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Els nous ajuntaments comencen a caminar
El primer objectiu dels nous alcaldes Jaume Dulsat (Lloret de Mar)
i Miquel Lupiáñez (Blanes) ha estat tancar el cartipàs municipal.

A Blanes hi ha atraccions al passeig i als antics camps de futbol
Foto Yoyo

P

arlar de la Festa Major de Santa Cristina (24 de juliol) de Lloret de
Mar, és reviure la tradició de la processó marítima, la regata de llaguts i com no podia ser d’una altra manera, el Ball de Plaça protagonitzat cada any per les quatre Obreres de Santa Cristina. També a Lloret, 3r concurs de balcons guarnits, concert dels Pets, passada dels obrers
de Sant Elm, sardanes, havaneres…
A Blanes, la mirada ens porta directament al concurs de focs artificials,
enguany 45a edició. Tres empreses de l’Estat espanyol i una d’italiana participaran al concurs que es farà els dies 23, 24, 25 i 26 de juliol. A la població blanenca, el pregoner serà l’atleta d’ultrafons, Xavi Marina. Per tancar
les festes, Aplec de l’Amor a Cala Bona, enguany amb sopar i l’actuació de
Blaumut.
Més informació p. 15, 16 i 17

Festa Major
de Lloret de Mar
i Blanes
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L’Editorial

Ensurt a l’interior del cotxe

C-32 Autopista del Maresme
Aquesta important via, que en el seu tram Barcelona Mataró va ser
la primera autopista de l’estat, acapara actualment molta atenció de
mitjans de comunicació.
Per una banda la Declaració del Maresme 2015 en reclama el rescat per
tal que deixi de ser peatge i esdevingui la via normal de comunicació
entre les poblacions costaneres, alliberant la carretera N-II que podria
convertir-se en una gran passeig.
L’actual situació de la N-II en passar poblacions com Canet o Calella
aconsella buscar solucions alternatives per a aquesta antiga via que ja
li tocaria convertir-se en vial urbà. El seu relleu ha de ser, lògicament,
l’autopista C-32, lliure de peatge.
Per una altra banda, alguns activistes mediambientals de Lloret de Mar
i també de Blanes en qüestionen la prolongació fins a Lloret de Mar.
La conservació del territori aconsella ser prudents abans d’emprendre
segons quines obres i estudiar bé si hi ha alternatives menys agressives.
Altre gent, en canvi, veu necessari continuar la C-32 fins a Lloret
per alliberar la carretera GI-600 d’un trànsit que no li correspon i
forma grans cues els caps de setmana. Són els vehicles que surten de
l’autopista, a l’altura del camí del Vilar, per anar fins a Lloret.
Aquest trànsit sobresatura la GI-600 (Blanes Tordera) que no està
preparada per al trànsit que li ha caigut al damunt des que se li va
connectar l’autopista C-32. Aquesta situació també necessita una
anàlisi i una solució. yy
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Cotxe cremant al carrer Sebastià Llorens. Foto Aj. Blanes
blanes

V

uit dotacions de diferents
cossos d’emergències intervenen a Blanes en l’incendi d’un
vehicle amb un ocupant al carrer Sebastià Llorens del veïnat de Mas Enlaire. Es tractava de 4 dotacions de la

«El conductor va patir un
principi d’intoxicació i un
atac d’ansietat»
Policia Local i 1 de Protecció Civil
de Blanes, 1 de Bombers de la Generalitat, 1 dels Mossos d’Esquadra i 1
ambulància del SEM.
El conductor, un veí de Lloret de
44 anys, va ser evacuat en ambulància per atendre’l d’un principi d’intoxicació pel fum inhalat, així com per
un atac d’ansietat per l’ensurt patit.

Els fets van tenir lloc quan el
conductor d’un turisme –un Peugeot 307 de color gris– va estacionar el
seu cotxe sense aturar el motor davant d’un estanc que hi ha al carrer
Sebastià Llorens, a l’alçada de l’Ambulatori. Després de fer una compra
ràpida, va tornar a entrar al seu vehicle, sense adonar-se que a la part de
sota del cotxe ja hi havia unes flames
cremant. En un principi no podia
sortir perquè tenia les portes bloquejades.
Les flames es van apagar, en un
primer moment amb els extintors
de l’estanc on havia anat a comprar, i
posteriorment amb la presència dels
bombers. Tot i la proximitat d’un
edifici que es troba a pocs metres de
distància d’on estava estacionat el vehicle en flames, no va ser necessària

l’evacuació dels veïns, ja que el cotxe
estava prou aïllat i la situació ràpidament controlada pels diferents cossos d’emergència.

«Malgrat les flames, no
es va haver d’evacuar
els veïns de l’edifici més
proper»
L’incident (fotografies i vídeos),
es va estendre ràpidament per les
xarxes socials. Els balcons dels edificis més propers van ser un bon indret per captar, mòbil en mà, tot el
que passava al carrer. Una prova de
la temperatura que es va generar amb
les flames, es podia comprovar en una
de les pilones que es col·loquen per
evitar que els vehicles pugin a les voreres. Va quedar parcialment fosa. yy
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Platges vigilades i accessibles
D
blanes - lloret de mar

el 13 de juny al 13 de setembre, les platges de Blanes es
tenyeixen de taronja amb la
incorporació dels vint-i-dos efectius
del Servei de Vigilància, Salvament i
Socorrisme (SVSS).
L’objectiu que es persegueix, socorristes més proactius i vigilants de
l’entorn. Segons el cap de Protecció
Civil, Josep Lluís Pouy, “Es tracta d’un
tipus de vigilància proactiu; és a dir,
els remarco que no han d’esperar a
veure que una persona està en dificultats per llençar-se a l’aigua a rescatar-la, han d’anticipar-se en la mesura
del possible, estar amatents davant
possibles casos en què sigui necessària
la seva intervenció”.

«Hi ha 22 socorristes a les
platges de Blanes i 22 més
a Lloret»
En general, es tracta de casos molt
quotidians en què l’observació és fonamental per poder prevenir. Així,
hi ha des de la persona que es detecta que està nedant amb símptomes
d’esgotament, fins la que porta massa
temps prenent el sol i pot acabar patint una lipotímia, passant per casos
més greus com una dolència cardíaca,
on la rapidesa és fonamental.
Un altre aspecte que s’ha remarcat
als efectius del SVSS són les funcions
que Josep Lluís Pouy defineix com
de valor afegit. Es tracta que tinguin

Servei de vigilància a la cala Sant Francesc. Foto Aj. Blanes

cura del seu entorn immediat –entre
la platja i el passeig– controlant el mobiliari urbà, les boies de senyalització
marítima, així com les activitats que
hi ha quotidianament en aquest àmbit, tant les no desitjades com les no
autoritzades.
Un altre dels aspectes en què es té
especial cura a les platges de Blanes,
que fan que el servei continuï sent pioner arreu de l’Estat espanyol, és que
són Territori Cardioprotegit.
Entre les novetats que s’han incorporat aquest estiu, destaca la renovació que s’ha fet d’un dels tres llocs
de socors. Es tracta de la caseta d’obra
que hi ha a Cala Bona, que durant els
darrers mesos s’ha renovat de cap i de
nou, amb una inversió d’uns 35.000 €.
L’altra novetat d’aquest 2015 en el

SVSS és la nova embarcació que s’ha
comprat per fer vigilància i rescats. Es
tracta d’una barca semirígida que ha
significat un cost d’uns 15.000 euros,
dels quals una part ha estat subvencionada per la Diputació de Girona.
Els primers dies del mes de juliol es va haver de col·locar la bandera
groga, i fins i tot la vermella, per unes
taques marronoses d’origen natural
que generaven picors.

Lloret de Mar

Les platges de Lloret de Mar disposen
del servei de salvament i socorrisme
que ofereix, un any més, l’empresa
Proactiva. El període de servei va del
15 de maig fins al 15 d’octubre.
Aquest estiu les platges compten
amb un total de 22 socorristes aquà-

Cadira aquàtica a la platja central de Lloret. Foto M.A. Comas

tics repartits en les 5 platges i un complet equipament de vigilància i salvament que inclou: 2 llocs de socors i
primers auxilis, 4 punts d’intervenció
i assistència sanitària, 9 cadires de vigilància estàtica, 1 embarcació pneumàtica, 1 moto aquàtica de rescat, 2
vehicles, 2 ciclomotors, 6 desfibril·ladors, entre d’altres equips.

«El juliol va començar
amb una taca marronosa
d’origen natural que
generava picors»
També hi ha dues zones adaptades per les persones amb mobilitat
reduïda ubicades a les platges de Lloret i Fenals que inclouen serveis com
una grua per fer el traspàs d’usuaris

que fan el bany adaptat de la cadira
de rodes a la cadira amfíbia; vestidors;
cadira amfíbia; joc de crosses aquàtiques; dutxes adaptades i banc de suport. MIFAS va fer a principi de temporada una jornada formativa a tot el
personal de platges en aquest àmbit.
Una de les dades més remarcables
de l’informe de temporada de Proactiva l’any passat va ser l’augment de serveis d’atenció amb cadira amfíbia que
han passat dels 279 de l’any 2013 als
482 del 2014, doblant quasi les xifres.
Per fomentar aquest servei, i com a
novetat per aquest 2015, s’ha ampliat
la dotació de personal amb un socorrista que es destinarà principalment al
servei d’acompanyament i assistència
al bany. Aquest és un servei cada cop
més valorat i demanat. yy
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L’escola Sa Forcanera de Blanes estrenarà edifici el
proper mes de setembre
L
La crònica Joan Ferrer

a Maria, en Gonzalo, L’Anouar,
l’Abril, en Llorens... són cinc
nois i noies de Blanes que ara
fa 9 anys van començar a l’escola Sa
Forcanera la seva formació acadèmica. Primer van fer tres cursos d’Infantil i aquest mes de juny han acabat
els sis anys de Primària. Quan els
seus pares els van inscriure per primera vegada, alguns derivats d’altres
centres perquè no hi havia places, els
hi van explicar que molt a prop de
la plaça 11 de Setembre on hi havia
els barracons, es faria un nou edifici
amb totes les comoditats. Els anys,
però, anaven passen i les obres no començaven. Primer, l’Ajuntament havia d’aconseguir els terrenys, després
els havia de cedir a la Generalitat
–una operació aquesta que es va fer
un parell o tres de vegades–, posteriorment el govern havia de disposar d’una partida pressupostària per
executar l’obra, s’havia de redactar el
projecte i executar-lo. Cada pas ha
durat molt més del que seria desitjable i diverses generacions d’alumnes
han fet els nou anys d’Educació Infantil i Primària en barracons, unes
instal·lacions que, entre d’altres limitacions, tothom sap que quan arriben
els mesos de calor són insuportables.
La comunitat educativa es va ma-

Sopar a les noves instal·lacions. Foto Yoyo

nifestar, va fer classes a la plaça dels
Dies Feiners, va tallar la carretera...
Tot amb l’objectiu d’aconseguir la
nova escola el més aviat possible.
Finalment, la Generalitat va incloure als pressupostos del 2014 una
partida dotada amb 2’5 M€ destinada a la construcció d’aquesta infraestructura llargament reivindicada per
la comunitat educativa de Blanes. Les
obres es van adjudicar a la UTE Acsa,
Obras e Infraestructuras SA & Electromecànica Soler SL amb un termini d’execució d’un any.
L’edifici que s’ha construït acollirà dues línies i ocupa una superfície

Retirada d’un dels barracons. Foto Pili Paz

de 4.639 m dins d’una parcel·la de
10.475’20 m2. Els terrenys on s’ha fet
l’escola, que van ser cedits per l’Ajuntament de Blanes al govern català,
formen part del Pla Parcial Costa
Brava i estan situats a tocar de la carretera d’Accés a la Costa Brava per un
costat, i per l’altre molt a prop de la
plaça Onze de Setembre, on durant
anys hi ha hagut els barracons.
Tot i que l’AMPA ha treballat durant mesos perquè el nou centre obrís
aquest curs, no ha estat possible. El
primer contacte dels ja exalumnes
amb el nou centre va ser el dia que
l’AMPA va organitzar el sopar de fi
2

de curs. 500 persones es van reunir
al pati del nou edifici (sense poder
accedir a les aules) i van poder comprovar la magnitud de l’obra, comparada amb els espais reduïts que
han ocupat tota la vida. La segona i
darrera visita, el dia que van anar a
buscar les notes. Per primera i última
vegada van entrar com alumnes a les
noves aules. A partir de setembre, en
Gonzalo, la Maria, en Llorens, l’Abril
i l’Anouar i els 63 companys restants
estudiaran ESO en d’altres centres. A
partir de setembre, però, el nou edifici podrà començar a treballar a ple
rendiment i els nois i noies que van

començar a estudiar fa vuit anys, almenys podran fer 6è de Primària en
unes noves condicions.
L’escola ha costat anys a ser una
realitat. La retirada dels barracons,
però, ha estat molt més ràpida. El 8
de juliol es van emportar l’últim. Ara
només n’hi ha un que queda a disposició a l’AAVV de Mas Enlaire per
poder desenvolupar amb més espai
les seves activitats.
Aquest final de curs també s’han
retirat els barracons de l’escola Pinya
de Rosa, un altre element que ja formava part del mobiliari del barri pels
anys que hi ha estat. yy
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Blanes contribueix al Memorial Democràtic
L’
blanes

dels caps de secció de la fibrana, fins a
Jordi Caupena, que va encapçalar la vaga
del 1970, passant per l’important procés
migratori des d’Andalusia que va nodrir
de mà d’obra l’empresa, explicat en aquest
cas per Faustino Gala. També hi ha el
testimoni d’Antoni-Jordi Macip, que va

Ajuntament de Blanes, a través de
l’Arxiu Municipal, va iniciar fa uns
anys un estudi sobre la societat
blanenca, situant-ho històricament des
de la Segona República (1931) fins a la
finalització del Franquisme (1975). Per
dur-ho a terme, es va voler comptar amb
el testimoni de diverses persones vinculades a l’antiga indústria SAFA, actualment Nylstar, l’empresa que va significar
un pes determinant dins la vida econòmica, social, sindical i política de l’època.

