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Primer cap de setmana d‘agost al final de la C-32. Foto Yoyo

Es farà el dia 22 a Blanes

Problemes de trànsit mentre arriben les solucions

L’estiu 2015 a nivell de trànsit no és diferent al del 2014, al de fa cinc o fins i tot deu anys. Arribar a Blanes i posteriorment a Lloret des de l’autopista C-32 o la N-II és especialment complicat. Al llarg dels anys
s’ha parlat de diverses solucions però fins ara cap s’ha arribat a concretar. De moment, les obres de la nova carretera a Lloret de Mar s’han ajornat tres mesos. Els problemes que hi havia temps enrera a Palafolls ara s’han desplaçat a la carretera de Tordera a Blanes.		
Més informació pàg. 11

Actes tradicionals per la Festa
Major de Santa Cristina

Lloretde Mar, com cada any, va sortir a la mar per celebrar la processó marítima a Santa Cristina i la regata S’Amorra Amorra, categoria masculina i femenina. A la tarda del 24 de juliol
hi va haver el Ball de Plaça.
Més informació a les pàgs. 14 i 15

Actuació de la pirotècnia guanyadora. Foto Quim Llorens

Tercera victòria consecutiva

El 45è Concurs Internacional de Focs de Blanes ha tingut un guanyador conegut, l’empresa
granadina Accitana María Angustias (va actuar el dissabte dia 25 de juliol). Ja havia guanyat
els anys 2013 i 2014 i ha repetit en aquesta edició.
Més informació de la Festa Major a les pàgs. 12 i 13

L’estofat, un dels ingredients del 24 de juliol. Foto M.A. Comas
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L’Editorial
Embussos a l’autopista
Quan l’any 2008 Acesa (ara Abertis) va acordar amb la Generalitat
allargar la C-32 - l’autopista de la costa- passant per sobre la
Tordera, alguns van pensar que no era lògic connectar una
autopista a una carretera comarcal.
Els problemes ja són aquí i la carretera de Tordera no pot engolir el
trànsit que li aboca l’autopista.
Se suposa que és una situació provisional fins que es connecti
aquesta autopista amb la futura autovia A-2, o sigui la ampliació
de la N-II. El ritme de construcció d’aquesta A-2 però és una cosa
especial. Per fer el tros des de Fornells de la Selva fins a Sils ja hi
han estat més anys que els romans per fer la Via Augusta.
Mentrestant la GI-600 es bloqueja i per sortir de l’autopista
en direcció a Blanes i Lloret de Mar s’ha de disposar de temps i
paciència.
Una expectativa de millora és la prolongació de l’autopista fins a
Lloret que ja ha estat aprovada i que traurà una part del trànsit. Ara
però ha nascut una plataforma que planteja que no es faci aquesta
sortida cap a Lloret de Mar.
Quina és l’alternativa ? Ampliar les vies existents fins a Lloret de
Mar no sembla viable perquè la GI-600, a partir de Ca la Guidó
(Ràdio Marina) és una via urbana no ampliable sense enderrocar
un barri sencer.
Ampliar la Gi-682 de Blanes a Lloret seria molt útil per millorar el
trànsit entre les dues poblacions, però no sembla una alternativa
que eviti que tot el trànsit que surt de l’autopista per anar a Lloret
de Mar bloquegi la carretera de Tordera. yy

“No t’imagines tot el que un
euro posa en marxa”

Recollida de diners pels carrers de Blanes.Foto Yoyo
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Blanes

L’Associació Contra el Càncer
fa a Blanes una col·lecta per recollir fons econòmics destinats a
la investigació de la malaltia.

«L’AECC promou 160
projectes d’investigació»
Una vegada més, queda demostrat que on no arriben les administracions hi arriba la societat
civil. La investigació de malalties
com el càncer hauria de ser prioritària en els pressupostos dels
governs, però massa vegades les
prioritats són unes altres.
Durant el cap de setmana del
8 i 9 d’agost hi va haver diverses

taules distribuïdes arreu de la
vila, així com desenes de voluntaris i voluntàries amb la característica guardiola de l’AECC.
Perquè les dues jornades del
cap de setmana fossin tot un
èxit, la junta local de Blanes de
l’Associació Catalunya Contra el
Càncer (AECC) va fer una crida
perquè s’ajudés a fer la recollida
de fons econòmics. Es demanava
que els voluntaris i voluntàries
esmercessin el temps que poguessin oferir duent la guardiola per
recollir les col·laboracions dels
vianants.
Des de l’entitat s’ha recordat
que l’ajuda que es dóna significa
esperança pels qui pateixen càn-

cer, i en aquest sentit remarca
que es tracta de l’entitat privada
espanyola que més diners destina
a investigar la malaltia. Ho fa a
través de 160 projectes d’investigació que s’estan desenvolupant
en 46 centres. La seva tasca contribueix a augmentar el nivell de

«Desenes de voluntaris van
participar en la recollida
de diners»
supervivència de diferents tipus
de càncer. Malgrat les inclemències del temps, els voluntaris i voluntàries van treballar tot el cap
de setmana. yy
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La maleta de Marta, la trista realitat
Blanes / Marc Romero

La Marta, que segueix carregant el pes de la seva maleta, no
només psicològica sinó també física, a causa dels seus constants
desplaçaments, és una dona forta,
i segurament és amb el que ens
hem de quedar de la seva història.
La seva capacitat per “superar”, si
es que mai es pot acabar de deixar
enrere, un trauma com el que ha
viscut.

La Marta Anguita, víctima de
violència de gènere a mans del seu
exmarit l’any 2000 (atropellada
i apunyalada), va ser present a la
primera nit de Docus a la Fresca
promogut per La Focal de Blanes.
Es va projectar el documental del
qual ella és la protagonista.
“Sóc feliç, tinc dies millors
i pitjors, si no ho digués estaria
mentint” afirma. No us heu d’imaginar la Marta com una dona temorosa o ensopida. Tot el contrari. La primera impressió que dóna
és la de voler-se menjar el món.
“Convisc amb la por, però explicar el meu cas davant els mitjans
de comunicació i conscienciar la
gent és una forma de superar el
meu problema”.

«Enguany també es parlarà
de sanitat i medi ambient»

«La violència de gènere va
obrir els Docus 2015»
Aquesta por que té és deguda
al fet que el seu “assassí” –com ella
l’anomena: “jo hem puc permetre
el luxe de dir-li assassí, perquè hi
ha una sentència que ho diu així”–
, després d’onze anys a la presó, ara
està en llibertat i sense cap mena
de control.
Tal com queda reflectit en el
documental, la Marta ara ha de
conviure amb aquest fet, i com
que la llei –amb la qual l’agressor
va ser jutjat (anterior a la llei vi-

Trobada de Marta Anguita amb la Plataforma de Dones de Blanes. Foto Aj. Blanes

gent)- no permetia posar-li una
polsera per controlar-lo; ella, la
víctima, ha de canviar de domicili
constantment per por a una nova
agressió, aquest cop sí, mortal.
“Una polsera per controlar-lo
va en contra dels seus drets? I què
passa amb els meus? Que la víctima sóc jo!” exclama. “A ell li han

donat la llibertat, mentre que a mi
m’han tancat, no puc estar a les
xarxes socials i haig de canviar de
ciutat cada dos per tres”.
A més, la Marta diu que es va
sentir desemparada en el moment
en què la justícia no la va acompanyar, fins que es va posar amb contacte amb Amnistia Internacional.

“La lògica no existeix a les lleis”, i
per això el seu exmarit encara és
una amenaça real per a ella.
“Amb el documental he tingut
una nova oportunitat”, per poder
explicar el seu cas, i lluitar perquè
això desaparegui de la nostra societat, “la societat ha de despertar,
sinó això passarà desapercebut”.

Altres propostes:
“Determinants de la Salut, el
negoci de la vida”, el dia 14, un documental que es basa en una anàlisi exhaustiva de la situació de la
sanitat pública.
“Crudo Paraiso”, el dia 21,
tracta sobre les prospeccions que
el Govern Espanyol i l’empresa
Repsol estan intentant dur a terme
a les Canàries, tot i que la població
ha dit no i el Tribunal Suprem ha
paralitzat el projecte.
“Els límits de la Costa Brava”, el dia 28, aquest documental
és una reflexió seriosa i contundent de cap on ha d’anar el futur
d’aquest territori.
Les projeccions es duen a terme a la plaça Verge Maria a partir
de les 22 de la nit. yy
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Estudi per localitzar bancs de sorra
catalunya

Un estudi geofísic rastrejarà el
subsòl del litoral entre el port de
Barcelona i Portbou per detectar
sorreres d’on extreure, en un futur, sorra per lluitar contra la regressió de les platges en aquesta
zona del Mediterrani nord.
El ministeri d’Agricultura, a
través de la direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del
Mar, ha tret a licitació l’assaig de
camp que, amb una partida de 2,5
MEUR, preveu rastrejar fins a una
fondària de 100 metres una total
de 180.316 hectàrees de subsòl
marí, que abasta una longitud de
197 quilòmetres de costa catalana.
En paral·lel, el rastreig ha de buscar quins bancs de sorra són més
útils per a l’extracció minimitzant
l’impacte a l’ecosistema marí.
El termini d’execució dels treballs és de 22 mesos. El període
de presentació d’ofertes i sol·licituds de participació acaba el pròxim 25 d’agost.
A més de la prospecció geofísica de sorres, també es farà una
presa de mostres superficial i un
reconeixement del subsòl de tipus bionòmic utilitzant un sonar
d’escombrat lateral, que permetrà
seleccionar les zones explotables que minimitzin els possibles
efectes sobre l’ecosistema marí.
Els treballs es completen amb

pigons de geotèxtil, un material
que hauria de retardar l’erosió de
la platja quan hi ha temporals de
llevant.
L’alcalde de Malgrat, Jordi
Mercader, recorda que la platja
“havia quedat molt erosionada”.
L’aportació de sorra, malgrat
les reclamacions del sector turístic de Blanes, no ha arribat a l’altra banda de la Tordera.

Regeneració de la platja de Malgrat. Foto Yoyo

la realització d’un total de 60 sondejos marins a les zones que prèviament s’hagin seleccionat com
a útils per a l’extracció de sorra,
tenint en compte també les especificitats dels punts aprofitables
per a l’extracció d’arena.
El ministeri exposa que es
tracta d’un treball molt impor-

tant i d’un abast considerable
perquè facilitarà abordar amb eficàcia la defensa de la costa.
Malgrat guanya 15 metres de
platja
La regeneració s’ha fet amb
un sistema pioner i ara caldrà
esperar a l’arribada de les llevan-

tades per comprovar-ne la resistència.
S’hi han abocat 114.000 metres cúbics de sorra procedents
del fons marí d’Arenys de Mar i
la inversió ha estat d’1’1 MEUR.
La inversió ha estat finançada per
Costes de Madrid.
La novetat han estat els es-

Queixes
Tècnics ambientals, pescadors, sector turístic i organitzacions ciutadanes han constituït la
plataforma Preservem el Litoral,
integrada dins la coordinadora
Preservem el Maresme, per denunciar la situació de les platges
de la comarca i el projecte previst
pel Ministeri de Medi Ambient,
que consisteix en el dragatge
de sorra i la construcció d’espigons. Segons la nova plataforma,
aquest és un projecte excessivament agressiu amb el territori i
reclama un nou model de gestió
del litoral.
La plataforma denuncia la
“imposició” del projecte del Ministeri de Medi Ambient ja que
“pot modificar per sempre la
morfologia de la costa, no assegura la regeneració de les platges
i hipoteca la política d’ordenació
del litoral”. yy

“Un viatge de somni per la
Costa Brava”
lloret de mar

El conte ha estat escrit per
Cristina Cabañas, la presidenta
de Costa Brava Hotels de Luxe i
del Grup Guitart Hotels, i il·lustrat per Pilarín Bayés, reconeguda dibuixant i ninotaire catalana
amb més de 800 llibres publicats.

«S’ha fet una tirada de
5.900 exemplars en quatre
idiomes»
Aquesta primera edició té
una tirada de 5.900 exemplars en
quatre idiomes: català, castellà,
anglès i francès, que es lliuraran
als 17 hotels de l’associació.
A través d’un viatge imaginari
que fan la Gala i en Salvador Dalí,
els personatges expliquen les seves anècdotes i les del territori tot
navegant per la Costa Brava, des
de Portlligat fins a Lloret de Mar
i també per l’interior quan fan el
viatge de tornada per terra en un
recorregut per Solius, Torrent, la
Bisbal, Púbol, Peralada i Figueres.
Cristina Cabañas, autora d’altres contes infantils, ha escrit la
història d’un viatge imaginari
convençuda que, tal i com indica

Pilarín Bayés, Salvador Dalí i Cristina Cabañas durant la presentació del conte

en el pròleg, “si el pintor l’hagués
fet aquest viatge, de segur que
el seu esperit visionari s’hauria
anticipat creant aquests hotels i
restaurants motors del turisme
de la Costa Brava”.
Durant la presentació del
conte, l’associació ha recalcat que
un dels seus objectius és la promoció constant del destí de la
Costa Brava. A través del conte
es vol donar a conèixer el patrimoni, el territori i els personatges

propis de la Costa Brava als molts
nens que cada estiu s’allotgen en
aquests hotels.
Costa Brava Hotels de Luxe
ha prioritzat, des de la seva creació a l’any 2012, la promoció
del destí amb diverses iniciatives amb l’objectiu d’agrupar una
oferta hotelera de més qualitat i
generar sinergies amb altres sectors, com la gastronomia, el golf o
la cultura, en l’entorn de la Costa
Brava. yy
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ENTREVISTA A jaume dulsat (alcalde de lloret de mar)

“El turisme de proximitat ajuda a cobrir el
descens del turisme rus”
joan ferrer

arreu. Ara (més d’agost), hi ha plena
ocupació. Cal esperar que el temps
ens acompanyi per tenir un bon setembre com els darrers anys. La temporada ha començat fluixa però si es
pot allargar pel darrere, va molt bé.

Cada quatre anys hi ha eleccions municipals al maig i els nous ajuntaments
es constitueixen tres setmanes després,
enguany el 13 de juny. Quan es forma el nou consistori en els municipis
turístics com Lloret, la temporada ja
està en marxa i poca cosa poden fer.
En ple mes d’agost, i dos mesos després
de prendre possessió del seu càrrec,
l’alcalde Jaume Dulsat, ha valorat per
La Marina la temporada 2015 i ha
parlat dels projectes de futur.

Com es pot cobrir la davallada del
turisme rus?
El mes de juny, el nombre de visitants va ser un 50% inferior al juny
de 2014, que ja no va ser dels millors.
El turisme de proximitat ens ajuda
molt, parlo del català i del francès.
Com que cada vegada hi ha més reserves de darrera hora i el temps ens
ha ajudat, els caps de setmana han
estat molt bons. Els dilluns, però, es
notava un descens del nombre de
visitants. Hi ha d’altres zones com la
Costa Daurada que aquests darrers
anys ho havien basat tot en el mercat
rus, que ho passen pitjor. Això, però,
per a mi no es cap consol.

«El mes de juny el turisme
rus a baixat un 50% en
relació al 2014»
Quines sensacions hi ha a nivell
turístic ara que ja hem entrat a
l’agost?
D’entrada, el bon temps i la calor
ha estat un factor positiu. Si parlem
de la banda negativa, s’ha constat
la important davallada del turisme
rus. Quan parles amb el sector turístic escoltes de tot. El mes de juny
els indicadors han estat bons però la
percepció no tant, especialment en el
sector del comerç. Hi ha molta oferta

Jaume Dulsat en el ple d’agost. Foto M.A. Comas

De cara als propers anys quines
seran les vostres línies de treball?
Màxima prioritat al Pla Operatiu.
Cal desenvolupar les accions programades entre l’Ajuntament, la
Generalitat i la Mesa Empresarial.

