencials que han
realitzat els responsables de les
set empreses expositores al llarg
de la fira, que representaven a
un total de quinze marques de
cotxes.
Els visitants provenien majoritàriament de Blanes, però també s’ha registrat un increment
de l’afluència de veïns de poblacions de la rodalia del municipi i
la seva àrea d’influència, tant de
Girona com de Barcelona, com
ara Palafolls, Tordera, Lloret de

Mar, Maçanet o Malgrat de Mar,
entre d’altres. Igualment, també
s’ha acostat a la fira públic de
Barcelona que compta amb una
segona residència o que ha vingut a passar el cap de setmana.
La novetat d’enguany, que ha
comptat amb un gran èxit de públic, ha estat la zona destinada a
la pràctica de karts a càrrec del
Karting Club Blanes.

«Es van vendre el 33 % dels
160 cotxes exposats»
El circuit estava destinat exclusivament a nens i nenes que
tinguessin entre sis i deu anys
d’edat, i estava controlat per
un monitor que s’encarregava
d’ajustar-los el cinturó de seguretat i el casc, així com d’explicar-los les nocions més bàsiques
abans d’engegar els motors. Al
llarg de la fira es calcula que
hauran passat pel circuit uns

500 infants, que han comptat
com a públic fidel amb els seus
familiars que els esperaven rere
la tanca.
Aquesta activitat i els tradicionals inflables van fer les delícies dels més petits. Organitzada
per l’Ajuntament de Blanes, a
través de l’Àrea de Promoció de
la Ciutat, la fira ha comptat amb
la implicació de set empreses expositores de la vila i d’altres poblacions de la rodalia: Autobrava, Covesa Vehículos, Bravauto,
Automòbils Missé Blanes, Garatge Plana, Maresmóvil i Àngel
Blanch.

«Els més menuts van poder
anar en karts, la novetat
d’enguany»
És la fira més gran d’aquestes
característiques de la zona compresa entre Mataró i Girona. yy

Un dels vehicles exposats. Foto Yoyo

amb les càmeres a l’exterior, a
peu de carrer, van revelar el negatiu i el van positivar al laboratori. Així, finalment van aconseguir una còpia en fotografia
química a la manera tradicional.
Una altra de les activitats ha estat una sessió fotogràfica amb
models al Jardí Pinya de Rosa de
Blanes i al Jardí de Santa Clotilde de Lloret. Fins el 31 d’octubre
es pot visitar una altra exposició,
que aplega treballs dels alumnes
d’un Centre d’Imatge de Barcelona, i que s’allotja al Centre Cívic
de Can Borell. yy
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La PAHC torna a
ocupar un bloc
blanes

Es tracta d’un bloc de 4 pisos
al carrer Sant Antoni 3, cantonada rambla Joaquim Ruyra. El
bloc s‘ha destinat a famílies que
no poden pagar un lloguer a preu
de mercat perquè no tenen feina
i els seus ingressos són mínims o
no tenen cap entrada de diners.
Inicialment hi van entrar a
viure 10 persones, 8 adultes i 2
menors, que no disposaven de
subministrament d‘aigua. El seu
objectiu ara és arreglar els habitatges que portaven més de dos
anys abandonats i tancats, per
poder viure dignament.
Aquest és el segon bloc de
pisos que ocupa aquesta plataforma a Blanes. El primer va ser

34a Marxa de les Platges

l‘11 de maig de 2013 a la rambla
Joaquim Ruyra. Segons la PAHC
de Blanes, hi ha quatre famílies
més que poden ser desnonades
en pocs dies.
La Taula Local pel Dret a
l’Habitatge de Blanes, d’altre banda, convidarà a assistir la PAHC a
la propera reunió.
La PAHC havia demanat adherir-se a l’òrgan, que ha celebrat
la primera reunió constitutiva del
nou mandat aquest setembre.
Aquesta taula es va posar en
marxa a Blanes el desembre del
2012, arran de la situació de desnonaments que afectava diversos
ciutadans del municipi. yy
Arribada a Santa Cristina. Foto Yoyo
lloret de mar

És una marxa popular que
recorre les cinc platges de la vila
i en total suma 11 quilòmetres
de recorregut.

«La marxa té 11 km i es
ressegueix tota la costa»
L‘organitza el Xino-Xano.
L’activitat comença a les vuit del
matí. Era el diumenge 27-S, un
diumenge especial. Alguns dels
participants van fer el recorregut acompanyats de l’estelada.
Quedava ben clar cap a on aniria el seu vot quan anessin al col·
legi electoral.
Una de les principals novetats respecte a altres anys és que
enguany les inscripcions s’han

Edifici ocupat. Foto PAHC

Vot de confiança a l’ACA
blanes

Blanes atorga un vot de confiança amb data de caducitat a
l’ACA perquè netegi la riera de
la Pedrera.
L’Associació de Veïns de La
Pedrera-Carretera de Lloret ha
celebrat una assemblea per tractar aquest tema, comptant amb
la participació de l’alcalde i el regidor de Medi Ambient. Segons
l’ACA, la neteja d’aquesta riera i
la de Ses Vernes, a la part nord
del municipi, es farà a finals
d’octubre.
Els veïns porten anys queixant-se perquè no hi ha un manteniment periòdic i les canyes

creixen de manera desmesurada.
També hi ha males olors i rates.
L’Ajuntament va netejar a
principis de setembre un tram
d’uns 25 metres proper a la plaça
11 de Setembre. La competència,
en tot cas, és de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Veïns i Ajuntament esperen
que es compleixin els terminis i
a finals d’octubre, la neteja ja sigui una realitat.
El cobriment de la riera ha
d’anar a càrrec dels promotors
del Pla Parcial Costa Brava un
pla pendent de desenvolupar des
de fa molts anys. yy

Actuació municipal del setembre. Foto Yoyo

limitat a 1.500 participants per
garantir una bona coordinació
en els temes logístics i organitzatius.
La marxa s’inicià amb la
concentració dels participants
a la plaça de la Vila i el trasllat
amb els creuers marítims o en
autocar, fins a cala Canyelles,
d‘on surt la caminada.
Des d’aquesta cala comença
un recorregut que passa per cala
Trons, sa Caleta, la Platja Gran
de Lloret, Fenals i sa Boadella,
per arribar finalment a Santa
Cristina. El paisatge, impressionant!
A l‘arribada, l’entitat organitzadora, Xino-Xano, ofereix
una sardinada amb vi de la ter-

ra, una samarreta i un diploma
acreditatiu de la participació.

«Enguany s’ha limitat
la inscripció a 1.500
persones»
Després de la marxa de les
platges, la propera activitat organitzada pel Xino-Xano serà
la pujada a Montserrat (25 d’octubre), una excursió que s’organitza per 25a vegada. El mes
de novembre començarà amb la
castanyada popular i continuarà
amb la participació a la Fira Medieval. Per tancar l’any: anada a
Sant Pere del Bosc, tirada a l’art i
la no menys tradicional Fira dels
Sants Metges. Les dates i horaris
concrets es poden consultar a:
www.xinoxano.org yy
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Mirades en el diàleg interreligiós
Mostra de la diversitat de creences i tradicions

Durant el temps que duri
l’exposició, les comunitats religioses de Lloret obren les seves
portes perquè tothom pugui mirar a l’interior dels seus centres
de culte. S’han programat visites
guiades a aquests espais, per a
què tothom que ho vulgui pugui
visitar-los i conèixer com viuen
la seva creença.

lloret de mar

Es tracta d’una exposició de
l’Associació Unesco per al Diàleg
Interrelegiós (AUDIR), que proposa una introducció a la diversitat de creences i conviccions i,
a la vegada, pretén fer més propera la riquesa de la diversitat del
nostre entorn, exposant també
objectes simbòlics de les diverses
religions. L’objectiu de l’exposició
i de les activitats paral·leles que
s’han programat és presentar el
fet i la vivència espiritual (mirades) i poder-ne parlar (en diàleg).

«L’objectiu: donar a
conèixer entre la població
la diversitat religiosa de
Lloret de Mar»

bre Musulmanes en Catalunya, el
proper 5 de novembre.

Aquest conjunt d’activitats
s’emmarquen dins del Cicle Pluralisme, convivència i religió, que
és fruit de les trobades de la taula
interreligiosa en la que hi participen representants de diferents
tradicions religioses presents al
municipi.