«Al conjunt de Catalunya
s’han fet 918 entrevistes
provinents de 72 projectes
de recerca en fonts orals»

«Blanes participa en el
Memorial Històric amb
12 testimonis de l’antiga
SAFA»
Aquest mes de juny s’ha fet la presentació pública del Banc Audiovisual
de Testimonis del Memorial al Palau de
la Generalitat, un treball que recull la
feina en diversos projectes arreu del país.
El Banc Audiovisual de Testimonis conté
918 entrevistes provinents de 72 projectes de recerca en fonts orals, que sumades
signifiquen un total de 1.121 hores d’enregistraments audiovisuals. Tan sols una
part d’aquestes entrevistes i projectes són
totalment consultables: 22 projectes que
contenen 403 entrevistes. Actualment
s’està treballant per posar els testimonis
restants a disposició del públic i per incorporar noves entrevistes. Memòries
polítiques, històries de vida, vivències
personals i familiars sobre la Segona

Delegació blanenca a l’interior del Palau de la Generalitat. Foto Quim Llorens

República, la Guerra Civil, la dictadura
franquista, l’exili, la lluita per les llibertats
democràtiques o la transició espanyola.
Totes elles tenen cabuda en aquest arxiu.
A l’acte de presentació hi van assistir
els protagonistes de les entrevistes i els
respectius investigadors, entre ells una
representació de Blanes.
La primera fase del projecte blanenc
va consistir en l’enregistrament d’una sèrie d’entrevistes a un total de 12 persones
que van treballar a l’empresa durant el

període d’estudi en qualsevol categoria i
responsabilitat: des de quadres directius
fins a treballadors. Els enregistraments
es van realitzar després d’una primera
selecció inicial entre una trentena de
candidats.
Les dotze persones que van ser entrevistades i enregistrades en vídeo per passar a formar part del Banc Audiovisual del
Memorial Democràtic són: Manel Bargalló, Jordi Caupena, Joan Chertó, Faustino
Gala, Antoni-Jordi Macip, Anna Marcó,

Juan Mora, Joaquim Ponsdomènech, Jaume Rocabert, Pepa Sarabia, Montserrat
Soliva i Elvira Valls.
A través dels testimonis de les 12
persones seleccionades s’ha pogut obtenir una font històrica primària bàsica
que, juntament amb la documentació i
la bibliografia que hi ha sobre el tema,
ha de permetre -en una segona fase del
projecte- l’estudi del paper de la SAFA
a Blanes i la comarca de la Selva. Així,
hi ha des de Manel Bargalló, que era un

ser metge a la SAFA, i que recorda les
intoxicacions de sulfur de carbó que s’hi
van patir; o bé l’enriquidora experiència
de Joaquim Ponsdomènech, que parla
des de la seva vessant com electricista a
la factoria fins a la més personal com a
membre del servei de transmissions de
l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil. Per realitzar el projecte, s’ha comptat
amb l’experiència de la tècnica Cristina
Fernández Recasens i la col·laboració de
l’empresa Janus.
A l’hora de poder finançar les despeses de realització, l’Arxiu Municipal
de Blanes va comptar amb una subvenció de la Direcció General del Memorial
Democràtic de la Generalitat, així com
amb la col·laboració de TV Blanes, que
va posar els mitjans tècnics i humans per
enregistrar les entrevistes en vídeo sota la
direcció de Cristina Fernández Recasens,
que es va encarregar d’efectuar-les. Posteriorment, la tècnica també va transcriure
el contingut de totes les converses. yy
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Guitart Hotels celebra el 60è aniversari
E
lloret de mar

n el decurs de l’acte es van lliurar els primers Premis Climent
Guitart a la música, l’emprenedoria, la solidaritat i la formació.
En aquesta primera edició, els
guardonats han estat Luz Casal, per
la seva extensa trajectòria musical i la
seva personalitat lluitadora; el Celler
la Vinyeta, de Mollet de Peralada, per
tractar-se d’una explotació de vinya i
olivera que ha contribuït amb èxit al
foment del turisme enològic; el Banc
dels Aliments de les comarques gironines, per les 100 tones d’aliments
aconseguides en 16 localitats de la
Costa Brava durant el Recapte Costa
Brava 2014 i Pol Monja per les seves
notes acadèmiques.

«Els Premis Climent
Guitart es dediquen a la
música, l’emprenedoria, la
solidaritat i la formació»
Frederic Gómez, president del
Banc dels Aliments de Girona, va recordar que “els bancs dels aliments
catalans són pioners i el Gran Recapte,
també”. L’any passat a Catalunya es van
recollir 2.790.000 quilos de menjar. La
previsió per aquest 2015 és de recollir i
lliurar 3 milions de quilograms.
Luz Casal va agrair el premi i va
assegurar que “viure de la música no
és gens fàcil, entre d’altres coses perquè
sempre vius allunyat de la família”.

Pastís d’aniversari. Foto M.A. Comas

Pol Monja, de 24 anys i veí de
Blanes, ha estat guardonat per ser
l’estudiant que ha aconseguit la millor
nota en el Cicle Formatiu d’Hostaleria i Turisme de l’Institut Ramon
Coll i Rodés (Lloret de Mar), en l’últim curs 2014-2015. Monja també ha
obtingut una beca del CETT, campus
internacional de turisme, hostaleria i
gastronomia, adscrit a la Universitat
de Barcelona.
Cristina Cabañas, presidenta de
Guitart Hotels, destacava les claus de
l’èxit dels guardonats, “són persones
que han treballat per fer realitat els
seus somnis, han arriscat i no han tingut por al fracàs”. Per Cabañas, “no et

Guanyadors i autoritats. Foto M.A. Comas

pots donar mai per satisfet d’una cosa
que pot millorar”.
L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat,
remarcava la importància d’uns premis que honoren Climent Guitart, “la
família Guitart va ser un dels pioners
del turisme a casa nostra. Amb el pas
dels anys, en Climent Guitart, va anar
ampliant els objectius. El lideratge
d’una destinació turística depen de
persones com en Climent Guitart”.
Dulsat també va tenir paraules d’agraïment per a tots els treballadors de
la cadena i en especial per a Cristina
Cabañas.
El president de la Generalitat, Artur Mas, també va parlar de l’ànima

del grup durant molts anys, “el coneixia personalment i és un goig participar en aquest homenatge. En Climent
era de les persones que donava confiança, persona que inspirava als altres.
Gent com ell són necessaris a la nostra
societat”.

«La cadena Guitart té deu
establiments repartits per
Catalunya»
La família Guitart va viure els orígens del boom del turisme de la Costa
Brava amb la inauguració del seu primer establiment, l’Hotel Mar Brava,
situat a Tossa de Mar, l’any 1955.

Actualment, el grup hoteler
compta amb 10 establiments, repartits per tota la geografia catalana:
a Barcelona, hi trobem el Guitart
Grand Passage; als Pirineus, el Guitart Termes La Collada, i el Guitart
la Molina Aparthotel & Spa, a La
Molina; a Lloret, on el grup hoteler
hi té el cor de la seva activitat i la gestió de l’empresa, hi trobem el Guitart
Gold Central Park Resort & Spa, el
Guitart Central Park & Spa, el Guitart Club Goya, el Wellness & SPA
Institut GEM, l’Aparthotel Guitart
Central Park & Spa, el Guitart Rosa i
el Guitart Monterrey. yy

8 LA MARINA

juliol DE 2015

El cas Clotilde vist per a sentència
L’
lloret de mar

exalcalde de Lloret Xavier Crespo reitera que no va cobrar res
d’Andrei Patrov. En una declaració de menys de dues hores, sobretot responent a preguntes del fiscal
anticorrupció Fernando Bermejo,
Crespo ha admès que es va reunir
diverses vegades amb Petrov pel projecte urbanístic i per aconseguir patrocinis per als clubs d’hoquei i futbol
de la localitat. Una de les reunions va
ser al restaurant Botafumeiro de Barcelona i una altra va ser a Moscou, en
un viatge d’un dia i mig pagat per Petrov, amb la seva dona i el seu fill, per
“compromís” i per “conèixer” la companyia de Petrov, DDC, vinculada a la
russa Gazprom.

«El fiscal manté la petició
de penes per a Crespo i
Valls»
Crespo ha dit que mai va cobrar
diners en metàl·lic o en xecs ni altres
formes i ha reiterat diverses vegades
que tota la tramitació urbanística del
projecte va ser legal, aprovada en junta
de govern i ple municipal, a més de ser
d’interès públic.
També ha dit que els clubs esportius d’hoquei i futbol, sense ànim de
lucre, eren entitats emblemàtiques de
la ciutat, principalment el d’hoquei.
Com que utilitzaven les instal·lacions
esportives municipals, l’Ajuntament

Crespo i Valls entrant al TSJC. Foto ACN

també buscava patrocinadors per als
clubs.
Per això, van acordar amb Petrov
que DDC patrocinaria durant quatre
anys amb 60.000 euros anuals l’hoquei
i amb 30.000 euros anuals el futbol. No
obstant, un cop aconseguit el patrocini, Crespo ha dit que es va desentendre
dels pagaments.
Joan Perarnau, president del club
d’hoquei mentre Crespo era alcalde, ha
dit que sí que hi havia un contracte de
patrocini, però molt simple. Perarnau
ha explicat el mètode de cobrament.
Sempre en xec, per voluntat de Petrov,
i ell mateix recollia els xecs, sovint també els del club de futbol, que després
entregava al tresorer.

Sala de sessions del TSJC. Foto ACN

Andrei Petrov, només ha respost
breument un parell de preguntes del
seu advocat per assegurar que no ha
comès els delictes pels quals se l’acusa
i que la decisió de patrocinar els equips
esportius va ser dels seus superiors de
Rússia, en el marc d’una estratègia comunicativa global del grup Gazprom.

«La sentència es podria
fer pública el mes de
setembre»
Per la seva banda, Josep Valls, que
va ser president del club de futbol i
tinent d’alcalde d’Urbanisme, ha dit
que tot es va fer seguint els tràmits
legals i que la bonificació de la llicèn-

cia d’obres era relativament habitual al
municipi en altres obres importants,
tot i que normalment era per a equipaments públics. Valls ha admès que no
hi havia un contracte formal de patrocini de DDC als clubs esportius.
Pilar Gimeno, arquitecta que treballava per a DDC, ha explicat que Petrov va convidar a ella, a la seva parella
i al seu fill al viatge a Moscou, i que
va acceptar perquè li feia il·lusió anar
a Rússia i conèixer la matriu de DDC.
En les conclusions finals, la fiscalia ha
mantingut la petició de dos anys i mig
de presó per a l’exalcalde de Lloret de
Mar, Xavier Crespo, pels delictes de
suborn i prevaricació. En canvi, ha
rebaixat la petició de pena per a l’em-

presari rus Andrei Petrov de dos a un
any de presó; de dos anys i un mes a un
any per a l’arquitecta d’aquest, Pilar Gimeno; i de dos a un any per a l’expresident del club d’hoquei Joan Perarnau.
El ministeri públic manté la petició
de pena per a l’extinent d’alcalde Josep
Valls, dos anys i tres mesos.
Per a Crespo i Valls, també es demanen vuit anys i set anys i mig d’inhabilitació per a càrrec públic, respectivament, a més de 831.600 euros de
multa per a cadascú. Les defenses han
demanat des del principi l’absolució. Al
final de la darrera jornada i a la sortida
del Tribunal, Xavier Crespo va defensar davant dels mitjans de comunicació la seva gestió. yy
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Petards mal utilitzats
D
blanes

os incendis de vegetació i dos
contenidors cremats a Blanes
el dia 24 de juny.
La matinada de la diada de Sant
Joan i al migdia del mateix 24 de juny
es van declarar dos incendis forestals
a la mateixa zona, entre la Plantera
Alta i el Racó d’en Portes.
A la matinada van cremar 600
m2, i al migdia 4.000 m2 de zona
vegetal. En el segon incendi hi van
intervenir 10 efectius de Policia Local i Protecció Civil de Blanes, 8 dotacions dels Bombers, 2 helicòpters,
Mossos i 2 efectius de l’ADF.
En tots dos casos, l’origen de l’incendi se sospita que ha estat molt
probablement a causa d’un petard
volador llençat des de molt a prop.
Aquest detonant, combinat amb el
fet que la vegetació estava més seca
del que és habitual per la manca de

Incendi forestal la matinada del 24. Foto Aj. Blanes

pluja, així com el vent que bufava
de mar cap a terra, van contribuir a
que el foc prengués ràpidament amb
molta intensitat.
La mateixa nit de Sant Joan es van
cremar dos contenidors. L’origen del

foc foren petards col·locats en el seu interior. En un dels casos hi havia cotxes
molt a prop que es van haver de retirar
per evitar un incendi més important.
Les flames van reventar una canonada
d'aigua que va ajudar a apagar el foc. yy