Per tirar endavant aquests projectes
caldran diners i la Unió Europea pot
ser una bona font.

«El Pla Operatiu serà de
màxima prioritat. També
cal potenciar al màxim el
turisme esportiu i el de
congressos»
Altres vies d’actuació?
En el turisme esportiu hi ha camí
per recórrer. També cal potenciar al
màxim el turisme de congressos i esdeveniments. La seva despesa és superior a la mitjana i ens visiten fora
de la temporada alta. Tenim moltes
infraestructures públiques i privades que poden cobrir qualsevol necessitat. El MOLL també ofereix uns
espais molt singulars.
I la promoció, cap a on la dirigireu?
Als mercats més propers, català
i francès, però també als mercats
tradicionals de centre Europa i Anglaterra. Caldrà decidir en cada moment a on es dediquen els diners de
la promoció. yy

Unanimitat per evitar que es tanquin llits a
l’Hospital Comarcal el mes d’agost
blanes

de l’hospital de Blanes i, per tot
això les formacions exigeixen a
la Corporació de Salut Selva-Maresme que no tanqui els dotze
llits de la planta de traumatologia
durant el mes d’agost, que deixi sense efecte el tancament dels
nou llits d’hospitalització a domicili i millori el servei d’urgències
reforçant-lo amb més personal.

Tots els partits polítics de
Blanes i Lloret, 16 en total, s’han
posat d’acord ràpidament per reclamar que no es tanquin llits durant l’agost a l’Hospital Comarcal
de la Selva.
Tot va començar a finals de
juliol quan el comitè d’empresa
de l’Hospital Comarcal de Blanes
i de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
de Lloret i Tossa de Mar denunciava que “el tancament de dotze
llits d’hospitalització de la planta
de traumatologia aquest agost
contribuirà a col·lapsar més el
servei d’urgències”.

«Els llits de l’Hospital
Comarcal uneixen tots els
partits de Blanes i Lloret»

CCOO recordava que “actualment ja hi ha carència de llits
i que això provoca que pacients
hagin de compartir boxs del
servei d’urgències i que, a vegades, no rebin l’assistència amb la
qualitat que es mereixen. No se
li pot dedicar el temps necessari
i queda malmesa la intimitat del
pacient”.
El comitè demanava a la direcció que es replantegés la decisió i recordava que, en els mesos

«Des de la Corporació
asseguren que hi ha menys
operacions, però que
adequaran els llits a la
demanda»

Entrada al servei d’urgències. Foto Yoyo

d’estiu, augmenta el nombre de
pacients en aquesta zona.
Corporació de Salut
Poc després de la denúncia
del comitè d’empresa, arribava
una nota de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva.
La direcció assegurava que “el
tancament de llits respon al descens de l’activitat quirúrgica programada durant els mesos d’estiu,

tant per vacances de professionals com perquè els pacients prefereixen ajornar intervencions”.
Al mateix temps recordava que el
tancament de llits és una pràctica
habitual a Catalunya i afegien que
els tornaran a obrir quan tornin a
estar a ple rendiment. La direcció
nega que la decisió afecti el servei
d’urgències. Tot i això, exposen
que, “si cal per demanda, adequarem el nombre de places”.

Ajuntament de Lloret de Mar
Unanimitat de les forces amb
representació a l’ajuntament de
Lloret de Mar, vuit.
En un escrit conjunt, els partits assenyalen que des del 2011
la Corporació de Salut Selva-Maresme ha anat reduint l’oferta de
serveis sanitaris del centre com
els de ginecologia o cirurgia que
s’han traslladat a l’hospital de Calella. Al mateix temps critiquen la
saturació del servei d’urgències

Ajuntament de Blanes
En el ple ordinari de juliol
(dia 30), es va entrar una moció
d’urgència per tractar d’aquest
tema.
La proposta presentada per
EUiA-ICV, amb les mateixes demandes que Lloret, es va aprovar amb la unanimitat de tots els
partits i va incloure una esmena
de CiU per demanar una reunió
amb la Direcció de la Corporació, així com un representant de
cada grup polític municipal i del
Comitè d’Empresa, per tractar el
tema cara a cara. yy
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Blanes, primer port pesquer
de la Costa Brava
tancaments de vidre per incrementar l’aïllament a la humitat i
la temperatura.
També s’han adequat els sistemes d’evacuació dels canals de recollida de pluja. A més, la coberta
s’ha dotat d’un sistema per protegir-la de les gavines. Per tal d’incrementar la vida útil de l’edifici
s’ha adequat l’estructura metàl·lica i la fusta de la façana. També
s’ha renovat la imatge de la llotja
amb la impermeabilització de la
part exterior de l’edifici, que s’ha
fet amb una pintura especial de
protecció de l’ambient marí.
La renovació feta actualment

«Ports de la Generalitat
inverteix 235.000 euros a
l’entorn de la llotja»
per Ports de la Generalitat a la
llotja de Blanes, completa la reforma feta l’any 2009 a l’interior.
Amb tot, la llotja s’ha adaptat a
la normativa vigent i a les noves
necessitats dels pescadors.
Peix a punt de ser subhastat. Foto Yoyo
blanes

El 2014 els ports de Llançà,
Port de la Selva, Roses, l’Escala,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols
i Blanes han desembarcat a les
llotges un volum de 10.802.177
quilos de peix, amb un valor de
venda en llotja de 43,8 milions
d’euros.

«Blanes fa una quarta part
de la pesca gironina»
En aquest context, l’any passat
el port de Blanes, amb un volum
pesquer de 2.716.514 quilos i un
valor de venda en llotja d’11,5
milions d’euros, es va situar com
a primer port pesquer de la Costa
Brava. Així, Blanes va assolir el

25% del volum de peix de la demarcació gironina i un valor de
venda en llotja del 26% sobre el
conjunt dels ports gironins.
Obres
Inverteixen 235.000 euros a
l’entorn de la llotja del port de
Blanes.
Ports de la Generalitat ha finalitzat les obres d’urbanització i
adequació de la zona exterior de
la llotja de peix al port de Blanes
per tal de potenciar l’activitat
pesquera del municipi.
Les obres executades han estat la pavimentació del moll de la
llotja per facilitar la descàrrega i
accés a la llotja del peix desembarcat. A la coberta s’han refet els

Antecedents: obres a l’interior
El 2009, Ports de la Generalitat adaptava l’interior de la llotja
de peix blanenca a la normativa
vigent en matèria de qualitat,
sanitat i medi ambient, amb una
inversió de 728.000 euros. La renovació duta a terme aleshores
va permetre el condicionament
de paviments, revestiments i tancaments de la sala de subhasta,
la zona de manipulació i l’àrea
d’expedició del peix. També es
va habilitar una zona per a usos
veterinaris, es va redistribuir la
zona de congelació i refrigeració
del peix, es va construir un nou
tren de rentat per a les caixes del
peix i es van renovar les xarxes de
serveis. L’actuació formava part
del Pla de millora de llotges de
peix de Catalunya. yy

El 21 d’agost, festiu a Blanes
blanes

La diada de Santa Anna del 26
de juliol, patrona de la vila, va caure en diumenge i per tant, enguany
no s’ha tingut en compte com una
de les dues festes locals. En aquest
cas, serà jornada festiva el divendres dia 21 d’agost, festa dels copatrons sants Bonòs i Maximià. Seran
tres dies carregats d’activitats que
podran seguir veïns i visitants.
De cara a l’any vinent es recuperarà la normalitat. Les dues festes locals seran el Dimarts de Pasqua (Aplec del Vilar) i el 26 de juliol
(Santa Anna), segons es va aprovar
en el ple ordinari del mes passat, el
primer del mandat 2015-19.
L’any 2016 hi haurà canvis a

Fornícula dels copatrons al carrer Ample. Foto Yoyo

Lloret de Mar. Segons es va aprovar en el ple ordinari de principis
d’agost, el dia 24 de juliol (Santa Cristina) caurà en diumenge i
l’Ajuntament ha decidit que la festa

local es traslladi al dilluns dia 25 de
juliol. La segona festa local serà el
18 de novembre, Sant Romà, festes
d’hivern. yy
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Macrooperació contra Operació escamarlà contra la
el tràfic de drogues
distribució de droga
comarques de girona

Un total de 300 agents fan 21
entrades i escorcolls simultanis a
pisos i locals de Girona, Sils, Llagostera, Quart, Maçanet de la Selva, Cassà de la Selva, Blanes i el
Prat de Llobregat. S’han detingut
26 persones.
L’origen de la investigació se
centra al barri de la Font de la
Pólvora de Girona. Els Mossos
sospiten que és l’epicentre d’una
xarxa de distribució de droga
amb ramificacions arreu de la demarcació.
A banda de detenir els sospitosos, els agents també han deco-

missat droga i s’han endut dels
pisos estris que els traficants usen
per manipular la substància.
Durant l’operatiu a Girona hi
va haver moments de tensió. Familiars dels detinguts van increpar els Mossos d’Esquadra i també els periodistes que cobrien el
desplegament. Quan els agents es
van endur els últims detinguts de
la Font de la Pólvora, una parella
al carrer Hortènsia, agents de la
Brigada Mòbil van haver de fer
un cordó de seguretat entre els
familiars i el cotxe logotipat que
s’enduia els detinguts. yy

Material intervingut. Foto ACN
lloret de mar

Desplegament policial. Foto ACN

Desarticulat un grup criminal dedicat a fabricar i distribuir
droga.
La Guàrdia Civil, en coordinació amb la Policia Local de
Lloret de Mar, ha desmantellat
dos nous laboratoris de fabricació de drogues com cocaïna o
cristall en el marc de l’anomenada ‘Operació Escamarlà’, que va
començar el mes de maig passat
quan van detenir quatre persones
i van descobrir els dos primers

laboratoris. Amb la finalització
d’aquesta operació, la Guàrdia
Civil dóna per desarticulat el
grup criminal amb més capacitat de distribució de substàncies
estupefaents de la zona. En les
diverses fases de l’operació, els
agents han decomissat un total
de 2,3 quilos de cocaïna, 4,4 quilos de metamfetamina, 13 quilos
de pol·len d’haixix i 4,5 quilos
de marihuana i han fet sis detencions. El grup tenia diversos
locals a Lloret on manipulaven i

preparaven la droga. Les policies
també van detenir dos homes de
nacionalitat espanyola.
Amb aquestes últimes actuacions, donen per desarticulat
el grup criminal que distribuïa
la droga per les zones d’oci de
Lloret i a altres poblacions de les
comarques gironines.
La investigació policial, els
detinguts i la droga van quedar a
disposició del Jutjat d’instrucció
número 1 de Blanes, que instrueix el cas. yy

Plantació de marihuana
blanes

La col·laboració ciutadana
ha permès a la Policia Local de
Blanes detenir dues persones
acusades d’un delicte contra la
salut pública per tràfic de drogues. Es tracta d’una dona de 40
anys de nacionalitat espanyola i
d’un home de 38 anys de nacionalitat magrebina, tots dos veïns
de Blanes.

«La col·laboració ciutadana
permet descobrir les
plantes»
Els fets van tenir lloc quan
una dotació amb dos agents de
la Policia Local de Blanes estava
fent una patrulla en cotxe per la
zona de la carretera de Malgrat.
Va ser llavors quan un ciutadà els va alertar de l’existència
d’una plantació de marihuana
en un lloc molt proper, explicant
que estava situat en una zona
aïllada, sense pas de vehicles i
pràcticament tampoc de vianants, on únicament hi ha una
casa abandonada i ocupada.
La patrulla de la Policia Local es va acostar al lloc indicat i
ja va poder observar des de fora
que tot el voltant de la casa es
trobava ple de plantes de marihuana, totes elles ja madures i

Plantes comissades. Foto Aj. Blanes

de grans dimensions, que feien
entre un metre i mig i dos metres d’alçada. Els policies també
van apreciar que no es tractava
d’una plantació espontània, sinó

«Els acusats ja havien estat
detinguts dies abans»
que hi havien construïts una
mena d’hivernacles, separats en
dues parcel·les i un espai destinat a galliner.
Durant l’operatiu, el cos policial municipal va poder cons-

tar com els presumptes autors
de la plantació ja havien estat
intervinguts recentment per un
altre delicte relacionat amb la
salut pública. Quan els agents
van comunicar per l’emissora al
sergent de la Policia Local la troballa i la filiació de les persones
que es trobaven a la casa, l’oficial
els va informar que a mitjan del
passat mes de juliol ja se’ls va intervenir per tinença de drogues,
més concretament de marihuana. yy
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L’AMI i els sous centren l’atenció del primer ple
ordinari del mandat 2015-19
blanes

Blanes organitzarà una consulta popular per decidir si s’adhereix
a l’AMI, l’Associació de Municipis
per a la Independència.
Abans de les eleccions municipals, CiU, ERC i CUP es van
comprometre amb l’ANC a portar
el tema a Ple. Aquest juliol hi va
arribar de mans d’ERC.
Mireia Maeso, en nom de
l’ANC, va obrir el tema defensant
l’AMI i la independència de Catalunya, “hi ha raons històriques,
polítiques, jurídiques...”
Inicialment, l’objectiu de la
moció era que el plenari votés la
incorporació a l’Associació com
han fet 720 municipis catalans
aquests darrers mesos. Cal la majoria absoluta de vots per poder-hi
entrar. Com que aquesta possibilitat, no era viable, es va pactar entre la majoria de grups, convocar
una consulta popular abans d’acabar l’any perquè els ciutadans es
defineixin.

«Els veïns de Blanes
decidiran si l’Ajuntament
s’integra o no a l’AMI»
Segons Àngel Canosa d’ERC,
“aquesta és l’única manera de tirar
el tema endavant”.
El PP es va oposar obertament
a la moció. Salvador Tordera va
recordar que la seva formació “és
unionista i també hi ha d’altres raons que no puc dir”.
Sergio Atalaya de Ciutadans,
va exposar tres raons per no acceptar la proposta, “jurídiques,
econòmiques i polítiques”.
Jordi Urgell de Batega va destacar que “serà el poble el que decidirà”.
Clara Castrillo de la CUP també va defensar les consultes als
ciutadans, “ens hi hauríem d’acostumar”.

L’ANC va poder intervenir abans de debatre sobre l’AMI. Foto Yoyo

El PSC va donar llibertat de
vot als seus regidors. Pepa Celaya
recordava que el PSC és federalista, però com a demòcrates, “respectem les diferents sensibilitats
de militants i simpatitzants”. Els
quatre regidors socialistes es van
mostrar favorables a la consulta
popular.
Per Joel Comas, de CiU, “la
nostra formació es va comprometre amb l’ANC. L’AMI, d’altra banda, és l’eix vertebrador del procés
que iniciem aquests dies”.
Finalment la proposta modificada amb la consulta popular va
rebre els vots del PSC, EUiA-ICV,
CiU, Batega per Blanes i CUP. 17
dels 20 regidors presents al plenari. Hi va haver 3 vots contraris, el
del PP i els dos de Ciutadans.
Els sous i compensacions al tercer intent
L’Ajuntament de Blanes ha ne-

cessitat tres sessions plenàries per
poder aprovar els sous i compensacions del mandat 2015-2019.
Finalment, l’alcalde tindrà dedicació exclusiva amb un sou brut
anual de 52.500 euros, el que suposa una rebaixa del 5% respecte
al màxim fixat per la llei. A aquesta quantitat cal afegir-hi la quota
empresarial a la Seguretat Social,
que assumeix directament l’Ajuntament.
La 1a tinent d’alcalde tindrà
dedicació exclusiva amb un sou
brut anual de 42.500 euros. La
proposta inicial era de 45.000 euros.
Per assistència i preparació
dels plens, 575 euros (600 inicialment); 270 euros per a cada Junta de Govern amb un límit anual
(285); 500 euros mensuals per
a cada grup, els mateixos diners
plantejats el primer dia; i 34,40
euros mensuals per a cada regi-

dor. La proposta inicial era de 35
euros.
La proposta es va aprovar amb
els vots del PSC, CiU, C’s i PP, 11
vots en total.
Margarita Santo, de C’s, explicava que havien arribat a un acord
perquè “volem treballar i deixar
treballar”.

