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Qui és l’assassí de la mansió Garriga?

44è Trofeu Quillat de fotografia

Noves visites teatralitzades al Museu del Mar de Lloret de Mar. Als Jardins de
Santa Clotilde, les visites es fan amb acompanyament musical.

rAdio marina

Un total de 1.500 fotografies han optat a les deu categories convocades per
l’AFIC de Blanes. Les millors imatges es poden veure a Casa Saladrigas.

Acomiadaments a la Nylstar

Lloret i Blanes
estan de festa
Aquest mes de juliol se celebren les festes majors de Santa Cristina a Lloret de
Mar (24 de juliol) i Santa Anna a Blanes
(26 de juliol).
Parlar de les festes de Lloret de Mar és reviure la tradició de la processó marítima a
Santa Cristina, la regata de llaguts i, com
no, el ball de plaça protagonitzat cada
any per les Obreres de Santa Cristina. Les
Obreres 2016 són: Paula Blanch, Marta
Esqueu, Júlia Martínez i Mireia Jolis.
Des de fa més de quatre dècades, el Concurs de Focs d’Artifici de Blanes és un dels
principals atractius de la vila. Enguany,
s’ha apostat fort pel concurs i s’ha augmentat la durada (de 4 a 5 dies) i s’ha potenciat
el premi per a l’empresa guanyadora.
L’espectacle que guanyi el 46è Concurs
Internacional de Focs d’Artifici de Blanes
també oferirà un espectacle pirotècnic a
les festes de Lloret i Girona.

Les diferents naus de Nylstar. Foto Yoyo

La direcció de l’empresa Nylstar de Blanes ha comunicat al comitè d’empresa l’acomiadament de 73 treballadors. L’anunci arriba quan s’acabava un ERO de 4 mesos que ha afectat tota la plantilla, amb major o menor grau. Tot i que l’ERO acabava aquest diumenge dia 10 de juliol,
el dilluns dia 11 els treballadors no s’han reincorporat a la feina perquè la direcció “els hi ha donat vacances” sense cap mena de negociació.
Més informació a la pàgina 3

Concurs 2015. Foto Yoyo

Més informació i programa d’actes, a les pàgines
15-18 i 32
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L’Editorial
Nylstar, un altre capítol
La que va ser indústria líder de la comarca, la SAFA de Blanes, amb
prop de 2.500 treballadors, porta molts anys en descens, com va passar
a la Seda de Barcelona, empresa de similars característiques.
Tot i que la Safa va avançar-se al canvi de materials, desenvolupant la
fàbrica de filatura de polímers, tot i que amb el Nylon va esdevenir
fàbrica de referència a europa per fils de mínim gruix destinats a teixits
delicats, la deslocalització de la indústria tèxtil cap als països emergents
de l’Est, l’ha anat desarborant .
Aquest estiu s’escriu un nou capítol de reducció d’una plantilla ja molt
reduïda.
Blanes ha de lamentar molt aquesta història perquè l’antiga empresa,
quins accionistes principals eren la família Vilà de Barcelona, havia
intervingut excessivament en la regidoria de la vila de Blanes. Als inicis
del turisme l’empresa temia que la nova activitat li restés oferta de mà
d’obra, millorés el nivell de vida i, per tant hagués d’apujar els salaris.
Degut al seu pes i per mitjà de persones rellevants que estaven en la seva
nòmina, va influir negativament en les possibilitats de desenvolupament
turístic del poble.
Ni que sigui per aquest deute històric, cal esperar i desitjar que els
actuals gestors de Nylstar trobin la manera de minimitzar l’impacte que
aquesta situació està portant als treballadors i les seves famílies. yy

14a Festa dels Contes de Sant
Joan pel càncer infantil
BLANES

Prop de 400 persones es van
aplegar al Templet de Linné del
Jardí Botànic Marimurtra per sentir els contes en la festa que organitza la Fundació Joan Petit-Nens
amb Càncer. Per segon any, els
contes es van anar intercalant amb
intervencions musicals a càrrec
dels professors i alumnes de l’escola de música El metrònom alegre.

«La festa dels contes serveix
per donar a conèixer la
malaltia i recollir diners per
a la investigació»
En cada nova edició sol haver
algun convidat o convidada especial a la festa, i aquesta vegada el
centre d’atenció va ser el conegut
periodista mataroní Espartac Peran, que va encarregar-se d’interpretar un dels cinc contes amb

què va comptar la vetllada. El
presentador del magazín de TV3
Divendres i l’humorista Pep Plaza,
han estat enguany els padrins de
la Festa Joan Petit que s’ha fet a
Mataró.
Un altre dels moments destacats de la tarda va ser quan es va
fer l’estrena de l’obra guanyadora
del Premi de Conte Infantil Joan
Petit corresponent als 52 Premis
Recvll d’aquest 2016, convocats
per la revista homònima. Se’n va
encarregar de narrar-lo la seva
autora, Olga Cercós i Bernal, que
precisament es dedica professionalment a narrar contes. L’actriu
va escenificar el seu conte Mama,
per què li has donat?, que protagonitzen dues tortugues: mare i filla.
Actes com la Festa dels Contes de Joan Petit que ja fa 14 anys
que es fa a Blanes, s’organitzen
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Espartac Peran explicant un dels contes. Foto Yoyo
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tant per donar a conèixer la malaltia com per recaptar fons per
als equips de recerca dels hospitals amb qui col·labora la fundació: Sant Joan de Déu, Sant Pau,
Vall d’Hebron, Parc Taulí i Can
Ruti, on hi ha plantes de tractament d’oncologia infantil.
Enguany la fundació col·labora en tres projectes. Un d’ells es
presentarà el proper mes de setembre i tracta sobre consells de
nutrició per a nens i adults malalts de càncer durant la fase de
tractament i després d’haver-lo
rebut. També es dóna suport a un
estudi que s’està fent a l’Hospital
Sant Pau sobre nens i nenes que
han rebut tractament de quimioteràpia així com al projecte que
lidera el doctor Josep Sánchez
de Toledo a l’Hospital de la Vall
d’Hebron sobre tumors cerebrals
infantils. yy
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Acomiadaments a la Nylstar de Blanes
CCOO també denuncia que
els treballadors i treballadores
que s’havien de reincorporar a
la feina, després d’estar 4 mesos
afectats per un expedient de regulació temporal, han estat obligats a fer vacances, una decisió
que l’empresa ha pres unilateralment, sense arribar a un acord
amb el comitè d’empresa. Així
mateix, CCOO alerta que alguns
treballadors no han cobrat la nòmina del mes de juny.

BLANES

La direcció de l’empresa
Nylstar ha comunicat al comitè d’empresa l’acomiadament de
73 treballadors. L’anunci arriba
quan s’acabava un ERO de 4 mesos que ha afectat tota la plantilla, amb major o menor grau. Tot
i que l’ERO acabava aquest diumenge dia 10 de juliol, el dilluns
dia 11 els treballadors no s’han
reincorporat a la feina perquè la
direcció “els hi ha donat vacances” sense cap mena de negociació. Per tant la Nylstar continua
sense produir i augmenta la preocupació dels treballadors i les
seves famílies sobre el futur de
l’empresa.

«Després d’un ERO de 4
mesos, els hi han donat
“vacances” sense cap mena
de negociació»

Entrada amb les oficines al fons. Foto Yoyo

«L’empresa ha anunciat als
sindicats que acomiadarà 73
persones»
Antecedents
Nylstar aplica des de fa uns
mesos un altre ERO temporal.
En aquest cas, afecta 34 treballadors durant un termini de
dos anys. Aquests empleats, com
tampoc la quarantena que estan
en contractes de relleu per jubilacions, s’han vist afectats per
l’ERO de quatre mesos.

Nylstar de Blanes produeix
fil de niló per a la indústria tèxtil i del calçat.
L’antiga Safa, havia arribat
a tenir fins a 2.500 treballadors
durant els anys seixanta i setanta. La firma, però, va començar a arrossegar problemes, que
es van traduir en successives reduccions de plantilla fins arribar
als poc més de 200 treballadors
actuals.
Fa uns anys va entrar en con-

curs de creditors i el 2007 va canviar de mans, quan la va adquirir
el grup Praedium. Fa uns tres, ja
va enviar el 75% de la plantilla
a l’atur durant un mes. Darrerament també hi havia hagut fortes discrepàncies entre direcció i
treballadors pels canvis d’horari
que es volien introduir.
Pel divendres dia 15 de juliol
hi ha prevista una assemblea de
treballadors per analitzar la situació i plantejar possibles mobilitzacions.

El rebuig de CCOO
CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja l’ERO que ha presentat
la direcció de Nylstar (Blanes), adduint motius econòmics, de producció i organització, per acomiadar 73 treballadors dels 219 que
té actualment en plantilla. CCOO
exigeix a la direcció de Nylstar la
retirada de l’expedient i que s’assegui a negociar mesures no traumàtiques per a la plantilla, així com
un pla d’inversió financera que
doti de liquiditat a l’empresa.

D’altra banda, la direcció ha
anunciat al comitè la modificació de les condicions laborals que
planteja per modificar els horaris
de treball de les seccions de filatura, magatzem de recuperació,
conservació permanent i empaquetat de cops i bobines.
CCOO recorda que en els
darrers 8 mesos, els treballadors
ja han patit dos expedients temporals i un canvi d’horaris a la
secció de fabricació de fil. yy
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Platges segures a Lloret de Mar i Blanes
blanes - LLORET DE MAR

El principal atractiu turístic de
Blanes i Lloret de Mar són les seves
platges, totes amb bandera blava.
Cada estiu hi passen milers de persones i per a què aquestes tinguin les
màximes garanties de seguretat, ja
fa dies que hi treballen els equips de
vigilància i salvament. La seva tasca és atendre possibles problemes,
però bàsicament evitar que aquests
s’arribin a produir. A Blanes, el servei va a càrrec de Protecció Civil. A
Lloret de Mar, una temporada més,
el servei s’ha concedit a l’empresa
Proactiva.
A Lloret de Mar, a partir de
l’1 de juliol, hi ha 22 socorristes de
l’empresa Proactiva Serveis Aquàtics a les platges i cales. En paraules
de Jordi Orobitg, regidor de platges, “és el nombre màxim de professionals que tenim per contracte
i estaran tots en actiu per garantir
la seguretat aquests mesos de més
afluència a les platges”. El regidor
també ha recordat que “disposem
del servei de salvament i socorrisme des del 15 de maig i fins el
15 d’octubre, el que ens converteix
en un dels municipis de Catalunya
que ofereix aquest servei durant
més mesos a l’any”.

«Blanes i Lloret disposen de
22 socorristes per garantir
la seguretat dels banyistes»
Pel que fa l’horari de vigilància
a les platges centrals de Lloret i Fenals, serà de 10h a 19h i a les cales
de 10.30h fins a les 18.30h.
Aquests dies també han entrat
en funcionament les 2 zones adaptades per a les persones amb mobilitat reduïda ubicades a les platges
de Lloret i Fenals, que inclouen
serveis com vestidor, cadira amfíbia, joc de crosses aquàtiques, dutxa adaptada i banc de suport, línia
de vida, passeres, una grua per fer
el traspàs d’usuaris que fan el bany
adaptat de la cadira de rodes a la
cadira amfíbia,...
L’equipament de vigilància i
salvament de les platges de Lloret
inclou 5 llocs de socors i primers
auxilis, 1 punt d’intervenció i as-

sistència sanitària, 10 cadires de
vigilància estàtica, 1 moto aquàtica de rescat, 2 vehicles, 4 ciclomotors i 6 desfibril·ladors entre d’altres equips. Quant als mitjans, cal
destacar que aquesta temporada
es recupera l’embarcació neumàtica de vigilància costanera adscrita
a l’Àrea de Protecció Civil.
El pressupost total destinat
a les platges i cales de Lloret és
d’aproximadament un milió d’euros, considerant despeses de salvament i socorrisme, vigilància,
seguretat marítima, manteniment, neteja i recollida de residus, etc. Lloret té actualment la
bandera blava onejant a les seves
5 platges.