La regidora de Benestar i Família, Mónica Cunill, ha destacat
que Lloret de Mar es caracteritza
per la seva pluralitat, “és una ciutat acollidora, és diversa, i aquesta diversitat també es manifesta
en l’àmbit religiós”.

Per la seva banda, la Biblioteca de Lloret s’ha sumat a la
iniciativa i pel dissabte 10 d’octubre va programar una sessió
de contacontes infantil amb el
títol: Contes i religions d’arreu
del món. yy

«S’han programat visites a
l’exposició els dies 15 i 23
d’octubre»
Els plafons explicatius estan repartits per la Biblioteca. Foto Yoyo

Hi ha previstes visites guiades a la mostra els dies 15 i 23
d’aquest mes d’octubre. L’hora,
2/4 de 9 del vespre.
La mostra és el punt de partida de tot un seguit d’activitats
que pretenen donar a conèixer
entre la població lloretenca la
diversitat religiosa del municipi.
S’organitza de forma conjunta
entre el Pla Local de Ciutadania

de la secció de Benestar i Família
i la Biblioteca de Lloret de Mar.
Així, el primer diàleg es va fer
amb la comunitat evangèlica de
Filadelfia, que va parlar del Pastor, com a guia espiritual, i que
comptà amb l’acompanyament
del cor de l’església de Lloret.
Es va seguir amb la comunitat

hindú i la reencarnació. Els propers actes seran: el 15/10/2015
amb la comunitat sikh, Langar,
l’àpat comunitari dels sikhs, el
23/10/2015 amb la comunitat
catòlica i el tema que plantegen
és Laudato si, una terra per a
tothom, i tancarà aquests diàlegs la xerrada L’Islam: Com més
proper, més desconegut, a càrrec
de Jordi Moreras, autor del lli-
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La cuina del peix de l’art

Presentació de les Jornades. Foto Yoyo
lloret de mar

El Gremi d’Hosteleria i l’Associació de Bars i Restaurants de
Lloret de Mar, organitzen cada
any dues jornades gastronòmiques: les de l’arròs (maig) i les de
la cuina del peix de l’art (octubre). Ara, per tant, és el moment
de gaudir de 18 menús degustació amb el peix de l’art com a
base. La creativitat dels xefs dels
establiments participants és molt
rica i variada, i per tant en els
plats cuinats també s’hi poden
trobar tota mena de productes de
primera qualitat, molts d’ells productes de la temporada de tardor.

Enric Dotras, president del
Gremi d’Hotelers, destacava la
fusió de dues cuines, “la més tradicional i la més innovadora, el
que permet presentar uns plats
molt elaborats i de gran qualitat”.

«El preu dels menús oscil·la
dels 25 als 58 euros»

En l’acte de presentació, Ceci
Cekov, president de l’Associació
de Bars i Restaurants, va recordar els objectius d’aquestes jornades, “allargar la temporada i
canviar la imatge gastronòmica
que té molta gent de Lloret”.

La presentació de les jornades es va fer el 2 d’octubre quan
normalment es fa el primer dia
del mes. El motiu, el dia 1, representants de la Mesa del Turisme
-sector privat-, Ajuntament i Generalitat estaven reunits per anar
desenvolupant el Pla Operatiu,
un pla que marca el futur turístic de la vila lloretenca. En aquest
sentit, l’alcalde Jaume Dulsat
avançava que el pla s’inclouria en
un acord de Govern, “és un pas
més. Ara ja no només tindrem el
suport i la implicació de la conselleria i la direcció general, s’ha
convertit en un tema transversal
de tot el govern català. Això ens
ajudarà, per exemple, a anar a
buscar diners a Europa per a finançar els projectes previstos”.

Cekov, va demanar a tots els
participants que es creguin el que
fan, “té una gran qualitat i s’ha de
donar a conèixer”.

Amb relació a les Jornades
Gastronòmiques, Dulsat, remarcava que la cuina de Lloret
no és prou coneguda, “quan

«18 restaurants participen
a la 13a edició de les
Jornades de la Cuina del
Peix de l’Art»

Autoritats i xefs. Foto Yoyo

portes gent de fora a un restaurant de Lloret de Mar tenen una
gran sensació i s’emporten un
magnífic record per la qualitat
dels plats i del servei”.
Aquesta iniciativa gastronòmica que ja ha arribat a la 13a
edició, compta amb el patrocini
de Vins i Licors Grau - Pernod
Ricard Bodegas i del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona,
i amb la participació de 18 dels
més destacats Restaurants i Hotels de Lloret de Mar:
AUTÈNTIC, BARCA D’ORRigat Park Hotel, CA L’AMIC,
CAN BOLET, EL RACÓ DE FENALS, EL ROSSELL, EL TRULL,
EL VENTALL, FENALS INTERNACIONAL, FREU-Hotel Guitart Monterrey, L’ARROSSERIA
DE FENALS, LA LONJA, LA
MAR, MARSOL-Hotel Marsol,
MAS ROMEU, POPS, Hotel
SANTA MARTA i SYBIUS-CALA CANYELLES.
Els preus dels menús oscil·len
dels 25 als 58 euros. Els participants reben, en fer un menú, una
entrada gratuïta pels Jardins de
Santa Clotilde i una pel Gran Casino Costa Brava. Es pot gaudir
dels menús degustació tot el mes
d’octubre yy
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El trànsit del carrer Ample
a debat en el ple municipal
blanes

EUiA-ICV no aconsegueix
que Blanes tanqui una setmana el
trànsit del carrer Ample.
La proposta es volia fer coincidir amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura d’aquest
mes d’octubre.
Per Víctor Catalán d’EUiAICV, cal crear nous espais per als
vianants i una prova seria tancar
el carrer Ample una setmana i
no només els dissabtes a la tarda,
“amb totes les excepcionalitats

que calgui: transport públic, veïns, càrrega i descàrrega...”.

clar. Voldrien que només es tanqués en dates concretes”.

La majoria de grups del consistori apunten que no hi ha
alternatives viables. Catalán
va recordar que els semàfors
de la rambla Joaquim Ruyra
estan preparats per regular la
circulació en dos sentits de la
marxa.

Juanjo Navarro, regidor de
Mobilitat, defensa campanyes de
sensibilització ciutadana per fomentar l’ús del transport públic,
la bicicleta o els desplaçaments a
peu. El tancament del carrer Ample, però, no el veu del tot segur.

Per Margarita Santo, de C’s,
les proves del dissabte no acaben de funcionar, “hi ha molts
comerciants que no ho veuen

13è Tuning Festival

La moció d’EUiA-ICV només
va rebre els vots favorables dels
seus quatre regidors. La CUP i
Batega es van abstenir i la resta de
grups hi van votar en contra. yy

Un dels vehicles participants. Foto Yoyo
blanes

L’Associació + Volumen Tuning Club Festival ha organitzat
un any més la gran festa dels aficionats a transformar i personalitzar els seus vehicles. Participants
arribats d’arreu de Catalunya, però
també de diversos punts de l’Estat,
Portugal, França i Andorra es van
trobar a l’esplanada que hi ha al
costat del CAP 2. Dos dies de con-

Gent passejant per la calçada un dissabte a la tarda. Foto Yoyo

PUBLINOTÍCIA

Ràdio Marina potencia l’àrea comercial
Ràdio Marina, emissora de referència de la Selva i l’Alt Maresme des fa 30 anys, ara en fa dos va fer el salt a la premsa escrita. Primer amb l’edició mensual i gratuïta de La Marina Blanes-Lloret i posteriorment amb l’edició de l’Alt Maresme (Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna). Cada mes, més de 40.000 exemplars al carrer.
campanya de publicitat amb la garantia que arribarà a un nombrós públic.