«PSC, CiU, C’s i PP aproven
en el tercer intent els sous i
compensacions a regidors
i grups»
ERC i Esquerra Unida van
lamentar que ells havien fet una
proposta de rebaixar un 10% tots
els conceptes, i el govern no els va
convocar per poder-ne parlar.
Joan Salmerón, d’EUiA-ICV,
va recordar unes paraules del portaveu de Ciutadans, Sergio Atalaya, el primer dia que es va parlar
dels sous, “quan estava entre el

públic i es parlava de diners, em
posava vermell. Ara m’indigno”.
Salmerón va lamentar que poques
setmanes després, C’s acceptés
una rebaixa del 5%.
Pepa Celaya, portaveu del
PSC, va recordar que la dedicació exclusiva de la primera tinent
d’alcalde comporta prescindir del
càrrec de confiança que hi havia a
Turisme, “amb l’estalvi de diners
que això suposa”.
Joaquim Torrecillas de CiU,
va agrair la predisposició de Ciutadans per desbloquejar el tema i
poder dedicar tots els esforços a
governar.
La proposta va rebre 9 vots en
contra d’EUiA-ICV, ERC, Batega i
CUP. La CUP ha lamentat en tots
els plens que ningú escoltés la seva
proposta de rebaixa del 30%. El
mes d’agost no hi haurà ple ordinari. Si hi ha temes urgents el ple
serà extraordinari. yy
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Homenatge a les Religioses de Sant Josep
blanes

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS) ha celebrat un any més la festa de Sant
Jaume, patró de l’Hospital de Calella i de l’Hospital Asil de Blanes.
Com cada any, hi va haver
una missa a la capella de l’Hospital Asil de Blanes el dissabte 25.
Un cop acabada la missa, es

«Les monges de Sant Josep
van arribar a Blanes el 4 de
novembre de 1884»
va descobrir una placa reconeixent la tasca que, durant més
de 100 anys, ha portat a terme
la congregació de Religioses de
l’Institut de Sant Josep de Girona
a l’Hospital Asil de Blanes.
L’alcalde, Miquel Lupiáñez
va encapçalar l’acte, acompanyat
del president, la directora gerent
i la directora d’infermeria de la

Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández,
Núria Constans i Lourdes Muné
respectivament; així com l’admi-

«A partir d’ara, per tant, la
sala polivalent del centre
de dia porta el nom de
“Religioses de Sant Josep
de Girona”»
nistrador del centre, Jaume Barcons. També va comptar amb la
presència de les quatre religioses
que van estar donant servei fins
l’any passat a l’Hospital Asil Sant
Jaume: Carmen Garcia, Martina
Miguel, Josefina Palacín i Encarnación Fuente.
Les monges de l’Institut Religiós de Sant Josep van arribar a
Blanes el 4 de novembre de 1884.
Va ser llavors quan van començar
la seva tasca quatre germanes,

Autoritats, membres de la CSMS i monges. Foto Yoyo

precisament el mateix nombre
que hi va haver fins l’any passat.
El 4 de novembre del 2014,
coincidint amb els 130 anys de la
seva arribada a Blanes, l’Ajuntament i el Patronat de la Fundació
Privada de l’Hospital Asil Sant

Jaume van organitzar un acte de
comiat i agraïment a les religioses
de l’Institut Sant Josep de Girona
amb motiu que van deixar l’equipament, ja que la congregació va
decidir agrupar les seves comunitats i tancar la casa que tenien

fins llavors a Blanes.
A partir d’ara, per tant, la sala
polivalent del centre de dia de
l’Hospital Asil de Blanes porta el
nom de “Religioses de Sant Josep
de Girona”. yy

Aula Blanes tanca la Zona Blava a través del mòbil
temporada
lloret de mar

Les zones blaves de Lloret es
poden pagar sense monedes ni
targetes, gràcies a la nova aplicació per a smartphones que ha
posat en marxa l’Ajuntament.
L’aplicació, que es diu AparcarE
(també es pot fer servir la plana web pklloret.com), ja es pot
descarregar gratuïtament per a
Android i per a iPhone.
En paraules del regidor de

Mobilitat, Albert Robert, “permet pagar de forma còmoda i
ràpida i ofereix avantatges im-

«L’aplicació avisa 5 minuts
abans del límit màxim
permès»
portants com, per exemple, que
l’usuari paga exactament els minuts aparcats”.
Com funciona? Primer cal

descarregar l’aplicació AparcarE
al Play Store del mòbil i registrar-se introduint unes mínimes
dades personals (població, DNI,
matrícula, targeta de crèdit).
Un cop registrat, l’usuari ja pot
entrar a l’apartat “tiquet” i realitzar els passos següents: seleccionar la zona d’estacionament
(A,B,C,D), que es pot trobar
identificada als rètols informatius dels parquímetres; seleccionar la matrícula del vehicle;
marcar el temps d’estacionament i seleccionar la targeta de
crèdit o dèbit amb què es vol fer
el pagament.

«En cas de no haver
esgotat el temps
d’estacionament es
pot entrar a l’apartat
“devolució”»
En cas de no haver esgotat
el temps d’estacionament es pot
entrar a l’apartat “devolució” i
demanar el retorn de diners, ja
que l’aplicació compta els minuts i fa efectiu el pagament en
funció de la tarifa. Es paguen
per tant els minuts de permanència exactes.
A més l’aplicació avisa 5
minuts abans del límit màxim
permès d’estacionament i permet ampliar el temps màxim, de
dues hores, amb el mateix mòbil.
Pel que fa el control d’aquests
pagaments s’ha dotat als vigilants de zona blava unes PDA
que els indica, en temps real,
quants vehicles hi ha aparcats a
la seva zona que paguen via mòbil. yy

Estudiants d’ESO participants al taller. Foto Aula Blanes
blanes

Ho ha fet amb dues activitats
coorganitzades amb la Biblioteca
Comarcal, una per a adults i l’altra per a joves.
El taller sobre estratègies de
motivació amb Pep Marí, dirigit
a adults i que formava part de la
proposta de les IV Jornades Pedagògiques d’estiu, va servir per
confirmar que la divulgació pràctica és una opció molt bona per
anar més enllà del saber com a
contingut.
La primera experiència de divulgació pràctica en format Taller
STEM de 4 dies i dirigit a joves

estudiants d’edat ESO va superar
les expectatives d’inscripcions,
arribant a tenir llista d’espera.
També va servir per visualitzar la
bona salut de l’interès per la ciència dels joves. Han estat tallers de
matemàtiques, robòtica i física,
amb la intenció de compartir coneixements des de l’acció.
Aula Blanes ha tancat d’aquesta manera, la temporada i es prepara per dissenyar la propera
que començarà l’octubre d’aquest
2015 amb un nou calendari de
xerrades divulgatives que any
rere any cobreixen un ampli ventall de temàtiques. yy

Les noves tecnologies a la zona blava. Foto M.A. Comas
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Col·lapse a l’espera de solucions
blanes - lloret de mar

la plaça de l’Església de Lloret i la
plaça d’Espanya de Blanes. També han posat una campanya per
aconseguir 3.000 euros, que s’han
superat ampliament, a través de les
aportacions populars amb l’objectiu de poder informar més bé dels
seus arguments als veïns: s’afecta
greument el paisatge i es poden
adoptar solucions alternatives.

L’estiu 2015 a nivell de trànsit
no és diferent al del 2014, al de fa
cinc o fins i tot deu anys. Arribar
a Blanes i posteriorment a Lloret
des de l’autopista C-32 o la N-II
és especialment complicat. En
tot cas, el problema que hi havia
abans a la zona de Palafolls ara
s’ha desplaçat a la carretera de
Blanes a Tordera.

«Apareixen pintades tant
favorables com contràries
a l’obra al final de
l’autopista »

«La Generalitat atura el
projecte per tenir dades
sobre el trànsit del mes
d’agost»
S’ha parlat i s’ha debatut molt
sobre el perllongament de l’autopista C-32, però també s’ha parlat
del desdoblament de la N-II, el
carril bus entre Blanes i Lloret o
fins hi tot de la possibilitat d’instal·lar un metro lleuger que facilités les connexions entre Blanes
i Lloret o Lloret i Blanes. Cap de
les propostes s’ha concretat i cada
dia hi ha més cotxes a la carretera
que uneix Tordera amb Blanes, final de l’autopista; i la tradicional i
única via que uneix Blanes i Lloret, la carretera d’accés a la Costa
Brava o GI-682.
Ara per ara, el tema més desenvolupat és el d’allargar la C-32
amb una via segregada, és a dir
un carril per banda i un d’addicional per superar els desnivells, un

Cues a la sortida de la C-32. Foto Yoyo

projecte que ha generat un ampli
debat, que continua obert. Fa uns
mesos la Generalitat va anunciar que les obres començarien el
setembre. Ara, la proposta s’ha
ajornat tres mesos. El govern ha
comunicat que ajorna les obres
de prolongació de la C-32 fins al
gener. La Generalitat argumenta

que vol estudiar el flux de vehicles en temporada alta a la GI682, que uneix Lloret i Blanes, i
la GI-600, des de la N-II a Tordera fins a Blanes. El motiu és que
les dades que té el govern són del
març i els responsables de les administracions coincideixen que
no reflecteixen amb exactitud

l’increment de població a l’estiu.
Lloret, el municipi que més creix
i que hauria de ser el destí final
d’aquest projecte, així ho va demanar.
Mentre continuen els tràmits
administratius, els membres de la
Plataforma contrària al projecte
munten parades setmanalment a

Lloret abans d’acabar el mandat ja va aprovar demanar una
moratòria i una consulta popular.
A Blanes, aquest tema està pendent de tractar-se en ple després
de la constitució del nou consistori.
El Gremi d’Hotelers de Lloret
de Mar demanava en el seu dia
que s’acceleressin els tràmits per
tenir les obres fetes en dos estius i
no tres com es preveia.
Una prova del debat entre
favorables i contraris al projecte, s’ha pogut constatar al final
de l’autopista amb pintades com
ara: “Blanes i Lloret necessiten la
C-32, ja”, “No a la C-32 pel mig
de Blanes”, “Prou cues, C-32, ja”
o “No a la C-32”. De moment,
l’únic segur és que les cues es
mantenen. yy
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Imatges de Festa Major

El protagonisme dels grups locals

Apassionat per l’esport i
enamorat de Blanes

X-Tramp en concert. Foto Yoyo

Nombroses entitats locals han protagonitzat els actes de la Festa Major. L’Esbart Joaquim Ruyra i la
Casa de Andalucía amb escenari
propi. La llista de propostes ha estat

molt llarga: Banda i Cobla del Col·
legi Santa Maria, Colla Gegantera,
Diables Sa Forcanera, X-Tramp...
Tots, amb la màxima dedicació,
han fet les delicies del públic. yy

Ensorra’t 2015

Xavi Marina després de rebre el màxim guardó de la vila. Foto Yoyo
blanes

Primera nit de l’Ensorra’t. Foto Yoyo

La gent jove ha tingut un punt de
trobada de referència durant 5 nits
de Festa Major –de dimarts a dissabte–, la platja central. L’Ensorra’t
està gestionat en nom de l’Ajuntament de Blanes pel Consell Lo-

cal de Joventut, que compta amb
la participació de diverses entitats del municipi. En total, hauran
tocat a l’Ensorra’t 13 grups i cinc
DJs, comptant amb un pressupost
de 19.000 €. yy

Escenari infantil

«Xavi Marina porta el nom
de Blanes a qualsevol
racó del món on vagi a
competir»

Espectacle de màgia. Foto Yoyo

De dijous a diumenge hi va haver
propostes familiars a l’escenari si-

El corredor d’ultrafons, Xavi
Marina, va ser l’encarregat d’obrir
la Festa Major de Santa Anna 2015
amb el tradicional pregó fet a la
plaça dels Dies Feiners.
Només començar, el pregoner
va fer tota una declaració d’intencions, explicant que porta Blanes
ben arrelat al cor, així com la seva
gent i les seves tradicions, “presumeixo de blanenc allà on vaig, i ja
són uns quants els països visitats
al llarg dels meus 36 anys!”. Abans
de passar a relatar els guanys esportius que l’han fet més popular
i conegut, va compartir amb el
públic els seus records d’infantesa, especialment l’origen dels seus
respectius avis.

tuat just al costat del monument a
Joaquim Ruyra. yy

Quan era adolescent, va començar a treballar al negoci familiar, combinant la feina amb els
estudis al Gremi de Pastissers de
Barcelona, “sempre he tingut clar
que volia ser pastisser, m’agradava
treballar i l’ofici és molt variat, poc
rutinari. Això sí, matinem molt,
però després tenim una mica de
temps de lleure per poder fer moltes coses”. A partir d’aquí, el pregoner va recordar els seus inicis
en el món de l’esport practicant diverses disciplines, però en especial
els més de 10 anys que va formar
part del Club Deportiu Blanes de
futbol. Al començar a treballar els
caps de setmana a la pastisseria ja

no podia jugar els partits i finalment ho va haver de deixar, moment en que es va decantar per
l’atletisme.
Va ser llavors quan va començar a fer bons resultats a la Caminada Popular de la Nit de Sant
Bonòs, fins que finalment la va
guanyar i va seguir fent-ho durant
sis edicions consecutives.
La seva primera cursa de resistència més significativa va ser
l’Ironman de Lanzarote, que va
ajudar-lo a descobrir tot un nou
món, “mirat ara, des de la distància, veig que em va obrir una porta al paradís. Curses, nous països,
moltes amistats, molt sacrifici,
constància, emocions, paisatges
inimaginables i moments que només pots sentir quan portes el teu
cos al límit”.
Amb el seu esperit de superació innat, i aprofitant les vacances
de la feina, ha buscat la manera
de viatjar i descobrir paisatges i
cultures, que ha recordat amb tot
el públic, parlant entre d’altres de
la Marathon des Sables al desert
del Sàhara, a l’Himàlaia, a la Selva Tropical, l’Ultra Trail del Mont
Blanc, el desert de Namib, la travessia nedant a l’estret de Gibraltar, la Jungle Marathon de Brasil,
el desert d’Atacama a Xile, la cursa de Jerusalem a Tel Aviv, l’Ultra
Jungle a Perú, l’Ice Ultra a l’Àrtic i
la darrera, la Rovaniemi a la Lapònia Finesa.
Per preparar-se per a tots
aquests reptes s’entrena aquí, “a
Blanes sempre he trobat el clima
i el terreny adient per entrenar
qualsevol cursa que he fet. Quan
entrenes, el paisatge és importan-

tíssim i Blanes et motiva a cada
passa que fas. En aquestes curses
el 50% és el “coco”. Has de motivar-te moltíssim, dia a dia, a cada
entrenament”.
El darrer tram del pregó va
ferun repàs a tota una sèrie de reflexions de Xavi Marina al voltant
del món de l’esport, una mena de
declaració d’intencions pròpies,
“s’ha de donar suport a la pràctica
esportiva, no com a una competició per saber qui és el millor, sinó
com un hàbit saludable. L’esport és
la millor manera de potenciar la
integració”.