«En tot moment, cal
respectar les banderes:
verda (bany permès), groga
(precaució) i vermella (el
bany està prohibit)»
A Blanes, també hi ha 22
socorristes que cobreixen les
platges central, on hi ha un lloc
habilitat per a persones amb mobilitat reduïda; s’Abanell, on està
ubicada la cadira amfíbia i Sant
Francesc. A cada platja hi ha un
lloc de socors.
Blanes és l’única població de
la Costa Brava que disposa d’un
servei de vigilància, salvament i
socorrisme, que depèn directament de l’Ajuntament. Això facilita que els seus efectius també
puguin realitzar tota una sèrie de
funcions addicionals.
Així ho destaca el cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy,
que assenyala aquest element diferenciador, “són aquelles altres
funcions que m’agrada qualificar
com de ‘valor afegit’. Tenen cura
del seu entorn immediat –entre
la platja i el passeig- controlant
el mobiliari urbà, les boies de
senyalització marítima, així com
les activitats que hi ha en aquest
àmbit, tant les no desitjades com
les no autoritzades”. Es tracta, per
exemple, de venda ambulant, repartiment de propaganda, massatges que es donen a la platja o

fins i tot els petits furts o delictes
menors que puguin produir-s’hi.
Els homes i dones del SVSS
disposen de fins a 11 DEA –Desfibril·lador Extern Automàticque estan al seu abast, repartits
molt a prop de la seva àrea de
servei, en cas que en puguin tenir
necessitat.
A banda de la seva tasca directa i principal de vigilància i
salvament, els socorristes en realitzen d’altres de complementàries del seu àmbit. Una d’elles és
la col·laboració que es fa amb el
Projecte Medusa, informant del
nombre d’assistència per picades,
així com identificant la tipologia
d’aquest animal més freqüent.
També es col·labora amb l’Agència Catalana de l’Aigua en la recollida de dades d’interès mediambiental: temperatures, estat de
l’aigua, abocaments, etc.
Des dels serveis de vigilància
de Blanes i Lloret, recorden als
banyistes que han de respectar
les banderes: verda (quan el bany
està permès); groga (cal tenir
precaució a l’hora de banyar-se)
i vermella (el bany està prohibit
per a tothom). A Blanes hi ha una
quarta bandera per senyalitzar la
presència de meduses. yy

Platja de s’Abanell. Foto Aj. Blanes

Platja central de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
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90a temporada de sardanes

Acte d’homenatge a Gràcia Soler. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

La Cobla Jovenívola de Sabadell inaugurà el dissabte 11
de juny la 90a temporada de
sardanes a Lloret les nits d’estiu.
“Seran un total de 15 audicions
les que s’han programat fins el
17 de setembre i que permeten
afirmar que Lloret és de les poques poblacions catalanes amb
una tradició tan llarga de programació sardanista”, segons va
destacar el regidor de Cultura,
Albert Robert.

Com és tradicional a Lloret
cada audició té dues primeres sardanes de concert i les altres cinc
sardanes programades són per ballar. Les audicions de sardanes les
nits d’estiu són una de les propostes
clàssiques de l‘agenda estiuenca a
Lloret, que congrega a veïns i gent
vinguda de fora. Totes les audicions s’han programat a la plaça de
la Vila excepte la del 18 de juny i la
del 13 d’agost que s’han previst a la
plaça de l’Església. I enguany, com
a novetat, s’han tornat a programar

a les 22 h ja que en els últims anys
començaven a les 22.30 h.
Coincidint amb l’inici de la
temporada, es va retre homenatge
a Gràcia Soler, de 95 anys d’edat,
una de les balladores històriques
de la vila.
El maig de 2017, l’aplec de
Lloret arribarà a la 50a edició, un
altre aniversari significatiu que relaciona Lloret de Mar amb el món
de la sardana. yy

L’Esbart Joaquim Ruyra de
Blanes presenta Bixest
BLANES

El nou espectacle de l’Esbart
Joaquim Ruyra inclou la presentació de diversos balls i d’altres rescatats dels més de 50 anys d’història
de l’entitat, entre ells el primer que
va interpretar el grup, “Dansa de
Castellterçol” (15 d’agost de 1962).
El títol de l’espectacle, Bixest
(any de traspàs), vol parlar de
moment de canvi, pont entre una
i altra època que està fent el grup
blanenc.

Durant aquest estiu l’agenda
de l’Esbart Joaquim Ruyra està
farcida d’actuacions, algunes de
les quals el tornaran a portar de
nou a Blanes. Així, al juliol ha
organitzat una nova edició del
Festival Folklòric Internacional
amb grups d’arreu del món, i més
endavant té programades actuacions a diverses localitats catalanes.
Durant la Festa Major de Santa Anna, serà fidel a la tradició
recuperada fa uns anys d’oferir el

Un dels balls de l’espectacle Bixest. Foto Antònia Borràs

dia de la patrona –el 26 de juliol- la dansa del Ball de Morratxes,
que es tanca convidant al públic
a afegir-s’hi a el Toquen a córrer.
D’altra banda, aquell mateix dia
tancaran la jornada festiva, després que s’hagi fet l’espectacle
pirotècnic del Concurs Internacional de Focs d’Artifici. Ho faran
acompanyats de música en directe, interpretada per la Cobla dels
Sons Essencials, amb qui ja va fer
la gira del DAD.EXE, Dret a Decidir Executable. yy
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Reconeixement als equips PADES
Aquest premi reconeix trajectòries que han influït en la millora dels nivells científics, tècnics i
assistencials al Maresme.

fermeria com Teresa Font, Magda Jordà i Sílvia Basart (ara substituïda per Pilar Rocafort) i Rosa
Tarré i posteriorment Rosor Llorens, com a treballadores socials.
Van iniciar un camí que, segons
els promotors, “no va ser fàcil,
però sí molt gratificant i que van
anar avançant per l’entusiasme
i el treball en equip que sempre
els va caracteritzar”.

A l’any 1993 va néixer la primera unitat de PADES a la zona
de l’Alt Maresme, amb el Dr.
Narcís Cortada com a metge referent i amb un equip coordinat en els seus inicis per Dolors
Roura, amb professionals d’In-

Posteriorment, l’any 2005,
neix l’equip PADES de la Selva
Marítima sota la iniciativa del
Dr. Josep Trias. Amb el Dr. Jordi Valls com a metge, Mar Vicente, Txelo Gámez i Jessica Galán
com a infermeres, i Glòria Por-

la SELVA - MARESME

El Dr. Narcís Cortada i els
equips PADES de la Corporació
de Salut Maresme i la Selva han
rebut el premi Jaume Esperalba i
Terrades 2016.

Acte de lliurament del premi. Foto CSMS

car, treballadora social. A l’ any
2009, es van incorporar els nous
i actuals professionals, que són la
Dra. Carme Sanz, Jordi Romero
com a infermer i Alícia Campos
i la Laura Molina com a treballadores socials.
El Dr. Cortada, per la seva
part, va deixar de fer activitat
domiciliària per passar a ser responsable de la Unitat de Pal·liatius de l’Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella, dirigint la seva
tasca als pacients hospitalitzats.
Es va incorporar aleshores la
Dra. Cristina Prat, actual metgessa de l’equip PADES de l’Alt
Maresme. yy

“El CAP ja no ha de tancar més a les nits”
“A més, com a ciutat turística, Lloret té més d‘un milió
de visitants anuals”, continua
el manifest, que també recorda
que a l‘hivern el municipi rep,
sobretot, l‘anomenat “turisme
de la tercera edat”, que hi arriba amb programes de l‘Imserso. “Un turisme que té una necessitat de serveis sanitaris més
freqüent que la mitjana”, precisa el text.

lloret de mar

Entitats i Ajuntament de Lloret de Mar han organitzat una festa reivindicativa per demanar que
els dos Centres d‘Atenció Primària (CAP) del municipi obrin a les
nits durant tot l‘any. Els lloretencs
han tret els gegants al carrer, han
fet actuacions, han repartit coca
i s‘han concentrat davant el CAP
del centre, coincidint amb què el
21 de juny, han tornat a obrir les
urgències nocturnes, però només
durant la temporada d‘estiu. La
resta de l‘any, els malalts s‘han de
desplaçar a l‘Hospital Comarcal
de Blanes.

El manifest recorda que el
tancament de les urgències nocturnes fora dels mesos d‘estiu
ja fa “més de quatre anys” que
dura, i que això provoca “problemes i col·lapses a l‘Hospital
Comarcal de la Selva”, on també s‘hi han suprimit serveis sanitaris a conseqüència de les retallades. L‘escrit subratlla, a més,
que el tancament dels CAP durant les nits també suposa deixar
Lloret sense farmàcia de guàrdia, “amb el greuge que aquest
fet comporta”.

«A les nits d’hivern, Lloret
no té ni servei mèdic ni
farmàcia de guàrdia»
Joan Romà Ortiz, portaveu
dels veïns, ha parlat de la festa i de la reivindicació, “Estem
de festa perquè el CAP torna a
obrir a les nits, però de reivindicació, perquè no volem que torni a tancar”.
Segons Ortiz, estan disposats a arribar on calgui perquè el

Ambient festiu i reivindicatiu a les portes del CAP. Foto M.A. Comas

CAP no tanqui. “Ja s’han recollit prop de 8.000 signatures. En
aquesta reivindicació anem de la
mà els polítics, les entitats i els
veïns”.

Durant l‘acte, Ortiz va llegir un manifest on es demana al
Departament de Salut que faci
marxa enrere i recuperi les urgències nocturnes. L‘escrit re-

corda que a Lloret de Mar hi ha
empadronades 38.000 persones,
a les quals se n‘hi han de sumar
16.500 que són població estacional consolidada.

Per tot plegat, l‘escrit reclama al Departament de Salut que
els CAP del municipi obrin les
24 hores durant els 365 dies de
l‘any. yy
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44è Trofeu Quillat de fotografia
BLANES

Un total de 1.500 fotografies han optat al Trofeu Quillat 2016.
L’Associació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes,
els organitzadors del concurs, convoquen un total de
10 categories.
Sergio Tello, amb 7 Trofeus Quillat aquests darrers
anys, va fer una master class
coincidint amb la inauguració de l’exposició a Casa
Saladrigas. El Premi Quillat
d‘Honor està dotat 500 € i la
medalla daurada de la CEF,
la Confederació Espanyola
de Fotografia, que s‘atorga al
fotògraf amb més obres premiades o finalistes en el certamen.
El jurat d’aquesta edició
ha estat format per Montserrat Moraleda, Joan Buxó, Jordi Gallego, Carlos Alasraki,
Quim Sitjà i Joan C. Lizancos.
Alfonso Revaliente ha
guanyat el Premi Quillat Social que s‘atorga a l‘autor que
compta amb més fotografies

finalistes en una ronda exclusiva, on el jurat només
valora els treballs presentats
pels socis de l‘entitat. Aquest
guardó està dotat amb 100€.
L‘Agrupació Fotogràfica i
Cinematogràfica de Blanes
també ha destacat els resultats obtinguts per altres socis
com Potenciano Ahijado que
ha guanyat el premi individual a la secció de fotografia
experimental, o d‘en Xavier
Xaubet i David Albuixech,
fotografies dels quals han
estat seleccionades com a finalistes.

Premi Quillat al millor
fotògraf del concurs
G. Sergio Tello Soler

Juan Laguna, nou president de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes, destaca la qualitat de
les obres presentades. “Hi ha
hagut un nivell molt elevat.
De cada categoria, diverses
imatges optaven al premi”.

Arquitectura
Txema Lacunza Nasterra

Arquitectura
Alfonso Revaliente Álvarez

Esportiva
Àngel Benito Zapata

Esportiva
Albert Fontàs Ribas

Bodegó
G. Sergio Tello Soler

Bodegó
Alfonso Revaliente Álvarez

Segons Laguna, un dels
objectius de l’entitat és incrementar el nombre de cursets
i tallers al llarg de l’any.

Estil Street
Jose Beut Duato

Estil Street
David Albuixech Samà

Mar
G. Sergio Tello Soler

Mar
Alfonso Revaliente Álvarez

Col·lecció
Raúl Villalba

Col·lecció
Miquel Angel Artús Illana

L’exposició a Casa Saladrigas es pot visitar fins al
dia 28. La mostra té prop de
80 fotografies.