«30 anys d’experiència en
el món de la ràdio i dos en
la premsa escrita»

Foto: Anna Laura Castro

Ràdio Marina, emissora de referència de la Selva i l’Alt Maresme des
fa 30 anys, ara en fa dos va fer el salt a
la premsa escrita. Primer amb l’edició
mensual i gratuïta de La Marina Blanes-Lloret i posteriorment amb l’edició
de l’Alt Maresme (Calella, Pineda de
Mar, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna). Cada mes, més de
40.000 exemplars al carrer.
El nombre d’habitants dels vuit
municipis supera les 120.000 persones
a l’hivern i es multiplica per 2 o per

3 a l’estiu. Per tant, és la plataforma
idònia per promocionar tot tipus de
negoci i activitat. Molts empresaris de
la comarca natural que va de Lloret de
Mar a Calella ja fa anys que han confiat amb Ràdio Marina i posteriorment
La Marina. Amb l’objectiu d’arribar
a molts més, aquesta tardor s’amplia
la xarxa de vendes (es busquen nous
comercials que s’integrin a l’equip)
i s’amplia el ventall d’ofertes per poder-se anunciar en algun dels tres
mitjans o a tots a l’hora. A partir d’ara,
per només 108 euros ja es pot fer una

Ràdio Marina es pot sintonitzar
al 100.3 FM i al 96.2 FM. La Marina
es pot trobar puntualment cada mes a
una vuitantena de dispensadors fixos
distribuïts per tot el territori, sense
oblidar comerços, bars i restaurants,
consultes mèdiques, benzineres...
Ràdio Marina és una emissora
privada i comarcal que no forma part
de cap cadena, un fet únic i diferencial a Catalunya. L’emissora basa la seva
programació en una ràdio fórmula
musical amb informatius comarcals
propis cada hora, entenent com a comarca la zona compresa entre Tossa
de Mar (Selva) i Calella (Maresme).
L’any 2010, Ràdio Marina, va rebre
el Premi Nacional de Comunicació.

Aquests guardons tenen per objecte atorgar un reconeixement a les
aportacions més rellevants de professionals o entitats en el camp de la
comunicació i les telecomunicacions a
Catalunya o en llengua catalana.
Ràdio Marina va rebre el Premi
“Comunicació de proximitat”. Altres
guardonats d’aquell any van ser: Jordi
Basté i Duran, Josep Cuní i Llaudet,
Scytl SA, Fractus SA, El 9 Nou i Marçal Moliné.

«L’àrea comercial amplia
la xarxa de vendes i les
ofertes per anunciar-se en
qualsevol dels mitjans o als
tres a l’hora»
Per demanar més informació de
l’ampliació de la xarxa comercial o
del nou ventall d’ofertes per poder-se
anunciar a Ràdio Marina, La Marina
(Blanes-Lloret) o La Marina Maresme
es pot trucar al 972.33.45.00 o enviar
un correu electrònic a: publicitat@radiomarina.com yy

vivència i activitats. Una de les més
destacades, la cercavila de tots els
vehicles dissabte a la tarda. El pas
dels cotxes amb les seves llums i
grans i potents equips de so, pels
carrers de Blanes cridaven l’atenció
de públic de totes les edats. Diversos concerts i competicions van
completar un cap de setmana que
ja forma part del calendari anual
de tots els aficionats al tuning. yy
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Àgora Jove
blanes

Aula Blanes posa en marxa un
nou projecte pensat per a joves
(Àgora Jove) i que té l’ambició de
crear un espai on desenvolupar el
pensament crític. Una proposta
que parteix d‘una forta confiança
amb els joves i en les seves capacitats de transformar el món. Es
tracta de sessions on la filosofia i
els joves es trobaran per pensar,
sentir i fer, segons explica Jordi
Gaitan, portaveu d’Aula Blanes.
Les sessions seran molt pràctiques, “volem que els joves experimentin, que treguin les seves
conclusions”, apunta Gaitan.

Les sessions, obertes als majors de 15 anys, seran els dimarts
de cada quinze dies a la Biblioteca
Jove. Començarà el 20 d’octubre a
2/4 de 7 i durant una hora i mitja,
Toni Muñoz i Jordi Gaitan, llicenciats en filosofia, seran els encarregats de facilitar les reflexions i
acompanyar els participants.
El 6è cicle de conferències
d’Aula Blanes s‘ha inaugurat el
13 d‘octubre amb la conferència
del científic Daniel Closa (IIBB-CSIC) sota el títol «Els Mites
de la ciència». Les properes sessions tractaran d’esport i cinema. yy

Professions i emprenedoria,
temes centrals a la Llopasfera
CALELLA

Camí del desè aniversari
d‘aquesta trobada anual, que se
celebrarà el 2016, aquest espai
per a l‘intercanvi d‘experiències
entre amants de les tecnologies
gaudeix d‘un excel·lent estat de
salut. Enguany ha comptat amb
la participació d‘una dotzena de
ponents i set expositors -una
de les principals novetats de la
9a edició-, que van mostrar els
seus projectes professionals i
personals relacionats amb la
tecnologia, la majoria d‘ells partint del tema central, que enguany ha estat “noves professions i professionals reciclats”. El
que va començar com un sopar
de Nadal al desembre del 2007
ara és un acte que aplega més de
100 persones i on s’hi expliquen

«La novena edició ha
comptat amb 120 persones
inscrites»

Les sessions seran a la Biblioteca Jove

El públic, atent durant la ponència. Foto Tino Valduvieco

diferents projectes relacionats
amb les noves tecnologies. El
gran salt l’ha fet aquest any amb
un canvi important d’espai. En
un inici la trobada es feia a
l‘Ajuntament Vell, però en els
darrers anys s‘havien traslladat
al Bernat II. Entre els ponents

Millores al Castell de Sant Joan de Blanes
la retirada d’elements existents que
havien quedat obsolets o malmesos,
la recuperació de talussos vegetals
disgregats pel pas del temps, especialment en els punts propers als camins
d’accés al castell i la consolidació de
murs de pedra.

Tanca que barra el pas a les nits. Foto Joan Ferrer
blanes

Blanes enllestirà a finals d’octubre les obres d’adequació del Castell
de Sant Joan, valorades en prop de
130.000 euros. Del total del cost del
projecte, la major part de l’import s’ha
dedicat als treballs de més envergadura, que van enllestir-se abans de l’estiu.
Es tracta del nou tancament de l’accés
al recinte, així com diverses obres de
reparació i il·luminació i la neteja dels
grafits que embrutien l’entorn.

«S’ha col·locat un nou
tancament, s’ha canviat
l’enllumenat i s’han netejat
els grafits»
Si bé la instal·lació del tancament
d’accés al recinte s’ha vist necessari
per preservar els actes vandàlics nocturns, la preocupació també era que
l’impacte visual no fos contraprodu-

ent respecte el paisatge que envolta el
recinte. La solució adoptada consisteix en una tanca motoritzada formada per un marc perimetral d’acer corten i uns elements verticals en forma
L de xapa microperforada col·locada
en diferents posicions.
Aquesta xapa, també d’acer corten, s’utilitza per donar transparència
al conjunt, aconseguint així que no
hi hagi una gran afectació visual en
l’accés. A l’accés principal on hi ha la
zona d’aparcament s’ha instal·lat un
plafó on s’informa els visitants sobre
l’horari en què està oberta la tanca.
Aquest és diferent en funció de l’època
de l’any: d’abril a setembre -coincidint
amb la temporada turística- s’hi pot
accedir des de les 6 del matí fins a les
11 de la nit, i la resta de l’any -de gener
a març i d’octubre a desembre- des de
les 8 del matí fins a les 9 de la nit.
La intervenció global ha inclòs

Respecte la il·luminació, atès el
seu mal estat, s’ha optat per substituir-la en la seva totalitat col·locant
noves lluminàries encastades als
murs, noves balises en el camí d’accés
i la substitució dels focus d’il·luminació de la torre per elements instal·lats
a terra. Tot amb làmpades LED.
Un altre dels punts en què s’ha
incidit especialment és la neteja dels
grafits que embrutien diversos elements de l’entorn. El projecte també
ha contemplat l’aplicació d’un tractament de protecció antigrafit permanent o semi permanent en funció de
l’element.
Aquest octubre, una les actuacions que s’està fent, és la instal·lació
d’una font que estarà situada a la part
de dalt del recinte, al costat de les escales d’accés que hi ha a la part frontal
del Castell de Sant Joan. Darrerament
també s’han fet treballs de serralleria,
com ara la instal·lació del passamà
de l’escala principal, i la col·locació
de panells informatius distribuïts en
diferents enclavaments del recinte. El
projecte d’adequació ha estat dissenyat pels arquitectes Marta Galí, Alba
Folqué i Xavier Botet. yy

La Marina, agost de 2014. Foto Yoyo

Octubre de 2015. Foto Joan Ferrer

que hi han pres part, els noms
de Mercè Taus, Carmen Maria Cubero, Txell Costa, Mun
Bau, Esteve Verdura, Josep
Busquets, Sergio Navas Ruiz,
Helena Batlle, Manel Gonzàlez,
Marc Batlle, Natxo Varona i Albert Cuesta. yy
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Lloret sortirà de l’AMI
lloret de mar

El febrer del 2012, una moció
d’ERC va ser aprovada i l’Ajuntament
lloretenc va entrar a l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència). En el ple de setembre, C’s i
PP van presentar una moció per sortir-ne. La van guanyar amb els vots
de En Lloret, Sí se Puede, PSC, Millor, C’s, PP i un dels dos regidors
d’ICV-EUiA (Miguel Gracia).

campanya. Jordi Orobitg, portaveu
d’ERC-Avancem assegurava, “passi el que passi avui, ja hem guanyat.
Diumenge hi haurà eleccions plebiscitàries i votarem seguir endavant en
aquest procés”.
Enric Martínez, del PP, va demanar una àmplia participació el 27-S i
el vot pels partits contraris a la independència.