Dia de l’Orgull Gay a Blanes

Pas de la manifestació pel carrer Ample. Foto Aj. Blanes
blanes

A

mb l’objectiu de descentralitzar els actes de celebració
del Dia de l’Orgull Gay, la
Comissió Unitària 28 de Juny va escollir Blanes per celebrar una de les
dues manifestacions que s’hauran
organitzat enguany arreu de Catalunya, ja que l’altra acció reivindicativa s’havia programat a Barcelona.
Mariana Anguita, presidenta de

l’Associació Joan Comorera, explica
que cada any organitzen alguna activitat, i en aquesta ocasió s’ha acollit
la manifestació descentralitzada, “ja
fa dos anys que la bandera amb els
colors de l’arc de Sant Martí oneja a
l’ajuntament. Abans es col·locava a
Sa Palomera o a l’entrada del poble.
S’ha de potenciar la seva visibilitat”.
En el manifest commemoratiu,
es recordava que durant els darrers

anys s’ha passat de la llei franquista
de perillositat social a ser pioners
i fer de Catalunya el primer país
del món en tenir una llei contra la
LGBTI-fòbia. Per primera vegada,
els col·lectius no han de demostrar
que una persona ha exercit LGBTI-fòbia, sinó que és aquesta persona qui ha de demostrar que no ha
estat així.
Amb tot, des dels col·lectius
LGBTI s’ha denunciat que, d’ençà
que es va aprovar la llei fa vuit mesos, la seva implementació no és ni
de lluny del 50%, reclamant la seva
posada en pràctica.
A banda de la pancarta que encapçalava la manifestació amb el
lema d’enguany: El meu cos, un camp
de batalla. Els nostres cossos no estan
al servei del sistema heteropatriarcal,
es va fer onejar una bandera de grans
dimensions de l’arc de Sant Martí al
llarg de tot el recorregut. yy
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Els artistes lloretencs
presenten les seves obres

Nova temporada de
l’Esbart Ruyra

Presentació de la temporada. Foto Yoyo
blanes

La Biblioteca plena d’obres d’art i artistes. Foto M.A. Comas
lloret de mar

U

n centenar d’artistes lloretencs participen fins a finals
de juliol en una exposició
col·lectiva a la sala d’exposicions de
la Biblioteca. Els artistes formen part
de l’anomenat col·lectiu de pintors
de Lloret, que cada any, per aquestes
dates, organitzen una exposició conjunta on mostren els seus treballs en
públic.
La mostra compta amb obres
d’artistes vinculats amb Lloret d’una
manera o altra. Aquesta és precisament la finalitat d’aquesta exposició,

obrir-la a la participació de totes
aquelles persones de Lloret que practiquen algun tipus d’activitat dins les
disciplines de les arts visuals i plàstiques. En aquesta exposició col·lectiva
d’artistes locals no hi ha més filtre que
el fet de viure a Lloret i de presentar
una obra d’unes dimensions que permetin fer un muntatge coherent amb
les limitacions de la sala. Per tant,
entre els artistes hi ha professionals,
aficionats que han après a pintar en
acadèmies particulars o en centres
cívics de Lloret, estudiants de Belles
Arts i autodidactes.

En total la sala acull enguany
160 obres, entre les quals en aquesta
ocasió s’hi pot trobar, majoritàriament pintura però també algunes
escultures i algun treball artesanal.
Aquest és un projecte creat conjuntament entre l’Ajuntament i el
col·lectiu de pintors de Lloret amb
l’objectiu que sigui un esdeveniment
perdurable en el temps, per tal de
poder col·laborar i crear mostres
conjuntes. Aquests dies, per tant, la
visita a la Biblioteca és obligada si
es vol tenir una àmplia visió de l’art
lloretenc. yy

S’

ha presentat amb el nom de
“Camí a Corea”, un viatge que
tenen programat per al proper
mes d’octubre. L’esbart blanenc viatjarà per primera vegada a terres asiàtiques en els més de 50 anys d’història, segons explica Quim Rutllant,
portaveu del grup, “El cos de dansa
participarà en el Festival Internacional Anseong Baudeogi a Corea del
Sud del 4 al 12 d’octubre. Aquest és
un dels festivals amb més participació i èxit a escala mundial en el marc
de la dansa d’arrel”.
El repertori d’aquesta temporada
inclou danses de tots els Països Ca-

talans. Hi destaquen la reincorporació d’un Ball de Gitanes, a més de
les coreografies El ball de l’ós, Jaleo
Menorquí i també dues composicions de l’espectacle DAD.EXE, Dret
a decidir executable. Coreografies,
algunes d’elles de creació de grans
mestres de la dansa catalana, com
són Eduard Ventura o Salvador Melo
així com creadors actuals com Montse Colomé i David Martínez, l’actual
director de l’Esbart.
L’objectiu de la presentació i d’altres activitats que s’organitzaran al
llarg de l’estiu és recollir diners per
pagar part de les despeses del desplaçament a Corea del Sud. yy
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Sant Joan i Sant Pere

Flama i Flameta

Arribada de la Flama del Canigó. Foto Yoyo

Entre els molts actes organitzats el
dia 23 al passeig marítim de Blanes, hi havia l’acte de lliurament
de la Flameta, a càrrec del grup Es
Viver. Enguany se la va emportar

la plataforma contrària a l’ampliació de la C-32. Al llarg de la nit hi
va haver sopar, foguera, balls, batukada i animació fins a la matinada. yy

Contes de Sant Joan

Màxima expectació al Marimurtra. Foto Yoyo

La Fundació Joan Petit-Nens amb
càncer va organitzar la 13a edició de la Festa dels contes. Es va
fer al Jardí Botànic Marimurtra.
Pep Rams es va encarregar d’escenificar L’ós enfadós; Josep Reverte
va explicar L’espantaocells; i Mercè
Domènech va donar vida a la nar-

ració El país dels cinc sentits. Un
altre dels contes que es va explicar,
va ser Equilibristes, guanyador del
Premi de Conte Infantil Joan Petit a la 51a edició dels Premis Recvll d’aquest 2015. També hi va haver actuacions musicals, tot amb
un objectiu solidari. yy

Festa al barri dels Pescadors

Cançons marineres i rom cremat. Foto M.A. Comas

La diada de Sant Pere s’ha viscut,
com cada any, amb especial intensitat al barri dels Pescadors de Llo-

ret de Mar. Les havaneres i el rom
cremat, com és habitual, han estat
presents a la celebració. yy
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Festa de la diversitat 2015
O
blanes

rganitzada per l’Ajuntament
de Blanes i la Comissió de
Cooperació, Solidaritat i Cooperació Social, el seu objectiu és que
vilatans i visitants coneguin millor
la riquesa i varietat de les diferents
cultures que conviuen al municipi,
així com sensibilitzar la població en
valors de solidaritat i cooperació. Hi
van col·laborar un total de 25 entitats.
Més de 1.500 persones van participar el 20 de juny, en una nova
edició de la Festa de la Diversitat de
Blanes, que va incloure la ja tradicional Mostra Gastronòmica, així com
una Fira d’Entitats com a dos dels
seus principals ingredients, però no
pas els únics. La celebració, que va
començar a primera hora de la tarda
i va acabar al vespre, es va allotjar a la
nova plaça dels Països Catalans.
Mentre es gaudia dels diferents
espectacles, es va poder entretenir
la gana degustant una variada gamma de tastets de cuina d’arreu del
món, que es venien al preu de 0’50
€ el tiquet. Les parades de menjar
que hi havia distribuïdes a la plaça es
complementaven amb les que oferien
informació a càrrec d’entitats i associacions blanenques vinculades al
món de la cooperació, la solidaritat i
la cohesió social.
Al llarg de la festa es van vendre
més de 1.200 tiquets per degustar les
diferents exquisideses culinàries que

Cuina d’arreu del món. Foto Yoyo

s’oferien: des de plats autòctons com
l’arxiconeguda truita de patates, passant per diverses varietats de cuscús,
empanades uruguaianes, pastissets
de guayaba i sense oblidar-se dels
sempre presents mojitos de Cuba,
que van tenir clientela durant tota la
vetllada.
Durant l’acte també es va fer
el lliurament simbòlic de flors del
projecte “Per cada mina una flor”,
emmarcada dins la campanya de
sensibilització i denúncia presentada a Blanes en la passada edició de
“Docus a la Fresca 2014”, a partir del
documental “Las flores del muro”, de
l’artista, productor i activista sahrauí
Moulud Yeslem.
L’entitat blanenca La Focal,
comptant amb la col·laboració de la
CAES (Comissió d’Activitats Educatives Solidàries de Blanes), ha estat

treballant durant el passat curs escolar en fer arribar la campanya als
centres educatius i articular l’acció
simbòlica de confeccionar una flor
que tindrà com a destí la seva plantada al Mur de la Vergonya al Sàhara
Occidental, on hi ha prop de 10 milions de mines antipersones que es
volen eliminar.
La música i les danses d’arreu
del món no hi podien faltar. Així,
van haver des de balls nigerians fins
a danses orientals, cançons de gospel i folklore xilè, passant per ball
country, danses de Bollywood, o bé
l’explosiva i carismàtica actuació i
classe de salsa que va oferir Julito el
Rey de Cuba, amb una vibrant intervenció que va aconseguir que bona
part del públic envaís la zona de ball
de la plaça per seguir els ritmes cubans. yy

Premi Quillat de fotografia

Guanyadors i finalistes. Foto Aj. Blanes
blanes

S’

han presentat 728 obres al
concurs organitzat per l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. Els treballs guanyadors i finalistes estaran exposats
fins a l’1 d’agost a la Casa Saladrigas.
El guanyador de la 43a edició del
Premi Quillat de Fotografia ha estat
Txema Lacunza amb un total de 5
fotografies finalistes: Sólo una mosca, Brazos cruzados, Lirios y botella,
Durmiendo cerca de casa i Barca hundida. El Premi Quillat d’Honor està
dotat amb 500 € i la medalla daurada
de la CEF, la Confederació Espanyola

de Fotografia, que s’atorga al fotògraf
amb més obres premiades o finalistes
en el certamen.
Per la seva banda, Albert Fontàs
ha guanyat el Premi Quillat Social que s’atorga a l’autor que compta
amb més fotografies finalistes en una
ronda exclusiva on el jurat només valora els treballs presentats pels socis
de l’entitat. Aquest guardó està dotat
amb 300 €.
L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes també ha
destacat els resultats obtinguts per
altres socis com Juan Laguna i Xavier
Xaubet, tots dos amb dues fotografi-

es finalistes; i Joan Gascó, que ha fet
una finalista.
El jurat d’aquesta edició ha estat
composat per Delfí Ramírez, Ferran
Moran, Jaume Vila, Miguel Pareño,
Salvador Atance, i José A. Andrés
Férriz. El lliurament dels guardons el
va encapçalar el president de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica,
Domingo Fernández, acompanyat de
l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez,
així com membres de l’AFIC i regidores i regidors de l’Ajuntament de
Blanes. El Premi Quillat, per tant,
repeteix l'èxit de les darreres quatre
dècades. yy

14 LA MARINA

juliol DE 2015

Homenatge al Joan Llaverias íntim i personal
E
lloret de mar

privades que no li van fer massa profit,
però el curs 1882-1883 va ingressar a
l’Escola de Belles Arts de Barcelona (la
Llotja), on va coincidir amb Fèlix Mestres, Miquel Utrillo i Dionís Baixeras.
En acabar els estudis a la Llotja, torna a
Vilanova a fer de mestre de dibuix. Va
comptar amb Lola Anglada, Josep Maria de Togores i Valentí Castanys entre
els seus alumnes.

l Museu Obert de Lloret, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú i el Museu
Marítim de Barcelona reten homenatge a Joan Llaverias amb una exposició
conjunta amb motiu dels cent-cinquanta anys del seu naixement.
L’exposició, que porta per títol
‘Llaverias i el mar’, es presenta des
d’una vessant íntima i personal del
pintor, segons ha destacat la directora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret Anna Fuentes. I és que
l’exposició inclou molta obra inèdita
de l’artista, propietat de la seva família i de particulars, que l’han cedit
de manera desinteressada i generosa
durant un any i expressament per
aquesta mostra.

«L’exposició es pot visitar
tot l’estiu a Can Saragossa»

«L’artista va néixer
fa 150 anys»
Segons Fuentes, “aquestes famílies
ens han deixat entrar a casa seva, el seu
espai més íntim, i ens han deixat l’obra
que els hem demanat, oferint-nos un
tracte exquisit”.
L’exposició ha comptat amb un
equip interdisciplinari que ha col·laborat a fer-la possible com són l’historiador lloretenc Joan Domènech, una de
les persones que més ha estudiat i treballat l’obra de Joan Llaverias, així com
també s’ha comptat amb les aportacions que han fet la catedràtica d’història

Un dels quadres més emblemàtics de Llaverias. Foto M.A. Comas

de l’art Teresa Sala, la doctora Blanca
Giribet i l’historiador vilanoví Francesc Xavier Puig Rovira.
La mostra reivindica la figura de
Joan Llaverias com a dibuixant i pintor,
però sobretot com aquarel·lista. Segons
escriu Joan Domènech en el catàleg, “a
l’aquarel·la hi practicava un detallisme
de bon to, n’era un virtuós, feia unes

aiguades equilibrades, nítides. Era dels
pocs artistes que hi sabia fer correccions amb l’esponja. La transparència de
les aigües la sabia reflectir de forma
magistral”. Segons confessió pròpia de
Llaverias, plena d’humor, deia que les
aquarel·les li sortien tan bé perquè les
pintava amb aigua de mar.
Joan Llaverias i Labró (Vilanova i

la Geltrú, 1865 – Lloret de Mar, 1938)
va néixer en el sí d’una família benestant, segurament relacionada amb els
negocis naviliers. Va ser un mal estudiant però des de ben petit va mostrar
la seva obsessió pel dibuix. Als quinze
anys el van portar a Barcelona perquè
realitzés estudis artístics. Els primers
anys va assistir a algunes acadèmies

Joan Llaverias se’l considera com el
descobridor artístic de la Costa Brava,
ja que va saber captar amb una gran
sensibilitat els paisatges d’aquesta part
del litoral català. El motiu és que era
molt afeccionat al mar i a navegar i
amb una barca de vela va recórrer tot
el litoral català entre Tarragona i Cadaqués.
De Lloret, el lloc que més va pintar
va ser Santa Cristina. També va saber
captar a la perfecció l’activitat pesquera
de Lloret així com una de les festivitats més emblemàtiques, la processó
marítima de Santa Cristina. Així ho
va plasmar en el quadre titulat La processó de Santa Cristina (1921), que ha
esdevingut un dels seus quadres més
emblemàtics i apreciats pels lloretencs.
L’exposició Llaverias i el mar, es podrà
veure al Museu de Can Saragossa de
Lloret fins a la tardor. Després, recorrerà Catalunya.yy
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Lloret i Blanes estan de Festa Major

Les quatre Obreres d’aquest 2015. Foto M.A. Comas

P

arlar de les festes de Lloret de Mar
es reviure la tradició de la processó marítima a Santa Cristina, la regata de llaguts i com no podia ser d’una
altra manera, , el Ball de Plaça protagonitzat cada any per les Obreres de
Santa Cristina. La llegenda ens diu
que la tradició prové de quan un jove
àrab es va declarar a una noia cristiana. Aquesta, indignada per l’atreviment, va agafar el gerret de vidre ple
d’aigua d’olor que portava el noi i el va
llençar a terra, on es va trencar.
La Festa del Perdons a Santa Cristina va servir per presentar les Obreres d’aquest 2015, les grans protagonistes del Ball de Plaça.