Premis per Seccions Natura
Juan Mariscal López
Retrat
Juan Antonio Palacios
García
Paisatge
G. Sergio Tello Soler
Art experimental
1r. Premi, Potenciano
Ahijado Arenas

Premi Quillat Social al
millor fotògraf del concurs
i soci d’AFIC
Alfonso Revaliente Álvarez
Premis social per seccions
Natura
Xavier Xaubet Serra
Retrat
Alfonso Revaliente Álvarez
Paisatge
Xavier Xaubet Serra
Art Experimental
Potenciano Ahijado Arenas

Bodegó. Foto G. Sergio Tello Soler

El pasajero. Foto Alfonso Revaliente Álvarez
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26-J sense massa canvis
EN COMÚ

ERC

CDC

PSC

PP

C‘S

4.663
4.959

2.456
2.361

1.900
2.232

3.356
3.516

2.223
2.021

1.925
2.695

LLORET

2.539
2.744

1.515
1.522

1.481
1.619

2.248
2.419

1.714
1.512

1.554
2.169

MALGRAT

2.106
2.337

1.494
1.409

1.441
1.366

1.597
1.755

977
896

815
1.041

PINEDA

2.686
2.853

1.821
1.804

1.193
1.414

2.432
2.681

1.932
1.717

1.314
1.802

CALELLA

1.545
1.649

1.824
1.763

1.596
1.791

978
1.110

950
864

685
876

TORDERA

1.899
2.034

1.221
1.193

1.131
1.338

1.103
1.197

779
750

741
948

PALAFOLLS

1.356
1.412

721
687

440
508

675
761

484
390

504
708

371
395

304
284

220
262

136
162

209
204

211
276

BLANES

STA. SUSANNA

26 J (2016)
la selva - maresme

Les eleccions del 26-J han tornat a deixar un mapa polític complicat a l’hora de pactar un govern
majoritari i estable. En aquesta
ocasió, però, Mariano Rajoy acceptarà l’oferiment de Felip VI d’intentar formar govern. Al conjunt de
l’estat, el PP ha guanyat vots i es-

20 D (2015)

«A Girona: ERC i CDC, 2
diputats i En Comú Podem i
PSC, 1»
cons, una bona part en detriment
de C’s. El PSOE ha aguantat bé la
segona posició mentre Podemos
no ha complert les expectatives i

ha quedat lluny del “sorpasso” al
partit socialista malgrat la incorporació a la candidatura d’IU.
A Catalunya, pocs canvis.
L’única diferència a nivell d’escons
la trobem en un diputat del PSC
que passa al PP. En Comú Podem
torna a guanyar i ERC es consolida com a segona opció i supera
CDC a la demarcació de Girona.
A Girona, el mateix repartiment
de finals del 2015, els dos diputats
per ERC i CDC i un representat
per En Comú Podem i PSC. Una
vegada més, el PP s’ha quedat sense representació a les comarques
de Girona. C’s, encapçalats per la
regidora blanenca Margarita Santo, en aquests comicis ha perdut
força.
En Comú Podem s’imposa a
Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de
Mar, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls i Santa Susanna.

com a segona força al conjunt de
l’estat i es preveia una forta caiguda de CDC. Finalment, Podemos
va acabar la nit electoral en tercera
posició i CDC, tot i perdre vots, va
mantenir els 8 diputats del 20-D.
Al Senat, majoria absoluta del
PP. ERC n’aconsegueix 10, i CDC,
superada pels republicans en de-

marcacions on
guanyava, 2.

habitualment

Pel que fa a la participació, a
Catalunya baixa 3 punts. A les sis
de la tarda, el descens era molt
més accentuat. El cap de setmana
de tres dies i la pèrdua de confiança després del 20-D, dues de les
causes de la davallada. yy

Nou col·legi electoral a Blanes. Foto Yoyo

ERC guanya a Calella. Ara fa
sis mesos, havia guanyat Democràcia i Llibertat (CDC).
La jornada va transcórrer amb
normalitat fins a les vuit del vespre,
és a dir, l’hora dels sondejos. En
aquesta ocasió, els resultats no van
ser gens aproximats. En la majoria
dels casos col·locaven Podemos

Col·legi electoral de Tordera. Foto Yoyo

Aniversari solidari del Rotary
Club en clau esportiva
LLORET DE MAR

Rotary Club Lloret de Mar ha
celebrat el seu 30è aniversari amb
sopar solidari de temàtica esportiva
que va agrupar a més de 200 persones a l’Hotel Guitart Monterrey.
La causa solidària de la vetllada va ser recaptar diners per
al servei d’oncologia de l’Hospital
Comarcal de La Selva. Durant la
nit es va celebrar un sorteig amb
diversos obsequis del món de l’es-

port, com una samarreta firmada
per Leo Messi, un casc de pilot de
moto firmat per l’Aleix Espargaró
o una pilota d’handbol del FCB.
També va comptar amb l’assistència i participació d’esportistes com Rubèn Yàñez, porter del
Real Madrid, Enric Masip, exjugador d’handbol del FCB, Gaby
Cairo, exjugador d’hoquei, Joan
Torné, exjugador d’hoquei, Miquel Molina, corredor del campionat alemany de turismes (DTM) o

Esportistes, membres del Rotary i autoritats. Foto Rotary Club Lloret

José Luís Blanco, atleta de Lloret.
Manel Bernat, 31è president
del Rotary,va destacar la labor feta
durant les tres dècades per l’entitat
i els membres rotarys fundadors.
Els membres fundadors que van
ser presents a la vetllada -Nicolau
Cabañas, Jordi Noguera, Eduard
Law i Felip Rigat –van ser els encarregats de fer la tallada del pastís d’aniversari, fet per Christian
Escribà. yy
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Col·lectiva dels pintors de Lloret de Mar
lloret de mar

Més d’un centenar d’artistes
lloretencs participen a l’exposició
col·lectiva de pintors que cada
any, per aquestes dates s’inaugura
a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca de Lloret. La mostra es podrà visitar fins al dia 29 de juliol.
Els artistes que participen en
aquesta exposició formen part
de l’anomenat col·lectiu de pintors de Lloret, que cada any organitzen una exposició conjunta
on mostren els seus treballs en
públic.

Homenatge i record per a Joan Sala Gascons. Foto M.A. Comas

La mostra compta amb prop
de 200 obres d’artistes vinculats
amb Lloret d’una manera o altra.
Aquesta és precisament la finalitat d’aquesta exposició, obrir-la a

la participació de totes aquelles
persones de Lloret que practiquen algun tipus d‘activitat dins
les disciplines de les arts visuals i
plàstiques.
Es tracta d‘un esdeveniment
artístic que acull tot tipus de propostes realitzades per artistes de
tota índole vinculats a l‘art ja sigui per hobby, amb una intenció
formativa, o com a forma de vida,
etc. Per tant, entre els artistes hi
ha professionals, aficionats que
han après a pintar en acadèmies
particulars o en centres cívics de
Lloret, estudiants de Belles Arts i
autodidactes.
Entre les obres que s’hi exposen, enguany s’hi pot trobar majoritàriament pintura però també

algunes escultures i algun treball
artesanal. Però a més, s’ha volgut
dedicar una part de l’exposició a
l’artista lloretenc Joan Sala Gascons, que va morir recentment.
Cal recordar que Joan Sala Gascons va ser membre fundador
del Cercle Artístic Lloretenc i del
Grup Lloretenc de Belles Arts,
entitats que van acabar derivant
en el que avui coneixem com a
Col·lectiu de Pintors de Lloret,
del qual en Joan Sala n’era membre actiu.
L’exposició és un projecte creat
conjuntament entre l’Ajuntament
i el col·lectiu de pintors de Lloret
amb l‘objectiu que sigui un esdeveniment perdurable en el temps,
per tal de poder col·laborar i crear
mostres conjuntes. yy

Festa de final de curs al Casal de Joves Morralla
BLAnes

Circ, teatre, música, dansa i cinema a la plaça dels Dies
Feiners, a la festa de cloenda
dels tallers del Casal Jove Morralla de Blanes.
El públic va poder gaudir a
l’aire lliure d’un complet tastet
dels tallers d’arts escèniques i altres modalitats que es fan al llarg
de l’any i que cada cop atrauen
una major quantitat de joves
Durant aquest curs les principals activitats extraordinàries
han estat les Jam Sessions, que
durant l’hivern són un punt de
trobada per a la gent jove i músics de la zona. L’activitat, que
s’ha fet en diverses ocasions, ha
tingut una notable participació

gràcies al clima que s’hi ha creat, així com també a l’excel·lent
combinació entre gastronomia i
música.

d’skate, que estava molt malmesa. Això últim ha fet guanyar
un espai molt poc utilitzat els
darrers anys.

La multitudinària celebració
de la festa del cinquè aniversari
del Morralla durant el mes de
març va atraure un gran nombre
de joves i adolescents al reunir
en un sol bolo el bo i millor de
l’escena Trap Nacional. Un aspecte important del curs actual
ha estat l’inici de les millores
estructurals que s’estan fent a
l’espai.

Quan arriba el juliol els tallers s’acaben o bé redueixen
molt la seva activitat. Per això,
Morralla proposa passar un estiu molt actiu amb cursos intensius, de pocs dies de duració, i a
preus assequibles per a les joves
butxaques. S’impartirà dansa
amb Marta Moran, teatre amb
Paula Fosatti, Aula de Manga
amb Joana Lleonart (ACAB),
còctels amb Giulia Fussini (CapiCua) i un monogràfic de tècniques de circ amb Miquel Roura i Sara Fanlo Bayo (Batibull i
Cronopis). yy

Durant aquest curs ja s’ha
modificat la zona de la barra de
bar, s’ha pintat la segona planta,
el tancament del magatzem i el
desmantellament de la rampa

Els més petits també van participar a la festa. Foto Yoyo
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Auditoria ciutadana

EStiu 2016

Tret de sortida

Joaquim Torrecillas va dirigir el plenari en absència de l’alcalde. Foto Yoyo
blanes

Platja de S’Abanell el 25 de juny. Foto Yoyo

El cap de setmana de tres dies
de Sant Joan va servir per omplir per primera vegada aquesta
temporada les platges de gom a
gom. El temps va acompanyar i

els desplaçaments a la costa van
ser multitudinàris. El dia de la
revetlla (23-J), els carrers i places
ja estaven plens de visitants. yy

Turisme familiar

L’estudi serà obert a tots els
ciutadans que vulguin treballar
aquest tema econòmic. Hi haurà
la Comissió Especial de Comptes i una comissió de seguiment,
segons explicava la ponent de la
moció, Dolors Rubio d’EUIAICV. “Cal conèixer amb detall les
finances municipals. És un signe
de transparència i participació”.
Cada tres mesos es faran informes de com evoluciona l’estudi.

a la vila. Entre les propostes per
aquest 2016 hi ha el tradicional
miniclub, una sèrie de tallers o
les visites guiades Portal de la
Costa Brava. yy

destacar que és un acte de transparència mentre que el regidor d’Hisenda, Nicolás Laguna,
apuntava que l’índex d’endeutament és del 75%, “i no del 80 com
algun partit ha afirmat”.
Sanció de 2.000 euros
El plenari de juny va aprovar
sancionar amb 2.000 euros el propietari d’un gos dels considerats com
a perillosos, per portar-lo en un
part públic sense lligar i no disposar
ni de llicència ni assegurança. Les
sancions molt greus es poden sancionar a partir de 1.501 euros.

«L’auditoria serà oberta
a tots els ciutadans que
vulguin treballar
aquest tema econòmic»

Algunes formacions de l’oposició (Batega i EUIA-ICV), tot i estar
d’acord en què cal sancionar, van
demanar a l’Ajuntament que habiliti espais per a gossos i pipicans.

La moció la van presentar els
quatre grups de l’oposició (Iniciativa-Esquerra Unida, CUP,
Batega i Ciutadans) i va rebre el
suport de la resta de regidors.

Segons es va apuntar en el decurs del debat, a Blanes hi ha 500
gossos censats, quan en realitat
n’hi podria haver uns 5.000.

Lluís Yubero de Batega per
Blanes, va destacar la importància de saber d’on surt el deute i
va apuntar que podria ser de 35
MEUR.

Curses de cavalls. Foto Yoyo

L’àrea de turisme de l’ajuntament de Blanes ha programat
per aquests mesos diverses activitats familiars per fer més
agradable i entretinguda l’estada

L’Ajuntament de Blanes aprova per unanimitat fer una auditoria del deute municipal.

Sergio Atayala de C’s, va recordar que el seu grup ja va presentar una moció ara fa un any
amb aquest objectiu. “Una moció
que es va retirar per parlar-ho entre les diferents formacions”.
Àngel Canosa, d’ERC, va

Alcalde accidental
Joaquim Torrecillas, portaveu
de CDC i primer tinent d’alcalde, va dirigir la sessió plenària
en absència per temes de salut de
l’alcalde Miquel Lupiañez. Tant
ell com la resta de portaveus van
manifestar el desig, que l’alcalde

«La propera sessió plenària
serà el 21 de juliol, per no
coincidir amb la
Festa Major»

s’incorporés el més aviat possible
a la tasca municipal.
La propera sessió plenària serà
el 21 de juliol, una setmana abans
del que seria habitual, per no coincidir amb la Festa Major.
Altres mocions
La moció presentada per ICVEUiA i Batega per Blanes en defensa de la Llei de mesures urgents per
afrontar l’emergència habitacional i
la pobresa energètica l’han recolzat
els 17 vots del PSC, CDC, ERC i
la CUP. Tant C’s com el PP s’han
abstingut. Respecte a la moció
d’ICV-EUiA per sumar-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de
dones, nenes i nens destinats a la
prostitució, l’han recolzat 15 vots:
PSC, 3 dels regidors d’ICV-EUiA,
CDC, ERC i Batega i PP. Víctor
Catalan, regidor d’ICV-EUiA, s’ha
abstingut, i C’s i la CUP han votat
en contra.