Els regidors de CiU i ERC-Avancem s’hi van oposar, i Francisco Rodríguez Pacions (ICV-EUiA) es va
abstenir.

«La moció aprovada el
2012 s’ha tirat enrere
aquest setembre»

Jaime Muzas, de C’S, va explicar
la raons de demanar la sortida, “els
estatuts de l’AMI vulneren l’autonomia municipal, la independència no
és una competència de l’Ajuntament
i els diners que s’aporten a nivell municipal, no han de tenir la finalitat de
promoure la independència”.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret,
va defensar la presència a l’AMI i va
recordar que les eleccions del 27-S
han arribat “perquè l’Estat s’ha negat
en reiterades ocasions a permetre un
referèndum, quan ara són els primers
en voler comptar vots i no escons”.

La quota que pagava Lloret a
l’AMI era de 3.599 euros/any. El debat ràpidament va girar a l’entorn
de les eleccions del 27-S. El ple es
va celebrar la darrera setmana de

El PSC va defensar el federalisme; el Millor només va votar sense
intervenir en el debat; ICV va demanar el vot nominal, i En Lloret, Sí se
Puede proposava una consulta popular perquè el poble decidís. yy

Pancartes mentre es discutia el tema de l’AMI. Foto Joan Ferrer

“La Generalitat regala les estrelles als hotels”
lloret de mar

Aquesta és una afirmació que es
va poder sentir en el ple ordinari de
setembre de Lloret de Mar quan es
tractava de modificar el Pla General per permetre als establiments hotelers ampliar les seves activitats a la
planta baixa o àtics. Era la tercera vegada que el tema anava a ple.
Enric Martínez, del PP, Francisco Rodríguez Pacios, d’ICV-EUiA,
i Marc Fuertes, del Millor, van parlar de les estrelles dels hotels. Les tres

formacions es van queixar de la facilitat amb què s’atorguen les estrelles i
van reclamar un major control de les
instal·lacions i la situació laboral dels
treballadors.
Joan Bernat, regidor d’Urbanisme i d’Esports, va destacar el gran
nombre d’hotels de cinc estrelles que
té la vila i l’èxit que tenen les estades
esportives que s’organitzen periòdicament, “si no hi hagués unes bones
instal·lacions i servei, la gent no tornaria any rere any”.

L’alcalde, Jaume Dulsat, va recordar que la concessió de les estrelles
no és una competència municipal.
La modificació del POUM a la
zona hotelera es va aprovar amb 18
vots a favor i 3 en contra de En Lloret, Sí se Puede i ICV-EUiA. Amb
aquesta modificació, els hotels podran obrir botigues que donin al carrer, col·locar un spa a la part alta de
l’edifici o un bar de copes. En definitiva, millorar la seva oferta. yy

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.A. Comas
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"Els Maduixots fan vibrar el Maresme"
alt maresme

Els Maduixots van completar
en el marc de la Festa Major de
Calella la seva millor diada de tota
la temporada, en la qual han dut a
terme actuacions en totes les festes
majors. Amb una plaça de l‘Ajuntament plena a vessar, la colla va
descarregar un 4d7 -el primer
d‘enguany- i van acomplir un altre
dels reptes que s‘havien plantejat:
bastir un 9d6, castell de gran complexitat pel volum de gent que implica -cap a 130 persones- a més
de la necessitat de comptar amb
els tres poms de dalt (dosos, acotxadors i anxanetes) que acaben
de coronar els castells. En aquesta plaça van completar l‘actuació
amb una torre de 6 i el pilar de 5.
Part de l‘èxit d‘aquesta diada rau
en el suport que va mostrar la ciutadania a la colla castellera arran
de la convocatòria feta per assajar

el castell.Els castellers acomiadaran la temporada a finals de novembre, a diferència de la majoria
de colles, coincidint amb el segon
aniversari de la fundació de l’entitat. La diada dels Maduixots, que
s’anirà celebrant anualment en un
poble diferent, enguany es farà a
Calella. La formació musical que
acompanya els Maduixots ha publicat recentment un vídeo a les
xarxes socials que pretén animar
la gent a formar part del conjunt.
Amb el vídeo i d’una manera còmica, s’ha volgut mostrar la part
més sensual de tocar la gralla i el
timbal.
Dues plaques
L‘ajuntament de Calella va
inaugurar, per la diada, dues plaques commemoratives. D‘una
banda, per la colla comarcal,

La gran família dels Maduixots. Tino Valduvieco

que l‘any anterior va batejar-se
en aquella mateixa plaça. L‘altra
va ser pels Minyons de Terrassa,
que el 2014 van portar a Calella
el primer castell de 9 pisos. Per
aquest motiu, i com marca la tra-

dició, la colla torna a ser convidada i se li fa aquest homenatge.
Els Minyons van bastir de nou el
3d9 amb folre, el 5d8, el 4d8 amb
agulla, el pilar de 6 i un vano de 5.
Els Xics de Granollers van com-

pletar l‘alineació castellera, amb
una gran actuació durant la qual
van descarregar el 2d7, el 3d8, el
5d7 i un pilar de 5. L'afició pels
castells ha quallat amb força a
l’Alt Maresme. yy

L’Esbart Ruyra a Corea del Sud
blanes - Corea del sud

L’entitat ha participat aquest
octubre en un festival folklòric internacional que acull grups de vuit
països diferents procedents d’Àsia,
Europa i Amèrica, concretament
Catalunya, Mèxic, Uzbekistan,
Filipines, Eslovàquia, Singapur,
Indonèsia i Corea.
Marc Coll, portaveu de l’esbart
blanenc, explica que aquest viatge
suposa un premi a la feina feta, “han
estat molts mesos de feina per poder
organitzar el viatge i aconseguir els
diners necessaris”.
En 53 anys d’història, l’Esbart
Ruyra ha actuat arreu d’Europa i diversos punts d’Amèrica, però fins ara
no ho havia fet al continent asiàtic.

L’Esbart Ruyra amb d’altres grups participant a la trobada. Foto Esbart Ruyra

Al festival, a més de les delegacions estrangeres, hi participen 100
grups de Corea del Sud. Es va crear
el 2001 i cada edició, segons els organitzadors, reuneix 700.000 persones.
L’Esbart, que ha estat un veritable ambaixador de la dansa i la
cultura catalana, hi va desplaçar un
total de 20 persones.
Hi va haver cercaviles amb la
indumentària tradicional, activitats
pràctiques com un taller de danses
tradicionals catalanes i exhibicions a
diversos escenaris dels balls d’arreu
dels Països Catalans que han treballat aquesta temporada sota la direcció artística del coreògraf barceloní
-també director artístic de l’Esbart
Sant Martí-, David Martínez. yy

Comença la temporada teatral a Pineda de Mar
pineda de mar

L‘escola de Teatre Artur Iscla
ha fet aquest setembre la presentació del nou curs 2015-2016 a
la Sala Gran del Centre Cultural.
L‘acte de presentació, amenitzat
pel mag, també pinedenc, Gerard Borrell, va comptar amb la
participació dels alumnes -uns
175- i també dels seus pares i
mares. Properament el Centre
Cultural i Recreatiu celebrarà
la diada del Centre, amb la presentació de la temporada teatral,
dinar de germanor i una estrena.
Es tracta de l‘obra de teatre Lluny
de Nuuk, escrita per Pere Riera

i interpretada pels propis actors
del Centre.
Lluny de Nuuk
Lluny de Nuuk és la típica història de família. Una família que
es reuneix per celebrar el casament d‘una filla, però el que havia
de ser un motiu de joia i felicitat,
ben aviat es veurà enterbolit per
l’aparició d’un convidat inesperat
que amenaça amb fer volar pels
aires aquesta aparent harmonia,
revelant una informació que fa
que surtin a la llum secrets de família gelosament guardats durant

anys, i que canviarà de manera
irreversible les relacions entre els
personatges, que a poc a poc es
van traient la màscara i mostrant
la seva autèntica personalitat.
Això no obstant, la família
protagonista és “com tantes altres, ni més ni menys. Amb secrets i mentides, amb sobreentesos i malentesos, amb la seva part
de tendresa i bons sentiments,
i la seva dosi d‘enveges, gelosia
i mala bava i tots ens hi podem
sentir una mica identificats”, segons anticipen des del Centre
Cultural. yy

Els alumnes, atents al truc. Foto Yoyo
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Lloret de Mar torna a fer olor
a benzina

ESPORTS

Primera victòria de Molina
en el DTM

nadora de la competició. La segona posició va ser per a l’equip
Fortuny-Jiménez, amb un Lancia
Delta Coupé. El tercer lloc se’l va
emportar l’equip Garau-Hernández amb un VW Golf GTI.
En categoria de motos, els guanyadors van ser l’equip Martí-Tibau amb una Honda Àfrica Twin
650. Seguits de Nubiola-Gallart.