1a Obrera: _____ MIREIA RIBAS CANO
2a Obrera: ___MÍRIAM GISBERT VALLS
3a Obrera: ___ CLÀUDIA PORTAVELLA
CAMPRUBÍ
4a Obrera: __ANNA AUSTRICH COMAS
Aquest 2015 es celebra el 3r concurs de balcons guarnits. També hi
haurà un concert dels Pets, sardanes,
havaneres, la passada dels obrers de
Sant Elm i un llarg etcètera.

A Blanes, la mirada ens porta directament al concurs de focs artificials, enguany 45a edició.
Tres empreses de l’Estat espanyol i una d’italiana participaran

al concurs d’enguany. Actuaran les
pirotècnies Fireworks Lieto (Itàlia);
Caballer FX-Global Focs (País Valencià); Valecea-Pir (País Basc); i
Accitana Maria Angustias (Granada) guanyadora del primer premi els
dos darrers anys.
La pirotècnia del País Basc obrirà el concurs el dijous dia 23. L’endemà serà el torn de l’empresa italiana, el dissabte –dia que reuneix més
públic– oferirà el seu espectacle la
guanyadora de les dues darreres edicions; i diumenge tancarà el festival
la pirotècnia del País Valencià.
El certamen organitzat per
l’Ajuntament de Blanes compta amb
un pressupost de 104.500 €, el mateix que l’any passat.
A l’hora de seguir un espectacle
pirotècnic, s’han de tenir en compte
diversos factors. No tots els colors
tenen el mateix valor, “els colors dels
semàfor, són els més fàcils d’aconseguir, per tant els més barats i senzills.
El seu valor és mínim”.
També es recomana veure els
focs sempre des del mateix lloc, no
podem anar un dia al port, l’altre
a Sant Joan i un altre a tocar de Sa
Palomera perquè les sensacions són
totalment diferents.
Un dels trets característics de les
festes blanenques és el pregó, des de
fa molts anys protagonitzat per algun blanenc o persona molt relacionada amb la vila.

L’escollit enguany
ha estat l’atleta d’ultrafons Xavi Marina.
Marina és un jove
blanenc que va jugar
al futbol fins als 17
anys. En aquella edat
va començar a practicar atletisme i des
del 2001 es dedica a
les curses d’ultrafons,
és a dir, proves de
llarga distància amb
grans dificultats i en
la majoria d’ocasions
en condicions climàtiques extremes.
A més de participar
en proves arreu del
món, ha estat l’ànima
de l’X-Trem Running
Costa Brava, una cursa entre Blanes i Portbou de tres dies de
durada. L’últim èxit
Xavi Marina, pregoner d’enguany, en plena competició
de Marina ha estat
conquerir el Cercle Polar Àrtic. El Major a la plaça dels Dies Feiners,
21 de febrer d’aquest 2015 va recór- Ensorra’t al passeig de Mar, Casa
rer 150 quilòmetres sense parar en de Andalucía a la plaça de l’antic
un temps de 27 hores i 15 minuts pavelló, Infantil, al monument al
i es va proclamar guanyador de la frare i el Joaquim Ruyra a la plaça
cursa Ultra Rovaniemi 150 a terres d’Espanya. També hi haurà activide Finlàndia. Marina, en els seus vi- tats al passeig de Dintre i Teatre.
atges pel món, també ha fomentat la El dia 28, com marca la tradició,
solidaritat.
Aplec a Cala Bona amb sardanes,
Enguany també s’han previst missa, sopar popular i l’actuació de
diversos escenaris: El de Festa Blaumut. yy

FESTA MAJOR DE BLANES – SANTA ANNA 2015
45è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA

Dissabte, 18

· Torneig Futbol Platja de 9 a 21 h
Davant del monument a la Sardana
Organitza: Club Futbol Atlètic Blanes
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de: Coro
rociero Bahia de Blanes, Cuadro de
Baile y grupo de percusión de la Casa
de Andalucía, Paqui Jarque y Grupo de
Zumba
· 20 h Trobada d’Esbarts Juvenils.
Organitza: Esbart Joaquim Ruyra
· Associació Cultural Joan Comorera:
“Festa Roig”. Dins l’antic camp de futbol
· A partir de les 22 h. Concert a càrrec dels
grups: La Revuelta, Loco Live, Imperial
Jade i DJ

Diumenge, 19

· 10 h XIII Trofeu Festa Major de Billar al
Club Billar Blanes
Pl. d’Espanya, 5
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de: Dúo
Milanas y Cuadro de baile y grupo de
percusión de la Casa de Andalucía
· Torneig Futbol Platja de 9 a 21 h. Davant
del monument a la Sardana
19 h Final del torneig
20 h Lliurament de premis

Dilluns, 20

· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de: Sheila
Heredia y Alejandro Pérez, Presentación
libro, Club Twirling Blanes y Cuadro de
baile y grupo de percusión de la Casa de
Andalucía

Dimarts, 21

· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
19.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR a
càrrec de Xavi Marina Gómez
20.30 h Actuació de la Banda del
Col·legi Santa Maria
22.15 h Concert amb XTRAM –Tribut
a Supertram
· Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
A partir de les 22.30 h Concert amb els
grups:
Liar Desire -Rock
Bon Vent - Pop Salat

Loco Live - Versions Punk-Rock
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de:
Al Andalus, Mati y Cuadros de baile
y grupo de percusión de la Casa de
Andalucía

Dimecres, 22

· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
22 h Nit de Big Band amb La Big Band
del Col·legi Santa Maria
· Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant la formiga
A partir de les 22.30 h Concert amb els
grups:
Un Gos Robant - Mestissatge, Reggae,
ritmes Llatins
Los Pachucos -Versions
· Escenari Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Espanya
21.30 h III Concurs de karaoke vila de
Blanes
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de: Ballet
flamenco Abigail y Cuadros de baile y
cajón

Dijous, 23

· 45è CONCURS INTERNACIONAL
DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA
BRAVA
22.30 h PIROTÈCNIA VALECEA (Àlaba)
· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit de Dansa i Música amb
l’Esbart Joaquim Ruyra i la Cobla Sabadell
· Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant la formiga
A partir de les 23.15 h Concert amb els
grups:
Mafalda - Ska, reggae, Funk, Hardcore
(Reggaecore)
Kaotico- Punk-Rock
· Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h Espectacle de màgia per a tots
els públics amb Niñas del Mago
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de:
Compañía Juan Heredia y Cuadros de
Baile y percusión de la Casa de Andalucía

Divendres, 24

· 45è CONCURS INTERNACIONAL
DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA
BRAVA
22.30 h PIROTÈCNIA FIREWORKS
LIETO (Itàlia)
· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit de ball amb l’Orquestra
Titànium
· Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant la formiga
A partir de les 23.15 h Concert amb els
grups:
Agranel - Rumba, Rock, Reggae
El Son de la Chama- Mestissatge
Juantxo Skalari & la Rude Band -Skarude-punk
· Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h Festa de l’escuma
· Escenari Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Espanya
18.30 h Masterclass de zumba, fitness
i sh’bam amb Rafa López i Giselle Gerlach
23.15 h La Revuelta –Rock local
· Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de:
D‘Lujo i Cuadro de baile y percusión de
la Casa de Andalucía
· Altres Espais
19 h Concert de Cobla amb fusió d’arpa
Teatre de Blanes
19.30 h Assaig obert de la Colla Castellera
de l’alt Maresme “Els Maduixots”. Pg. de
Dintre

Dissabte, 25

· 45è CONCURS INTERNACIONAL
DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA
BRAVA
22.30 h PIROTÈCNIA ACCITANA Mª
ANGUSTIAS (Granada)
· 11 h Missa a l‘Hospital-Asil de Sant
Jaume
· 12 h Concert, sardanes i ball de
capgrossos a l‘Hospital-Asil de Sant
Jaume
· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit Club 70 ràdio: La
Videofesta V.3
· Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant la formiga. A partir de

·

·

·

·

·

les 23.15 h. Concert amb els grups:
Ausentes – Rock urbà
La Senyoreta Descalça- Funk, reggae,
electrònica
Dremen -Electrònica, Rap, dancehall
Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare
19.00 h Cercavila a càrrec de la Colla
Gegantera i la Cia Les Nomades
Recorregut Gegantera: sortida de Pl.
Solidaritat, C Ample, Pg. Cortils i Vieta
fins a l’escenari infantil.
Recorregut Les Nomades: sortida de
Pl. Catalunya, Pg. Cortils i Vieta fins a
l’escenari infantil.
19.30 h Espectacle Musicirc amb la Cia.
Cirquet Confetti
Escenari Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Espanya
18.30 h Actuació de l’Escola de Dansa
Esbart Joaquim Ruyra i tot seguit Taller de
Ball de Morratxes
23.15 h Antídot Ska Band -Ska
Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18 h. Actuacions de:
Brenda Delgado, Grupo Salsa y Cuadro
de baile y percusión de la Casa de
Andalucía
Altres Espais
20 h Trobada Castellera a càrrec de la
Colla Castellera de l’alt Maresme “Els
Maduixots”. Pg. de Dintre
23.15 h Correaigua
Sortida del moll de Blanes, passant pel
passeig fins a plaça Catalunya

Diumenge, 26 - Santa Anna

· 45è CONCURS INTERNACIONAL
DE FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA
BRAVA
22.30 h PIROTÈCNIA CABALLER FXGLOBAL FOCS (País Valencià)
· Festivitat de Santa Anna, patrona de
Blanes
11.45 h Sortida de la Comitiva Oficial
Ajuntament de Blanes
12.00 h Ofici Solemne -Parròquia de
Sta. Maria
13.30 h Ball de morratxes i sardanes
amb l‘Esbart Joaquim Ruyra i la Cobla
Sabadell - Pg. de Dintre
18.00 h Sardanes amb la Cobla Sabadell
-Pg. de Dintre
· Escenari Festa Major

·

·
·

·

Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit de ball amb l’Orquestra
Boogie -Woogie
Escenari Infantil -Pg. Pau Casals /
monument al frare
18.00 h Concurs de dibuix a càrrec de
la Colla Gegantera
18.30 h Animació Infantil
Escenari Esbart Joaquim Ruyra
Pl. Espanya
23.15 h La Principal del Funk
Escenari Casa de Andalucía
Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 18.00 h. Actuacions de:
El son de la Tribu y Cuadro de Baile y
percusión de la Casa de Andalucía
Altres Espais
23.30 h Gran Correfoc a càrrec de la
Colla de Diables Sa Forcanera de Blanes
Sortida Arc Copatrons, passant pels
carrers Ample, Raval, Petit Raval, Pl.
Sagrada Família, Salut, Ample fins a plaça
Solidaritat, Rbla. Joaquim Ruyra, Valls,
Ample, Nou i plaça Església.