«ERC va entrar per urgencia
una moció per un nou país
lliure de corrupció d’estat»
Abans de passar a l’apartat de
Precs i Preguntes, es va debatre una
moció entrada pel procediment
d’urgència per ERC, que d’entrada
ja comptava amb l’adhesió explícita de CDC per un nou país lliure
de corrupció d’estat. La proposta
d’acord va rebre 17 vots favorables
(PSC, ICV-EUiA, CDC, ERC, Batega per Blanes i la CUP), i els vots
en contra de C’s i PP. yy
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“Cada cop hi ha més plàstics al Mediterrani”
ANNA GIBERNAU

A finals del segle XIX l’arxiduc
Lluís Salvador d’Àustria va realitzar una sèrie d’estudis sobre l’estat
del mar Mediterrani. Gairebé un
segle més tard de la seva mort es
va iniciar un projecte per tal de
comparar els seus estudis amb la
realitat actual. Aquest projecte es
coneix amb el nom de Nixe III, en
referència al nom del vaixell amb
el qual l’arxiduc viatjava.

«L’acumulació de plàstics
pot portar conseqüències
per al funcionament dels
ecosistemes»
Un dels estudis que es troba emmarcat en el projecte és el
de Luís Fernando Ruiz-Orejón
(CEAB-CSIC) amb la seva tesi
doctoral sobre la presència de
plàstics al Mediterrani. El seu estudi es basa en l’anàlisi dels plàstics presents al mar i els canvis
socioecològics situats en dues escales diferents: una regional que
es refereix al Mediterrani en general i una local que fa referència
a la zona de les Illes Balears, on
l’arxiduc va realitzar la majoria
d’estudis. Malgrat que l’arxiduc

Mostra dels plàstics trobats. Fotos CEAB-CSIC

Nixe III, el vaixell que realitza l’estudi

no va observar plàstics al mar, els
seus escrits serveixen de base per
tal de dur a terme la investigació
actual.
Ruiz-Orejón ha presentat els
resultats preliminars del seu estudi en una conferència al CEAB
estructurada en tres pilars: l’explicació del projecte Nixe III, una
definició del concepte de plàstic i
una exposició de les primeres dades obtingudes.
En comparativa amb anys
anteriors, es pot observar com
el paisatge del litoral mediterrani ha patit grans canvis i com
afirma Ruiz-Orejón, “l’increment de plàstics a la superfície

està anant en augment i sobretot
al Mediterrani que és un mar
semitancat i, per tant, la renovació de l’aigua és menor que en
altres mars.” Així doncs, el mar
Mediterrani presenta una sèrie
de característiques pròpies i
l’acumulació de micra-plàstics
pot portar conseqüències per al
funcionament dels ecosistemes
presents al fons marí. Algunes
d’aquestes poden ser l’acumulació de partícules naturals en
els trossos de plàstics al mar i
la posterior ingerència d’aquests
per part de les espècies animals.
Un dels altres aspectes als
quals es pot fer referència amb
relació a l’estat del mar és el pa-

«L’increment de plàstics
a la superfície va en
augment, especialment
al Mediterrani, un mar
semitancat»

cerca de solucions, l’autor de la
tesi veu necessària una major
conscienciació de la població
respecte el tema i la reducció de
l’excés de plàstic que es troba en
molts productes.

per que juguen les institucions
polítiques. Aquestes poden ser
un instrument per tal de començar a controlar el problema però
segons Ruiz-Orejón “encara és
relativament nou als ulls de tots
i estan començant a fer iniciatives però encara falta, sobretot en
legislació, acoblar bé les intencions locals, regionals o estatals”.
A més, tot i que l’estudi es basa
en la cerca de dades i no en la

Les primeres reflexions que
s’han pogut extreure de l’estudi
són la forta acumulació de plàstics que hi ha al mar Mediterrani, la major acumulació d’aquests
que es dóna a prop del litoral i la
percepció d’una variabilitat de
l’acumulació tant espacial com
temporal. En relació amb l’última
referència es continuen estudiant
quins són els factors que poden
influir en aquest fenomen, com
per exemple el vent. yy
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Quina inversió vols per al teu barri?
blanes

Blanes completa la primera
ronda de reunions amb les associacions de veïns per als Pressupostos
Participatius. Hi ha hagut un total
de vuit reunions encapçalades pel
regidor de Participació Ciutadana,
Albert Sanz, i la tècnica de l’àrea,
Carolina López.
Un cop enllestida aquesta primera fase, el següent tram és la
presentació de propostes, que s’ha
establert que es pugui fer des del
27 de juny al 30 de juliol. Durant
aquest mes i escaig, tothom qui
tingui una proposta, la pot presentar i dipositar en les urnes i bústies de cada zona, uns indrets que
s’han establert de comú acord amb
els representants de les associacions de veïns (veure quadre adjunt).

«Fins al 30 de juliol els veïns
poden presentar propostes»
Al llarg de les diferents sessions realitzades fins ara, s’ha informat que aquest 2016 l’Ajuntament
de Blanes ha destinat 315.000 € del
pressupost municipal per invertir

en les propostes que es triaran,
prèviament presentades pels ciutadans i ciutadanes. Ara bé, per distribuir-ho de manera equitativa,
s’han aplicat criteris de compensació després que en la Comissió
de Control es va acordar l’estructuració del municipi en sis grans
zones que engloben, al seu temps,
els diferents barris.

sorgit en diferents barris és que
s’instal·lin gronxadors per a persones amb discapacitats físiques,
així com més jocs per a la canalla en general en els parcs i zones
verdes. En aquesta mateixa línia,
una altra demanda molt repetida
és que s’instal·lin cistelles de bàsquet i xarxes per donar més segu-

ZONES

«Hi ha 315.000 euros a
repartir en les sis zones en
què s’ha dividit el poble»
En les reunions amb les associacions de veïns que s’han estat fent
fins ara ja han anat sorgint espontàniament propostes per millorar
els diferents barris. Algunes molt
localitzades respecte el veïnat,
però d’altres que han resultat ser
compartides sense saber-ho. Una
de les que ha tingut més èxit és
poder comptar amb espais tancats
i controlats per anar a dur-hi els
gossos perquè hi facin les seves necessitats i puguin estar en llibertat,
però controlats.
Una altra proposta que ha

Una de les trobades amb les AAVV. Foto Aj. Blanes

retat als espais oberts de joc que
hi ha arreu dels barris.
Des de l’Àrea de Participació
Ciutadana tant el responsable
polític com la tècnica han coincidint en fer una valoració molt
positiva de la primera fase que
s’ha enllestit ara. Perquè s’ha po-

BARRIS

PRESENTACIÓ PROPOSTES

TOTAL €

1

Racó d’en Portes, la Plantera
i Els Pins

- Biblioteca Comarcal
- Oficina d’Acció Social Els Pins
- Papereria La Plantera

54.250 €

2

S’Auguer,
Sa Massaneda,
Dintre Vila, Raval,
Sa Carbonera i El Port

- Bústies Locals AVV Raval i
Sa Carbonera
- Oficina AMIC Ajuntament
- Carnisseria Can Josep (S’Auguer)
- Supermercat Ca l’Aliu del barri
de Sa Massaneda

51.250 €

3

Valldolig, Residencial Blanes Vistamar, Mas Borinot, Sant Francesc
i Santa Cristina

- Bústies dels Locals Socials
de les AVV

52.000 €

4

Ca la Guidó, Mas Florit, Mas Cremat
i Puig de la Dona

- Bústies Locals Socials AVV
Ca la Guidó, Puig de la
Dona i Mas Cremat
- Panaderia Pili (Mas Florit)

52.000 €

5

Control-La Perla, Quatre Vents,
Can Borell i Mas Moixa

- Locals Socials AVV Quatre
Vents, Mas Moixa i ControlHorta de la Perla
- Llibreria RB3 (Can Borell)

53.500 €

6

Mas Enlaire, La Pedrera i Mont
Ferrant

- Mercat Blanes
- Bústies Locals Socials AVV
Mas Enlaire i La Pedrera

52.000 €

Total pressupostos

De la Costa Brava a Marsella
costa brava

Una operació conjunta entre
les policies espanyola i francesa
ha permès desmantellar un grup
internacional de narcotraficants
que disposava de cinc cultius de
marihuana en habitatges de Girona, Blanes, Lloret, Maçanet de
la Selva i Tordera. El grup està
acusat de cultivar la droga en
aquests domicilis i enviar uns
50 quilos de mitjana a Marsella
mitjançant ‚mules humanes‘ o bé
vehicles. Un cop allà, es distribuïa per l‘àrea metropolitana de la
ciutat de la Costa Blava.
En total, s‘han detingut 18
persones, de les quals deu en territori espanyol i vuit més a França, s‘han fet nou registres i s‘han
intervingut diverses armes, en-

tre elles una kalashnikov-, prop
de 2.000 plantes de marihuana i
148.000 euros en metàl·lic.
La investigació va començar
arran de la informació obtinguda en anteriors operacions policials i després de la detenció d‘un
narcotraficant de nacionalitat
francesa l‘estiu del 2015 a Lloret
de Mar. Els agents van certificar
l‘existència d‘un grup organitzat
format per integrants espanyols i
francesos, motiu pel qual es van
activar els cossos policials dels
dos països.
En l‘operació, els agents van
intervenir 1.900 plantes de cànnabis, 1,3 de cabdells, 36 quilos
de marihuana i haixix, a més

gut comprovar la implicació veïnal amb que, en general –llevat
d’alguna excepció-, s’han trobat
arreu de Blanes. Els representants
de les associacions de veïns s’han
mostrat molt interessats en recollir propostes que, en definitiva,
serviran per millorar els espais
comuns. yy

d‘una kalashnikov, dues pistoles,
una pistola taser, 1.800 cartutxos
de diferent calibre, armilles antibales, 148.000 euros en metàl·lic
i diversos utensilis per al cultiu
de les plantes. Segons fonts policials, el grup disposava de les armes perquè havia tingut alguna
pugna territorial per la venda de
la droga amb altres grups de narcotraficants.
Als detinguts, se‘ls atribueix
els presumptes delictes de tràfic
de drogues, pertinença a organització criminal, blanqueig de
capitals i defraudació del fluid
elèctric i van ser posats a disposició judicial. Només un va ingressar a presó mentre que la resta va
quedar en llibertat a l‘espera de
judici. yy

Diners confiscats. Foto ACN

315.000 €
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Homenatge a Lloret i festa popular a Blanes
blanes - lloret de mar

La revetlla de Sant Joan 2016
ha estat marcada per l’estabilitat
meteorològica i les temperatures
molt agradables, molt diferent al
temps que hi va haver fa just un
any enrera quan s’imposava el
temps insegur.
La celebració a Lloret de Mar
va començar com marca la tradició amb l’arribada de la Flama
del Canigó. Enguany, però, l’acte
tenia un caire especial. Es va retre homenatge a Carles Estapé,
que va morir el passat mes de
gener. Estapé va ser qui durant
molts anys va impulsar a Lloret
aquesta tradició, quan era president d’Òmnium Cultural a la
Selva Marítima. De fet, va ser qui
va descobrir l’arribada de la Flama als moters, els quals la porten
ben motoritzada fins a Lloret.
Homenatge a Carles Estapé. Foto M.A. Comas

El dijous dia 23 a les sis de la
tarda, l’Associació de Moters de
Lloret de Mar va sortir des de la
plaça de la Vila per anar a buscar
la Flama a Vidreres i portar-la
a Lloret. A les 20.30 hi va haver
la rebuda de la Flama a la plaça
de la Vila i després d’entregar-la
a les autoritats, es va encendre el
pebeter i finalment es va produir
la lectura del manifest acompanyada de coca i cava per a tots els
assistents.
La Flama del Canigó és un esdeveniment de caire popular que
es realitza des del 1955. Any rere
any, la mitjanit del 22 de juny, la
Flama surt del cim del Canigó i
comença el seu recorregut per
arribar a centenars de municipis
catalans i encendre les fogueres
de Sant Joan.
Blanes

Música fins a la matinada a Blanes. Foto Yoyo

La nit més curta de l’any, s’ha
viscut a Blanes amb la intensitat

que caracteritza la Revetlla de
Sant Joan. Des de fa uns anys, diverses entitats juvenils, culturals
i socials de la vila sumen esforços
per configurar una animada festa
popular amb un complet programa d’activitats que s’enceten a la
tarda i finalitzen de matinada.
Encapçalen la celebració l’Agrupament Escolta i els Diables,
acompanyats de molts altres col·
lectius.
Els actes de la revetlla es van
concentrar principalment al tram
del passeig de Mar situat entre el
carrer Ample i el Banc dels Músics. També es van fer cercaviles
amb gegants i diables per atraure
fins el passeig al nombrós públic
que omplia especialment els carrers de la població per celebrar la
festa de la vigília de Sant Joan.
Un dels moments més destacats de la vetllada és quan es fa
l’entrega de La Flameta, una distinció que des fa uns quants anys
lliura Acció Cultural Es Viver.
L’objectiu d’aquest trofeu –simbolitzat per una escultura elaborada per l’artista blanenc Narcís
Balmanya- és fer un reconeixement a alguna entitat de Blanes
que s’hagi distingit pel seu treball envers la cultura popular,
o que hagi significat un benefici
per a tota la vila.
El guardó, que l’any passat
va estrenar nova imatge, s’ha
entregat aquest 2016 a l’Ateneu
Popular Sa Fera Ferotge, que ha
complert el seu segon aniversari
de vida des que es va posar en
marxa en un banc expropiat com
a seu.
Hi va haver foguera, sopar
popular, concert, activitats infantils i moltes altres propostes
pensades per a totes les edats. yy
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Qui és l’assassí de la mansió Garriga?
de murder party i és similar al popular joc del cluedo. Sota la conducció dels actors lloretencs Joan
Romà Ortiz i Albert Muntané, i la
col·laboració de la guia, Ana Peña,
el públic pot viure una gimcana
que es desenvolupa a les sales de
la col·lecció permanent del Museu
del Mar.