«Fer esport és saludable i
fomenta la integració»
Marina també va defensar el
paisatge per on transcorren moltes de les proves que s’organitzen,
unes paraules molt ben rebudes
pels membres de la plataforma
contrària a l’allargament de la
C-32.
Si Xavi Marina va ser l’encarregat d’obrir la Festa Major de Santa
Anna 2015, el tradicional Aplec de
l’Amor de Cala Bona, va tancar les
festes. La celebració es va encetar
a la tarda, amb una audició de sardanes a càrrec de la Banda-Cobla
del Col·legi Santa Maria, mentre
que a 2/4 de 8 es va fer una missa a
l’ermita de Sant Francesc, que corona la pujada des de la cala.
El concert del grup de folkpop Blaumut, música clàssica i
cançó d’autor, va ser el plat fort del
sopar que inclou la celebració centenària. Ara fa un any, l’aplec no es
va poder fer per les inclemències
del temps. yy
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Els focs artificials i els blanencs
La crònica · Joan Ferrer

divendres i 250.000 dissabte.
A partir d’aquí, podem fer un
simple càlcul matemàtic: si veuen
els focs 500.000 persones, per posar una xifra, i es gasten de mitjana 5 euros (pujar dos cops a la fira
ja costa més, comprar un entrapà
i una beguda, més o menys costa
això...), l’impacte econòmic seria
de 2’5 MEUR. Hi ha gent que no
gasta res, però n’hi ha molts altres
que berenen o sopen, fan un gelat
o prenen una copa en una terrassa, i cinc euros aviat són gastats.

La relació de Blanes amb els
focs artificials prové de molt lluny.
Fa més de cent anys ja hi havia
castells de focs en dates assenyalades. Aquesta tradició es va convertir en concurs i gran espectacle
ara fa 45 anys amb motiu de la
Festa Major de Santa Anna.
Com passa en el món del futbol, on tots els aficionats porten
a dins un entrenador; en el món
dels focs, tots els blanencs són uns
experts en la matèria. I molts estiuejants que porten anys passant
llargues temporades a Blanes,
també.

«Accitana María Angustias
de Granada guanya
per tercera vegada
consecutiva»
Per això no és d’estranyar que
quan es porten pocs minuts d’un
espectacle pirotècnic, comencin
els comentaris amb el veí de platja, passeig o balcó. Aquest any,
durant l’actuació del primer dia,
ràpidament es van poder escoltar
sentències com aquestes: “avui
no anem bé”, “això és molt avorrit”, “no tenen ritme”. Tornant al
símil futbolístic, el dijous dia 23
de juliol, els blanencs aficionats
als focs, van tornar a casa com un
afeccionat al futbol que va a veure un dels partits més esperats de
l’any i el seu equip acaba perdent.
Sort, que l’endemà hi va haver un
nou espectacle i ja es va poder recuperar la il·lusió. Dissabte, com
marca la tradició, ple absolut i un
gran castell. Per sort, el dia avorrit
va ser dijous i no dissabte. Hi ha
gent que fa molts quilòmetres per
veure els focs i com a mínim es
mereixen que els pirotècnics facin
els deures i els recompensin amb
un bon espectacle. El darrer dia,
diumenge, va llançar una empresa
valenciana, i, com no podia ser
d’una altra manera, el soroll de les

«L’Ajuntament analitzarà
la possibilitat d’augmentar
els dies de focs o els diners
que es paguen a cada
empresa»

Material explosiu abans d’esclatar. Foto Yoyo

Un any més, hi ha hagut 4 nits de focs. Foto Yoyo

traques no hi va faltar.
El veredicte del jurat va ser
clar, victòria per a Accitana María Angustias de Granada (dissabte), guanyadora de les tres darreres edicions. El segon lloc, molt
ajustat, per a Global Fox Caballer

(diumenge), davant l’empresa italiana Lieto (divendres). A la cua, i
amb molta diferència, Valacea del
País Basc (dijous).
Des de l’organització cada dia
es facilita l’assistència de públic,
un paràmetre molt difícil de cal-

cular tenint en compte que hi ha
gent a la platja, al passeig, als habitatges de primera línia de mar, a
Sant Joan, les embarcacions i uns
quants racons més. En tot cas, les
xifres oficials van ser, per exemple,
100.000 persones dijous, 140.000

Els focs costen poc més de
100.000 euros, per tant, tot i que
generen alguns perjudicis a l’hora de moure’t pel poble, crec que
ningú pot dubtar dels seus beneficis. Tant de bo a Blanes hi hagués
al llarg de l’any moltes més activitats que portessin gent al poble,
encara que fossin una tercera o
una quarta part dels visitants de la
Festa Major.
Els deures que s’ha posat
l’Ajuntament pel 2016 són: valorar la possibilitat d’augmentar
el nombre de dies i analitzar si
les empreses han de cobrar més
diners pel fet de participar. Cobren 19.000 euros per actuació,
una quantitat que està “congelada”
des de fa anys. El primer premi
6.000 euros en metàl·lic, actuar a
les fires i festes de sant Narcís de
Girona per valor de 12.000 euros
i tornar al concurs de Blanes l’any
vinent.
Com cada any, Protecció Civil
va coordinar un ampli dispositiu
de seguretat per evitar problemes
i actuar amb celeritat en cas de
necessitat. Les incidències aquest
2015 han estat mínimes. yy
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Santa Cristina, tradició de les d’abans
intacta –com la tradicional festa
major–. Però a Lloret teníem el
mar i, a les nostres esquenes, la
versió d’una gran ciutat cosmopolita. No va ser el mateix. Varem
perdre aquell caliu, aquell esperit
de tradició catalana, on t’imagines pescadors remant i pobles
sencers caminant en processó.

«Un curt viatge ens
trasllada de l’acollidor
paratge de Santa Cristina
a la ciutat cosmopolita de
Lloret de Mar»

Foto de família a l’ermita. Foto M.A. Comas
La crònica · Marc Romero

La diada de Santa Cristina és
un dia especial per als lloretencs,
lloretenques i per a qualsevol “estranger” que visiti la vila en un
dia com aquest –com un servidor
que hi arriba des de Barcelona–.
Un dia on una gran multitud
s’ajunta en una petita cala per celebrar una festa tradicional i de la
terra.
Més enllà del caràcter religiós de la processó, que ho podem
viure amb més o menys intensitat; o més enllà de qui guanya el
S’Amorra Amorra, tots els que hi

Detall de Ses Almorratxes. Foto M.A. Comas

van anar van poder gaudir de la
festa de Lloret, una festa que es
manté fidel a la tradició.

«24 de juliol: processó
marítima, missa, regata
de llaguts, estofat, ball de
plaça...»
El dia va començar ben d’hora. La processó sortia de Lloret,
però a Santa Cristina a les 8 ja hi
havia gent. Fins hi tot hi va haver qui va arribar nedant de bon
matí.
Els llaguts van fer-se espe-

rar, però quan es van començar
a entreveure a l’horitzó, tots els
que intentaven amagar-se del sol
i la calor com podien van córrer
a rebre’ls. A l’arribar, polèmica.
Semblava mentida, i a la gent li
costava molt d’entendre que per
una cursa de llaguts, en un dia
suposadament de “festa”, hi hagués ball de bastons.
Després d’arribar a terra, la
processó va seguir fins l’ermita de
Santa Cristina. I mentre es duia a
terme la missa, l’estofat estava a
punt de ser servit a taula. Ja només faltaven les autoritats. I quan

van arribar: la festa va embogir,
encara més!
Allò era un anar i venir, la
gent que podia seure a taula, no
feia més que cantar, cridar i menjar. Els que no podien seure, esperaven impacients, i si podien,
demanaven almenys un plat d’estofat.
I després de pair l’esmorzar,
tothom va tornar cap a Lloret.
Aquí la cosa ja va canviar. A Santa Cristina teníem el mar, i a les
nostres esquenes una petita cala,
on semblava que encara quedessin racons per descobrir, una cala

I per això hem de fer una crida a mantenir aquest esperit, que
tant es respira a la cala de Santa
Cristina, per no perdre’l, perquè
aquesta diada és una joia que
hem de conservar. Puc assegurar,
jo que no havia viscut mai aquesta festa, que la diada de Santa
Cristina és una de les festes més
ben conservades i on vaig gaudir
com mai vivint aquesta tradició,
però sobretot recordant que això
ha de seguir sent una tradició
com les d’abans.
I a la tarda, la cirereta del pastís: el Ball de Plaça o Dansa de ses
Almorratxes, un altre acte carregat d’història i simbolismes, un
ball que es repeteix dos dies després a nivell popular. yy

Activitats per a tots
els gustos i edats

Concert de la coral Tot Cor. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Lloret de Mar ha viscut amb
intensitat els deu dies de festa.
Les entitats s’impliquen en la
confecció del programa i vilatans
i visitants poden trobar actes per
a tots els gustos i edats.
Enguany hi ha hagut un nou
concurs de guarnir balcons, competicions esportives (petanca,
futbol sala, bàsquet 3x3, natació, regates de llaguts i creuers),
la trobada de gegants, concerts,
balls, correfoc, humor...

El Casal de la Gent Gran va
celebrar el 31è aniversari amb
sardanes, concert de la coral Tot
Cor (imatge) i berenar.
Per acabar les festes, focs artificials i concert de La Principal de
la Bisbal a Sa Caleta.
Com a activitats complementàries de les festes, però també
per d’altres dies d’estiu, la visita
a l’exposició de Joan Llaverias,
la visita guiada al castell de Sant
Joan o la visita teatralitzada “El
Fantasma de Can Garriga”. yy
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Mocadors solidaris per Santa
Cristina

El mocador i els seus objectius solidaris. Foto AC
lloret de mar

L’Associació de Comerciants
de Lloret, conjuntament amb la
regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Lloret i amb el suport del
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
ha ofert a través dels comerços
associats 5.000 MOCADORS DE
SANTA CRISTINA.
Enguany ja fa 11 anys que es
presenten els mocadors de la festa
i, seguint la línea de l’any passat, els

5.000 mocadors també han estat
solidaris ja que per aconseguir-los
s’havia d’aportar 1 €.
Els diners recaptats aniran destinats a la investigació de la malaltia que provoca una Atròfia Muscular Espinal (AME), una malaltia
degenerativa que afecta la medul·
la espinal i els nervis i que té com
a resultat l’atròfia i debilitat muscular. Aquesta malaltia la va patir
el lloretenc Aran Molina, que ens
va deixar amb tant sols 8 mesos de

vida el passat mes de gener.
La Festa Major s’ha tenyit de
color verd, el color del mocador i
de solidaritat.
També ha tingut finalitats solidàries l’euro que es cobra en recollir els tiquets per seguir la processó marítima per mar. En aquest
cas, els diners és dediquen a la
lluita contra el càncer. La recollida
de tiquets garanteix el nombre de
persones que puja a cada embarcació. yy

Doblet històric del Rem
Pescadors al S’Amorra Amorra

Màxima tensió a l’arribada. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Els dos equips del Club Rem
Pescadors van guanyar tant en
categoria masculina, per segona
vegada en la seva història, com
en femenina.
Una regata que ja venia carregada de tensió de l’any passat, on
els Pescadors van trencar l’hegemonia del Club Rem Santa Cristina per primera vegada, i enguany estaven disposats a repetir.
La regata va ser molt intensa i

durant el trajecte hi van haver diversos xocs i cops de rems, anant
frec a frec tot el recorregut. I, evidentment, l’arribada no podia ser
menys intensa, amb una maniobra de totes dues embarcacions,
que va generar debat –i que encara ningú és capaç de decidir qui
tenia raó– els Pescadors van ser
els primers en tocar la platja de
Santa Cristina.
Després d’una estona de tensió, les polèmiques es van aparcar

i els Pescadors es van endur la
seva segona victòria.
Pel que fa a les noies, la situació va ser molt diferent. Victòria clara. Tot i el mar picat que
hi havia, la secció femenina del
mateix club van arribar amb tota
la tranquil·litat del món a la platja
de Lloret, i van aconsseguir així
un doblet històric del Club Rem
Pescadors. yy
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Cultura lloret

Música per un tub! al carrer

El paratge de Santa Cristina
s’omple de música
ser una gran forma de començar
el festival, ja que considera que el
cantautor català té un gran nivell.
El dia 14 el concert anirà a
càrrec de Jazzcastells amb La Vella Dixieland i Els Vernets, una
sorprenent mescla entre Jazz i
grallers que intentarà agradar al
públic.

«La Companyia Elèctrica
Dharma serà a Santa
Cristina el dia 21»

Primera actuació al carrer. Foto M.A. Comas

Fins el 17 de setembre, cada dijous
hi ha actuacions als carrers de Lloret.
Es tracta d’un cicle de concerts d’estiu que ha posat en marxa l’Associació Amics de la Música de Lloret
i l’Associació de Comerciants amb

un doble objectiu: d’una banda recollir diners per poder finançar la
restauració de l’orgue de la parròquia de Sant Romà i, de l’altra, dinamitzar els carrers més comercials de la vila. Cada dimecres també
hi ha concerts a la parròquia. yy

Clon Festival 2015

Toni Xuclà a la plaça del Pi. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Al cicle de Santa Cristina,
estan programats quatre concerts, un cada divendres del mes
d’agost.
Aquest festival tan tradicional
ha arribat enguany amb la mateixa força de sempre, amb els dos
escenaris habituals.
Tal com ha explicat Àlex Demingo, secretari de l’Obreria,
“aquests dos escenaris són la Plaça del Pi, on es faran tres actuaci-

ons, i l’altre és l’interior de l’ermita on hi ha programat el Recital
Líric”.
Demingo també ha assegurat que es troben còmodes amb
el format que tenen i que són un
festival consolidat amb el seu públic fidel, per això no volen posar-se a competir amb festivals
més grans.
L’encarregat d’aixecar el teló,
el passat divendres dia 7, va ser
Toni Xuclà. Segons Demingo, va

El tercer divendres del mes,
arribarà el plat fort, amb el concert de la Companyia Elèctrica Dharma. Un dels grans de la
música catalana, actius des del
1974, el grup, procedent del barri
de Sants de Barcelona, farà pujar
les revolucions als lloretencs i a
les lloretenques que assisteixin al
concert.
Ja per últim, el dia 28, tancarà
el cicle de música el concert més
clàssic, un Recital Líric, que serà
l’únic que es farà dins de l’ermita. Hi haurà una soprano, Sara
Blanch; el tenor, Marc sala i el pianista, Josep Buforn.
Tots els concerts començaran
a 2/4 d’11 de la nit, i les entrades,
a 15 euros, ja estan disponibles al
Museu del Mar. yy

Més de 56.000 visites al MOLL
El clon de Madonna a Lloret. Foto M.A. Comas

Un tribut a Madonna va donar el
tret de sortida a una nova edició del
Clon Festival. La segona nit es va
dedicar a The Police. Uns concerts

que any rere any atreuen l’atenció
de lloretencs i visitants a primera línia de mar. El acte finalitzarà el dia
14 amb un tribut a U2. yy

Els Pets de Festa Major

Santa Clotilde. Foto M.A.Comas
lloret de mar

Lluís Galvadà saludant el públic. Foto M.A. Comas

Un dels plats forts a nivell musical
de la Festa Major de Santa Cristina va ser l’actuació del grup de

Constantí. Van actuar la vigília del
dia central de les festes al passeig
Manel Bernat. yy

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha presentat les dades de visites
del primer semestre del 2015 als
equipaments culturals aglutinats
sota el projecte Museu Obert de
Lloret. Amb 42.508 visites els Jardins de Santa Clotilde, són l’atractiu cultural més visitat. Pel que fa
als ingressos obtinguts, se situen en
107.406 €. El nombre de visitants
és lleugerament menor que els que
hi va haver el primer semestre del
2014 (61.000).
Dels més de 56.000 persones
que ha rebut el MOLL en els pri-

mers sis mesos de l’any, els mesos
de més afluència han estat l’abril,
amb 18.342 visitants, i el mes de
maig amb 12.397 visitants.