Dilluns, 27

· Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
21.00 h Sabor Rumbero amb Tito
Caito i Herni Pike -Rumba
22.15 h D‘Lujo -Pop flamenco

Dimarts, 28

· L’Aplec de l’Amor a Cala Bona
18.00 h Sardanes amb la Banda-Cobla
del Col·legi Santa Maria
19.00 h Missa a l‘ermita de Sant Francesc.
A continuació, tradicional copa de cava
21.00 h Sopar Popular. Emporta’t el teu
propi sopar o compra’l anticipadament
per 5€ (a BBVA -oficina Dr. Xavier
Brunet, 3-5) o el dia de l’aplec a la mateixa
cala per 6€
22.00 h Concert amb BLAUMUT

FESTA MAJOR D‘ESTIU DE LLORET
SANTA CRISTINA 2015

Divendres 17

· XXXIII Torneig de Santa Cristina de
Futbol Sala
LLOC: Pavelló del Molí
DATES: fins al 22 de juliol
· Intercanvi Cultural de Música i Dansa
Catalunya-Euskal Herria
HORA: 2/4 de 10 de la nit
LLOC: plaça Pere Torrent
Amb la participació d’Adatxa Kemen
dantza taldea d’Irún (Euskal Herria),
Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes
i l’Escola de Dansa de l’Esbart Joaquim
Ruyra de Blanes
· Concert de música de pel·lícules
HORA: 10 de la nit
LLOC: passeig Verdaguer
A càrrec de la Banda de Músics de l’Escola
de Palafolls
· XII Clon Festival
HORA: 1/4 d’11 de la nit
LLOC: passeig Manel Bernat
Who’s that Girl banda tribut a Madonna

Quatre monstres de l’humor com Flipy,
Jose Corbacho i Xavier Deltell, presentats
per Enric Company, ens faran riure
durant dues hores.
· Audició de sardanes
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: plaça de la Vila
A càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell

Diumenge 19

· Torneig de bàsquet 3X3
HORA: de 9 del matí a 3 de la tarda
LLOC: Pavelló El Molí
Acte organitzat per Joventut Sa Romana
Lloret de Mar
· 30a travessia nedant de la badia de
Lloret
HORA: 10 del matí
LLOC: platja de Lloret
· Zombie Boat

· Correfoc
HORA: 2/4 d’11 de la nit
Concentració a les 10 de la nit a la plaça
de la Vila
LLOC: des del Museu del Mar fins al
passeig de Manel Bernat
A càrrec de la colla de diables Sa
Forcanera

Dimecres 22

Dijous 23

HORA: 6 de la tarda
LLOC: Platja de Fenals (passeig Ferran
Agulló)
El primer vaixell zombie del món
convida a totes les famílies, joves i grups a
transformar-se en zombie i participar a la
zombie walk i a ballar a la zombie dance.
· Ballada de Country
HORA: 9 del vespre
LLOC: passeig Manel Bernat
Acte organitzat per Amics del Country

Dilluns 20
· II Trobada Gegantera de l’Associació de
Gegants i Capgrossos de Lloret de Mar
HORA: 2/4 de 6 de la tarda
LLOC: passeig Jacint Verdaguer
A 2/4 de 7 de la tarda cercavila de gegants,
capgrossos, geganters pels carrers de
Lloret de Mar
· ComedyNaits Lloret de Mar
HORA: 10 de la nit
LLOC: Auditori del Gran Casino C. Brava

Dimarts 21

· Òpera al carrer
HORA: 8 del vespre
LLOC: pati de la Biblioteca Municipal

Dissabte 18

· Torneig de petanca de Santa Cristina
HORA: 8 del matí
LLOC: pistes de petanca del Club Petanca
Lloret
· Exhibició de les Puntaires de Lloret
HORA: de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre
LLOC: Ses Escoues

al mar. A 2/4 de 6 de la tarda presentació
dels noms escollits per als animals de
les diferents zones de la platja de Lloret i
Fenals.
· Assaig Ball de Plaça de Concurrència
Popular
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: pati de l’Erol
Assaig destinat als nens que vulguinballar
el Ball de Plaça del dia 26.

· Mulla’t pel mar
HORA: d’11 del matí a 2 de la tarda i de 4
a 7 de la tarda
LLOC: platja de Lloret (davant del Mini
Club)
Festa aquàtica amb inflable i tallers
vinculats amb el mar. A les 4 de la tarda
entrada al mar dels submarinistes per
fer recollida del fons marí, mostra del
material trobat i xerrada dinàmica, lúdica
i pedagògica sobre el material que es troba

· II Torneig Comarcal de Petanca
HORA: 9 del matí
LLOC: pistes de Petanca del Rieral
(davant Hotel Olympic)
· Exposició dels llaguts dels nou clubs de
rem que participaran a la regata S’Amorra
Amorra
HORA: durant tot el dia
LLOC: passeig Verdaguer
· Activitat biblioinfantil
HORA: 2/4 de 7 de la tarda
LLOC: pati de la Biblioteca Municipal
· Espectacle El petit circ de Mesieu
Moustache i taller de malabars (a partir
de 6 anys).
· Passada dels Obrers de Santa Cristina
HORA: 10 de la nit
LLOC: pels principals carrers de la vila
per anunciar la festa de l’endemà
Tot seguit, a la plaça de la Vila, sorteig
de les posicions de sortida de la regata
S’Amorra Amorra i Toquen a Córrer de
concurrència popular.
· Sardanes a càrrec de la cobla Bisbal Jove
Acte organitzat per l’Obreria de Santa
Cristina
· Concert d’ELS PETS
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: passeig Manel Bernat

Divendres 24
Diada de Santa Cristina

· Passada dels Obrers de Santa Cristina
HORA: 2/4 de 8 del matí
LLOC: pels principals carrers de la vila
per anunciar la sortida de la processó
· Sortida de la processó
HORA: 8 del matí
LLOC: del temple parroquial fins a la
platja, per anar fins a Santa Cristina per
mar.
· Missa Solemne
· Estofat tradicional
HORA: a la sortida de la Missa
LLOC: plaça del Pi
· Tornada de la processó
HORA: 12 del migdia
LLOC: de Santa Cristina fins a la platja
de Lloret
· Regata de llaguts S’amorra Amorra
(tripulacions femenines)
· Arribada de la processó al temple
parroquial de Sant Romà.
· 41è creuer S’Amorra Amorra Open
HORA: 12 del migdia
LLOC: davant de la platja de Santa
Cristina
Acte organitzat pel Club Nàutic Lloret
· Jornades de portes obertes als següents
elements del MOLL: Can Saragossa,
Jardins de Santa Clotilde, Museu del Mar,
Castell de Sant Joan
· Ball de Plaça o Dansa de les Almorratxes
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: plaça de la Vila
· Audició de sardanes
HORA: 8 del vespre
LLOC: Plaça de la Vila

Dissabte 25
Diada de Sant Jaume

· 31è aniversari del Casal Municipal de la
Gent Gran
HORA: 12 del migdia
LLOC: plaça Pere Torrent
· Concurs de pesca infantil
HORA: 5 de la tarda
LLOC: port de Canyelles
· Passada dels obrers de Sant Elm
HORA: 10 de la nit
LLOC: pels principals carrers de la vila
per anunciar la festa de l’endemà
· Audició de sardanes
HORA: 2/4 d’11 de la nit

LLOC: plaça de la Vila
· Tradicional cantada d’havaneres
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Amb el grup Bergantí. Cremat per a
tothom

Diumenge 26
Diada de Sant Elm

· Missa de la Confraria de Sant Elm
HORA: 12 del migdia
LLOC: Església parroquial
· Sortida amb creuer per fer l’ofrena d’una
corona de llorer
HORA: 1 del migdia
LLOC: platja de Lloret, davant de
l’ajuntament
· 31è Trofeu Sant Elm
HORA: 1 del migdia
LLOC: platja de Lloret

· Ball de Plaça o Dansa de les Almorratxes
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: plaça de la Vila
A càrrec de les quatre parelles d’obrers de
Santa Cristina i amb concurrència popular
· Sardanes
HORA: 8 del vespre
LLOC: plaça de la Vila
A càrrec de la cobla La Principal de la
Bisbal
· Castell de focs artificials
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: badia de Lloret
A càrrec de Pirotècnia Estalella
· Concert de Festa Major
HORA: 11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Concert líric amb formació d’orquestra a
càrrec de La Principal de la Bisbal
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La crisi a casa nostra

Àrea on es preparen les bosses d’aliments. Foto Yoyo
blanes

C

àritas Interparroquial de Blanes compta amb 85 voluntaris
de les tres parròquies de la vila.
Tots plegats no poden, ni de bon tros,
resoldre els problemes econòmics,
laborals, d’habitatge... que pateixen
les famílies. Però sí que estan compromesos a fons per pal·liar-los tant
com sigui possible. Així ho demostra
l’esforç realitzat al llarg del 2014, destinant 57.835,66 € per ajudar a pagar
rebuts de llum, aigua, gas, compra
d’aliments, productes farmacèutics,
llibres escolars, lloguer de l’habitatge,
transports... Pel que fa als aliments,
s’han repartit 93.246 kg. Tot ha estat
possible gràcies a la generositat de
molts col·laboradors anònims, ja sigui
a nivell particular o d’empresa.
La crisi afecta moltes famílies,
però sobretot classes mitjanes baixes.
Són els pobres, els més desfavorits que
veuen molt fosc el seu futur. En l’informe de les actuacions del 2014 i les
dades comparatives d’anys anteriors,
es pot comprovar que la crisi no s’ha
acabat.

El nombre de serveis no para
de créixer:
SERVEI D’ACOLLIDA
La intervenció consisteix en escoltar,
orientar, assessorar i acompanyar
aquestes famílies per ajudar-les a resoldre les dificultats que plantegen. El
2014, es van acollir 185 famílies.

AJUDES ECONÒMIQUES A FAMÍLIES
Cada cop són més les persones o famílies que es dirigeixen a Càritas
buscant ajuda, algunes per primera
vegada, per atendre les despeses més
essencials: menjar, lloguer, llum, aigua, gas, col·legis, farmàcia...
SERVEI D’ALIMENTS
Dels 25.000 kg. recollits el 2010, s’han
superat els 93.000 el 2014. L’any passat
es van lliurar a famílies necessitades
8.681 bosses, quatre vegades més que
el 2009.
SERVEI de ROBER
Reciclen roba de segona mà per fer-la
arribar a les famílies amb dificultats
econòmiques sense cap cost per les
persones que arriben derivades dels
Serveis Socials o d’Acollida Càritas.
La resta ha de fer un donatiu simbòlic, tot fomentant la cultura de la reutilització.
TALLER DE COSTURA I MANUALITATS
Espai d’acollida i convivència entre
diferents cultures, adreçat principalment a dones, on es proporcionen coneixements pràctics de costura alhora
que es fomenta la pràctica oral de la
llengua.
GENT GRAN
S’ofereix acompanyament, escolta,
conversa, afecte... a persones en situació de solitud. Es fan visites periòdiques als domicilis.

TALLERS D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I
CULTURAL (TALC)
Aquest és un servei destinat a aquelles
persones que no dominen cap llengua
i volen aprendre a llegir i escriure.
REFORÇ ESCOLAR
Servei destinat als alumnes del barri
de Ca la Guidó, Parròquia de Santa
Teresa, i pels alumnes de l’Escola Mn.
Joan Batlle. Consisteix en ajudar nens
i nenes d’Educació Primària a fer els
seus deures.
FEM DEURES
Per alumnat de Secundària.
SERVEI D’ASSESSORAMENT A
IMMIGRANTS (SAI)
Ofereixen informació, orientació,
assessorament legal i suport jurídic
necessari per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria;
renovació permís, arrelament, agrupació familiar, permís comunitari,
estat tràmit, expulsió, nacionalitat,
antecedents penals i d’altres.
ASSESSORAMENT DE DEUTES
FAMILIARS
Assessoren i busquen solucions a
persones amb problemes per deutes
personals, hipotecaris, lloguers... provocats per la greu crisi econòmica que
patim des de fa tants anys.
La seu de Càritas Blanes és al carrer
Anselm Clavé. yy
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CiU i ERC-Avancem governaran en minoria
L
lloret de mar

es eleccions del 24 de maig van
deixar un consistori lloretenc
molt fragmentat amb un total de
vuit grups polítics representats. Des
d’aquell dia, i especialment des del 13
de juny, quan es va constituir el plenari; hi ha hagut converses per trobar
un govern fort. Lloret té un total de
21 regidors i la majoria absoluta està
marcada en els 11 vots.
Primer hi va haver un acord entre
CiU i PSC i la segona setmana de juliol
un altre pacte entre CiU i ERC-Avencem. L’objectiu, tenir 11 dels 21 regidors al govern. El PSC, però, mai ha
vist clar formar part del govern 201519 amb ERC-Avancem i finalment no
hi seran. Joan Bernat, excap de llista
socialista sempre ha estat en el punt
de mira dels actuals responsables del
PSC pel seu comportament polític en
el darrer mandat, i finalment ha estat
la clau per trencar un possible pacte de tres bandes. Per tant, el govern
CiU-ERC-Avancem tindrà 8 dels 21
regidors de l’ajuntament.
Els nous ajuntaments es van constituir el 13 de juny i tenien un mes per
plantejar el cartipàs. A Lloret, s’han
esgotat els terminis, i el ple del cartipàs s’ha fet el 13 de juliol.
Al llarg de la sessió plenària va
estar molt present l’acord entre CiU i
PSC que no s’ha concretat.
Antonio Lorente, portaveu socialista, destacava que “l’acord a tres bandes no es podia fer per responsabilitat

Signatura de l’acord que no s’ha concretat. Foto M.A. Comas

política, no per qüestions personals” i
lamentava que l’alcalde l’hagués tirat a
les escombraries.
Jaume Dulsat, recordava que el seu
grup no havia trencat res, “després de
l’acord amb ERC-Avancem, no es va
tocar ni una coma a les assignacions
i retribucions acordades amb el PSC”.
L’horari de les sessions plenàries
(el darrer dilluns de mes a les 18:00)
i les retribucions als membres de la
corporació es van aprovar per 11 vots
a favor i deu en contra. El govern de

Govern en minoria de CiU i ERC. Foto M.A. Comas

CiU i ERC va rebre el suport d’ICV i
En Lloret, sí se puede. Van presentar
esmenes que no van prosperar quatre
dels sis grups de l’oposició (PP, C’s, PSC
i Millor).
L’alcalde, amb dedicació exclusiva, cobrarà 54.950 euros bruts a
l’any. Hi haurà tres tinents d’alcalde
que rebran 43.498 euros bruts a l’any
i tindran una dedicació de 28 hores/
setmanals. Dos tinents d’alcalde més
cobraran 38.465 euros per 24’50 hores/setmanals. Segons Dulsat, “les ho-

res es contemplen només a l’hora de
preveure les retribucions, perquè la
dedicació al poble de Lloret és plena”.
La resta de regidors cobraran per
assistències als plens, juntes de govern
i comissions. Per assistència a ple es
paguen 800 euros amb un màxim de
12 sessions a l’any, 275 euros per ser a
les juntes de govern (un màxim de 48
a l’any) i 150 euros per assistència a les
comissions informatives. La sala de
plens es va omplir de gom a gom per
veure el ple del cartipàs. yy

Cartipàs municipal

Els càrrecs s’han repartit entre CiU i
ERC-Avancem.
Tinents d’alcalde: Albert Robert,
Jordi Orobitg, Lluïsa Baltrons, Joan
Gou, Joan Bernat, Josep Lluís Llirinós i Mònica Cunill.
Aquestes mateixes persones també són les que formen la Junta de
Govern que presideix l’alcalde Jaume Dulsat.
El funcionament del govern s’ha
dividit en grans àrees:
Serveis Centrals els assumeix
Lluïsa Baltrons, de CiU, que porta
Recursos Humans, l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, i l’Arxiu,
entre d’altres.
Territori i Sostenibilitat és per a
Joan Bernat, d’ERC-Avancem.
El regidor de CiU Josep Lluís Llirinós s’encarrega de Seguretat,
Protecció Civil i Participació Ciutadana.
L’àrea de Serveis a la Persona és
per a Mònica Cunill, de CiU. Seves
són les regidories de Benestar i Família, i també Ensenyament.
Jordi Orobitg, d’ERC, es queda
amb Promoció Econòmica i Ocupació, i Medi Ambient.
Turisme passa a les mans de Joan
Gou, de CiU, que també s’encarrega del Casal Municipal de la Gent
Gran.
Finalment, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, de CiU, es reserva l’àrea
de Serveis Econòmics i la de Mitjans de Comunicació.