Actors i públic en plena investigació. Foto Patrimoni Cultural
Moisés García

Un matrimoni, una inauguració, un mort i uns assistents
que hauran de descobrir qui és
el culpable de l’assassinat. Aquest

és l’argument del Misteriós crim
a la mansió Garriga. Es tracta de
la nova visita teatralitzada que ha
preparat el Museu del Mar de Lloret pels mesos d’estiu. Es qualifica

La visita s’adreça a un públic
adult. S’han de posar a la pell d’autèntics detectius per esbrinar qui
és l’assassí. Tot això, en un context
ambientat en l’any 1887, el dia de
la inauguració de la nova casa dels
senyors Garriga. Durant la celebració, arriben diferents personatges convidats vestits d’etiqueta.
Un d’ells apareix mort. A partir
d’aquesta situació, els participants,
amb l’ajuda d’una escriptora i amiga de la família amfitriona, han de

buscar pistes amb les quals puguin
demostrar qui és l’autor de l’assassinat.
La directora de Patrimoni
Cultural, Anna Fuentes, assegura
que el desenllaç i la solució del
crim no deixarà ningú indiferent.
Afegeix que s’ha decidit fer aquest
tipus de visita per homenatjar les
novel·les de misteri, amb una activitat atractiva que fomenti la participació entre el públic i, a més,
serveixi per convidar a la gent a
redescobrir Lloret i el seu patrimoni. Sobre la proposta, la guia,
Ana Peña, explica que es pretén
posar a prova la capacitat de reflexió del públic per resoldre un
crim en què tots els assistents tenen motius per ser culpables i en
el qual es veuran implicats.

Per a participar en aquesta visita, cal reserva prèvia. Les places
són limitades i es pot demanar
lloc a les oficines del Museu del
Mar. Les sessions del Misteriós
crim a la mansió Garriga es duran
a terme tots els divendres dels mesos de juliol i agost, a partir de les
21.00 h.
D’altra banda, des de la secció
de Patrimoni Cultural, es valora
de manera molt positiva la visita Una història de pel·lícula, que
s’ha realitzat, durant les darreres
setmanes, en els Jardins de Santa Clotilde. Ha comptat amb un
gran nombre de participants.
L’activitat consistia en un recorregut pels jardins noucentistes
amb acompanyament musical.
En acabar, s’oferia al públic una
copa de cava. yy

Concerts al pati de la Rectoria
lloret de mar

L’Associació Amics de la Música de Lloret ha posat en marxa el
primer cicle de concerts de música a la fresca.
S’ha celebrat del 30 de juny al
3 de juliol al pati de la Rectoria de
l’església de Sant Romà. Un cicle
que forma part de la programació
musical 2016 que organitza l’entitat amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a la restauració de
l’orgue de la parròquia i la difusió
de la cultura musical.
En total s’han programat quatre concerts que, segons el portaveu de l’entitat, Joan Pau Romaní,

“pretenen ampliar l’oferta cultural
de Lloret a tots els ciutadans, als
estiuejants i turistes que visiten la
vila”.
Segons Romaní, el lloc triat
per a fer els concerts, el pati de
la Rectoria, “permet als assistents
gaudir dels artistes en un espai recollit i acollidor, que hi hagi una
connexió íntima i propera entre
els músics i el públic i es gaudeix
a l’aire lliure”.
Els quatre concerts van servir
per escoltar Sandra Fern Quartet
(Jazz), Why not (Jazz Quartet standards), Jean Francois Brusco (acordió electrònic amb imatges) i Ferran

Savall (duet de guitarres i veu).
Al llarg de l’estiu, els Amics de
la Música organitzen una dotzena de concerts, entre jazz, gospel,
música barroca i fins i tot òpera. Hi
haurà també una vetllada poètica
i una “master class” de piano, que
ve precedida per un concert al teatre el proper 17 de juliol. Serà un
concert de piano a càrrec del músic
francoargentí Carlos Luis Acotto.
Els Amics de la Música és una
associació sense ànim de lucre que
treballa per assolir dos objectius: la
restauració de l’orgue de la parròquia i la difusió de la cultura musical. Una de les iniciatives que man-

Concert de Why Not. Foto M.A. Comas

té vigents és la campanya d’apadrinament dels tubs de l’orgue. N’hi

ha 1.400 en total i de moment en
són 70 els apadrinats. yy

Concert de jazz al Santuari del Vilar
BLANES

L’Obreria del Vilar ha recuperat enguany la tradició d’organitzar
actuacions musicals a la fresca que
s’havien fet al porxo quan es va
commemorar el centenari del santuari blanenc. Ho fa amb una proposta molt atractiva com a primer
concert d’estiu, comptant amb una
nodrida assistència de públic que
no es va voler perdre l’ocasió de participar en una vetllada tan especial.
L’èxit d’aquesta primera experiència
recuperada ha fet que la intenció sigui seguir fent-ho els anys vinents.

Jazz al porxo del Vilar. Foto Yoyo

L’actuació va anar a càrrec d’Alba Careta & Lucas Martínez Quintet, joves talents de l’escena musical
blanenca. Es tracta d’una formació

que combina l’experiència d’Isa
Membrilla al piano, Toni Pujol al
contrabaix, i César Martínez a la
bateria, amb la joventut fresca de
Lucas Martínez al saxo i Alba Careta a la trompeta i cantant. L’estrena d’Alba Careta & Lucas Martínez
Quintet es remunta a l’estiu de fa
dos anys, allotjada en un dels escenaris de la Festa Major de Santa
Anna de Blanes. Des de llavors, s’ha
anat perfilant el seu repertori i formant com a grup.
El repertori que van interpretar estava basat en temes propis del
contrabaixista d’estil jazzístic, així
com també cançons de la terra com
Corrandes d’exili, de Lluís Llach, i
De mica en mica, de Joan Manuel

Serrat. També hi va haver moments
d’arrels més populars, com la nostàlgica peça del pianista argentí
Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar.
En definitiva, un repertori molt
adequat per l’entorn del santuari
que, fins ara, havia allotjat esdeveniments nocturns en molt comptades
ocasions.
La vetllada es va completar
oferint al públic una copa de cava
acompanyada de pa amb tomàquet
i pernil, servit a un preu popular
a benefici del Santuari del Vilar, a
banda del preu de l’entradaz de 10
€. Per poder arribar al Vilar, l’Ajuntament de Blanes va posar a disposició de la ciutadania un servei d’autocar gratuït. yy
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Blanes potencia el Concurs de Focs
Des de fa més de quatre dècades, el Concurs de Focs d’Artifici de
Blanes és un dels principals atractius de la vila. Enguany, s’ha apostat fort pel concurs i s’ha augmentat la durada (de 4 a 5 dies) i s’ha
potenciat el premi per a l’empresa
guanyadora.
L’espectacle que guanyi el 46è
Concurs Internacional de Focs
d’Artifici de Blanes també oferirà
un espectacle pirotècnic a les festes de Lloret i Girona
Lloret de Mar i Girona tenen
garantit un espectacle de qualitat
a càrrec de pirotècnies de prestigi
per al dia més destacat de les respectives festes, i les empreses tenen un valor afegit al premi que
reben a Blanes: 6.000 euros i un
trofeu. Tant Girona com Lloret disposen d’un topall de 15.000 € per
disparar els castells de focs, mentre
DIJOUS, 21 de juliol
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
20.30 h Concert amb els grups:
PHYMERIAL
INCOMBUSTIBLES
DOG SKULL
Escenari Esbart Joaquim
Ruyra - Pl. Espanya
Masterclass de Zumba
amb Rafa López - 18.30 h 18.30 h
IV Edició del Concurs de
Karaoke Vila de Blanes
21.30 h - Inscripcions a les 21 h
Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de
l’Associació Sóc Cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h
Divendres, 22 de juliol

INICI DE LA FESTA MAJOR!
22.30 h PIROTÈCNIA FIREVISION
INTERNACIONAL CO, LTD ( XINA)
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
PREGÓ DE FESTA MAJOR a
càrrec de Maria Dolors Oms i
Bassols 19.30 h

que a Blanes cada pirotècnia que
participa al concurs rep 19.000 €.
En el concurs d’enguany, hi
participen tres empreses de l’Estat
espanyol que ja han guanyat alguna vegada el concurs i dues pirotècniques estrangeres. El concurs
tindrà lloc del 22 al 26 de juliol.
Altres actes
La Festa Major de Santa Anna
començarà oficialment el divendres 22 de juliol amb el pregó. La
persona escollida aquest any ha
estat Maria Dolors Oms, alcaldessa
de la població durant 12 anys i actual presidenta de la Fundació ASPRONIS.
El jovent té cinc dies de concerts a la platja central en una nova
edició de l’Ensorra’t (21-25 de juliol). Per controlar que la música no
Concert a càrrec de LA
PRINCIPAL DE LA
BISBAL 20.30 h
Nit de Ball amb LA BANDA
DEL PAÍS PETIT (La
Principal de la Bisbal + Els
Cremats) 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
A les 23.15 h concerts de:
DALTON BANG
PAPEL SECANTE
Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de
l’Associació Sóac Cuba sóc
Popular.
A partir de les 21.00 h
Escenari Esbart Joaquim
Ruyra - Pl. Espanya
A les 23.15 h concerts dels grups:
TURRAI
LES ABSENTES
Escenari Casa de
Andalucía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h
Saltaton cubano (animació
+ masterclass), actuacions dels
grups de la Casa Andalucia
amb Coro Rociero Zahara
de la Sierra i grups de guitarres de
la Casa Andalusia de Blanes.

superi el nivell de decibels permesos, un any més s’ha contractat una empresa que es fa càrrec
del limitador d’àudio. Aquest 2016
cal destacar que es compta amb
la mateixa empresa especialitzada que ha tingut cura de la darrera
edició del Sónar Barcelona, el Festival de Música Avançada.
La Festa Major de Santa Anna
es tancarà amb l’Aplec de l’Amor
que coincideix amb el dijous 28 de
juliol. Enguany s’ha apostat per fer
una celebració que tingui un caire
molt popular i per això es comptarà amb un veterà grup de rumba catalana, els Mataró Rumba All
Stars. L’objectiu amb aquest gir
musical –l’any passat van tocar els
Blaumut i, en general, sempre s’havia optat per solistes i grups amb
estils de música més tranquil·la- és
donar-li un contingut més festiu a
la vetllada.
Dissabte, 23 de juliol
22.30 h PIROTÈCNIA ACCITANA
MARIA ANGUSTIAS (GRANADA)
Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare
18.30 h Animació Infantil amb
JORDI TONIETTI
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h LA VIDEOFESTA V.4
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h Concert amb els grups:
LA SKA BRASS
HABEAS CORPUS
Escenari Esbart Joaquim
Ruyra - Pl. Espanya
TROBADA CASTELLERA
A càrrec de la Colla Castellera de
l’alt Maresme “Els Maduixots”.
19.30 h
A les 23.15 h, concert dels grups:
GRUPS LOCALS
LA REVUELTA
Escenari Casa de
Andalucía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h actuacions
dels grups de la Casa Andalucia
amb grups:
Associació Alma Tossenca
Actuació de Abel Orea

Presentació del concurs de focs a Girona. Foto Aj. Blanes

Aquest 2016 el pressupost
per organitzar els actes de la Festa Major de Santa Anna és de
62.000 €, un import similar al què
es va comptar per a l’any 2015.
En aquesta quantitat no està inclòs el pressupost d’organització
del 46è Concurs Internacional de
Focs d’Artifici de la Costa Brava,
que enguany és de 126.000 €, i

que s’ha incrementat en 21.500 €
més respecte al 2015, principalment al haver incorporat un dia
més de focs, que s’oferiran del
22 al 26 de juliol. El dia addicional de foc l’assumeixen els firaires que, a canvi, es poden quedar uns dies més a la població.
L’Ensorra’t té un pressupost de
30.000 euros. yy

Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de

l’Associació soc Cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h
Altres Espais
CORREAIGUA - 23.15 h
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Copatrons, passant pels carrers
Ample, Raval, Petit Raval, plaça
Sagrada Família, Salut, Ample fins
a plaça Solidaritat, Rbla. Joaquim
Ruyra, Valls, Ample, Nou i plaça
Església.
Dilluns, 25 de juliol
22.30 h PIROTÈCNIA PABLO, SL
(ASTURIAS)