«Tots els vehicles tenien
més de 25 anys»

Sortida del vehicle guanyador. Foto Yoyo
lloret de mar

Durant quatre dies (1-4 d’octubre) s’ha disputat el XII Rally
Costa Brava Històric, amb Lloret
de Mar com a base d’operacions,
un recorregut exigent de 1.470
km i 36 trams de regularitat.
Hi havia inscrits 65 automòbils i 8 equips de dues motocicletes. El van acabar 48. Tots els vehicles, amb més de 25 anys d’antiguitat, tot i que alguns superaven

els 50, és a dir, eren veritables
joies de l’automobilisme català i
mundial.

«La prova constava de
1.470 km i 36 trams de
regularitat»
Després de 36 trams, la victòria va ser per a Víctor Sagi, pare
i fill, amb Porsche 911 RS. La família Sagi va ser la clara domi-

El rally històric es tracta d’una
prova de regularitat, no de velocitat, “els vehicles circulen per carreteres obertes al trànsit i han de
mantenir una mitjana de velocitat
que no supera els 50 km/h. Si no
ho fan penalitzen”, explica Àlex
Romaní, portaveu de l’organització.

Molina celebrant la victòria. Foto twitter.com/miguelmolinam2

El pilot lloretenc l’ha aconseguit a Nürburgring (Alemanya)
davant prop de 70.000 espectadors. Molina, de 26 anys, por-

ta sis anys en el campionat del
món de turismes més important
del món. Ha disputat 67 curses i
és pilot oficial Audi. yy

Reconeixement al Club Twirling

Una de les etapes va finalitzar
a Barcelona. La resta, a Lloret de
Mar, vila on es va poder gaudir de
nombroses activitats paral·leles
relacionades amb el món del motor, unes activitats pensades per a
totes les franges d’edat. yy
Esportistes i autoritats. Foto Aj. Blanes

Homenatge a dos jugadors
històrics del CB Blanes

L’Ajuntament de Blanes ha homenatjat a les atletes del grup
sènior, que aquest 2015 s’han
proclamat sots campiones europees al Campionat d’Europa
celebrat a Eslovàquia.
El grup sènior està format per
Marina Molina, Cristina Gra-

nados, Raquel Pomares, Nerea
Ortega, Maria Ridorsa, Anna
Colomer, Anna Cobos, Anaïs
García, Nerea Álvarez, Paula
Megia i Thais García. També es
van desplaçar fins a Eslovènia
la directora tècnica i entrenadora, Jessica Díez. yy

L’Eurockey torna a Blanes

Homenatjats, alcalde i president del club. Foto Yoyo
Imatges de la 1a edició. Foto Yoyo
blanes

El fins ara capità del CB Blanes, Kim Romero porta 26 anys en
el club. David Serra en porta 23.
Romero, que deixa de jugar
per una lesió, explica que el bàsquet Blanes és la seva segona família, “passo més temps aquí que
a casa. En el món del bàsquet hi
tinc els amics”. Segons Romero,
va arribar al món del bàsquet

per casualitat perquè l’esport que
li cridava realment l’atenció era
l’hoquei, “la meva mare no em
va deixar jugar a hoquei perquè
tenia por del que podés fer amb
l’estic. Era molt entremaliat. La
meva mainadera tenia una pilota de bàsquet i així vaig conèixer
aquest esport”.
Kim Romero, en tot cas, deixa
les pistes de joc però no es desvin-

cula del club, ara formarà part del
cos tècnic.
D avid Serra després de jugar i
entrenar, deixa el club per motius laborals i personals, “me’n vaig a viure
i treballar a Barcelona”, apuntava.
L’homenatge es va fer abans
del primer partit de la lliga 201516, un partit que el Blanes va perdre davant del Tiana. yy

Del 15 al 18 d’aquest mes d’octubre hi haurà hoquei internacional a la Ciutat Esportiva de
Blanes. Hi participen 16 equips
de vuit nacionalitats diferents
amb jugadors sub-17. Entre els
equips participants: Benfica,
Bassano, Barcelona o Braga.
Dijous i divendres es jugarà la
fase de grups. Dissabte les eli-

minatòries i diumenge la final
i el partit pel tercer i quart lloc.
L’Eurockey fa anys que es jugava en categoria sub-15 a Vilanova i la Geltrú. L’any passat es
va posar en marxa a Blanes la
sub-17, i aquest 2015 es celebra
la segona edició, també a la població blanenca. yy
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l’agenda

LLORET. octubre

blanes. octubre

De l’1-31
XIII JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE LA CUINA
DEL PEIX DE L’ART

DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
COMUNITAT CATÒLICA:
“LAUDATO SI, UNA TERRA
PER A TOTHOM”

DE L’11 AL 18
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA 2015

DEL 2-31
Biblioteca - Casa de la Cultura
EXPOSICIÓ “MIRADES EN DIÀLEG”

DIA 23
Teatre de Lloret · 21 h
TEATRE: “FEMENINO SINGULAR”

Dia 18
a les 10 h
PEDALADA POPULAR
Passeig de Mar
Del 15 al 18
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
TORNEIG D‘HOQUEI U17
EUROCKEY CUP
Esportiva Blanes
Del 16 d’octubre
al 25 de novembre
EXPOSICIÓ: MANUALITATS DE
L‘AV LA PLANTERA
Sala García-Tornel

DEL 2-31
Biblioteca - Casa de la Cultura
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
MONTPHOTO 2015-09-17
DIA 15
Biblioteca. Casa de la Cultura
9.30 h
DIÀLEG INTERRELIGIÓS.
COMUNITAT SIKH: “LANGAR,
L’ÀPAT COMUNITARI”
DIA 17
Biblioteca
Pl. Pere Torrent, 1 - 11.30 h
EL RACÓ DELS CONTES: “CUENTO
DE CINE”
DIA 17
Casa del Mar- Fenals · 17-19 h
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES “TALLERS”
DIA 17
Teatre de Lloret · 21 h
TEATRE: “ANDRÉ Y DORINE”
DIA 18
Pavelló Esports Municipal 18-20 h
VETLLADA DE BOXA KICKBOXING “TROFEU COSTA BRAVA”
DIA 23
Biblioteca. Casa de la Cultura
19.30 h

DIA 24
Pavelló Esports Municipal 9-16 h
TROFEU DE CONJUNTS
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Dia 17
a les 21.30 h
XII CANTATE BARCELONA.
CONCERT D’AMISTAT
Teatre de Blanes

Passeig de Dintre
biblioteca comercal
Del 10 al 31 d‘octubre
Exposició i activitats
Associació Kedem
Del 5 al 31
Exposició de pintura
Ànimes de
l‘artista local Diana Gómez
Dia 14 Nascuts per llegir:
Taller Relaxa‘t relaxa’m
amb l’associació Llavors
Dia 20 a les 18 h
Taller de filosofia per a
joves
Àgora jove, espai de
pensament crític
Dia 23 a les 19 h
La Biblioteca Recita,
celebrant el Dia Mundial de les
Biblioteques