Les retribucions i indemnitzacions no superen el
primer ple del mandat 2015-19
P
blanes

SC i CiU es reparteixen el cartipàs del consistori blanenc. Dels
vuit membres amb què compta l’equip de govern, n’hi ha dos que
tindran dedicació exclusiva: Miquel
Lupiáñez (PSC) i Meritxell Salarich
(CiU). En el nou equip de govern hi
ha quatre regidors que són tinents
d’alcalde: Salarich, Celaya, Navarro i
Laguna.

ERC no entra al govern

Després d’una setmana de converses després de la constitució del nou
Ajuntament (13 de juny), ERC va fer
pública una nota on valoren positivament les converses tot i no tancar el
pacte de govern.
Hi va haver acords i punts on van
quedar allunyats. On hi ha hagut coincidències, esperen que es pugui avançar i concretar en acords les properes
setmanes i mesos, cas de la C-32, organitzar actes perquè els ciutadans tornin a confiar en la institució amb una
informació i transparència absolutes o
crear una taula de l’habitatge.
ERC també ha anunciat contactes
amb l’ANC per portar al ple l’adhessió
a l’AMI, l’Associació de Municipis per
a la Independència.

Abans del ple, acció contra la llei mordassa. Foto Joan Ferrer

Entre tots els grups, hauran de
treballar perquè els plens no siguin
eterns. El ROM que es va aplicar en
el darrer mandat preveu 6 minuts per
a cada grup i cada tema (5 + 1) més
5 minuts d’exposició inicial. Per tant,
amb 8 grups asseguts a la taula de
plens, cada punt pot arribar a durar
més de 50 minuts. S’han plantejat diverses opcions: intervencions de 3 minuts; si el ple no s’ha acabat a la mitjanit, continuar el dia següent; avançar

l’hora d’inici, ara comencen a les vuit
del vespre.

Ple del cartipàs

En el ple del cartipàs de l’Ajuntament
de Blanes, EUIA-ICV, CUP, C’s i Batega per Blanes es van mostrar molt
crítics amb els diners destinats a partits polítics i regidors. Al centre de la
polèmica, la dedicació exclusiva de
la 1a tinent d’alcalde. ERC es va abstenir i PSC, CiU i PP hi van votar a

favor. La proposta per 10 vots a 9 no
va prosperar i les indemnitzacions i
dedicacions s’hauran de replantejar i
portar en un proper ple.
Segons la proposta rebutjada, per
assistència al ple, cada regidor cobrava 600 euros; 285 per assistència a la
Junta de Govern i 60 a les comissions
informatives. Cada grup municipal
rebia 500 euros al mes, i 35 per regidor. Si no s’assisteix a un ple o comissió, no es cobra. yy

Totes les àrees són competència
del PSC i CiU. Tenen 8 dels 21 regidors del consistori.
L’organització municipal de les àrees de govern està estructurada en
tres grans blocs: Recursos Interns,
Territori i Serveis a les Persones.
L’alcalde Miquel Lupiáñez (PSC)
encapçala les àrees de Participació
Ciutadana, Comunicació Institucional i la Ràdio Municipal.
Joaquim Torrecillas (CiU) Cultura
i Festes, Gestió Documental, l’Arxiu
Municipal, la Biblioteca Comarcal i
el Servei de Català.
Joel Comas (CiU) Esports, Salut i
Qualitat de Vida, i Joventut.
Susana Ramajo (PSC) Acció Social,
Educació, i Cooperació i Solidaritat.
Pepa Celaya (PSC) serà la responsable d’Urbanisme, Seguretat (Policia Local) i Protecció Civil
Meritxell Salarich (CiU) de Promoció de la Ciutat (que engloba les
àrees de Turisme, Formació i Ocupació, Economia, Comerç i Empreses), així com les Fires i Activitats i
Mercats
Juan José Navarro (CiU) d’Enginyeria, Obra Pública, Brigades Municipals, Medi Ambient i Mobilitat.
Nicolás Laguna (PSC) s’encarregarà d’Hisenda i Patrimoni, Recursos
Humans, Serveis Jurídics i Contractació, i Recursos Tecnològics.
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In Crescendo a Santa Clotilde
G
lloret de mar

uanyador de la segona edició
del concurs Oh Happy Day!
de TV3, In Crescendo està integrat per 13 joves d’entre 16 i 24 anys.
Guiats per un esperit de superació i
dedicació excepcionals, es defineixen
a través d’un repertori modern i innovador, arranjaments únics i especials,
posades en escena enèrgiques, delicades i carregades d’emoció. Lluís Pérez
Cansell és el director de la formació.
El Festival Vinomi ha arrancat per
primera vegada a Lloret aquest any i
ha presentat un cartell amb cinc concerts maridats amb cinc vins de la DO
Empordà. Tots els concerts del festival
tenen un caràcter intimista i de petit
format a causa de l’aforament de l’espai, els jardins noucentistes de Santa
Clotilde. Uns jardins de gran bellesa,

La millor música i el vi DO Empordà a Santa Clotilde. Foto M.A. Comas

abocats sobre el mar, que reben més
de 100.000 visites al cap de l’any.
The Mamzelles (9 de juliol) i

Quart Primera (16 de juliol) han estat
els encarregats de tancar el festival. yy

8a Festa Sense Diferències

çar l’atenció de vilatans i visitants a
través d’una nova edició de la Festa
Sense Diferències, que enguany ha
arribat ja a la vuitena edició. L’ele-

ment central de la celebració, la desfilada de models que protagonitzen
els usuaris de l’entitat, va ser el que
més aplaudiments va aixecar entre el
nombrós públic assistent que va omplir l’espai del passeig de mar, davant
del Banc dels Músics.
La celebració va començar amb
la intervenció de la cantant Cristina
del Pozo, directora del grup AMA,
que va interpretar la sempre emotiva
cançó Rosor, avançant l’actuació que
vindria després de la desfilada. Per
la seva banda, el grup AMA (Associació de Músics Amateurs) va interpretar cinc temes corejats i palmejats
pel públic assistent: Oh Happy Day,
Like a Prayer, Raining Men i, per tancar l’espectacle, When the Saints go
Marching In.
Finalment, la festa es va tancar
amb una gran rifa on es van sortejar
diversos obsequis gràcies a la col·laboració desinteressada de diversos
establiments i empreses de Blanes.
Va presentar l’acte R. Bagot. yy

solidària, la recaptació (5 euros per
entrada) era per a l’Associació de
Dones de Blanes. Entre els objectius
de l’entitat hi ha l’atenció a les dones
que hagin patit violència masclis-

ta, assessorament integral i realitzar
campanyes de sensibilització contra
la violència masclista. La recaptació
de la vetllada musical va ser de 1.000
euros. yy

Un dels participants a la desfilada. Foto Yoyo
blanes

L’
Festival solidari d’AMA
associació per a persones
amb discapacitat intel·lectual, l’Esguard, va tornar a cop-

Cançons eurovisives solidàries. Foto Yoyo
blanes

E

l teatre de Blanes reviu les millors cançons amb l’espectacle
d’AMA, l’Associació de Músics
Amateurs. L’acte tenia una vessant
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Francesc Zurita guanya el subcampionat d’Espanya
de ciclisme, categoria elit
S
blanes

clistes elit i professionals, el que no
deixava de ser una oportunitat per
els corredors elit de lluir-se davant
de tants il·lustres rivals.

ota un sol asfixiant es va disputar a Càceres el campionat
d’Espanya de ciclisme en ruta,
una prova que congregava en una
mateixa cursa corredors de categoria
elit i professional. Francesc Zurita va
assolir una meritòria cinquena plaça
en un campionat guanyat pel Movistar Alejandro Valverde, posició que li
va servir per proclamar-se subcampió de la categoria elit.

«Valverde el va superar en
els darrers metres»

Ara, amb la moral del resultat
i, per què no, amb la tranquil·litat
d’haver complert amb nota l’objectiu
de la temporada, Zurita afronta la
segona part de l’any amb el propòsit
de superar el nombre de victòries de
l’any passat i amb l’esperança de que
tot plegat li serveixi per aconseguir
el contracte professional que malgrat
una brillant trajectòria, de moment
se li resisteix.

«El corredor blanenc
treballa per arribar a un
equip professional»
Zurita manifestava visiblement
emocionat,“tinc un sentiment contradictori, per una banda tinc la impressió d’haver perdut l’oportunitat
de la meva vida al no haver pogut
rubricar la meva cursa amb una victòria absoluta, però per l’altra banda
no deixa de ser un cinquè lloc de la
general i un subcampionat elit en el
meu primer i espero que últim any a
la categoria”.
Ja més relaxat i recuperat de l’esforç agreujat per la sufocant calor,
Zurita explicava els últims i determinats metres, “la cursa ha estat controlada en tot moment pels corredors
de Movistar i Caja Rural, era per tant

Fran Zurita triomfa al País Basc

Valverde i Zurita al final del campionat

qüestió d’estar ben a prop i atent per
tal de no quedar despenjat. S’ha arribat al final amb un grup d’uns trenta corredors, la cursa es decidia, per
tant, a l’esprint. Per part meva i a falta
de 1.200 metres anava mal col·locat i
he hagut de remuntar per situar-me
amb possibilitats de lluitar per la victòria, esforç que sens dubte hauré pa-

Jocs Olímpics Europeus
Les proves de Bakú es van poder seguir per televisió
blanes

H
Plata a l’Europeu
an estat els primers de la història i s’han fet a Bakú.
El blanenc Guilllem Pujol Belmonte ha estat el capità de la Selecció

Espanyola de natació, participant a
l’Azerbaidjan en un total de 4 proves.
En totes quatre va quedar dels deu
primers, i en una va fregar la medalla. yy

blanes

L’ha aconseguit el Club Twirling Blanes a Eslovènia. yy

Sotscampiones d’Europa. Foto Club Twirling Blanes

gat al final. Quan he arribat a l’alçada dels primers a uns 350 metres de
meta, he decidit jugar-me-la i atacar i
m’he posat al davant de tots.
Malauradament els Movistar
m’han agafat la roda i quan l’àcid làctic començava a fer estralls, Valverde
m’ha passat, a uns 200 m. de l’arribada. Anava com una exhalació i ja

m’he enfonsat preocupant-me únicament d’arribar.
Bé, malgrat la decepció del moment, sens dubte, una bonica història
per explicar, que espero que a partir
de gener pugui ser el meu pa de cada
dia”.
La cursa presentava, (per segona
vegada) la particularitat d’aplegar ci-

Després de protagonitzar una brillant actuació als Campionats d’Espanya (5è de la general i 2on de la
seva categoria), el ciclista blanenc va
continuar en el millor dels camins.
Una setmana després va aconseguir una sisena posició a Murgia i
una victòria a Gatzaga, les dues proves, puntuables per al trofeu Euskaldun, que lidera Antonio Pedrero, un
altre català.
Aquest juliol també ha estat a les
voltes a Zamora i Lleó. yy
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Campionat d’Europa
d’handbol platja
nya, Hongria, Croàcia, Rússia, Suïssa,
Alemanya, Turquia, Romania, Ucraïna, Polònia, Suècia, Sèrbia, Noruega,
Itàlia, Portugal, Eslovàquia, Geòrgia,
Montenegro i Holanda.
La cerimònia inaugural comptà
amb la presència del regidor de Lloret,
Josep Lluís Llirinós, i del representant
territorial de l’Esport a Girona, Josep
Pujols.
En categoria juvenil, la selecció
espanyola va aconseguir la medalla de
plata, i el conjunt estatal masculí, el
bronze. Les noies, tot i perdre la final
amb Hongria, han aconseguit el millor resultat de la història.

Cròacia guanya el campionat
d’Europa sènior.