Sortida del moll de Blanes,
passant pel passeig fins a plaça
Catalunya

I Cicle de Danses al Carrer:
Taller de jotes amb La Clavallinera.
19.30 h

Diumenge, 24 de juliol

Nit Swing i Lindyhop amb el
grup COUNTING OFF 23.15 h

22.30 h PIROTÈCNIA FIREWORKS
LIETO (ITALIA)
Escenari Infantil
Teatre de Blanes
Espectacle de Màgia:
MELANIE AMAZING. 19 h
Dirigit pel Mag Lari, un show
còmic i participatiu que no et
deixarà indiferent. Preu: 5 €.
Entrades anticipades a la web:
www.teatredelacostabravasud.cat
i a la taquilla del Teatre 2 h abans
de l’inici de l’espectacle.
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Nit de ball amb
l’ORQUESTRA LA PRIVADA
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h Concert amb els grups:
DJ SENDO
DJ BROWN JAH
JUNGLE BBOY
Escenari Esbart Joaquim
Ruyra - Pl. Espanya
Actuació de l’Escola de Dansa
de l’Esbart. 18.30 h

Escenari Casa de
Andalucía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20.00 h: Masterclass
de zumba, saltaron
Cubano, grups de ball de
Chiqui, ball a càrrec del
Peseta i actuació del grups de
la casa d’Andalusia
Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de
l’Associació Sóc Cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h
Altres Espais
MARXA NÒRDICA
De 8.30 h a 11.30 h - Matinal de
màxim 15 persones (a partir de 15
persones s’hauran de portar els
bastons) Preu: 15€/activitat
XIV Trofeu Festa Major
de Billar al Club Billar Blanes.
Pl.d’Espanya, 5. 10 h
GRAN CORREFOC a les 23.30 h
a càrrec de la Colla de Diables Sa
Forcanera de Blanes. Sortida Arc

Sebas Rider
Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de
l’Associació Sóc Cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h
Dimarts, 26 de juliol

-SANTA ANNA-

Hospital-Asil de Sant
Jaume. 11.00 h Missa
12.00 h Concert, sardanes i
ball de capgrossos

22.30 h PIROTÈCNIA HERMANOS
FERRÁNDEZ, SL (MÚRCIA)

Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare

Festivitat de Santa Anna,
patrona de Blanes

Animació Infantil i Festa
de l’escuma amb ELS
ATRAPASOMNIS A RITME
D’ESCUMA 18.30 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Nit de ball amb l’ORQUESTRA
TITÀNIUM 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant de la formiga
23.15 h Concert amb els grups:
AUXILI
DOCTOR PRATS
Escenari Esbart Joaquim
Ruyra - Pl. Espanya
I cicle de danses al
carrer: Taller de ball
de morratxes. 20 h
23.30 h Concert amb els grups:
PELLIKANA
LAPAO SOUND SYSTEM PD’S
Escenari Casa de
Andalucía- Pl. de l’antic pavelló
A partir de les 20 h Quadres de
ball de Carmen cotano,
grups de la Casa d’Andalucía,
grup de guitarres de la Casa
d’Andalucía, grup Cositas
Nuestras i ball a càrrec de

A partir de 20.00 h Quadres de
ball de Carmen Cotano i
quadres de ball de la Casa
Andalucía
Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
Amenització cubana
diversa, música, a càrrec de
l’Associació Sóc Cuba sóc Popular.
A partir de les 21.00 h
Dijous, 28 de juliol

Sortida de la Comitiva
Oficial - Ajuntament de Blanes
11.45 h
12 h Ofici Solemne Parròquia
de Sta. Maria
13.30 h Ball de morratxes
i sardanes amb l’Esbart
Joaquim Ruyra i la Cobla Salt de la
Nina- Passeig de Dintre
18 h Sardanes amb la Cobla
Salt de la Nina–Plaça
d’Espanya

L’Aplec de l’Amor a Cala
Bona. Servei de Carrilet: Anada
de 17.30 a 21.30 h. Tornada de
23.00 a 24.15 h (cada 30 minuts).
Preu 3-4€
18 h Sardanes amb la
Banda-Cobla del Col·legi
Santa Maria
19 h Missa a l’ermita de
Sant Francesc. A continuació,
tradicional copa de cava
21 h Sopar Popular.
Emporta’t el teu propi sopar o
compra’l anticipadament per 5€
(a BBVA -oficina Dr. Xavier Brunet,
3-5) o el dia de l’aplec a la mateixa
cala per 6€.

Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
23.15 h Espectacle de
Dansa Tradicional amb
l’Esbart Joaquim Ruyra i la Cobla
Catalana dels Sons Essencials

22 h Concert amb MATARÓ
RUMBA ALL STARS

Escenari Infantil
Pg. Pau Casals /monument al frare
18 h Concurs de dibuix a
càrrec de la Colla Gegantera

Associació Cultural Joan
Comorera
Dins l’antic camp de futbol
FESTA ROIG

18.30 h Espectacle Infantil:
Paradeta particular
amb La Bleda (pallassos)

FIRA D’ATRACCIONS:

Escenari Casa de
Andalucía- Pl. de l’antic pavelló

DIVENDRES, 29 de juliol

- L’EPÍLEG DE LA FESTA -

Del 14 al 7 d’agost, al pg. de mar.
Del 14 al 31 de juliol a l’antic
camp de futbol
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FESTA MAJOR DE LLORET DE MAR
S A N T A C R I ST I N A 2 0 1 6
Processó marítima, ball de plaça, regata de llaguts...
Parlar de les festes de Lloret de
Mar, es reviure la tradició de la processó marítima a Santa Cristina, la
regata de llaguts i com no, el ball de
plaça protagonitzat cada any per
les Obreres de Santa Cristina. La llegenda ens diu que la tradició prové
de quan un jove àrab es va declarar a una noia cristiana. Aquesta, indignada per l’atreviment, va agafar
el gerret de vidre ple d’aigua d’olor
que portava el noi i el va llençar a
terra, on es va trencar.
La Festa del Perdons a Santa
Cristina va servir per presentar les

DIVENDRES 15
XXXIV Torneig de Santa
Cristina de Futbol Sala
Al Pavelló del Molí. Fins al 22 de
juliol Acte organitzat pel Club
Unió Futbol Sala Lloret
Festes del barri de Mas
Baell – Can Carbó
Fins al 17 de juliol
Concert de jazz a càrrec
del grup Why Not
A les 10 de la nit al passeig de
Jacint Verdaguer. Acte organitzat
pel Club Marina Casinet
XIII Clon Festival,
Concert a càrrec de
The Buzz Lovers, banda
tribut a Nirvana
A ¼ d’11 de la nit al Passeig de
Manel Bernat
DISSABTE 16
Festa de la Mare de Déu
del Carme
Al c/ del Carme, c/ Rector Coch i
c/ Sènia del Rabic

Obreres d’aquest 2016, les grans
protagonistes del Ball de Plaça:
Paula Blanch, Marta Esqueu, Júlia
Martínez i Mireia Jolis (podeu llegir les seves opinions i valoracions
a la contra, pàgina 32).
Els orígens de la processó marítima es perden en els temps. En el
segle XVI, el rector Felip i Gibert, rectifica aquest costum i demana que
la processó es faci per terra, perquè
per mar, “es fan mil ofenses a Déu”.
Per tant, la tradició ja venia de lluny.
La prohibició va durar pocs anys
perquè els lloretencs van recupe-

VI Trobada Gegantera de
la Colla Gegantera de Lloret de
Mar a les 6 de la tarda. Al Passeig
Manel Bernat (Roca d’en Maig)
A les 7 de la tarda cercavila
de gegants pels següents
carrers de Lloret de Mar:
Avinguda Just Marlés, c/ Santa
Cristina, plaça del Carme, c/ Sant
Romà, plaça de l’Esglèsia, c/ de
la Vila, c/ Lleó i passeig Jacint
Verdaguer fins arribar a la plaça
de la Vila amb l’espectacle 5 anys
de Colla Gegantera, tot fent camí.
Colles geganteres participants:
Gualba, Tautavel (FranceCatalunya Nord), Cervelló, Prats de
Lluçanès, Montmeló, Canovelles,
Maçanet de la Selva, La Bisbal de
l’Empordà, Hostalets de Balenyà,
La Seu Urgell, Vidreres, La Beguda
Alta, Sant Joan de les Abadesses,
Palau- Solità i Plegamans,
Espinalbet, Puig- Reig, Malgrat de
Mar, Vinaròs (Baix Maestrat- País
Valencià) i Lloret de Mar.
Acte organitzat per la Colla
Gegantera de Lloret de Mar

rar ben aviat la tradició de fer-la per
mar. En ple mes de juliol, el recorregut era massa llarg per fer-lo a peu.
Els entrabancs, però, no van
acabar aquí. El 1778, el bisbe Lorenzana decretava que les processons no podien sortir dels nuclis
de la població. Els lloretencs, un
cop més, van actuar amb habilitat
i li van explicar al bisbe que mentre eren al mar no hi havia processó i que la relíquia quedava tancada en un arca, segons recorda
Salvador Palaudelmàs en el llibre
“Santa Cristina de Vallarnau”. yy

Una història de pel·lícula
A 2/4 de 9 de la nit. Als Jardins de
Santa Clotilde. Visita teatralitzada
als Jardins de Santa Clotilde amb
acompanyament musical basat
en bandes sonores de pel·lícules.
Acabarem amb la degustació
d’una copa de cava. Es recomana
reserva prèvia al telèfon 972 370
471 o als Jardins de Santa Clotilde.
Places limitades.
Audició de sardanes a
càrrec de la cobla Jovenívola de
Sabadell a les 10 de la nit a la
plaça de la Vila

Obreres 2016. Foto M.A. Comas

Balls de Gegants.
Muntatge dels gegants. Concurs
de Dibuix: on els nens i nenes
participants faran dibuixos per
escollir el cartell de la Trobada
2017. Pintada dels gegants
indians de Lloret . Escollirem entre
tots els nens i nenes de Lloret de
Mar, el nom del nou membre
de la Colla Gegantera. Acte
organitzat per la Colla Gegantera
de Lloret de Mar
Ballada de Country
A les 9 del vespre al passeig de
Manel Bernat. Acte organitzat per
l’associació Amics del Country

DIUMENGE 17
DILLUNS 18
Splash Slide, el tobogan
infinit. D’11 del matí a 2 del
migdia a l’avinguda Pau Casals
Vine a gaudir de l’espectacular
tobogan aquàtic urbà. Més de
100 metres de diversió. A partir de
4 anys. Totalment gratuït
VI PintaGegants
A les 6 de la tarda a la plaça de
l’Esglèsia. Celebrarem els 5 anys
de la Gegantona Sa Parrota.

Seguici dels Gegants de
Festa Major
A les 6 de la tarda a la plaça Paris
Recorregut: plaça Paris, c/ Carme,
c/ Hospital Vell, plaça del Carme,
c/ Sant Romà, plaça de l’Església,
c/ de la Vila, c/ Lleó, passeig
Verdaguer i plaça de la Vila. Acte
organitzat per la Colla Gegantera
de Lloret de Mar.

DIMARTS 19
Correfoc a càrrec de la colla
de diables Sa Forcanera
A 2/4 d’11 de la nit. Concentració
a les 10 de la nit a la plaça de la
Vila. Des del Museu del Mar fins al
passeig de Manel Bernat
Us donem alguns consells i
normes de seguretat per al
desenvolupament correcte del
correfoc:
Participants
• Porteu roba i calçat adequats
(cotó, mànigues i pantalons
llargs).
• Obeïu les indicacions dels
serveis d’ordre públic, de sanitat i
dels mateixos diables.
Veïns i comerciants
• Tanqueu portes i finestres i
protegiu els vidres.
• Enrotlleu els tendals.
• No llanceu aigua als participants
i espectadors.
DIJOUS 21
Assaig Ball de Plaça de
Concurrència Popular
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FESTA MAJOR DE LLORET DE MAR
S A N T A C R I ST I N A 2 0 1 6
A 2/4 de 8 del vespre al pati de
l’Erol. Assaig destinat als nens
que vulguin ballar el Ball de Plaça
del dia 26. Acte organitzat per la
Confraria de Sant Elm

popular. A 2/4 de 8 del vespre a
la plaça de la Vila. Acte organitzat
per la Confraria de Sant Elm
Sardanes a càrrec de la
cobla La Principal de la
Bisbal. A les 8 del vespre a la
plaça de la Vila

Afterglow
A les 8 de la tarda al pati anglès
de la Biblioteca Infantil. Concert
de jazz a càrrec de Laura Simó
& Francesc Capella Trio

Castell de focs
artificials a càrrec de la
Pirotècnia Estalella
A 2/4 d’11 de la nit a la Badia de
Lloret. Obeïu les indicacions dels
serveis d’ordre públic i de sanitat.