«Els Jardins de Santa
Clotilde són l’equipament
cultural més visitat»
El Museu Obert de Lloret és
una xarxa imaginària que permet
la descoberta de diversos llocs d’interès històric, cultural i natural del
municipi. És un espai obert, sense
murs, que recorre diferents emplaçaments per tot el territori i permet

apropar-se al coneixement del patrimoni de la vila.
El MOLL està format actualment pel Museu del Mar, Es Tint,
el centre històric, el jaciment de
Puig de Castellet, el castell de Sant
Joan, l’església parroquial de Sant
Romà, el Cementiri Modernista,
els Jardins de Santa Clotilde, Can
Saragossa, la capella dels Sants
Metges, l’ermita de Santa Cristina,
l’ermita de les Alegries, Sant Pere
del Bosc i l’ermita de Sant Quirze.
Els elements del MOLL continuaran oberts els propers mesos i a final d’any arribarà un nou balanç. yy
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La importància del turisme
esportiu

Waterpolo femení a la piscina olímpica. Foto M.A. Comas
lloret de mar

El turisme esportiu representa ja un dels principals productes
de Lloret de Mar per a les temporades baixa i mitjana. De gener
a juny han passat per Lloret de
Mar 21.493 esportistes i 11.868
acompanyants, la qual cosa consolida les xifres de 2014, en què
es van rebre 33.293 persones.
En total, han tingut lloc a Lloret 174 esdeveniments esportius
entre estades, competicions oficials, esdeveniments locals, tornejos privats i altres.
Hi destaquen les estades esportives, que representen més
d’un 70% del total.
Pel que fa a la temporalitat
dels esdeveniments esportius,
març i abril en concentren més
del 60% del total. Les condicions
climatològiques d’aquests mesos,

sumades a la varietat d’instal·lacions esportives existents, resulten atractives per a moltes nacionalitats europees.

«De gener a juny hi ha
hagut 174 esdeveniments
esportius»
El futbol i l’atletisme segueixen essent les modalitats que
porten més esportistes, amb un
total de 131 esdeveniments i
11.796 esportistes. Entre les nacionalitats, destaquen els països
nòrdics (20%), França (14%), països de l’Est (14,4%) i Catalunya
(12,1%).
Lloret de Mar s’ha convertit
ja en un referent en la recepció
d’esdeveniments esportius de renom com el MIC (Mediterranean International Cup), amb més

de 1.000 esportistes i un gran
desplegament mediàtic associat;
el XXXVII Trofeu San Jaime de
futbol, amb 1.380 inscrits i 820
acompanyants; el Campionat de
Catalunya juvenil, junior i promesa atletisme, que va portar
a Lloret més de 3.800 persones;
el Torneig Europeu d’Handbol
Platja, amb gairebé 800 participants i 1.000 acompanyants i el
torneig Eurobasket 2015, que són
alguns dels esdeveniments que
han tingut lloc a Lloret durant el
primer semestre de l’any.
Lloret de Mar està certificat
com a Destinació de Turisme
Esportiu (DTE) en la categoria
multiesport per a les modalitats
esportives de futbol, atletisme,
natació i ciclisme i actualment
compta amb 15 hotels certificats
per rebre esportistes. yy

Visites guiades nocturnes

Acte inaugural de la mostra sobre Llaverias. Foto M.A. Comas
lloret de mar

“Nits d’estiu a Can Saragossa”
és el títol de la nova visita guiada
que ofereix aquest estiu Lloret de

Mar a la masia de Can Saragossa.
La visita guiada, que es porta a terme els dijous i diumenges
fins el 13 de setembre, se centra

en l’exposició commemorativa
“Llaverias i el mar” realitzada
conjuntament entre l’Ajuntament
de Lloret, la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer de Vilanova i
la Geltrú i el Museu Marítim de
Barcelona amb motiu cent-cinquanta aniversari del naixement
de Joan Llaverias.
Un cop finalitzada la visita guiada, s’ofereix una copa de
cava a l’exterior de Can Saragossa
i s’explica la història de la masia.
Per a inscripcions cal fer reserva
prèvia al Museu del Mar (972 36
44 54), ja que les places són limitades. El preu de la visita és de 3
€ normal, 1,50 € reduït i gratuïta
per als menors de 12 anys. yy
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Societat i Cultura

En Falet fa 106 anys

Les Nits del Marimurtra 2015

En Falet i la seva família. Foto Yoyo

Familiars, amics i representants
de l’Ajuntament de Blanes es van
aplegar en una festa d’aniversari
per celebrar la longevitat de Joaquim Illas i Illas, que l’any passat
va ser el pregoner de la Festa Major.

El 26 de juliol, coincidint amb el
dia central de la Festa Major de
Santa Anna, en Falet celebra el seu
sant i el seu aniversari, uns aniversaris que són molt i molt especials des que va superar el centenar
d’anys. yy

Intercanvi Catalunya-Euskal Herria

Gerard Quintana al Temple de Linné. Foto Yoyo
blanes

En aquesta edició s’han programat quatre concerts coincidint amb els quatre primers dissabtes del mes d’agost.
Boxets i Enric Verdaguer
van obrir el programa amb una
actuació solidària destinada a la
Barcelona PID Foundation, entitat que dedica la seva activitat a
generar recursos per a la investigació de les inmunodeficiències
primàries, un conjunt de més de
200 malalties congènites amb alteració quantitativa i/o funcional
dels diferents mecanismes implicats en la resposta immunitària

i que afecten a 1 de cada 2.000
nounats. Hi van assistir 170 espectadors.
Un dels plats fort del programa ha estat l’actuació de Gerard
Quintana (8 d’agost). Quintana
té, al marge de la seva carrera
com a líder de la formació Sopa
de Cabra, una sòlida trajectòria
musical en solitari. El seu darrer
treball porta per títol ‘Tothom
ho sap’ i en aquesta ocasió el presentà en un format de duet, molt
intimista i en perfecta sintonia
amb l’espai del templet de Linné,
escenari habitual dels concerts.
Els propers concerts seran els

de Susanna del Saz (dia 15) i Eva
Fernández Group (dia 22).
La Fundació Carl Faust és
una fundació privada que el 2009
va ser mereixedora de la Creu de
Sant Jordi i el Jardí Botànic Marimurtra està classificat com a Bé
Cultural d’Interès Nacional per
la Generalitat de Catalunya. El
seus objectius, segons marquen
els estats de l’entitat, “la protecció
i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment
en botànica. Cerca la cooperació
i les relacions internacionals en
benefici, tot plegat, de la recerca
i de la divulgació científiques.” yy

Sònia Isern Ros “Viu”
Actuació a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Adaxka de Kemen d’Irun per un
costat, i l’Esbart Joaquim Ruyra i
la Cobla del Col·legi Santa Maria
de Blanes per l’altre, han participat
en un intercanvi cultural aquest
mes de juliol, principis d’agost.
Els 28 dansaires i 3 músics
d’Euskal Herria van arribar a Bla-

nes el passat 16 de juliol. Per la seva banda, les dues formacions blanenques van viatjar fins a Irun del
29 de juliol al 3 d’agost. Les estades s’han fet en cases particulars.
Durant la trobada a Catalunya van
actuar tant a Blanes com a Lloret
de Mar. yy

Òpera al carrer

Aquest mes d’agost es pot visitar a la Sala García-Tornel de
Blanes una exposició que brilla
amb llum pròpia, i que es presenta amb una positiva imposició:
Viu. L’artista local Sònia Isern
Ros és l’autora de la mostra que
romandrà oberta a la cèntrica
sala municipal del Carrer Ample
fins al 23 d’agost.

«La formació i les obres
de Sònia Isern Ros, són
pluridisciplinars»

Ple absolut a la Casa de la Cultura. Foto M.A. Comas

La Biblioteca es va omplir de gom
a gom per seguir l’“Òpera al carrer”, una proposta engrescadora
per a tots els públics. Amb vestuaris d’època i una posada en escena espectacular els cantants in-

blanes

terpreten en directe els passatges
més famosos del gènere líric. Petits i grans van gaudir de l’espectacle i fins i tot hi van participar
cantant el cor dels esclaus de Giuseppe Verdi. yy

A l’exposició s’hi recullen
principalment 30 aquarel·les sobre paper, però també altres al·licients que fan que el seu contingut surti del què és habitual trobar-hi. Així, hi ha una animació
basada en les aquarel·les editada
amb la tècnica stop-motion que
es projecta en un dels murs de la
sala d’exposicions, una escultura
del propi cap de l’artista treballada amb fang dins d’una vitrina, i
dos muntatges fets amb aquarel·
les de petit format.
Un dels dos muntatges serveix per formar el nom amb
què es presenta l’exposició, Viu,
“l’origen de l’obra són les aquarel·les abstractes. Per a mi són
l’expressió del què tinc a dins, el

Sònia Isern al costat de la seva obra. Foto Aj. Blanes

meu món interior que està viu.
D’aquí em va sorgir la idea de fer
l’animació, volia que aquest món
interior agafés vida i interactués
amb el món real”. Arran d’aquesta inquietud, Sònia Isern va tenir
clar que només podia titular la
seva mostra d’una manera, “vaig
triar la paraula ‘viu” per dos motius: si l’agafes com a adjectiu fa
referència a que l’obra reflecteix
un món viu, i si ho fas com a verb
imperatiu, animes a la gent a que
visqui”.
Nascuda a Blanes fa 37 anys,
Sònia Isern Ros hi resideix habi-

tualment i col·labora de manera
activa amb diverses entitats del
municipi. La seva formació artística és prou pluridisciplinar,
ja que ha estudiat Arquitectura
Tècnica, Comunicació Audiovisual i Arts Aplicades al Mur a
l’Escola Massana. També s’ha especialitzat en la tècnica de l’stop
motion a l’Escola 9zeros de Barcelona.
L’horari per visitar l’exposició
és de dilluns a diumenge de 18 a
20’30 h, i els dissabtes i diumenges de 12 a 14 h. yy
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Visites teatralitzades a Lloret
del poble i del castell (els actors),no la deixaran treballar en pau.
Aquesta visita es fa cada divendres fins el 28 d’agost a les
21.00 h. Per assistir-hi cal fer una
reserva prèvia trucant al 972 36
44 54.

Interior del Castell de Sant Joan. Foto M.A. Comas
lloret de mar

L’Àrea de Patrimoni Cultural
de l’Ajuntament de Lloret organitza, un estiu més, visites teatralitzades que serveixen per a donar
a conèixer, d’una forma amena i
divertida, el patrimoni cultural i
històric de Lloret. Sota la direcció d’Anna Fuentes, directora de
Patrimoni Cultural de Lloret, la
guia, Ana Peña, documenta amb
dades contrastades el relat de
les visites, i dos actors de la vila,
Joan Romà Ortiz i Albert Mun-

tané, s’encarreguen de teatralitzar
el discurs perquè arribi a tots els
visitants que hi participen.
Cada divendres dels mesos
d’estiu els assistents poden conèixer la història del Castell de Sant
Joan amb un discurs amè i divertit, apte per a tota la família.
En aquest cas, el públic es troba una guia que, d’una manera
molt ortodoxa, mira de realitzar
una visita guiada per a un grup,
però una sèrie de curiosos personatges relacionats amb el passat

El fantasma de Can Garriga
Es tracta d’una visita diferent per conèixer o redescobrir
el Museu del Mar. Aquesta visita
es presenta sota aquesta premissa: diu la llegenda que, les nits
d’estiu, apareix un fantasma pel
Museu del Mar... Afirmen els organitzadors que es tracta d’una
visita nocturna per a persones i
famílies atrevides, disposades a
desafiar la por.
La visita es fa cada dissabte
fins el 29 d’agost a les 21.00 h i per
participar-hi també cal fer una
reserva prèvia. En acabar el recorregut, s’ofereix als participants
un daikiri a la terrassa del museu,
tot recordant els lloretencs que
marxaven a fer les amèriques.
La directora de Patrimoni
Cultural de Lloret, Anna Fuentes,
ha destacat de les visites teatralitzades que, “barrejant ficció i realitat volem parlar del passat de
Lloret amb l’objectiu d’oferir una
visió completa del llegat històric
i patrimonial de la vila a tots els
que hi participen”. yy

Tret de sortida als 40 anys del grup SERHS
maresme

nya és un país singular gràcies a
persones com en Ramon i empreses com la Serhs”.
El Grup Serhs atorga cada
any una sèrie de premis als seus
treballadors i empreses col·laboradores.
El Premi a la trajectòria i
compromís amb Serhs ha estat
per La Caixa. El Directiu de l’any,
Albert Vives (7 anys al grup) i El
Treballador distingit, Maribel Lacruz (23 anys a l’empresa). També hi va haver un reconeixement
especial a Manel Vila i Castells,
advocat relacionat amb Serhs des
dels seus inicis.

L’empresa creada per 17 socis
a la comarca del Maresme com a
societat cooperativa el 1975 amb
el nom de Serveis Mancomunats d’Hosteleria, compta actualment amb 2.800 treballadors,
100 MEUR de capital social, 500
MEUR de vendes anuals, 50 societats i 1.450 socis. Des de fa uns
anys és el primer grup turístic de
Catalunya.

«La filosofia, treball en
equip, valoració de les
persones, tot, com a
empresa catalana»
En la tradicional Nit de la
Serhs celebrada al castell de Jalpí
d’Arenys de Munt, el fundador i
president del grup, Ramon Bagó,
recordava els objectius inicials,
uns objectius que es mantenen
en aquests moments, “treball en
equip, valoració de les persones,
sense oblidar mai que es tracta
d’una empresa catalana”.
Bagó, que s’estava recuperant
d’una malaltia, va fer un gran esforç per poder assistir a l’acte. El
president del grup va recordar els
inicis: “el primer empleat, el primer vehicle o el primer magatzem. La panificadora, l’empresa
de distribució, els Vilars rurals...”.

«Serhs té 2.800
treballadors, 50 societats i
1.450 socis»

La Caixa va ser l’empresa reconeguda. Foto Yoyo

Posteriorment hi va haver les exportacions, l’agència de viatges,
els primers contactes amb el mercat rus, l’hotel de cinc estrelles al
Brasil o l’aterratge a Barcelona
ciutat on actualment gestionen
tres hotels.
La responsabilitat del dia a
dia del grup Serhs ja ha estat de-

legada a l’equip directiu que encapçala el conseller delegat, Jordi
Bagó.
Ramon Bagó, també va fer
una clara referència al moment
polític de Catalunya, “ens posem
a disposició de la Generalitat i el
país per poder fer de Catalunya
un país normal”. En parlar de

la temporada turística 2015 va
assegurar que, “malgrat la davallada del turisme rus, si el juliol
i l’agost són bons, millorarem els
resultats”.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va destacar la
tasca de la Serhs, sempre molt
implicada amb el país, “Catalu-

Per celebrar el 40è aniversari
s’ha creat un logo commemoratiu
i es prepara un creuer pel mediterrani per celebrar l’any vinent la
40a Nit de la Serhs. Pels dies 16 i
17 de setembre s’han programat
al Castell de Jalpí dos concert
amb la participació dels grups
guanyadors de les dues darreres
edicions de l’Oh happy day! de
TV3, Deudeveu i In Crescendo.
La 39a Nit de la Serhs, va acabar com és tradicional, amb la interpretació del seu himne. yy
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EL Síndic del Ciutadà presenta la gestió del 2014
lloret de mar

la presumpció de veracitat dels
agents”. Aquesta tardor hi haurà
els primers resultats.
De les actuacions del Síndic
de Lloret, un 53% van ser queixes
i un 17%, consultes. També hi va
haver 5 actuacions d’ofici.
Un 51% dels casos es presenten de manera presencial, un
21% via mail i un 7% a través de

Durant l’any 2014, Joaquim
Teixidor va fer 79 intervencions,
un 68% més que l’any 2013, el
primer de la seva actuació com a
Síndic. Aquest 2015, ja en porta
62, el que fa preveure que se superaran clarament les xifres de
l‘any passat. El Síndic de Lloret va
assegurar davant dels 21 regidors
del consistori lloretenc que el mes
d’agost no era la millor data de
presentar l’informe, “hauria estat
millor fer-ho al març o abril perquè parlo de la gestió del 2014,
quan hi havia un altre govern i
un altre plenari”.