Jugades espectaculars tota la competició. Foto M.A. Comas
lloret de mar

44

equips de 19 països i 700
jugadors de les categories
juvenil i sènior han participat del 26 de juny al 5 de juliol en
aquest campionat a l’espai Sanddance,

situat a la zona de Venta de Goya de
Lloret de Mar. Els partits s’han jugat
en quatre camps, el central amb una
graderia amb capacitat per a 2.000
persones.
Han participat seleccions d’Espa-

La tetracampiona d’Europa es va imposar a la selecció espanyola al shoot-out, després d’un partit molt igualat.
En categoria femenina, la selecció
espanyola es va quedar sense pujar al
podi després de perdre amb Itàlia en
el partit pel tercer i quart lloc.
L’handbol platja té certes peculiaritats. Els gols poden suposar dos
punts segons la seva espectacularitat.
L’equip que ataca té quatre jugadors
mentre que el que defensa en té tres
i el porter. No hi ha contacte entre els
jugadors. A Catalunya hi ha uns 1.500
practicants. yy

El Lloret CF i el CD Blanes ja
tenen el calendari de lliga

La Federació Catalana de Futbol ha publicat aquest mes de juliol el calendari de la lliga
2015-16. El Lloret jugarà un any més a 1a Catalana mentre el Blanes ho farà a 2a

Celebració de l’ascens a 2a Catalana (CD Blanes). Foto Yoyo
la selva

L

a Selva tindrà dos equips a la 1a
Catalana del futbol català: Lloret i Farners. Tots dos jugaran el
primer partit lluny de casa. El Lloret
al camp de l’Horta i el Farners a Tona.
El 13 de setembre jugaran com a
locals contra la Junquera (el Lloret),
i el Martinenc (l’equip de Santa Coloma).
El derby comarcal Lloret-Farners
serà el 29 de novembre.
El Lloret CF manté a la banque-

ta Edu Urdiales. Com a novetats, les
primeres incorporacions han estat
Albert Puntí i Xavi Martínez de la Vidrerenca i Carlos Gómez, procedent
del Guíxols.

2a Catalana

Blanes, Tordera i Palafolls també coneixen el calendari de la Segona Catalana de futbol.
El campionat començarà el 6 de
setembre amb els partits:
Tordera-Bosc de Tosca

CD Blanes-Vilamalla i Cornellà de
Terri-Palafolls
Una setmana després es trobaran
el Palafolls i el Blanes, els dos equips
que van pujar aquest any de Tercera a
Segona. El Tordera-Blanes es jugarà el
15 de novembre. A la segona volta, el
Blanes jugarà com a local els dos partits de màxima rivalitat.
En el grup 1 de la Segona Catalana també hi ha Breda, Guíxols, Cassà,
Llagostera B i Banyoles entre d’altres. yy
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l’agenda

LLORET. juliol

blanes. juliol

DIA 16
Jardins de Santa Clotilde · 21 h
MÚSICA, VI I ESTRELLES
POP CATALÀ :
QU4RT PR1MERA
Preu: 20 €

Roca d´en Maig · 22.30 h
CONCERT: ELS PETS

Roca d’en Maig. 20 h
FESTIVAL TODES
Balls moderns

DIA 24
JORNADA DE PORTES OBERTES
MUSEUS DE LLORET

DIA 17
Plaça Pere Torrent · 10-21 h
MERCAT DE VI I FORMATGE

Centre Vila · 7.30 h
PASSADA DELS OBRERS
DE SANTA CRISTINA

Plaça Pere Torrent · 18 h
CONCERT BANDA BRIMSHAM
GREEN SCHOOL SENIOR BAND

Platja de Lloret · 8 h
PROCESSÓ MARÍTIMA REGATA DE
LLAGUTS S’AMORRA AMORRA

Pl. Ajuntament · 22.30h
TOQUEN A CÓRRER
Cobla Bisbal Jove

Plaça de la Vila · 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS

DIA 29
Ermita de Santa Cristina · 20 h
21è CONCERT SANTA MARTA

DIA 19
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT BANDA BISHOPS
STORTFORD HIGH SCHOOL

DIA 30
Plaça de la Vila · 20 h
FESTIVAL TODES
DIA 31
Plaça Pere Torrent
CONCERT YOUTH JAZZ
ORCHESTRA

Platja de Lloret · 10-12 h
30a TRAVESSA NEDANT A LA
BADIA DE LLORET

Ermita de Santa Cristina
MISSA SOLEMNE

Plaça de la Vila 16 – 22 h.
FIRA ALIMENTARIA DE
PRODUCTES ARTESANS

Platja de Santa Cristina · 12 h
PROCESSÓ MARÍTIMA

Roca d´en Maig · 22.30 h
CLON FESTIVAL

FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA
DIA 21
Roca d´en Maig · 21 h
CORREFOC

Regata de Llaguts S’amorra
amorra. (dones)
REGATA 34è. CREUER
S’AMORRA AMORRA
OPTIMIST

Plaça de la Vila · 19.30 h
CONCERT TESTBOURNE
COMMUNITY SCHOOL

Plaça de la Vila · 19.30 h
BALL DE PLAÇA

Centre Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS
DE SANTA CRISTINA

Pl. Ajuntament · 20 h
SARDANES COBLA LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL

DIA 28
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT DAVIS ON
WORTHING YOUTH

Plaça de la Vila · 22.30 h
SARDANES COBLA
JOVENÍVOLA DE
SABADELL

DIA 23
Pati de la Biblioteca · 18.30 h
CIRC AL CARRER

Plaça Vila · 19.30 h
BALL DE PLAÇA

Pati de la biblioteca · 20 h
Estàndards de jazz

Casa del Mar- Fenals · 18-20 h
CANTADA D’HAVANERES

Pati de la Biblioteca · 20 h
Òpera al carrer

Platja de Lloret · 13.30 h
OFRENA MARINERA

DIA 27
Roca d’en Maig · 19 h
CONCERT BLACKPOOL MUSIC

Pati de Ses Escoues · 1720.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES

DIA 22
Plaça de la Vila · 20 h
FESTIVAL TODES

DIA 26
Església paroquial · 12 h
MISSA SOLEMNE

Sa Caleta · 23 h
CONCERT LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL

DIA 18
Pavelló Esports Municipal ·
9-19 h
CAMPIONAT TERRITORIAL
DE PATINATGE

Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT BANDA SIR JOHN
TALBOTS TECHNOLOGY COLLEGE

Centre Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS DE SANT
ELM

Platja de Lloret · 22.30 h
ESPECTACLE PIROtècnic

Roca d´En Maig · 22.30 h
CLON FESTIVAL

DIA 20
Roca d’en Maig · 18 h
CONCERT PORTSMOUTH
GRAMMAR SCHOOL

Plaça de la Vila · 20 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS

DIA 25
Casa del Mar · 18-20 h
Sa Caleta · 22.30 h
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES
Port de Canyelles · 17h
CONCURS DE PESCA
INFANTIL
Plaça de la Vila · 19 h
CONCERT CHACE
SCHOOL

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

VISITES GUIADES ADULTS
Blanes portal de la Costa Brava
Divendres, 19 h
Español - English
Dissabte, 19 h
Català - Français
Preu: 3
Més informació: 972 330 348
Plaça Catalunya (Oficina
Turisme)

Dies 18 i 19, 23 al 26
FIRA D’ARTESANIA
Passeig de la Mestrança i Pau
Casals
De 12 a 23 h

Fins al 6 de setembre
Miniclub: Cada dia
De 10 a 13.30 h

Dies 18 i 19
TORNEIG FUTBOL PLATJA
BLANES 2015
ATLÈTIC BLANES
Platja central
De 9 a 21.30 h

Aeròbic
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Zumba
Dijous, de 17 a 18.30 h
Fiesta de la escuma
Dissabte, de 17 a 18.30 h
Platja de s’Abanell
Fins al 19
50 ANYS FENT CAMÍ
Aniversari Agrupament Escolta i
Guia Pinya de Rosa
Sala García-Tornel
De l’1 al 20
EXPOSICIÓ: No a la pena de
mort
Amnistia Internacional
Biblioteca Comarcal
De l’1 al 31
BIBLIOVACANCES: Top secret: En
busca i lectura
Biblioteca Comarcal
Fins l‘1 d agost
43a. Edició Concurs Fotogràfic
Digital QUILLAT 2015
Agrupació fotogràfica i
cinematogràfica (AFIC)
Casa Saladrigas
Del 13 al 16
TALLERS DE CIÈNCIA PER A
ALUMNES D’ESO
Biblioteca Comarcal
De 16 a 19 h
Dia 17
PRESENTACIÓ del llibre de
poesia Hojas de otoño i del conte
infantil Buscando a Lisi
Biblioteca Comarcal
A les 19.30 h

Del 17 al 28
FIRA D’ATRACCIONS
Passeig de Mar i antics camps de
futbol

Del 21 al 28
FESTA MAJOR SANTA ANNA
(Consulteu programa a les
pàgines centrals de La Marina)
Del 23 al 26
45è CONCURS DE FOCS
D’ARTIFICI DE LA COSTA BRAVA I
TROFEU VILA DE BLANES
Des de Sa Palomera
22:30 h
Del 22 al 2 d agost
EXPOSICIÓ CONCURS CARTELLS
45è Concurs Internacional de
focs d’artifici de la Costa Brava.
Sala García-Tornel
Dia 23
CLUB DE LECTURA INFANTIL
La nena nova
Biblioteca Comarcal
17 h
TALLERS INFANTILS
Agost:
Dia 2: Castells de sorra màgica
Dia 9: Taller de bombolles*
Dia 16: Vaixell pirata
Passeig de Mar (Davant
monument a la sardana) i
*Plaça Països Catalans
De 18 a 21 h
Dissabtes d’agost
Nits de Marimurtra
Boxets+Enric Verdaguer (1 d’agost)
Gerard Quintana (dia 8)
Susanna del Saz (dia 15)
Eva Fernández Group (dia 22)
Hora 22:00 (Obertura del jardí a
les 20:00)
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comarques. juliol
Fins Al 24 de juliol
Pineda de Mar
Exposició fotogràfica: “Tu mires,
jo pinto”
Sala Multiespai
Biblioteca Serra i Moret
Exposició: Novel·la històrica
Biblioteca de Poblenou
Fins al setembre
Malgrat de Mar
Exposició: 25 anys de gegants
Arxiu Municipal
Dia 16
Pineda de Mar
Taller infantil: Pastís de galetes
18 h
Biblioteca de Poblenou
Concert: Enfield Grammar
21 h
Pati Can Comas
Dia 17
Tordera
Ballada de sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Revetlla Can Pelai
17 h
Passeig Marítim
Pineda Ressona’15: Trobada de
grups de percussió
17 h
Can Comas
Concert: The Bishop’s Strotford
High School
19 h
Plaça de les Mèlies
Sopar i ball del Club de Petanca
22 h
Pista de futbol sala Pinemar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu
Palafolls
Festival de cervesa artesana
Birrasana
18 h
Plaça de Poppi

Sardanes
18.30 h
Plaça Mèlies
Santa Susanna
Audició de sardanes
19.30 h
Plaça Catalunya
Dia 20
Pineda de Mar
Modela contes: Els animals de la
selva
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Concert: Testbourne Community
School
19 h
Plaça Mèlies
Dia 22
Calella
Taller: iniciació a l’aerografia
16.30 h
Centre d’Acció Jove

Calella
Actuacions per a la mainada:
Mag Pepus
17 h
Pg. Manuel Puigvert
Concert d’estiu: Coral Laetare
21 h
Pati de la Biblioteca
Nits d’estiu Calella: Arre-lats
(dansa)
22 h
Espai Mercat
Nits d’Estiu Calella: Divergent
(cinema)
22 h
Platja Gran
Pineda de Mar
Hora del conte: Llibres amb
biblioteques dins
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Meditacions per la pau
20 h
C/ Maragall, 19
Festa del barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Arts d’estiu: Motis & Chamorro
22 h
Espai Sant Jordi
Santa Susanna
Activitat de la Biblioteca: Què fas
Carlota?
18.30 h
A la Plaça Catalunya
Dia 18
Calella
Revetlla de Sant Jaume
21 h
Pg. Manuel Puigvert
Pineda de Mar
Festa del barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Mercat Solidari
9h
Pl. Nova i Pl. Reis Catòlics
Havaneres i sardinada
Matí i tarda
Plaça del Carme

Revetlla amb música i ball
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Nits d’estiu Calella: Laia Noguera
i Mireia Chalamach (poesia)
21 h
Pati de la Biblioteca
Nits d’estiu Calella: Raúl
Rodríguez (concert)
22 h
Far
Pineda de Mar
Espectacle: La casa de la mosca
fosca
18 h
Biblioteca Serra i Moret
Presentació: Cuentos recuperados
del ordenador y un poema
20 h
Biblioteca Serra i Moret
Festa i cinefòrum
20 h
C/ Maragall, 19
Festa del
barri Les
Creus
Tot el dia
Plaça de les
Creus
Santa
Susanna
Activitats
de la
Biblioteca:
Taller de
plastilina
18.30 h
Plaça
Catalunya

Dia 26
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes
20.30 h
Plaça Josep Anselm Clavé
Calella
40a regata del Maduixot i Trofeu
Maresme d’Optimist
10 h
Club Nàutic
Sortida femenina RAPHA 100
10 h
Riera Capaspre
Audició de sardanes
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Pineda de Mar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu
Sardanes
19.30 h
Plaça Mèlies
Festa del barri de Les Creus
Tot el dia
Plaça de les Creus
Dia 27
Pineda de Mar
Concert: Chace Community School
19 h
Plaça Mèlies
Palafolls
Club de lectura: Pregúntale al
polvo
20 h
Biblioteca Enric Miralles
Dia 31
Tordera
Ballada de sardanes
22 h
Plaça de l’Església

Dia 19
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes
20.30 h
Plaça Josep Anselm Clavé
Calella
Processó marinera Verge del
Carme
10 h
Davant el Club Nàutic
Audició de sardanes
19.30 h
Pg. Manuel Puigvert
Concert de la coral Sir John Talbot
22 h
Plaça de l’Església
Pineda de Mar
Missa rociera
10 h
Capella Barri de les Creus
Festa del Barri del Carme
Tot el dia
Plaça del Carme
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu

Palafolls
Actuació musical: PLF Quintet
21.30 h
Plaça de l’Ajuntament
Dia 23
Calella
Taller: escriptura de viatges
11 h
Pineda de Mar
Taller infantil: Cuina per a nens i
nenes
18 h
Biblioteca de Poblenou
Arts d’estiu: Joan Manuel Serrat
22 h
Espai Sant Jordi
Palafolls
Bicicletada als Focs de Blanes
21 h
Sortida: Pl. Joaquim Ruyra
Dia 24
Calella
Actuacions per a la mainada
17 h
Pg. Manuel Puigvert

Palafolls
Pujada al turó d’en Serra
20.30 h
Antiga Escola Sant Genís
Dia 25
Tordera
Festival de teatre al carrer La
Peixera
17 h
Sortida Plaça Església (itinerant)

Calella
Actuació per a la mainada:
Festamusic
17 h
Pg. Manuel Puigvert
Cinema: Ahora me ves
21 h
Espai Caixa
XXI Havaneres
21.30 h
Plaça Espanya
Nits d’estiu Calella: David
Carabén (concert)
22 h
Far
Pineda de Mar
Taller infantil: Punt de llibre
scrapbooking
18 h
Biblioteca de Poblenou

Calella
40a regata del Maduixot i Trofeu
Maresme d’Optimist
10 h
Club Nàutic
XXI Nit Marinera
21 h
Pg. Manuel Puigvert

1 d’agost
Tordera
Festival La Peixera
22.30 h
Parc Prudenci Bertrana

Pineda de Mar
Teatre: Les aventures de
Gerónimo Stilton
19 h
Centre Cultural i Recreatiu

8 d’agost
Malgrat de Mar
Gimcana nocturna La
Malgratenca
Inscripcions al Centre Cívic

Festa del barri de Les Creus
Tot el dia
Plaça de les Creus
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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 - 21.15 (cada 15 minuts) / Festius: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.45 (cada 15 minuts) / Festius: 7.00 a 21.40 (cada 20 minuts)
Lloret (Estació de bus) g Barcelona

6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
Barcelona g Lloret (Estació de bus)

8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
Blanes (Estació de bus) g Barcelona (Estació del nord)
Feiners: 9.30 - 10.00 - 14.30 - 19.00 / Festius: 9.30
Barcelona (Estació del nord) g Blanes (Estació de bus)
Feiners: 9.00 - 14.00 - 17.30 - 19.00 / Festius: 11.00 - 17.30 - 19.00
Blanes (Estació de bus) g Girona
Feiners: 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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EL FOGÓ DE LA MARINA

LLAMINERA DE PORC ROSTIT
Ingredients PER A 4 PERSONES
• 2 llamineres de porc mitjanes tallades
en medallons grans
• 4 grans d’all sencers amb pell
• 1 ceba
• 2 tomàquets madurs tallats petits
• 20 prunes sense pinyol
• Pinyons
• 1 got de vi blanc
• ½ got de brandi
• 1 branca de farigola
• 1 branca de romaní
• 1 fulla de llorer
• 1 branca de canyella
• Oli d’oliva
• Sal i pebre

PREPARACIÓ
En un bol posem les prunes en remull amb el brandi perquè
es vagin hidratant.
Agafem una cassola plana, posem 4 cullerades d’oli i segellem
els medallons de llaminera. Reservem.
En el mateix oli tirem la ceba amb els alls sencers. Seguidament afegim el tomàquet i, quan tot estigui ben fet, els medallons de llaminera juntament amb la canyella i les herbes aromàtiques. Salpebrem.
Aboquem el vi blanc i una mica d’aigua. Deixem cuinar a foc
suau durant uns 20 minuts.
Quan la llaminera estigui tendra, afegim el brandi amb les
prunes i els pinyons. Provem i rectifiquem de sal.
El deixem cuinar uns 10 minuts més.
Un plat perfecte per cuinar durant aquestes festes, ja que es
pot preparar el dia anterior i queda de meravella.
Us desitjo una feliç Festa Major
Manoli Bustamante Bustamante
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Farmàcies de guàrdia Supeco s’instal·la a Blanes
economia local

BLANES
Juliol
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
11

Adreces i telèfons

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

pujol
oms
bartrina
sureda
pujol - ramon
turon
morell
guillem
grima
altimir
adell
adell - pujol - ramon
pujol
oms
bartrina
sureda
ramon
turon
morell - pujol - ramon
guillem
grima
altimir
adell
adell
pujol
oms - pujol - ramon
bartrina
sureda

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

Interior de l’establiment. Foto Yoyo
blanes

Situat al polígon industrial, té una superfície de 1.200 m2,
hi treballen 32 persones, i és el 13è local que obre a l’Estat
espanyol, el primer a Catalunya.
Amb més de 5.000 referències, inclou un assortiment

específic orientat al sector de la restauració. El seu horari
de funcionament és de dilluns a dissabte, des de les 9 fins
a les 22 h, de manera ininterrompuda. Supeco disposa de
55 proveïdors regionals per garantir que els productes arribin del camp a la taula al millor preu de mercat. yy

30 Anys de Water World Lloret

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
Juliol
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
11

Adreces i telèfons

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

e. tallada - lladó
a. martínez - bastè
cànoves
m. tallada
borràs - masete
lladó
i. espinet
masete - perpinyà
a. martínez
m. cabañas - perpinyà
c. cabañas
e. tallada - mazó
m. cabañas - m. tallada
c. cabañas - j. martínez
cànoves - fàbregas
E. tallada - i.espinet
bastè - lladó
cànoves
i. espinet - m. tallada
a. martínez - borràs
lladó
i. espinet
masete - perpinyà
A. martínez
perpinyà
c. cabañas - j. martínez
m. tallada - mazó
c. cabañas - m. cabañas

DE 8. 30 A 22 H.

FARMÀCIA BASTÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

Imatge del parc. Foto waterworld.es
lloret de mar

El 12 de juliol de 1985 obria les portes el Parc Aquàtic de
Lloret de Mar, una de les novetats de l’època pel que fa a
l’oferta d’oci. Des d’aquell moment, les instal·lacions no
han parat de créixer, segons explica Julià López-Arenas,

director de Parcs Aquàtics de la Costa Brava.
Inicialment, els principals clients eren els turistes estrangers. Actualment, el 50% dels visitants són catalans.
A continuació hi ha els britànics i els francesos.
En temporada alta, hi treballen 120 persones. yy

Aquest espai
està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 08 90 90
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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

23 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
24 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
25 GALP HOSPITAL
Accès Costa Brava
26 GAL POLÍGON
Carretera l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28	CAPRABO
Cristòfol Colom

L L O R E T
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15
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3
1
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11

22

13
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28 27
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14

19

7

16 17

10
20

20

13

20	CAPRABO
Carrer Ses Falques
21	E.S. SARAS
Avinguda Europa
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Guilleries / Cantonada Ter

21

21

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

2

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	DIBUS
Carrer Girona
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

La Marina
us desitja
una molt bona Festa Major!

ENTREVISTA ALS AMICS DE LA MÚSICA DE LLORET DE MAR

“L’orgue forma part del patrimoni cultural de la
vila i cal recuperar-lo”

L’orgue té 1.407 tubs

Visita guiada a l’orgue. Fotos M.A. Comas
Joan Ferrer i Bernat

L’Associació Amics de la Música de Lloret
té en marxa una campanya de mecenatge
per restaurar i recuperar l’orgue de l’església parroquial de Sant Romà, un instrument de gran valor històric que data de
l’any 1930.
Amb el pas del temps l’orgue s’ha deteriorat tant que no és viable el seu funcionament sense una restauració a fons.
Cal fer-hi una intervenció acurada per
recuperar-lo perquè té una maquinària
altament complexa. Durant els dos darrers anys, per recollir diners per poder finançar el projecte, l’entitat ha organitzat
concerts, trobades musicals i altres actes.
Però a partir d’ara necessiten un suport
més ampli. Per això, han engegat una
campanya de mecenatge amb la possibilitat d’apadrinar un dels 1.400 tubs que té.
La campanya va començar amb 12 hores
de música a la plaça de l’Església el passat
20 de juny. Es poden fer aportacions des
de 30 euros.
L’entitat es va anomenar inicialment
Amics de l’Orgue. Des de fa sis mesos
s’han constituït com Amics de la Música
de Lloret de Mar. El seu president és Josep Bernat; la secretària, Anna Blasco i
l’organista, Sílvia Castillo. També formen
part de l’entitat, entre d’altres, Joan Pau
Romaní i Assumpció Masdevall. L’orgue-

12 Hores de música al carrer

ner encarregat de recuperar l’instrument
és David Iglesias.
Ens podeu parlar dels origens de l’orgue?
El va construir l’any 1930 l’orguener italià Silvio Puggina, que també va construir l’orgue del presbiteri del monestir
de Montserrat. El va inaugurar el cèlebre compositor vinculat a Lloret Joan
Baptista Lambert.
Un orgue, que es va salvar de la Guerra Civil?
Amb l’esclat de la Guerra Civil, va estar
a punt de ser destruït durant l’incendi i
el saqueig de l’església parroquial, però
gràcies a la intervenció d’alguns lloretencs es va salvar. El van desmuntar i,
l’any 1940, el mateix orguener el va tornar a muntar.
Podeu explicar algunes de les seves
caracterítiques?
L’orgue és d’estil postromàntic i sonoritat simfònica. Consta de més de 1.400
tubs repartits dins el moble de dos
cossos corresponent a cadascun dels
tres teclats, dos de mans i un de peus.
Al llarg de la seva història no ha patit
cap transformació que alterés les seves
característiques originals. És un dels

dos únics orgues de Silvio Puggina que
s’han conservat en estat original i dels
pocs orgues completament pneumàtics
que han subsistit a Catalunya.
I tota la nomenclatura en català!
Exactament, la nomenclatura dels registres i diferents accessoris està impresa en català, fet poc habitual en
l’època de la seva construcció.
L’orgue, però, havia estat més de 30
anys sense sonar
Quan vaig arribar a Lloret, explica la Sílvia Castillo, em vaig oferir al rector per
tocar l’orgue. Feia anys que no es tocava. En aquell moment, faltava el motor.
Quan es va localitzar, es va arreglar, i
ara fa cinc anys, l’orgue va tornar a tocar
per les festes de Sant Romà. En aquell
moment, es va veure que calia una actuació en profunditat per tenir-lo en
condicions d’oferir tot el seu potencial. Es per això que es van començar a
organitzar activitats, inicialment molt
modestes i amb preus molt econòmics.
Les entrades costaven primer 3 euros i
després, 5. La despesa que s’ha de fer és
molt més important.
El pla de restauració s’ha dividit en
tres fases. Quines són?

Primera. Canvi de motor. Amb un
pressupost de 6.688 €, ja s’ha completat
i pagat.
Segona. Restauració de la consola.
Necessita un pressupost de 30.835 €.
Aquesta fase actualment està en curs.
Fins ara s’han pagat 14.011 €.
Tercera. Restauració de l’interior. Pressupostat en 159.404 €. Pendent de realitzar.
Com es pot col·laborar a la campanya
“Apadrina un tub”?
Es poden fer aportacions de 30, 50,
80, 100 euros... fins arribar als 2.000.
La quantitat depèn de la mida del tub.
Els més petits tenen 20 centímetres i els
més grans 2’50 metres. Poden trobar
més informació a: http://orguedelloret.
blogspot.com.es/
Una campanya oberta a tothom?
Efectivament. Oberta a particulars,
però també a empreses i institucions.
Estem en contacte amb les associacions
de comerciants i hotelers a veure si podem fer alguna acció conjunta.
Com va anar la presentació amb “Música per un tub” que va constar de 12
hores de música a la plaça de l’Església?
Molt bé. Hi van participar 72 músics,
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inicialment eren una quarantena. Hi
va haver molt públic i ja es van apadrinar 40 tubs. Aquell dia vàrem fer
visites guiades a l’orgue que van generar una gran expectació.
Com a anècdota podem dir que va
passar per la plaça un net de la família
Brugaroles (el seu avi, que era músic,
ja va col·laborar en la construcció de
l’orgue d’una manera molt notable).
Es va emocionar i es va interessar
molt pel projecte. Des de l’Ajuntament
també s’han mostrat molt interessats
en aquesta iniciativa. Nosaltres anem
tocant portes.
L’objectiu?
Acabar la segona fase entre octubre-novembre i que l’orgue pugui
tornar a sonar. Després ens quedaria
la tercera, la més costosa. S’han de revisar tots els tubs i canviar alguns elements. Amb l’ajuda de tots, segur que
ho podrem tirar endavant. L’instrument, a més dels 1.407 tubs, té 1.500
metres de conductes pneumàtics de
plom i més de 2.000 membranes de
pell.
Teniu més actes previstos?
Sí, hi estem treballant. Farem els concerts d’estiu. Volem portar la música a
diversos indrets del nucli antic amb la
col·laboració dels comerciants. Esperem que algun dia la Nina ens pugui
oferir un concert. Lloret té un capital
musical impressionant. Hi ha músics
d’arreu del món que resideixen entre
nosaltres i segur que s’implicaran en
aquest projecte. Per Nadal, el Casinet
portarà l’Escolania de Montserrat, i el
concert serà a benefici de la restauració de l’orgue.
Un orgue que voleu que tingui diverses funcions?
Un cop recuperat, servirà per acompanyar la litúrgia, com sempre, però
també per protagonitzar concerts de
diversos estils musicals i pot ser un
element clau en la formació musical
dels alumnes de les escoles de Lloret.
Organitzarem visites didàctiques.
L’orgue forma part del patrimoni
cultural de la vila i s’ha d’aprofitar al
màxim. yy