DIVENDRES 22
Dinar de Germanor
de Festa Major del Casal
Municipal de la Gent Gran. Més
informació a les oficines del Casal
Municipal de la Gent Gran
Activitat biblioinfantil
A les 6 de la tarda al Pati anglès
de la Biblioteca Municipal.
Espectacle “Riallades” a càrrec
de la Cia. El Pot Petit (per a totes
les edats).
Concert de LOS MANOLOS i
GERTRUDIS. A les 10 de la nit
al passeig de Manel Bernat
DISSABTE 23
Exposició dels llaguts
dels nou clubs de rem que
participaran a la regata S’Amorra
Amorra. Durant tot el dia al
passeig Verdaguer

S’Amorra Amorra i Toquen a
Córrer de concurrència popular.
Sardanes a càrrec de la cobla
Bisbal Jove. Acte organitzat per
l’Obreria de Santa Cristina
3a edició d’Els Bucs d’El
Puntet en concert
A les 10 de la nit al passeig Manel
Bernat. A càrrec de Teoria del
Qua, Stone Rose, Rainy Day i Little
Black Submarines.
DIUMENGE 24

42è creuer S’Amorra
Amorra Open
A les 12 del migdia, sortida de
la tradicional regata a vela fins
a la platja de Lloret. Davant de
la platja de Santa Cristina. Acte
organitzat pel Club Nàutic Lloret

- Diada de Santa CristinaJornades de portes
obertes als següents elements
del MOLL: Can Saragossa, Jardins
de Santa Clotilde, Museu del Mar,
Castell de Sant Joan

III Torneig Comarcal de
Petanca
A les 9 del matí a les pistes de
Petanca del Rieral (davant Hotel
Olympic). Acte organitzat per
l’Associació de Petanca Lloretenca

Passada dels Obrers de
Santa Cristina
A 2/4 de 8 del matí pels principals
carrers de la vila per anunciar la
sortida de la processó

Concurs de pesca
infantil
A les 5 de la tarda al Port de
Canyelles. Més informació al
telèfon 972 368 818.
Acte organitzat pel Club Nàutic
Cala Canyelles.

Sortida de la processó
A les 8 del matí. Del temple
parroquial fins a la platja per
anar fins a Santa Cristina per mar.
Després del cant de la Salve,
celebració de la regata de llaguts
S’Amorra Amorra a la badia de
Santa Cristina.

Cineclub Adler presenta:
Phantom Boy
A 2/4 de 7 de la tarda. Al Teatre
Municipal. Cinema infantil.
Durada: 84 min. Projecció en
DCP. Cinema en català. A partir
de 7 anys. Entrada gratuïta. Acte
organitzat pel Cineclub Adler

Pujada en processó fins
a l’ermita. Missa Solemne. En
acabar la regata, al santuari, amb
acompanyament del cor Alba de
Prima, veneració de Sa Relíquia i
cant dels goigs.

Passada dels Obrers de
Santa Cristina
A les 10 de la nit pels principals
carrers de la vila per anunciar la
festa de l’endemà. Tot seguit, a
la plaça de la Vila, sorteig de les
posicions de sortida de la regata

Regata de llaguts S’amorra
Amorra (tripulacions femenines).
Arribada de la processó al temple
parroquial de Sant Romà. Els
actes del matí de la Diada de
Santa Cristina són organitzats per
l’Obreria de Santa Cristina.

Estofat tradicional
Ofert als mariners i a les autoritats
convidades. A la sortida de la
missa a la plaça del Pi
Tornada de la processó
A les 12 del migdia. De Santa
Cristina fins a la platja de Lloret

Mitos. Espectacle de dansa
A 2/4 de 6 de la tarda al Teatre
Municipal. A càrrec de Maria
Yamila, alumnes i artistes
convidades. Acte organitzat per
l’Associació Dona Activa de Lloret
de Mar.

celebrar el seu 14è aniversari.
Seguidament berenar.
Audició de sardanes a
càrrec de la cobla Flama
de Farners
A 2/4 de 9 de la nit a la plaça de
la Vila
Passada dels obrers de
Sant Elm
A les 10 de la nit pels principals
carrers de la vila per anunciar la
festa de l’endemà
Tradicional cantada
d’havaneres a càrrec del
grup Bergantí
A 2/4 d’11 de la nit. A Sa Caleta
Cremat per a tothom
DIMARTS 26
- Diada de Sant Elm -

Ball de Plaça o Dansa de les
Almorratxes a càrrec de les quatre
parelles d’obrers de Santa Cristina
A 2/4 de 8 del vespre a la plaça
de la Vila. Acte organitzat per
l’Obreria de Santa Cristina
Audició de sardanes a
càrrec de la cobla Bisbal
Jove
A les 8 del vespre a la plaça de la
Vila. Acte organitzat per l’Obreria
de Santa Cristina
DILLUNS 25

Missa de la Confraria de
Sant Elm
A les 12 del migdia a l’Església
parroquial
Sortida amb creuer
per fer l’ofrena d’una
corona de llorer
A la 1 del migdia
A la platja de Lloret, davant de
l’ajuntament. En memòria de les
persones que van perdre la vida
a la mar. Acte organitzat per la
Confraria de Sant Elm i l’Escola de
Vela del Club Nàutic Lloret

- Diada de Sant Jaume 32è ANIVERSARI DEL CASAL
MUNICIPAL DE LA GENT
GRAN a les 12 del migdia a la
plaça Pere Torrent. Sardanes
a càrrec de la cobla Flama de
Farners. Seguidament agraïment
als diferents grups d’activitats
culturals representants del casal.
A les 5 de la tarda concert de la
coral Tot Cor a la sala polivalent
de la Casa de la Cultura, per

32è Trofeu Sant Elm
A la 1 del migdia a la platja de
Lloret. 1a prova de la regata
d’embarcacions classe optimist
per a alumnes de l’escola de
vela. Acte organitzat pel Club
Nàutic Lloret.
Ball de Plaça, o Dansa de
les Almorratxes, a càrrec de les
quatre parelles d’obrers de Santa
Cristina i amb concurrència

Concert de Festa Major a
càrrec de La Principal de
la Bisbal
A les 11 de la nit a Sa Caleta.
Concert líric amb formació
d’orquestra
EXPOSICIONS
Sala d’Exposicions de la Casa de la
Cultura. Exposició col·lectiva de
pintors de Lloret, homenatge
a Joan Sala Gascons. Fins al 29
de juliol. Horari: De les 10 a les 2
del migdia i de les 4 a 2/4 de 9
del vespre.
VISITES TEATRALITZADES
Visita teatralitzada “Misteriós
crim a la mansió Garriga”. Cada
divendres de juliol i agost, a les 9
de la nit al Museu del Mar. Places
limitades. Cal reserva prèvia al
telèfon del Museu del Mar: 972
364 454. Visita adreçada al públic
adult.
NOTES
La Comissió Organitzadora pot
modificar aquest programa per
causes imprevistes. Els canvis que
es produeixin es comunicaran,
sempre que sigui possible, a
través de Nova Ràdio Lloret (90.2
FM).
Fins al 27 de juliol, al camp de
futbol del col·legi Pere Torrent
hi haurà instal·lades les
atraccions de la Festa Major.
Abans de la Festa Major, a les
botigues que són de l’Associació
de Comerciants, s’hi podran
trobar els mocadors de Santa
Cristina.
Nova Ràdio Lloret (90.2 FM) farà
un seguiment en directe de la
processó marítima, dels actes del
matí de la Diada de Santa Cristina
i del Ball de Plaça del dia 24.
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Gràcies per la vostra confiança
la selva - maresme

La Marina Selva acumula de
mitjana 23.000 lectors mensuals.
Aquestes són dades del Baròmetre
d’octubre a maig. En aquestes dades
no hi surt, de moment, La Marina
Maresme, que va començar a publicar-se més tard i es va incorporar
posteriorment al Baròmetre.
Aquest hivern, s’han publicat
20.000 exemplars cada mes de La
Marina Selva i 20.000 més de la Ma-

rina Maresme. Aquest mes de juliol
s’han imprès 25.000 exemplars de
cada edició.
Pel que fa a l‘EGM de la Ràdio, la segona onada 2016 ens dóna
15.000 oients diaris (de dilluns/divendres, uns oients que responen
Ràdio Marina a la pregunta: quina
emissora va escoltar el dia anterior?).
El promig de tot un any és de
14.000 oients diaris, és a dir, es man-

té una audiència fidel i constant.
Ràdio Marina ha renovat completament aquest mes de juny la
seva pàgina web: www.radiomarina.com
En aquesta pàgina s’hi pot trobar, entre d’altres, tota la informació
de la comarca, els millors consells
publicitaris, la borsa de treball i
l’agenda d’activitats. yy

Pàgina web de Ràdio Marina

El paper de la dona a l’Índia rural
blanes

La Biblioteca Comarcal de
Blanes ha acollit un acte de la Fundació Vicenç Ferrer que presentà
el programa “De mujer a mujer”.

L’Índia de Vicenç Ferrer a la Biblioteca. Foto Yoyo

Es va projectar el documental “De mujer a mujer. Sociedad
cooperactiva”. El treball mostra
com un grup de cinc dones format
per les periodistes Àngels Barceló i Cristina Pardo, l’actriu Sílvia
Abascal i les empresàries Anna
Maria Llopis i Irene Cano han viatjat a l’Índia per conèixer el paper
actual de la dona.

Segons Montse Ortiz, responsable de l’àrea de sensibilització de la
Fundació Vicenç Ferrer, “la vida és
dura, però ara les dones tenen oportunitats de crear les seves pròpies
microempreses”.
El canvi de la dona sense cap
mena de reconeixement a la dona
empresària ha estat lent però rellevant. “La Fundació treballa a l’Índia
des del 1969. Ja ha conviscut amb
diverses generacions”.
Són negocis familiars encapçalats per dones en els que també hi

treballen els marits, “normalment
els homes treballen al camp. Quan
no hi ha feina, però, s’incorporen a
les empreses familiars”.
De casar-se per tenir fills i dependre dels homes, s’ha passat a
joves universitàries i dones empresàries.
L’acte de Blanes també va servir
per presentar el Projecte “de mujer
a mujer”. Amb una aportació de 9
euros al mes, es pot ajudar al creixement de les dones i al seu desenvolupament personal i econòmic. yy
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Pla de Govern 2015-2019
BLANES

El Pla de Govern recull les actuacions i projectes que es volen fer realitat al llarg del mandat 2015-2019.
En el document s’explica que s’ha
presentat ara, quan ja ha transcorregut un any d’acció de govern, motiu
pel qual s’hi inclouen tant projectes
que ja s’han realitzat durant els 12
primers mesos, com d’altres que estan en procés o es tiraran endavant
els propers tres anys.
També s’explicita que no es
tracta d’una relació exhaustiva de
tot el què han fet o s’han proposat
tirar endavant, i que està obert a
poder rebre totes les aportacions
que siguin viables i responguin a
l’interès general del municipi. En

aquest sentit, es refereix tant a la
resta de grups polítics que no formen part de l’equip de govern, com
al teixit associatiu blanenc i a la
ciutadania.
Les actuacions del Pla de Govern 2015-2019 estan aplegades en
5 grans blocs:
1. Una administració propera i
efectiva
2. Una vila dinàmica, activa i amb
projecció de futur
3. Un territori ordenat, sostenible i
amb bons serveis
4. Un govern que prioritza l’atenció
a les persones
5. Un projecte sostenible econòmicament

El Pla inclou la reducció de les
zones blaves, promoure la Ciutat
Esportiva per allotjar tot tipus d’esdeveniments, la creació d’assemblees ciutadanes, potenciar les sales per
actes culturals, i actuacions de caire
social i urbanístic, entre d’altres.

Tordera (PP), que desenvolupa una
tasca tècnica i funcions delegades
d’activitats, però que no forma part
de l’equip de govern. El govern de
Blanes està format per 10 dels 21

regidors del consistori amb l’ajuda externa del regidor popular. A
l’oposició hi ha EUiA-ICV (4 regidors), Batega per Blanes (2), C’s (2)
i CUP (2). yy

La convocatòria l’han encapçalat l’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, acompanyat dels portaveus de les tres forces que formen
l’equip de govern: Quim Torrecillas (CDC), Àngel Canosa (ERC) i
Pepa Celaya (PSC).
Abans de donar pas als diferents portaveus, l’alcalde ha fet
una menció especial a la feina que
també està fent el regidor Salvador

Celaya, Lupiáñez, Torrecillas i Canosa. Foto Aj. Blanes

Lloret recorda el seu passat indià
de dissabte, en la qual les condicions climatològiques no van ser
les més adients, amb pluja i fred.
El bon temps es va recuperar l’endemà. La festivitat va finalitzar
diumenge 19 amb el tancament
del mercat indià i un concert de
música cubana, a la plaça de la
Vila, a càrrec del grup Arturo y
la Máquina del Sabor. Abans, durant tot el dia, es va poder gaudir
d’animacions i la visita guiada al
Cementiri Modernista, titulada
“El llegat dels americanos”. A més,
tots els visitants van tenir l’oportunitat de participar en tallers de
salsa cubana i bachata.