«Quan un ciutadà demana
ajuda és perquè “va molt
perdut o té una gran
necessitat”»

«El 2014 va fer 79
actuacions, un 68% més
que l’any 2013»
Segons Teixidor, quan un
ciutadà demana ajuda és perquè
“va molt perdut o té una gran
necessitat”. També va destacar
que calen respostes més senzilles,
“l’administració és molt complexa i moltes vegades les respostes
no són a l’abast de tots els veïns.
En la mesura que ho permeti la
normativa, siguin més clars i entenedors”, va apuntar Teixidor.
Joaquim Teixidor va recordar
que el Síndic fa de pont entre els
administrats i l’administració,
“també ofereix nous camins”.

Teixidor presentant la seva memòria. Foto M.A. Comas

Teixidor va demanar al nou consistori que cregui en la figura del
Síndic i doti dels mitjans necessaris per fer la seva tasca.
Teixidor va assegurar que
“moltes vegades actues més per
sentiment que seguint el reglament. Cal donar una solució o

orientació, que la visita no li resulti inútil al ciutadà”.
Bona part de la intervenció
davant del plenari la va dedicar
a les sancions de trànsit. Va demanar proves i no només “la percepció de veracitat de l’agent que
davant la justícia té més valor que

la veu del ciutadà. També va demanar una major interpretació
de la situació que es viu en cada
moment com ja es fa amb les entrades i sortides de les escoles.
En aquest sentit va anunciar
que diversos síndics han demanat un informe a la UAB “sobre

la seva pàgina web. També n’hi ha
de telefòniques.
El Síndic de Lloret es pot trobar a l’Antic Sindicat. El primer
any va treballar en un despatx de
Can Saragossa, un indret que Teixidor considerava “massa allunyat de les dependències municipals i del ciutadà”.
El Síndic de Lloret atén al públic els dilluns de 10 a 13 h, els dijous de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h
i els divendres de 10 a 13 h al
carrer Sant Pere, 36, 1a planta. El
seu correu electrònic és: sindic@
lloret.cat
A Catalunya hi ha 40 Síndics
que cobreixen un 52% de la població. yy

Ordenança de civisme i convivència
lloret de mar

van abstenir mentre el Millor hi
va votar en contra.

Lloret de Mar modifica l’ordenança de civisme per adaptar-la
a una sentència del TSJC arran
d’un contenciós presentat pel
Gremi d’Hotelers.
Inicialment es proposaven
una sèrie d’accions a càrrec dels
hotelers per intentar reduir els
problemes que, segons el tribunal, no es concretaven.
Ara s’especifica que cada cop
que es registri un turista a l’establiment se li donarà un tríptic
amb informació sobre l’ordenança de convivència i civisme.

«Els hotelers hauran
d’informar els clients
de la normativa i
hauran d’avisar si hi ha
problemes»
També es demana que els serveis de vigilància de l’establiment,
si no poden evitar els aldarulls o
problemes, avisaran la policia.
Albert Robert, portaveu de
Convergència, explicava al plenari que, “cal la col·laboració i implicació del sector públic i privat”.
Jordi Orobitg, membre de
l’equip de govern i anterior regidor de turisme, defensa que són
serrells de l’ordenança després

Comunicat conjunt
Després de la modificació
de l’ordenança, l’Ajuntament de
Lloret i el Gremi d’Hotelers van
fer públic un comunicat de tres
punts:
• Seguim treballant conjuntament, com hem fet els darrers
anys, per la millora i l’optimització de Lloret com a destinació turística de primer ordre.

«Les modificacions han
tirat endavant amb 14 vots
favorables de CiU, ERC,
PSC, C’s i PP»

Plenari del 3 d’agost. Foto M.A. Comas

que el TSJC ha deixat clar que
l’Ajuntament té capacitat per
regular, “es busca una conducta proactiva, que informin els
clients i ens avisin si no poden
controlar la situació. Sempre és
millor prevenir”, apunta el regidor d’ERC-Avancem.
Per Antonio Lorente del PSC,
“és primordial assegurar la convivència”. Pel portaveu socialista,
“també és fonamental la col·laboració entre el sector públic i privat”.
Francisco Rodríguez Pacios,
regidor d’ICV, recorda que fa uns

mesos el seu grup va presentar
una moció amb relació a aquest
tema. Es proposava que cada hotel tingués un vigilant per cada
200 clients, “es va votar i la nostra iniciativa va sortir derrotada,
com passa habitualment”.
Enric Martínez del PP, destaca que aquest és un problema dels
hotels, “però també de les cases
que es lloguen a les urbanitzacions on en molts casos, la gresca
dura tota la nit”.
Des del Millor es va demanar
que el punt es retirés per arribar a
un acord amb totes les parts im-

plicades i evitar nous recursos als
jutjats. El Millor critica que, “pel
comportament d’una minoria,
s’hagi d’informar gent de la tercera edat o famílies amb criatures
del que poden fer o el que no es
permet”. El Millor també critica
que es derivin responsabilitats als
empresaris.
L’aprovació definitiva de la
modificació de diversos articles
de l’ordenança de civisme i convivència ha tirat endavant amb
14 vots favorables de CiU, ERC,
PSC, C’s i PP.
En Lloret sí se puede i ICV es

• Que l’Ajuntament reconeix la
implicació del sector hoteler
per una millora de la convivència i l’experiència turística.
• Que ambdues parts manifesten
com a prioritat el desenvolupament del Pla Operatiu de Reconversió de la Destinació Turística de Lloret juntament amb
la resta de representants de la
Mesa del Turisme de Lloret i la
Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de
Turisme. yy
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L’Alt Maresme està de Festa Major
Santa Susanna, Malgrat de Mar, Tordera, Pineda i Palafolls estan de festa.
ALT MARESME

panya. També hi haurà tallers i
activitats que es duran a terme
en diversos indrets de la població.

A l’Alt Maresme els mesos
d’estiu són sempre sinònim de festes majors. Els més precoços, els
susannencs, que des del 6 d’agost
estan celebrant la seva festa amb
una trentena d’actes d’allò més variats: tradicionals, per a nens, joves, adults, culturals, esportius…
Aquests, però, ja encaren la recta
final, amb la tradicional revetlla
d’agost que porta de nou el conjunt musical Apache a l’escenari
susannenc.

«El mes d’agost es tanca
amb les festes de Tordera i
Pineda»

«A cada poble hi ha
activitats per a totes les
edats»
També són a ple rendiment
les celebracions a Malgrat de Mar,
que fa honors al seu patró, Sant
Roc. Precisament per saber perquè n’és el patró, ja és tot pràcticament a punt per la Festa dels
Empestats, que té prevista la participació de 550 persones –les que
en una hora i escaig van exhaurir
les entrades– en una ruta teatralitzada on hi participen diverses
entitats i col·lectius malgratencs.
Les activitats s’allargaran encara fins el proper dilluns 17
d’agost. A Tordera, els actes donen
el tret de sortida el 14 d’agost, per
la revetlla de Santa Maria, amb un

La festa de l’escuma a Santa Susanna, una de les primeres activitats de la Festa Major. Foto Yoyo

concert amb els grups Dosenburg
i Blaumut, i segueixen fins el 27
d’agost. Tot i això els actes no començaran, oficialment, fins el dia
23, amb el pregó de Festa Major,
i la bateria d’actes tradicionals,
com ara el concurs de castells de
sorra, la carrera del cós, els concerts de Festa Major i el sopar po-

pular que ofereix la Comissió de
Festes i que aquest 2015 arriba a
la seva vintena edició.
Quan l’ambient festiu torderenc ja cuegi, començarà la Festa
Major de Pineda, que tancarà, el
dia 30, el mes d’agost, un dels més
saturats d’activitat festiva i cultural.

En aquest municipi dediquen un dia sencer a la mainada, amb la celebració del FestaXIC, que començarà a les 10.30
h a la plaça de la Pubilla amb
una xeringada i animació, i
s’allargarà fins les 21.30 h, amb
l’espectacle musical Beatles for
kids, que es farà a la plaça Es-

Al setembre serà el torn de
Palafolls, que té previst donar
el tret de sortida el dia 7, amb
el tradicional pregó de festes
que enguany estarà dedicat a la
Movida Madrilenya. Inspirat en
el musical ‘Hoy No Me Puedo
Levantar’, del conegut grup Mecano, una cinquantena d’actors,
actrius i cantants treballen des
de fa setmanes en la preparació
d’aquesta representació.
Com podeu veure, aquest
mes hi ha, a l’Alt Maresme, activitats per triar i remenar. Després d’un juliol de calor molt i
molt alta, les inclemències del
temps poden ser el principal
enemic de totes aquestes festes
majors. El cap de setmana del 8 i
el 9 ja ha estat marcat per la inestabilitat. Els dies 15 i 16 tampoc
es presenten massa favorables
a nivell meteorològic. Per tant,
caldrà estar atents als mapes del
temps abans de desplaçar-nos a
viure la festa en directe. yy
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Travessia a la badia de Lloret
lloret de mar

La travessia amb 30 edicions,
és una activitat ja plenament
consolidada de la Festa Major.
Organitzada pel Club Natació Lloret, enguany va comptar
amb una participació de 232
persones inscrites.
L’organització oferia la possibilitat de realitzar el trajecte
llarg, recorrent els 1.200 metres
que separen el Mirador dels
Campions fins al passeig de sa
Caleta; o bé de nedar els 450
metres que hi ha entre el Club
Nàutic i el mateix punt d’arribada.
A la prova llarga, Marc Calveras (CN Calella) es va em-

portar la victòria absoluta i el
primer lloc de la categoria masculina, de 19 a 29 anys. Daniel
Gómez i Héctor Omar Arriaga
van ocupar la segona i la tercera
posició d’aquesta categoria.
En categoria absoluta femenina, Anna Ros Bosch (CN Vilafranca) es va emportar la victòria, seguida de Laia Conesa i
Elisenda Calonge.
En la categoria popular (450
metres), victòria d’Emanuel
Fleitas seguit d’Oriol Carreras,
tots dos del CN Lloret. Estel
Xuan Galo va guanyar en categoria femenina. Com demostra
la imatge el moment més espectacular va ser la sortida. yy

Sortida de la prova llarga. Foto M.A. Comas

Campionats català i estatal d’apnea
lloret de mar

Dino Donati, de 29 anys, va
néixer a Lloret de Mar, de mare
anglesa i pare italià.
Des de fa 4 anys competeix en
proves d’apnea ja sigui a la piscina o a mar obert. En cada cas,
hi ha diverses modalitats, segons
explica ell mateix, “hi ha l’apnea
estàtica, on es tracta d’aguantar el major temps possible sota
l’aigua”. Donati aguanta pràcticament 6 minuts. El millor del
món arriba a 10 minuts. Donati
explica que, “també hi ha l’apnea
dinàmica amb aletes o sense. En
aquest cas es tracta de nedar el
major nombre de metres possi-

ble. A la mar, també es valora la
profunditat que s’assoleix”.
Aquestes darreres setmanes
ha aconseguit diverses medalles
als campionats de Catalunya i
Espanya. Concretament el sotscampionat de Catalunya, categoria general, i el campionat en
dinàmica sense aletes. Al campionat estatal també va assolir el
sotscampionat en dinàmica sense
aletes i el campionat per equips,
en aquest cas amb la selecció catalana.
Dino Donati, que té la nacionalitat anglesa, preveu disputar el
campionat britànic l’any vinent. yy

Dino Donati amb una de les medalles aconseguides

II Torneig de Futbol Platja
blanes

Organitzat pel Club Atlètic
Blanes amb la col·laboració de
la Federació Catalana de Futbol
i l’Ajuntament de Blanes, aquesta segona edició ha superat en
nombre d’inscrits la de l’any passat, i han competit un total de 19
equips.

A banda dels trofeus que van
rebre els vuit primers classificats,
l’equip guanyador –el Nou Montecarlo– també va aconseguir 650€
i diversos obsequis, mentre que

el sotscampió –el Crowley’s Irish
Pub– va rebre 220 € i diversos
obsequis. El tercer classificat va
ser l’Hostal Miranda i el quart, el
Royal Tennis.

«Els equips eren de Blanes,
però també de Tordera,
Malgrat de Mar, Palafolls,
Vidreres, Hostalric i
Barcelona»
Els equips provenien majoritàriament de Blanes, però també de
Tordera, Malgrat de Mar, Palafolls, Vidreres, Hostalric i Barcelona, entre d’altres localitats. Segons
els organitzadors, al llarg de tot el
cap de setmana s’han aplegat a la
platja del centre de la vila més de
3.000 espectadors, principalment
per presenciar el desenllaç del torneig, amb la final que va enfrontar
els equips del Nou Montecarlo (5)
i el Crowley’s Irish Pub (4), repetició de la final de l’any passat.

Equip campió, el Nou Montecarlo. Foto Aj. Blanes

Les quatre següents posicions
a la classificació del II Torneig de
Futbol Platja van ser pels següents
equips: Blanes, que va obtenir la
cinquena plaça, Bar Open la sise-

na, Etern Cadet la setena i el Càmping Bellaterra la vuitena. Tots ells
van rebre un trofeu que acreditava
la seva destacada posició.
D’altra banda, també es van
lliurar plaques i trofeus al millor

«Nou Montecarlo (5) i el
Crowley’s Irish Pub (4),
van repetir la final de l’any
passat»
i màxim golejador del torneig, el
blanenc Òscar Serrano, que havia
estat jugador de diversos equips
de primera divisió, entre ells l’Espanyol i el Racing de Santander;
Llorenç Gelpí va ser guardonat
com a millor porter; Eduard
Ibáñez va guanyar la competició de faltes i Pau Martínez –que
actualment juga amb l’equip de
cadets del FC Barcelona– la de xilenes. Per últim, el veterà jugador
de 54 anys, Ramon Gelpí, va ser
distingit pel seu fair play. La forta
calor del mes de juliol va acompanyar tots els partits jugats, el que
va posar a prova les resistència física dels participants. yy
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Caminada Popular “Nit de
Sant Bonòs”

ESPORTS

OK lliga 2015-16

Celebració després de l’ascens. Foto Yoyo

El campionat començarà el 20 de
setembre amb el partit Vilafranca-Lloret.
A la segona jornada, hi haurà el
derby selvatà de la màxima categoria estatal entre el Lloret i el

Shum. A la primera volta es jugarà a Lloret, i a la segona, a Maçanet de la Selva.
El Shum i el Lloret van aconseguir l’ascens la temporada passada. Tots dos jugaven a Primera. yy

73a Travessia Popular del Port
Sortida multitudinària 2014. Foto Yoyo
blanes

Enguany arriba la 33a edició
de la Caminada Popular de la Nit
de Sant Bonòs, organitzada per
l’Ajuntament amb la col·laboració
del Grup Fondista Blanes.

«La caminada es farà el dia
22 a la nit»
Es tracta d’una caminada
popular oberta a tothom, que
enguany es realitzarà el dia 22
d’agost a la nit. El nombre màxim de participants és de 5.000.
Les inscripcions es podran fer els
dies 21 i 22, sempre que no s’arribi
abans al màxim d’atletes previst.
Aquestes es podran dur a terme a dos llocs:
-El dia 21, tant a l’Ajuntament de
Blanes (de 16 h a 20 h) com a la
Ciutat Esportiva (de 10 h a 21 h).