DIA 24
Biblioteca. Pl. Pere Torrent, 1
11.30 h
El RACÓ DELS CONTES: “CONTES
AMB BIBLIOTEQUES DINS”

tot el mes
CALELLA
28a Oktoberfest
Actuacions diàries a la plaça de
l’Església i a la carpa
Dia 15
PINEDA DE MAR
Laboratori de lectura: Avui és un
bon dia per canviar el món
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret
CALELLA
Club de lectura sènior: Els vigilants
del far
18 h
Ajuntament Vell
PALAFOLLS
Taller de retòrica i lectura
20 h
Can Batlle
Dia 16
MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
18 h
Biblioteca La Cooperativa
PINEDA DE MAR
Club de lectura fàcil en català: De
Chamartín a Collbató
18 h
Biblioteca Serra i Moret

DIA 24
Casa del Mar- Fenals · 17- 19 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
“Tallers”

Fes el teu propi joier (5 a 12 anys)
18 h
Biblioteca de Poblenou

DIA 25
Museu del Mar · 7 h
XXXV PUJADA DE COLLBATÓ A
MONTSERRAT XINO XANO

Xerrada: Els missatges de l’art
19.30 h
Auditori Can Comas

DIA 25
Teatre de Lloret · 17.30 h
TEATRE: ALÍCIA

Conferència: La saviesa perenne,
dels orígens a l’actualitat
20 h
Biblioteca Serra i Moret

DIA 31
Biblioteca. Pl. Pere Torrent,1·
11.30 h
EL RACÓ DELS CONTES: “MAIXA,
LA PETITA BIBLIOTECÀRIA”

CALELLA
8a Marató de donació de sang
10 a 22 h
Ajuntament Vell

DIA 31
Casa del Mar- Fenals · 17- 19 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
“Tallers”
Del 23 d’octubre
al 28 de novembre
EXPOSICIÓ: MENÚS DE
GUERRA
Casa Saladrigas
Dia 25
al migdia
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
Santuari El Vilar
Dia 25
a les 17.30 h
RIALLES. MUSICAL.
ENCICLOPÈDIA BAIXETA DE
LA NIT.
Companyia 2 princeses
barbudes
Teatre de Blanes
Dies 31, 1 i 2
FIRA DE BRUIXES

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

comarques. 			

Taller amb ordinadors: fer treballs
del cole
18 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Dia 29 a les 18 h
Contes que fan bullir el
calder de la iaia Maria
amb l’Eva González
primer casino de blanes
CICLE DE CONFERÈNCIES.
(De 20 a 21.45 h)
Arts i oficis a la vila de
Blanes Art floral i les seves
vinculacions
Dia 15: CAP ROIG, Jardí
paisatgístic,
Imatge gràfica, Moviment
plàstic i Artesania
Dia 22: Ricard Ferrer, pintura
al fresc

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dia 17
MALGRAT DE MAR
1r Raid del Ferro
8.30 h
Parc Francesc Macià
Passejada cultural: L’església
Parroquial, edifici i curiositats
10 h
Davant l’ajuntament
PINEDA DE MAR
Camí de Sant Jaume. D’Igualada a
Panadella
7.30 a 16 h
Sortida i arribada: Parada del bus de
l’Església
Fira-Mercat d’artesania
9 a 21 h
Plaça Mèlies

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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octubre
Mercat Solidari
9 a 14 h
Plaça Nova
Taller introductori a la Saviesa
Perenne
10 h
Carrer Maragall, 19
CALELLA
Campionat de Catalunya
d’Atletisme i Handbol ACELL
10 h
La Muntanyeta
Campionat de Catalunya de
Petanca ACELL
10 h
Passeig Manuel Puigvert
10a edició del Blendercat: Taller
de videomapping
10 a 14 h i 16 a 19 h
Ajuntament Vell
Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Taula rodona i col·loqui sobre
Occitània
12 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Correllengua: actuació infantil,
xocolatada, concert
17 h
Plaça de l’Ajuntament
Gala solidària per Oncolliga i
AVAH
21 h
Fàbrica Llobet-Guri

Arribada i sortida a la Fundació
Marpí
7.30 h
CALELLA
Campionat de Catalunya
d’Atletisme i Handbol ACELL
10 h
La Muntanyeta
Campionat de Catalunya de
Petanca ACELL
10 h
Passeig Manuel Puigvert
10a edició del Blendercat: Taller
de videomapping
10 a 14 h i 16 a 19 h
Ajuntament Vell
TORDERA
Cicle de Teatre: Temps
19 h
Teatre Clavé
PALAFOLLS
III Aplec “Maria Sabatera”
11 h
Fòrum Palatiolo
Dia 19
Dia Internacional del Càncer de
Mama
17.30 h
Del 19 al 25
MALGRAT DE MAR
Exposició: “Joan Amades, la
memòria d’un poble”
A la Biblioteca La Cooperativa
Dia 20

Teatre: Roser Florit
22 h
Orfeó Calellenc

MALGRAT DE MAR
Jugant a definir la ciència
18 h
Biblioteca La Cooperativa

TORDERA
Cicle familiar: Oh, que bonic és
Panamà!
17 i 18.30 h
Teatre Clavé

PALAFOLLS
Taller per a emprenedors:
Comunicar és persuadir
10 h
Edifici MiD

PALAFOLLS
Taller a la biblioteca: Manualitats
de tardor
10.30 h
Biblioteca Enric Miralles
Dia 18
MALGRAT DE MAR
Teatre amateur: L’inconvenient
17 h
Centre Cultural
PINEDA DE MAR
Missa a la capella de les Creus
10 h
Capella de les Creus
Taller introductori a la Saviesa
Perenne
10 h
Carrer Maragall, 19
Homenatge a la Tercera Edat:
Xocolatada i Teatre
10 h
Local social de la Hermandad
3a Cursa d’Enduro BTT

Dia 21
Aula d’Extensió Universitària:
Lluís Companys, la dignitat
republicana
18.30 h
Casal l’Amistat
Del 21 al 24
CALELLA
-Festival Canta al MarCercavila inaugural
16 h
Riera Capaspre
Gran concert de benvinguda
21 h
Parròquia de Santa Maria i Sant
Nicolau
Dia 22
PALAFOLLS
Correllengua: Pinzellades de
català
19.30 h
Biblioteca Enric Miralles

Dia 23
MALGRAT DE MAR
Carbassí i Carbassineta
18 h
Biblioteca La Cooperativa
Xerrada: L’obra de Joan Amades
20.30 h
Biblioteca La Cooperativa
PINEDA DE MAR
Traçant paraules: El nen Sala té
un Raspall, i tu?
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Taller d’autoestima per a adults:
Artesania de l’amor
19 h
Biblioteca de Poblenou
PALAFOLLS
Correllengua: Paraules viatgeres
11 h
IES Font del Ferro
Salvem els mots
Escoles Mas Prats i Ferreries
Paraules i música
19.30 h
Casal d’avis del Centre
Dia 24
MALGRAT DE MAR
Setmana europea de la
sensibilització del TDAH
9 a 18 h
Parc Francesc Macià
PINEDA DE MAR
Tarda gastronòmica a Pineda:
Mostra de cuina de tardor dins
les jornades gastronòmiques del
bolet
11 a 14 h
Plaça Espanya
Castanyada popular
17 h
Masia Mas Rafart
Conferència: La pagesia a Pineda.
Dels anys 40 fins ara
20.30 h
Espai Mèlies
SANTA SUSANNA
Cros municipal
9 a 13 h
CALELLA
Festa de la participació ciutadana
10 h
Plaça de l’Església
Taller infantil: La Castanyera
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Lliurament de premis Canta al
Mar
15 i 17 h
Fàbrica Llobet Guri
TORDERA
Fira del Conte
10 a 21 h
Plaça de l’Església
PALAFOLLS

Correllengua: Hora del conte
12 h
Biblioteca Enric Miralles
Dia 25
MALGRAT DE MAR
Recital vermut de poemes d’Ovidi
Montllor
12 h
La Barretina
20è concurs de teatre Vicenç
Bayarri
18 h
Centre Cultural
PINEDA DE MAR
Taller de Dansa – Integració
10 a 13.30 h
Carrer Maragall, núm. 19

Llegir al teatre: Molt soroll per
no res
20.30 h
Biblioteca Serra i Moret
CALELLA
Taller de memòria per a la gent
gran
18 h
Ajuntament Vell
Xerrada: Qui veu el meu perfil?
Privacitat a Internet
18 h
Espai Mercat
Cineclub: Leviatán
21 h
Espai Caixa
Dia 30