-El dia 22, a l’Ajuntament de Blanes (de 10 h a 22 h).
La caminada, que començarà
al passeig Cortils i Vieta, té un recorregut de 8 km, sortint direcció
la Plantera, passant per Quatre
Vents, Sa Massaneda, Raval, seguint direcció Santa Bàrbara fins a
la Cala de Sant Francesc i el jardí
botànic per tornar al passeig Marítim. La caminada no té classificació com a mostra del seu esperit
no competitiu.
Malgrat aquesta característica,
els que se situen en primera línia
aprofiten per entrenar-se i la fan
corrent. És el cas dels que, uns 25
minuts més tard de la sortida, ja
són els primers en creuar la línia
d’arribada, com l’actual campió i
guanyador de les tres últimes edicions, José Luis Blanco, que en la
32a caminada, va aconseguir el

rècord de la prova: 25,40 minuts.
El preu de la inscripció és de
3,50 euros. Una part d’aquesta (50
cèntims) va destinada a diferents
organitzacions benèfiques. La resta és per poder cobrir les despeses
que implica l’organització de la
cursa. L’aportació dels 50 cèntims
és voluntària.

«Les inscripcions es
tancaran quan s’arribi a les
5.000 persones»
A més a més, cal destacar que
hi haurà punts d’avituallament on
s’oferirà aigua i síndria als participants i al final de la prova, com
a novetat, rebran un obsequi tal i
com s’havia fet anys enrere.
L’any passat el nombre d’inscripcions va ser de 4.800, una xifra
que enguany s’intentarà superar. yy

Primers nedadors amb l’alcalde i el regidor d’Esports. Foto Aj.Blanes

Amb una distància d’uns 900
metres aproximats, la prova consisteix a sortir nedant des de la
platja de Sa Palomera i arribar
fins a la platgeta del port.
Un total de 336 persones -66

més que al 2014- han participat
a la prova on els primers en arribar han estat Guillem Pujol i
Belmonte i Aida Bertran. El nedador més petit tenia 6 anys i el
més gran 81. yy

Català de Natació

Augé amb la seva entrenadora. Foto CN Lloret

La nedadora blanenca del Club
Natació Lloret, Marta Augé ha
guanyat la medalla de bronze al
Campionat de Catalunya Junior

d’Estiu, a la prova de 50 metres esquena. El Campionat s’ha celebrat
al Centre Natació Mataró. yy
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Blanes rebrà la Costa Brava Radical Trail
blanes

Tenint en compte el recorregut total que abasta la Costa
Brava Radical Trail, resulta indispensable la col·laboració dels
20 ajuntaments gironins per on
transcorre. A banda dels principals punts de sortida i arribada:
Blanes, Tossa de Mar, Tamariu i
Cadaqués, hi ha avituallaments
a Roses, Sant Martí d’Empúries,
l’Estartit, Begur, Palamós, Sant
Feliu de Guíxols i Lloret de Mar.
També es compta amb el suport

El corredor de resistència blanenc Xavi Marina va dissenyar fa
uns anys una competició que, durant cinc edicions consecutives,
va atraure participants d’arreu
del planeta moguts pels atractius
que reunia una sola prova. Es
tractava de la Costa Brava Xtrem
Running, que es va fer del 2009 al
2013 i que plantejava un recorregut des de Blanes fins a Portbou,
amb diversos graus de dificultat.

«Les sortides seran de
Cadaqués, Tamariu i Tossa
i totes les arribades a
Blanes»
Ara, a partir de la positiva
experiència d’aquella cursa, afegida a la il·lusió d’exparticipants
en la seva organització, s’ha posat
en marxa una nova proposta. Es
tracta de la Costa Brava Radical
Trail, que arrencarà el proper dissabte 12 de setembre i conclourà
a Blanes l’endemà diumenge, 13
de setembre. Els organitzadors
compten amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, així com de diverses empreses
i institucions, entre elles l’Ajuntament de Blanes.
Tres distàncies, sis modalitats
Pel que fa a les distàncies: Radical (160 km) des de Cadaqués;

entreteniments

«La prova s’inspira en
la Costa Brava Xtrem
Running»

Àlex Ramon, promotor de la prova amb la platja i Sant Joan de fons. Foto Aj. Blanes

Endurance (80 km) des de Tamariu i Rush (25 km) des de Tossa.
El final, sempre a Blanes.
Paral·lelament, s’ofereixen sis
modalitats segons les distàncies:

Individual, Twins (per parelles) o
en Equips de 6 amb 4 corredors
en actiu durant la carrera en la
distància Radical. També hi ha
l’Endurance amb les modalitats

d’Individual o Twins; i finalment
la sisena opció és la Rush, de 25
km, amb sortida de Tossa de Mar,
per a corredors i corredores individuals.

dels municipis de pas obligatori:
Empuriabrava, l’Escala, Sant Pere
Pescador, Torroella de Montgrí,
Pals, Llafranc, Calella de Palafrugell, Sant Antoni de Calonge i
Platja d’Aro.
Per la seva banda, les empreses que donen suport a la Costa
Brava Radical Trail són Mediaset
Esports RRSS, Motorpress Ibèrica (Runners, Oxigen, Sportlife,
Trail Run), Hoko, Etixx, Barrabes, Moritz, Inov8, Rudy Project,
Mebaline, Calcasport, Travel Triathlon i Fisioactive. També col·
labora l’Escola Universitària de
Salut i Esport, centre adscrit a la
Universitat de Girona. yy

Propostes de Jep Ferrer www.crucigramaexpres.cat
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salut

Qui és responsable de la mort d’en Pau per diftèria?
Mea culpa...
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep

L

a mort del nen d’Olot per diftèria obliga a tota la comunitat a
una serena reflexió: això no pot
tornar a passar. Però, qui és el responsable que uns pares decideixin no
vacunar el seu fill? Els pares d’en Pau
han donat les gràcies públicament a
tot l’estament mèdic per l’excel·lent
tracte rebut tant pels serveis mèdics
d’Olot com per l’atenció mèdica a la
UCI de l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona. Els pares se senten responsables, estan desesperats. Ja van
manifestar poc després del diagnòstic
d’en Pau que se sentien enganyats i
mal informats pels antivacunes.
La proliferació, per raons molt
diverses, de grups opositors a la vacunació, però també la major participació de les persones i els seus familiars
en la presa de decisions amb relació a
aspectes vinculats a la seva salut, comporta que amb més freqüència se’ns
plantegi per part dels pares propostes reticents a la vacunació dels seus
fills: rebutjant alguna de les vacunes,
sol·licitant retardar-ne algunes i més

excepcionalment en el nostre medi un
rebuig total. Els ara avis recorden la
gravetat de malalties que ara no veiem
com la poliomielitis, diftèria, xarampió... i no s’ho van pensar dues vegades
per vacunar-nos a nosaltres (ara pares), que som els que ens qüestionem
les vacunes dels nostres fills. Moltes de
les persones que avui rebutgen la vacunació ignoren la gravetat de les malalties que s’han reduït dràsticament
gràcies a la vacunació, i desconeixen
que deixar de vacunar està comportant
una reemergència de moltes d’elles. La
vacunació ofereix una protecció a la
persona que es vacuna, però a més és
un acte solidari, ja que si tots ens vacunem, augmentem la protecció per a
tota la comunitat, fins i tot per a aquelles persones que per alguna raó d’edat
o malaltia no poden vacunar-se. Les
vacunes tenen efectes adversos, generalment lleus i tolerables, però en
tot cas sempre el seu benefici és indiscutiblement superior al risc d’aquests
efectes, i per descomptat, davant les
greus conseqüències de les malalties
que prevenen, com malauradament
acabem de viure. La comunitat científica mundial no en té cap dubte: sobren les evidències.

L’èxit de la vacunació requereix
una acció sinèrgica i sense contradiccions entre tots els portaveus vàlids
per a la població sobre temes de salut: autoritats reguladores, autoritats
sanitàries, professionals sanitaris,
mitjans de comunicació, acadèmics i
indústria farmacèutica. Les persones
som molt sensibles als missatges i actituds contradictòries entre els nostres
referents, responsables i portaveus en
temes de salut. Indiscutiblement els
líders dels grups antivacunes son els
principals responsables que algunes
persones prenguin una decisió equivocada i posin els seus fills en veritable situació de risc. Però els mitjans
de comunicació, que amb l’argument
de la llibertat d’informació han donat
veu a persones o a grups antivacunes,
tampoc poden eludir la seva responsabilitat: el dret a la informació no
pot portar a la desinformació. TVE
recentment ha demanat disculpes per
l’excés de protagonisme dels antivacunes en alguns dels seus programes.
També ho hauria de fer TV3, La Vanguardia i molts altres mitjans. Alguns
ajuntaments i altres estaments públics
han organitzat en les seves dependències conferències i jornades donant

veu a grups antivacunes: tampoc poden al·ludir la seva responsabilitat. Els
professionals sanitaris que manifesten
obertament que no es vacunen són un
mal exemple per la comunitat, i si a
més alguns fan recomanacions contràries a la vacunació, això ja és mala
praxi professional, i per tant són també responsables i el col·legi professional hauria de sancionar-los.
El malaurat desenllaç d’en Pau
només tindrà algun sentit si serveix
perquè tots en fem un aprenentatge:
perdona’ns per desinformar els teus
pares.

La recent iniciativa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
d’engegar una campanya que aplega
professionals sanitaris i periodistes
líders dels mitjans de comunicació
catalans, defenent contundentment
la vacunació amb el lema Vacunar
es protegir (http://www.comb.cat/
cat/altres/vacunes/home.htm) és la
millor manera de protegir a la població dels moviments antivacunes.
Però també és necessari que tots els
que fins ara els han facilitat la difusió
es disculpin, també en són responsables: Mea culpa... yy
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l’agenda

LLORET. agost
DIA 13
Plaça de la Vila 20 h
FESTIVAL DE BALL TODES
Música i dansa
DIA 14
Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CONCERT: JAZZ CASTELLS
AMB LA VELLA DIXIELAND I ELS
VERNETS Preu: 15 €
Pati de la Biblioteca 18.30 h
BIBLIÒFILS
A partir de 3 anys.
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA
AL CASTELL DE SANT JOAN
En català
Roca d’En Maig 22.30 h
CLON FESTIVAL : TRIBUT U2
“PLEASE”
DIES 14-16
FESTES DEL MOLÍ

blanes. agost
DIA 22
Pati de Ses Escoues 17- 20.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES

Fins el 17 d’agost
MALGRAT DE MAR
FESTA MAJOR
Fins el 21 d’agost

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

PINEDA DE MAR
Exposició: Còmics per a adults
Biblioteca de Poblenou

Museu del Mar 21h
VISITA TEATRALITZADA:
“EL FANTASMA DE CAN GARRIGA”
En català

Tot el mes
PINEDA DE MAR
Biblioestiu. Gaudeix del bon temps
a la biblioteca
17.00h a 20.00h

Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA JOVENÍVOLA DE
SABADELL
DIA 23
Centre Vila 10-21h
BOTIGA AL CARRER

Fins el 30 de setembre
MALGRAT DE MAR
Exposició: 25 anys de gegants
Arxiu Municipal

DIA 28
Ermita de Santa Cristina 22.30 h
CONCERT LÍRIC
Preu: 15 euros

Dia 13
CALELLA
Taller de dibuix
Centre d’Acció Jove
16.30h

Roca d’En Maig 18 h
CONCERT: BANDA FARNHAM
SCHOOL ANGLESA

Del 14 al 26
Dies 14, 15, 16, 23, 29 i 30
FIRA D’ARTESANIA
Passeig Pau Casals
Del 12 d’agost
al 12 de setembre
EXPOSICIÓ FOCS I FESTES 2015
Casa Saladrigas
Dies 14 i 15
FESTES DEL BARRI. MAS
CREMAT

DIA 15
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
TALLERS
Museu del Mar 21h
VISITA TEATRALITZADA:
“EL FANTASMA DE CAN GARRIGA”
En català
Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS
DIA 20
Aula Taller de la Sala Infantil de la
Biblioteca 18 h
TALLER A PARTIR DE 3 ANYS
“Hola, em dic llibre i aquesta és la
meva història”
DIA 21
Plaça del Pi. Santa Cristina 22.30 h
CONCERT: COMPANYIA ELÈCTRICA
DHARMA
Preu: 15 €
Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
En català
Plaça Pere Torrent 10- 21 h
MERCAT DEL VI I FORMATGE

comarques. agost

Dia 23
a les 09.00 h
CRONOESCALADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
Sortida passeig de Mar

TORDERA
FESTA MAJOR

Dia 28
a les 18.00 i 21.00 h
FINAL SUPERCOPA FEMENINA
I MASCULINA D’HANDBOL
Ciutat Esportiva Blanes

CALELLA
Actuació per a la mainada:
Divertimentum
Passeig Manuel Puigvert
17.00h

Dies 28, 29 i 30
FESTES DEL BARRI. CAN
BORELL

NEC 15: Black Roses, amb Leila
Pati del Museu Arxiu
22.00h

Dia 29
XVII TROBADA GEGANTERA

NEC 15: Cinema a la platja “Epic:
El Món Secret”
Platja Gran (entre Batlle i Creus)
22.00h

Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA
AL CASTELL DE SANT JOAN
En català

Dia 15
a les 22.00 h
LES NITS DEL MARIMURTRA
Susanna del Saz

Teatre Lloret 21h
FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE
AMATEUR DE GIRONA

Dia 16
a les 9.30 h
VII AQUATLÓ VILA DE BLANES
Sortida Sa Palomera

Dies 29 i 30
FESTES DEL BARRI. LA
PLANTERA

Dia 21
a les 20.00 h
FESTA ESGUARD
Sa Palomera

BIBLIOTECA COMARCAL
Fins al 5 de setembre
Biblioplatja a la Platja de
s’Abanell de 10.00 a 13.30 h
De l’1 al 31- Bibliovacances:
Top secret: En busca i lectura
Fins l’1 de setembre:
Exposició: El llegat dels contes
de fades
MINICLUB: a la platja de
S’Abanell
Fins al 6 de setembre, cada
dia, Miniclub: de 10.00
a 13.30 h
Aeròbic: els dimarts de 17.00
a 18.30 h
Zumba: els dijous de 17.00
18.30h
Festa de l’escuma: els
dissabtes de 17.00 a 18.30 h
TALLERS INFANTILS de 18.00 a
21.00 h
Dia 16: Vaixell pirata
Dia 23: Taller de gelats
Dia 30: Vaixell pirata

Plaça de la Vila 16-22 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE PRODUCTES
ARTESANS
DIES 28-29
FESTES DE FENALS
SANTA CLOTILDE
DIA 29
Pati de Ses Escoues 17- 20.30 h
EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES
Piscina Municipal. 9-20 h
TORNEIG WATERPOLO INFANTIL
MIXT
Casa del Mar- Fenals 18-20 h
CANTADA POPULAR D’HAVANERES
TALLERS
DIA 29
Castell de Sant Joan 21h
VISITA TEATRALITZADA AL CASTELL
DE SANT JOAN
En català
Plaça de la Vila 22.30 h
SARDANES COBLA
Mediterrània

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Dies 21 i 22
de 17.00 a 21.00 h
i de 9.30 a 21.00 h
LA BOTIGA AL CARRER - ABBC
Carrers del Centre
Dia 22
a les 22.00 h
LES NITS DEL MARIMURTRA
Eva Fernández
Del 20 al 23
FESTA DELS COPATRONS
Dia 22
a les 16.30 h
ESCACS AL CARRER
Passeig de Dintre
Dia 22
a les 22.30 h
XXXIII CAMINADA POPULAR
NIT DE SANT BONÓS
Sortida passeig de Mar

Setembre
Dia 6: Taller de gelats. Passeig
de Mar (Davant monument a la
sardana)