SANTA SUSANNA
Audició de sardanes
18.30 h
Pavelló Municipal

MALGRAT DE MAR
Els contes del divendres
18 h
Biblioteca La Cooperativa

CALELLA
Teatre: Roser florit
19 h
Orfeó Calellenc

PINEDA DE MAR

PALAFOLLS
IV Canicross
Dia 26
PINEDA DE MAR
Club de lectura La Colla dels
Verds: He tornat a jugar amb la
mare i se m’ha espatllat
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret
Dia 28
MALGRAT DE MAR
Club de lectura: El carreró dels
miracles, de Najib Mahfuz
18 h
Biblioteca La Cooperativa
PINEDA DE MAR
Avui tertúlia: El sabor amargo de
la cerveza
17 h
Biblioteca Serra i Moret
Hora del conte: Contes que fan
bullir el calder de la iaia Maria
18 h
Biblioteca de Poblenou
CALELLA
Aula d’Extensió Universitària: Els
fonaments de l’Islam
18.30 h
Casal l’Amistat
PALAFOLLS
Taller d’ocupació: Gestiona els
contactes
10.30 h
Casal de la Dona
Dia 29
PINEDA DE MAR
Club de lectura La Colla dels
Vermells: Ricard, el del forat
negre
17.30 h
Biblioteca Serra i Moret

Club de lectura fàcil en català: Qui
és el culpable
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Dia 31
MALGRAT DE MAR
Túnel del Terror
19 a 21 h (sessió infantil)
22 a 00 h (sessió d’adults)
Parc del Castell
Descobreix la Castanyera
17 a 20 h
Plaça Anselm Clavé
Tabalada i cercavila de bestiari
20 h
Plaça Anselm Clavé
PINEDA DE MAR
Castanyada popular
17 h
Plaça Nova
Halloween i Castanyada
Matí
Can Xaubet
CALELLA
Taller infantil
11.30 h
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Castanyada popular
18 h
Plaça de l’Església
TORDERA
Cicle familiar: L’hivern i la
primavera al regne d’Escampeta
18 h
Teatre Clavé
PALAFOLLS
Castanyada
21 h
Plaça Joaquim Ruyra
Dia 1 de novembre
PALAFOLLS
Concerts al cementiri municipal
Tot el dia al Cementiri
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Empanada de Tonyina
PREPARACIÓ
Primer escorrem l‘oli de la tonyina.
Escalfem 4 cullerades d’oli en una paella, afegim l’all i la ceba tallada ben fina.
Incorporem els pebrots, molt picadets, hi afegim sal i ho deixem coure.
A continuació hi afegim la salsa de tomàquet, i per acabar, la tonyina i l’ou dur. Rectifiquem de sal.
Tot el farcit, el passem per un colador per eliminar l’excedent d’oli.
Arriba el moment de preescalfar el forn, a una temperatura de 180º C.
Preparem les làmines de pasta de full i les punxem amb una forquilla. (Podem reservar unes tires de pasta per decorar). Les extenem en una plata de forn sobre paper vegetal, farcim i la tanquem amb una segona làmina de pasta de full, procurant
que quedi ben segellada.
Pintem tota l‘empanada amb ou batut i fem un foradet central per facilitar la sortida de vapor.
Enfornem durant 20 o 30 minuts, fins que estigui ben daurada.
I ja podem deixar-la refredar i servir.
Manoli Bustamante Bustamante

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 làmines de pasta de full
400 g de tonyina amb oli
2 cebes grosses
1 pebrot vermell
2 pebrots verds
1 gra d’all
6 cullerades de salsa de
tomàquet
2 ous durs
1 ou
Oli d’oliva
Sal

Final de les veremes de Ses
Vernes
blanes

El 29 de setembre a la vinya
de Ses Vernes es va tallar la
darrera de les varietats conreades:
la Pansa Blanca (xarel·lo en la
nomenclatura del Penedès).
Aquest any ha estat l’any que
aquesta varietat s’ha tallat més tard.
Amb la intenció d‘aconseguir més
graduació i gràcies a l’excel·lent
estat sanitari de la vinya que no
ha patit humitats perilloses, s’ha
allargat el temps de collita fins a
finals de setembre.
La collita, un 10 % superior
a l’any anterior, ha estat de gran
qualitat, amb una graduació en
“sucre esperat” d‘11,6 graus. yy

Foto Jordi S. Carrera
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Rodalies

TRANSPORTS PÚBLICS
Blanes g Barcelona
Feiners: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.17 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.17 - 13.47

- 14.13 - 14.46 - 15.16 - 15.47 - 16.16 - 16.47 - 17.16 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.13 - 20.44 - 21.15 - 21.55

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 - 23.21
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12 - 22.52

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 - 21.44 - 22.13 - 23.06
Lloret g Estació de Renfe (Blanes)
TOTS ELS DIES: 6.40 - 7.00 - (7.20 - 20.50 cada 30 minuts) - 21.15 - 21.44
Estació de Renfe (Blanes) g Lloret
TOTS ELS DIES: 7.00 - (7.20 - 22.50 cada 30 minuts)
Lloret g Blanes centre g estació de renfe (Blanes)
Feiners: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / Festius: 8.00 a 21.00 (cada 30 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: 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 17.20 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45 / DIUMENGES: 18.15
Girona (Estació de bus) g Blanes
Feiners: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.15 / DISSABTEs: 13.15 - 18.30 - 19.00 / DIUMENGES: 18.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Octubre - Novembre
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

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

economia local

10 anys d’Espai Gironès
SALT

El centre comercial de Salt va
obrir les portes el 2005 i durant
tot aquest any ha organitzat activitats per commemorar l’aniversari. El 24 d’octubre sortejarà un
viatge a París. Totes les persones
que s’hagin apuntat hauran de
ser a l’Espai Gironès a 2/4 de 9
del matí amb les maletes preparades. A les nou es farà el sorteig,
i ràpidament el guanyador i un
acompanyant seran traslladats
a l’aeroport per iniciar el viatge.
Aquest mes també es farà el II
Model Fashion Show, una performance amb models a totes les
botigues del centre per la que es
busquen 200 participants.
Un cop acabada la commemoració dels deu anys, ja es treballarà en la campanya solidària
de Nadal. yy

A l’aeroport del Prat en bus
alt maresme - la selva

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.

LLORET
Octubre - Novembre
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ

DE 08.30 A 22.00 H.

Espai Gironès (Salt)

Adreces i telèfons
FARMÀCIA BASTÉ
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

L’autocar que fa la ruta

L’empresa Sagalés connecta diàriament l’Alt Maresme i la Selva
amb l’aeroport barceloní. Per tant,
els veïns i turistes de Calella, Pineda
de Mar, Santa Susanna, Malgrat de
Mar i Blanes tenen una manera ràpida i econòmica d’anar o tornar de
les dues terminals aeroportuàries.
De maig a octubre hi ha hagut
11 serveis en cada sentit. Al novembre s’aplicarà l’horari d’hivern.
El preu del bitllet és de 9’5 euros si
la sortida o destinació és Calella
o Pineda de Mar. Des de Blanes,
Malgrat i Santa Susanna, el servei
costa 11 euros. El bus té parades a
la T1 i T2 de l’aeroport del Prat. yy

Servei immobiliari en 3D
BLANES

JL Finques del carrer Anselm
Clavé, 52 de Blanes, utilitza la realitat virtual per ensenyar les cases
o propietats que es vulguin llogar o
comprar. Des de la cadira del despatx i amb unes ulleres 3D creades
pel departament d’enginyeria del
Club Noteges, es poden visualitzar
un gran nombre de finques sense
desplaçaments, el que suposa un
important estalvi de temps.
“En deu minuts es poden veure
més habitatges que en tres setmanes
de visites convencionals”, apunten
els promotors d’aquesta iniciativa .
En poc temps, aquestes imatges en
3D substituiran els tradicionals vídeos i fotografies.
Un cop feta la tria, només es
visiten els immobles que realment
puguin interessar. yy

Les noves tecnologies al servei immobiliari
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PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
12	BIBLIOTECA COMARCAL
Avinguda de Catalunya
13	PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
14 FARMA SALUT
Avinguda Europa
15	TOTCARN
Avinguda Europa
16	ESCOLA SAFA
Carretera de l‘Estació
17	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
18 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
19	CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Mas Cuní
20	CAPRABO
Carrer Ses Falques
21	E.S. SARAS
Avinguda Europa
22	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter

23	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
24	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
25	GALP HOSPITAL
Accès Costa Brava
26	GALP POLÍGON
Carretera l‘estació
27	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28	CAPRABO
Cristòfol Colom
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1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	PORCUS
Carrer Cervantes
4	PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5	PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FERRETERIA EL CLIP
Carrer Carme
7	CERVESERIA EL TREN
Carrer Verge de Loreto
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9	COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11	LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina

12	EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13	CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14 FARMÀCIA MARTA BASTÉ
Camí de l‘Àngel
15	CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16	E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17	ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18 FERRETERIA L‘ESCAIRE
Avinguda Vidreres
19	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20	CAPRABO
Avinguda Vidreres
21	PARIS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22	PdePA
Josep Pla i Casadevall

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
La vostra publicitat des
de només 108 €

B L A N E S

1 VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2	AJUNTAMENT DE BLANES
Passeig de Dintre
3	EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
4	PUNT D‘INFORMACIÓ
Plaça Catalunya
5	CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
6 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
7 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
8 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
9	E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
10	CAPRABO
Carrer Lleida
11 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Pilar

Teatre de la Costa Brava Sud

50 espectacles per tancar l’any
el Choeur Mixte La Caecilia, de
Suïssa, i el Donaghdee Male Voice
Choir d’Irlanda del Nord.
Teatre Familiar
La programació familiar al
Teatre de Blanes arriba un any
més de la mà de l’Associació Rialles, que oferirà L’enciclopèdia
baixeta de la nit del grup 2 princeses barbudes el 25 d’octubre; El
carreró de les bruixes de la companyia Poca Cosa Teatre el 8 de
novembre; L’avi Tonet del grup
Jordi del Río el 22 de novembre;
i, per tancar el recorregut, el 6 de
desembre la mateixa Associació
Rialles Blanes ofereix una sessió
de contes molt especial: Rialles.
La Màgia del Nadal.

Fer riure és un art - Joan Pera
lloret de mar - Blanes

La programació professional
al Teatre de la Costa Brava Sud
obrirà temporada a Lloret de Mar
el 17 d’octubre amb l’espectacle
André y Dorine. Una obra de teatre gestual de la companyia del
País Basc Kulunka Teatro, que
acaba de fer temporada al Teatre Poliorama de Barcelona. Una
parella d’ancians veu trencada la
seva rutina quan apareix l’Alzheimer.
Arriba a Lloret de Mar recomanada per la Fundació Pasqual
Maragall. Després de la funció els
espectadors podran fer un donatiu a la fundació, que ajuda als
grups d’atenció i suport emocional i als cuidadors de persones
amb Alzheimer.
A l’octubre, el dia 23 també es
veurà a Lloret Femenino Singular
d’Inconstantes Teatro (Madrid),
una obra on quatre actrius reflexionen amb humor sobre com
conciliar maternitat i treball.
La cartellera professional
d’aquest mes es tancarà a Blanes
amb una proposta teatral prou
diferent al què sol ser habitual en
escena: Ahora me toca a mi, amb
Justo Molinero y Los Descastaos,
que s’ofereix el 31 d’octubre. Es
tracta del primer espectacle que
encapçala el popular locutor Justo Molinero.
Entrant ja al següent mes, la
programació s’estrenarà a Blanes
el 7 de novembre amb l’aclamada
peça El llarg dinar de Nadal, de la
Companyia La Ruta 40.
El 21 de novembre a Lloret
s’ha previst T’estimo, però no tant,
la comèdia de més èxit de José
Luis Alonso de Santos (Bajarse al

moro, La estanquera de Vallecas)
actualitzada per Miquel Murga i
que ha fet tres temporades amb
gran èxit a Barcelona. Lloret també ha programat el 17 de novembre, coincidint amb la seva festa
major d’hivern la comèdia Fer
riure és un art, que commemora
els 50 anys de l’actor Joan Pera als
escenaris.
Una setmana més tard, el 28
de novembre, s’ha programat
a Blanes L’alè de vida. Amb to
de comèdia el seu autor, David
Hare, ens parla de la història de
la Madeleine (Mercè Arànega)
que s’enfronta a Frances (Anna
Güell), l’esposa del seu amant.
El mes de desembre hi haurà tres espectacles d’aquells amb
nom propi. D’una banda el 12 de
desembre compartiran cartellera
L’adulador, de Carlo Goldoni, un
text punyent i divertit del segle
XVII que es podrà gaudir a la
sala de Blanes. El mateix dia s’ha
programat a Lloret Ara que ho
tenim tot, que retrata les misèries de l’amor desgastat pel temps
a través d’un matrimoni format
per l’Àlex (Mingo Ràfols) i la Laia
(Núria Casas), que celebren els
21 anys de casats al mateix hotel
on van passar la nit de noces.
Un altra obra de teatre d’èxit
a la cartellera barcelonina de la
temporada passada, que arribarà a Lloret el 18 de desembre, és
L’efecte, de Sixto Paz Produccions.
Programació musical
L’oferta musical d’aquesta
nova temporada l’estrena el Teatre de Blanes el 30 d’octubre amb
un concert dels The Gospel Viu
Choir, que presenta Non Stop
Gospel.

El 27 de novembre hi ha dues
cites destacades a la programació
del Teatre de la Costa Brava Sud.
D’una banda, a Lloret de Mar
l’Escolania de Montserrat oferirà
un concert a la parròquia de Sant
Romà. Per la seva banda, a Blanes,
el mateix dia 27 la Banda i Cobla
del Col·legi Santa Maria oferirà
el tradicional Concert de Santa Cecília, patrona de la música.
La música també té un protagonisme especial de cara als dies de
Nadal. El 27 de desembre visitarà
el teatre lloretenc el cantant menorquí Cris Juanico amb l’espectacle Un món de nadales.
La programació musical es
tancarà el 3 de gener a Blanes amb
el VIII Concert d’Any Nou a càrrec
de la Vbella Blanes.

cudella el 20 de novembre, i una
nova agrupació teatral sorgida de
l’Aula Municipal de Teatre, l’Associació Cultural Teatral Muekka,
estrenen el seu primer espectacle,
Código Alfa el 28 de novembre. A
més, el Casal de l’Obrera tornarà a
portar a escena Els Pastorets amb
funcions els següents dies: 20, 26 i
27 de desembre, i 3 de gener. Mentrestant, a Blanes el dissabte 10
d’octubre s’ha programat l’espectacle Con rimas y a compás, a càrrec
de l’Asociación Andaluza de Ardaleños y Amigos de Ardales, que
combina la poesia i la lírica. Sense
moure’ns de Blanes, el 17 d’octubre el Cor de Cambra Sota Palau
oferirà el ja tradicional Concert
d’Amistat – XII Cantate Barcelona,
amb el Cor de Cambra Sota Palau,

Propostes amateurs
L’anomenada Escena Local,
basada en espectacles de companyies i agrupacions teatrals i musicals de Blanes i Lloret, segueix
tenint un fort protagonisme a la
programació del Teatre de la Costa Brava Sud. Així, cal destacar
que el 4 d’octubre, el grup El Mirall -que aquests mesos està celebrant el seu 30è aniversari- tornà
a oferir a la sala de Blanes la peça
Mai més per sempre. La representació es feia a benefici de l’Associació Catalana de Parkinson Blanes-la Selva-Alt Maresme.
A Lloret el 6 de novembre hi
haurà Las Jornadas Culturales organitzades per la Casa de Cúllar.
Per la Festa Major de Sant Romà,
els dies 14, 15 i 16 de novembre,
s’estrenarà Sort dels anuncis, una
obra a càrrec de l’Agrupació Teatral del Casal de l’Obrera. Per la
seva banda, l’agrupació Ja Cobrarem estrenen Tres amics i una es-

André y Dorine

PRÒXIMA EDICIÓ: 11 novembre

A Lloret es podrà veure el musical Alicia el 25 d’octubre, una
adaptació de l’obra de Lewis Carroll Alícia al país de les meravelles;
i Núvols per a nadons, un espectacle de la Cia. La Petita Malumaluga, el 15 de novembre. Tres
dies més tard, el 18 de novembre,
hi haurà el concert Orelles de xocolata. Avui fem pop, de l’associació Cultural Orella Activa, i el 22
de novembre l’espectacle de circ
Estrellados, de la Cia. Fernando
Hurtado de Màlaga.
Com a novetat destacada de la
programació familiar, cal dir que
a Lloret s’inclouran per primera
vegada el passi de 4 pel·lícules infantils que es projectaran del 29 de
novembre al 20 de desembre. Les
sessions de cinema seran possibles gràcies al Cineclub Adler de
Lloret. yy