Dia 14

Revetlla d’Agost: Ball amb D’Altra
Banda
Plaça de Catalunya
22.00h
PINEDA DE MAR
Arts d’Estiu: The Gospel Viu Choir
Espai Sant Jordi
22.00h
Dia 15
CALELLA
Havaneres: Grup Arjau
Passeig Manuel Puigvert
19.30h
PINEDA DE MAR
Torneig triplets de petanca
Pistes Pinemar
9.00h
Botifarrada popular
Plaça de les Mèlies
19.00j
Revetlla Avv. Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i
c/Calella)
19.00h
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Dia 21
CALELLA
Hora del conte amb titelles
Pati de la Biblioteca
19.00h
NEC 15: Tot el que he vist, amb
Judit Neddermann Quintet
Far
22.00h
PINEDA DE MAR
Taller infantil: Molinets de vent
Biblioteca de Poblenou
18.00h

CALELLA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Club Nàutic Calella
10.00h

Arts d’Estiu: David Bustamante
Espai Sant Jordi
22.00h

Trobada per nedar a les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

Dia 22
CALELLA
XXXVIII Regata ‘Trofeu President’
Al Club Nàutic
10.00h

Revetlla Avv. Can Carrera ‘El
Mirador’
Recinte Can Carreras
20.00h
Festa Holi Colors
Platja dels Pins
21.00h
PALAFOLLS
Festes de Santa Maria
Parc de les Esplanes
12.00h
Dia 16
CALELLA
Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

Dies 17 i 20
PALAFOLLS
Taller de contrapàs, patatuf i
espolsada
Antiga escola de Sant Genís
21.00h
Dia 19
CALELLA
Trobades per nedar a les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h

Dia 23

Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h

Revetlla de Sant Llop
Passeig de Manuel Puigvert
17.00h a 02.30h

PINEDA DE MAR
Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h

PINEDA DE MAR
Fira del disc
Plaça de les Mèlies
9.00h a 21.00h

MALGRAT DE MAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h

MALGRAT DE MAR
Caminada nocturna
Can Campassol
22.00h
PALAFOLLS
Festa del contrapàs
Antiga escola de Sant Genís
21.00h

Dia 24
PINEDA DE MAR
Taller infantil: Fes la teva xapa
Biblioteca Serra i Moret
18.00h
Dia 25
PINEDA DE MAR
Modela contes: És Festa Major
Biblioteca Serra i Moret
18.00h
Del 26 al 30 d’agost

PINEDA DE MAR
Missa del Rocío
Parròquia de les Creus
10.00h

PINEDA DE MAR
FESTA MAJOR

Festa popular Avv Can Pelai
Pg. Marítim (entre Av. Tarongers i
c/Calella)
10.00h

PINEDA DE MAR
Espectacle: El cargol Mossi i el cuc
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Sardanes
Plaça de les Mèlies
19.30h

Sessió de dinamització de les Vies
Braves
Platja de Garbí
15.30h a 17.00h

Del 17 al 31 d’agost
PINEDA DE MAR
Jocs gegants: Jugant a definir la
ciència
Biblioteca Serra i Moret
18.00h a 20.00h
Exposició Sorra de colors
Biblioteca Sorra i Moret
Dia 17
PINEDA DE MAR
Taller infantil: Crea el teu propi
punt de llibre
Biblioteca Serra i Moret
18.00h

Dia 26

Recital de dos violins: Samuel
Cubarsi i Matilde Cubarsi
Pati de la Biblioteca
21.00h
Dia 28
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Hora del conte infantil: Els Sons
de l’Univers
Pati de la Biblioteca
19.00h

NEC
15: Gerard Quintana
Far
22.00h
PINEDA DE MAR
Arts d’Estiu: Goyo Jiménez
Espai Sant Jordi
22.00h
Dia 29
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Prova del Circuit Maresme 5K
Passeig Manuel Puigvert
20.00h
Revetlla popular
Carrer de Balmes
21.00h
PALAFOLLS
Festa Major Sant Genís: Màgia,
xocolatada, sopar popular, ball
Sant Genís
Tarda-vespre
Dia 30
CALELLA
Torneig Internacional d’Handbol
Platja
Platja Garbí, sota el Far
9.00h a 20.00h
Sardanes
Passeig Manuel Puigvert
19.30h
MALGRAT DE MAR
Ballada de sardanes
Plaça Josep Anselm Clavé
20.30h
PALAFOLLS
Festa Major de Sant Genís: Ofici,
sardanes i havaneres
Sant Genís
Tot el dia
5 de setembre
PALAFOLLS
Trobada gegantera: Cercavila
Glorieta Doctor Torner
18.30h
6 de setembre
PALAFOLLS
XXIV Trobada de puntaires
Plaça Joaquim Ruyra
10.00h a 13.00h
Jornada de portes obertes
Piscina Municipal
Tot el dia
Del 7 al 13 de setembre
PALAFOLLS
FESTA MAJOR
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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

BRAÇ DE GITANO DE PATATA I TONYINA
Ingredients
• 1 Kg de patates
• 3 Llaunes de tonyina
• 2 Ous durs
• 1 Llauna de pebrot
• 1 Llauna d’ olives sense pinyol
• Maionesa casolana
• Enciam
• Oli d’oliva
• Sal i pebre
• Unes cullerades de quètxup
• Ceba

PREPARACIÓ
Cal que bullim les patates amb sal, escórrer-les bé i posteriorment les
aixafarem amb una forquilla. Ara hi afegim un bon raig d’oli d’oliva,
ho barregem bé i ho reservem.
Per al farcit cal que posem en un bol la tonyina escorreguda, la ceba
(només una part), l’ou, les olives i el pebrot, tot molt esmicolat. Aleshores afegim unes cullerades més de maionesa casolana, una culleradeta de quètxup i pebre.
Passem a barrejar-ho tot molt bé fins a aconseguir que el farcit ens
quedi espès i compacte.
Procedim a tallar un rectangle de paper per a posar al forn i així estendre al damunt el puré de patata.
Posem damunt el puré una petita capa de maionesa i al damunt, el
farcit de tonyina i ho estenem molt bé.
Amb l’ajut del paper que hem tallat, ho anirem enrotllant donant-li la
desitjada forma d’un braç de gitano. Ho deixarem refredar unes hores a la nevera i així la patata agafarà consistència.
A l’hora de servir ho cobrirem amb la maionesa i com a guarniment
afegim les olives, tires de pebrot i enciam molt esmicolat .
Aquest és un plat súper refrescant que ve molt bé per a aquests dies
de calor.
Bon profit!
Manoli Bustamante Bustamante
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Agost
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
Dimecres
Dijous

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

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

economia local

Nou producte Ses Vernes
blanes

Ses Vernes de Blanes ha començat a comercialitzar el cava
Brut Nature Reserva blanc, de la
collita del 2013, un producte de
gran qualitat que ha estat 15 mesos en ampolla abans de sortir al
mercat.
Ses Vernes fa cava artesà amb
raïm de Blanes. Es pot trobar en
botigues especialitzades. La vinya, de dues hectàrees, està situada a la zona dels Tres Turons, a
prop del torrent Ses Vernes. Des
de la posada en marxa del projecte, el principal objectiu ha estat
oferir cava blanc o rosat de gran
qualitat. yy

Vinya de Ses Vernes. Foto Marc Reixach

Una cova de sal a Lloret de Mar
lloret de mar

Medisal Lloret ofereix des del
seu local de l’avinguda Vila de
Blanes, 139, una proposta pionera a Catalunya. Una cova de sal
que ens permet seguir teràpies
complementàries als tractaments
de malalties relacionades amb
l’aparell respiratori o problemes
dermatològics al mateix temps
que enforteix el sistema immunològic. Els tractaments es combinen amb cromoteràpia i ionitzacions de sal.
La cova està feta amb 5 tones
de sal de les mines de Cardona.
També s’ha utilitzat sal de l’Himàlaia. yy

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
Agost
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

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

DE 21.00 A 09.30 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

Cova de sal

Voltant pel mar en caiac
blanes

L’empresa blanenca Voltant
pel Mar, ofereix una manera diferent de conèixer la Costa Brava,
el caiac, un mitjà que no requereix grans esforços i que ens permet arribar a tots els racons.
Disposa del millor material
del mercat, que el posen a disposició dels clients, juntament amb
guies especialitzats que garanteixen la seguretat de la sortida,
i el que és més important, “fer
viure una experiència inoblidable
de contacte amb la natura i més
concretament, amb el mar més
proper que ens envolta”.
El seu programa d’activitats
presenta propostes de dues hores
a sis dies. yy

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

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

L L O R E T

19
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7

15
6

4
3
1

11

18

15
16
23
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8
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20 9

13

17

26

28 27

22

8
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7

18
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20

13

16 17

21

21

2

12

1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	PORCUS
Carrer Cervantes
4	PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5	PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FERRETERIA EL CLIP
Carrer Carme
7	CERVESERIA EL TREN
Carrer Verge de Loreto
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9	COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina

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

solucions

Si vols treballar
amb l’equip comercial
de Ràdio Marina,
contacta amb nosaltres
publicitat@radiomarina.com

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

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

ENTREVISTA a la Nina (cantant, actriu i professora)

“Ser de poble és un fet important, el tarannà de
la gent és diferent”
Laura Gállego

Precisament això és el que faig en el llibre, recollir aquestes vivències, les més
significatives i, a través d’elles, parlar
de l’ofici i de la veu. Seria difícil amb
quatre ratlles fer-ne un resum però
sens dubte hi ha projectes que m’han
marcat profundament com Operación Triunfo a la televisió o Mamma
Mia al teatre.

Anna Maria Agustí i Flores, coneguda
amb el nom artístic de Nina, és cantant,
actriu i professora. Ha dedicat la seva
vida a la cura i l’ús de l’instrument més
característic de l’home: la veu. Nascuda
a Barcelona però criada entre Pineda
de Mar i Lloret de Mar, Nina se sent
totalment arrelada al Maresme i la
Selva. Primers discos: Una mujer como
yo (1989), Rompe el tiempo (1990) i
Començar de zero (1995) –primer en
català-. Altres discos: Espai pel somni
(2000), 20 anys i una nit (2005), A prop
del mar - Nina amb el grup d’havaneres
Port Bo (2011) o Llegendes del cinema
- amb La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya, la veu de Cris Juanico i el
saxofonista Pep Poblet. (2013). Coincidint amb els 30 anys de carrera musical
va escriure un llibre, “Amb veu pròpia”
i va fer una gira, “Nina 30 anys”. La seva
presència a la televisió i al món dels musicals també ha deixat empremta.
Per què va voler dedicar-se al teatre i
a la música?
No hi ha una raó que m’hi aboqués.
Senzillament sempre he sabut que
era cantant, que tenia un do o talent
especial i he tingut la sort de tenir uns
pares que me’l van potenciar. Després,
és clar, he hagut de cultivar-lo i formar-lo. Tots naixem amb un talent
ocult en algun gir del nostre cervell i
el nostre deure és cultivar-lo per poder
fer a la vida allò que ens apassiona.
Actriu, cantant, logopeda, professora de veu... amb què es queda? Per
què va decidir dedicar-se, també, a
ensenyar?
Sóc tot això. No hi ha tria possible.
Més que ser actriu i cantant, m’hi sento, com també em sento terapeuta. És
clar que tinc una formació acadèmica
que em permet i em capacita per ser
logopeda però per damunt del títol
preval un sentiment i una necessitat de
tractar, de rehabilitar i d’orientar tant
com pugui i sàpiga a aquelles persones
que com jo fan un ús exigent de la veu.
Fins i tot va presentar-se en les llistes
de CiU a les municipals de Lloret de
Mar, què la va atraure de la política?

Hi ha alguna cosa que es penedeixi
d’haver fet en la seva carrera? I alguna que voldria haver fet?
Em penedeixo d’haver enregistrat els
meus dos primers discos perquè musicalment no tenien res a veure amb mi.
Però justament aquell error em va ensenyar a dir NO. Va ser una gran lliçó
que em va servir per afrontar moltes
de les coses que he hagut de viure en la
meva carrera. Una gran experiència. Hi
ha moltes coses encara pendents de fer
i algunes les estic portant a terme ja: desenvolupar la meva pròpia formació de
Pilates, la qual, si tot va bé, llençarem la
propera tardor, obrir NinaStudio a Barcelona també pel proper curs, seguir escrivint i publicant més llibres, seguir estudiant (enguany he començat la meva
tercera carrera - Fisioteràpia) i seguir
cantant i trepitjant escenari, és clar!

La Nina durant la presentació del seu llibre a Blanes. Foto Yoyo

Com tots els d’aquella llista, sentia
molta il·lusió davant la possibilitat que
el nostre poble visqués una sacsejada
positiva amb un canvi de govern, de
cares i de sensibilitats. Finalment no
vaig entrar i me n’alegro perquè crec
que hauria pogut perjudicar seriosament la meva carrera artística i això
per a mi és sagrat.
Quan s’autodefineix (per exemple,
en el seu llibre), de les primeres coses
que menciona és la seva procedència. Què significa per a vostè la pertinença a un poble? I què signifiquen
per a vostè Pineda de Mar i Lloret de
Mar?
Ser de poble és un fet important, un
tret que marca les persones que en
som. El tarannà de la gent de poble
és diferent, ni millor ni pitjor, però

diferent del de la gent de ciutat. Jo
necessito anar al poble, trepitjar-lo,
caminar-hi, respirar-lo. En aquest
sentit he tingut sort perquè vaig viure
la meva infantesa al poble de la meva
mare, Pineda de Mar, i l’adolescència al
del meu pare, Lloret de Mar. Tots dos
són importants i de tots dos en tinc
records inesborrables que m’acompanyaran tota la vida.
Va començar la seva carrera en castellà i després es va passar al català;
amb quin idioma se sent més còmoda?
M’agrada cantar en distintes llengües
i ho he fet al llarg de la meva carrera.
Cada llengua té la seva pròpia música,
el seu repertori sonor fet que contribueix al fet que la veu soni diferent i hom
pugui trobar matisos i colors nous.

La veu és la base de la seva professió,
com la cuida?
La veu ho és absolutament tot per a
mi. Sempre ho ha estat i ho serà. La
gaudeixo i la pateixo. Em manté en
guàrdia constant i m’obliga a tenir cura
del meu cos en tots els sentits. Hi ha
tres regles o manaments que ningú es
pot saltar si utilitza la veu de forma
exigent: dormir, hidratar-se i parlar
l’estrictament necessari. Després hi ha
moltes altres coses que un ha de fer per
tenir la veu a punt: una bona alimentació, fer exercici físic per mantenir el
cos àgil i flexible, evitar ambients sorollosos i per suposat no fumar ni beure.
A “Amb veu pròpia” recull 30 anys de
professió, podria resumir les vivències
més significatives per a vostè durant
aquests anys? I els aprenentatges?

PRÒXIMA EDICIÓ: 16 setembre

Quins són els seus projectes de futur?
A l’octubre començo a assajar per quarta vegada el musical Mamma Mia. Estrenarem el 26 de novembre i estarem
un any i mig de gira però primer farem
tres mesos a Barcelona. Paral·lelament
treballaré en l’obertura de NinaStudio a
Barcelona, fet que m’il·lusiona profundament perquè significa donar a conèixer un projecte pioner en tot l’Estat que
combina Pilates i veu a través d’un mètode d’entrenament, el qual ha nascut
de la meva curiositat, les ganes d’aprendre i la necessitat de fer bé el meu ofici
d’actriu i cantant. Els actors i cantants
som atletes, atletes de la veu. Aquesta
certesa l’he tingut sempre i la necessitat
de sentir-me forta, àgil i entrenada també. De ben segur que per aquest motiu
he desenvolupat el meu propi mètode,
per cobrir la mancança i el buit que he
experimentat al llarg d’aquests 33 anys
d’ofici en la preparació física i vocal de
l’actor-cantant. yy