Moisés García

Espectacles musicals, activitats infantils, conferències, tallers
de balls, mostres gastronòmiques
i visites guiades a diferents espais
de la vila, com el nucli antic, el
Museu del Mar o el Cementiri
Modernista. Aquestes eren algunes de les propostes programades
per a la sisena edició de la Fira
dels Americanos, que es va celebrar a Lloret de Mar entre el dijous 16 i el diumenge 19 de juny.
La destinació va recordar la seva
època indiana, amb una posada
en escena atractiva, amb figurants
que van fer que tots els visitants
poguessin reviure l’essència de la
localitat lloretenca de principis
del segle XIX.
La celebració va començar dijous 16, amb una plantada de gegants indians a la plaça de la Vila,
que va suposar el tret de sortida a
la Fira dels Americanos. Més tard,
es va fer la presentació oficial de
l’esdeveniment amb una conferència inaugural, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament. Va anar a càrrec
del professor d’història contemporània de la Universitat Pompeu
Fabra, Martín Rodrigo Alharilla,
amb el títol de “La participació

L’Ictineu també va ser present a la fira. Foto M.A. Comas

catalana i espanyola al tràfic d’esclaus il·legals (1817 – 1865)”.
Durant la segona jornada,
els regidors de l’Ajuntament van
lliurar els premis del concurs de
dibuix sobre els indians a Lloret,
com a acte previ a l’obertura del
mercat indià, que es va concen-

trar en el passeig Jacint Verdaguer.
Més tard, entre les diferents activitats programades, van destacar les
visites guiades al Museu del Mar
i al nucli antic de la vila. Un altre
dels espais més populars de la celebració va ser el bar La Floridita,
que va servir còctels i tot tipus de
beguda, amb un protagonisme es-

pecial per als daiquiris (fets amb
rom, sucre i llimona), que van néixer el 1817. A més, l’establiment va
obsequiar amb barrets de la fira a
tots aquells que es van acostar vestits totalment de blanc.
El temps va respectar l’esdeveniment a excepció de la jornada

Des del consistori, es valora
de manera positiva aquesta sisena
Fira dels Americanos. El regidor
de Promoció Econòmica, Jordi
Orobitg, considera molt atractiva l’oferta de l’edició d’enguany,
en què han tractat de combinar
la tradició històrica amb aspectes
lúdics i gastronòmics. A més, ha
volgut destacar la importància de
les xerrades que s’han dut a terme, per tal de conèixer un vessant
històric que no sempre és positiu,
sobre la migració a Lloret de la
qual, apunta, molta d’aquesta tenia relació amb l’esclavatge. yy
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Preparen les
municipals 2019
blanes

EUiA-ICV I BATEGA PER
BLANES aniran junts a les municipals del 2019.
Actualment entre les dues formacions sumen sis regidors en
un plenari de 21. Tots dos grups
són a l’oposició del consistori blanenc. Per començar a explicar els
seus objectius i com veuen l’Ajuntament, han publicat el butlletí
“Vents del poble”.
Per Joan Salmerón d’EUIAICV, l’objectiu final és presentar
una candidatura guanyadora d’aquí
a tres anys. “Volem que hi hagi un

equip de govern diferent, sensat,
amb les idees clares i que transformi el poble. El butlletí és l’eina de
comunicació amb els veïns”.
Per Jordi Urgell, portaveu de
Batega per Blanes, “aquest és el
primer pas per unir dos partits
que tenen com a prioritats les temàtiques socials. Treballem per
fer una candidatura guanyadora”.
Aquests darrers mesos, les
dues formacions ja han presentat
de manera conjunta diverses mocions i han treballat de manera
coordinada temes que arriben al
plenari. yy

XII Concurs de dibuix escolar
lloret de mar

A la Sala Polivalent de la biblioteca municipal va tenir lloc la
cloenda del XII Concurs de dibuix
d‘Educació viària de la Policia Local de Lloret de Mar.
Al concurs, hi van participar
tots els alumnes de 4t curs de Primària de les sis escoles de Lloret
de Mar. El treball va ser en equips
de 4 o 5 alumnes.
El tribunal va suar de valent,
primer per decidir el treball guanyador de cada escola i després
per escollir entre els sis millors resultants (1 per escola), el guanyador final i els 2n i 3r premi.
El jurat va valorar entre d‘altres aspectes el treball en equip, la
claredat i adaptació dels missatges
als objectius marcats, l‘estètica i
l‘expressió artística.
Així finalment l‘ordre de classificació va ser:
1. Col·legi Immaculada Concepció
2. Institut Escola Lloret
3. CEIP Pompeu Fabra
4. CEIP Pere Torrent
5. CEIP Àngels Alemany
6. CEIP Esteve Carles

Presentació de Vents del Poble. Foto Yoyo

La CUP porta els
“diners al carrer”
blanes

El projecte ‘’Diners al Carrer”
destina una part de les retribucions assignades al regidor i a la
regidora de la CUP de Blanes,
concretament 3.000 euros, a impulsar un total de quatre projectes
d’entitats amb finalitats solidàries,
culturals, de cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social
i de defensa del territori.
Els diners es dedicaran a: accions de neteja del fons marí i
conscienciació ciutadana, de l’associació s’Agulla; una prova pilot

amb teràpies de Reiki per a persones malaltes de Parkinson, de
l’associació ACAPBLANES; l’edició d’un butlletí sobre l’activitat
dels moviments socials i l’esquerra independentista de Blanes, de
l’associació juvenil Arran; i l’entrevista del mes de la Guerrilla
Comunicacional, un projecte que
promou un periodisme analític
i reflexiu, compromès amb els
drets humans.
Les entitats perceptores hauran d’oferir un retorn per exposar
en què han destinat els diners. yy

Els regidors Clara Castrillo i Jaume Pujades. Foto yoyo

Autoritats i guardonats. Foto M.A. Comas

L’Ajuntament de Lloret ha
premiat amb 5 patins en línia
professional i l‘equipament complert de seguretat a l‘equip guanyador. La resta es va emportar
d’altres premis cedits per empreses locals.

Des de la Policia Local, s’han
mostrat molt satisfets de la feina
feta, “però sobretot dels valors
que hem transmès i els que hem
rebut també dels nens i nenes,
valors que ens donen forces renovades i il·lusió per preparar el
nou curs escolar”. yy
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Directori gastronòmic (Blanes i Lloret de Mar)
80’S
629 036 063 - BLANES

BRUNCH
872 211 686 - BLANES

CAVA NIT
972 353 422 - BLANES

EL REENCUENTRO
872 500 586 - LLORET DE MAR

JOSÉ
972 335 078 - BLANES

ABRASAS
972 338 833 - BLANES

BUGGY
972 336 064 - BLANES

CELLER SANT ANTONI
972 351 438 - BLANES

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
972 369 989 - LLORET DE MAR

JUANMA
972 330 809 - BLANES

ALBA
972 335 567 - BLANES

BURGER KING
972 348 181 - BLANES

CHAVES
972 334 158 - BLANES

EL ROMANÍ
972 369 349 - LLORET DE MAR

JÚLIA BUFFET
630 911 189 - LLORET DE MAR

ALCE BAR
972 371 107 - LLORET DE MAR

CA LA LUCI
872 507 006 - BLANES

COFFEE ‘N’ CRUNCH
688 331 078 - LLORET DE MAR

EL SABOR (KEBAB)
872 986 082 - BLANES

KAMPERO’S
972 097 061 - BLANES

ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
972 360 247 - LLORET DE MAR

CA L’AVI
972 365 355 - LLORET DE MAR

COLÓN
972 353 574 - BLANES

EL SECRET DE SUE
872 986 888 - BLANES

KEBAB GALERA
632 858 991 - LLORET DE MAR

ALMIRALL
972 363 393 - LLORET DE MAR

CA L’ENRIC
972 368 213 - LLORET DE MAR

CONGELA’T
658 194 307 - LLORET DE MAR

EL SORRALL
972 333 420 - BLANES

KEBAB LOS PAVOS
972 354 807 - BLANES

AMÈRICA
972 366 417 - LLORET DE MAR

CAFÈ DE LA VILA
972 362 127 - LLORET DE MAR

COSTA BRAVA
972 351 297 - BLANES

EL TORO
972 372 904 - LLORET DE MAR

KIKU
972 332 727 - BLANES

ANCLA
616 680 113 - LLORET DE MAR

CAFÉ DEL MAR
972 337 243 - BLANES

CULLAR
972 351 295 - BLANES

EL VENTALL
972 350 781 - BLANES

LA BALMA
972 338 748 - BLANES

ANNA
972 362 908 - LLORET DE MAR

CAFETERIA RESTAURANT CLASSIC II
872264094 - 689 919 439 - BLANES
Peix fregit, marisc, racions

DA PAULO
972 373 140 - LLORET DE MAR

EL VILAR
972 332 287 - BLANES

LA CATA
972 334 903 - BLANES

DAMAJUANA
972 905 627 - BLANES

ELS PINS
972 335 707 - BLANES

LA COVA (CAFÈ)
972 365 643 - LLORET DE MAR

D’ARTE
972 334 790 - BLANES

ELS TERRASSANS
972 330 081 - BLANES

LA FONT
972 353 741 - BLANES

DELICIAS
972 377 121 - LLORET DE MAR

EN LA ESQUINITA TE ESPERO
972 334 377 - BLANES

LA GAVIOTA - RESTAURANT
972 335 370 - BLANES

DELICUS
605 929 828 - LLORET DE MAR

ES BLANC
972 330 049 - BLANES

LA GÓNDOLA
972 336 488 - BLANES

DELYSIUM
872 508 390 - LLORET DE MAR

ESCUALO
606 172 192 - BLANES

LA HABANA
972 372 024 - LLORET DE MAR

DINÀMIC CAFÉ
622 462 273 - LLORET DE MAR

FENALS INTERNACIONAL
972 366 923 - LLORET DE MAR

LA IGUANA
972 364 577 - LLORET DE MAR

DIVUIT TRENTA-QUATRE
972 333 243 - BLANES

FOSTER’S HOLLYWOOD
972 355 243 - BLANES

LA JIJONENCA
972 372 128 - LLORET DE MAR

DOLCE VITA
972 334 792 - BLANES

FRANK-FURT
931 613 103 - BLANES

LA LLOTJA DE BLANES
972 352 925 - BLANES

DRAGÓN
972 369 917 - LLORET DE MAR

FRANKFURT DEL RIERAL
972 377 220 - LLORET DE MAR

LA LLUNA
972 355 640 - BLANES

DUVET
872 502 216 - BLANES

GIRONA
972 369 919 - LLORET DE MAR

LA MAR
872 022 959 - LLORET DE MAR

EL BOTIJERO
972 337 069 - BLANES

GRAN WOK
972 335 702 - BLANES

LA MAR BLANCA
972 370 833 - LLORET DE MAR

EL CAPITELL-CA LA MARI
872 264 134 - BLANES

GUSTO
872 501 309 - BLANES

LA MEZQUITA
972 370 874 - LLORET DE MAR

EL CELLER DE VENÈCIA
972 371 694 - LLORET DE MAR

HONG KONG
972 350 144 - BLANES

LA NONNA ROSY
972 365 314 - LLORET DE MAR

EL CID
972 367 864 - LLORET DE MAR

IL BRIGANTINO
972 371 228 - LLORET DE MAR

LA NOU
972 338 018 - BLANES

EL GALLEGO
872 505 234 - BLANES

IL PAPPARDELLE
872 211 882 - BLANES

LA OCA
972 901 296 - LLORET DE MAR

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
872 001 036 - LLORET DE MAR

IL POMODORO
972 369 203 - LLORET DE MAR

LA PAMPA
972 368 463 - LLORET DE MAR

EL MESÓN DE LOS ARCOS
972 358 429 - BLANES

INDIAN TANDOORI
972 364 036 - LLORET DE MAR

LA PARÍS DEL RIERAL
972 377 022 - LLORET DE MAR

EL MIRALL
660 085 907 - BLANES

INÈDIT
972 115 644 - BLANES

LA RINCONADA
972 352 461 - BLANES

EL MUSEU
972 372 700 - LLORET DE MAR

IZQUIERDO
972 331 011 - BLANES

LA RUEDA BARBACOA
972 348 082 - BLANES

EL NOU CELLER IBÈRIC
619 449 154 - LLORET DE MAR

JAMON II
972 372 037 - LLORET DE MAR

LA SARDINA ENAMORADA
972 359 125 - BLANES

EL PASO
972 369 605 - LLORET DE MAR

JOHN THOMAS
972 365 106 - LLORET DE MAR

LA TAGLIATELLA
972 330 500 - BLANES

ANUBIS
972 366 527 - LLORET DE MAR
ARCADIA
972 377 131 - LLORET DE MAR
ARDALES
972 332 107 - BLANES
ARMIN SWEETS
972 366 299 - LLORET DE MAR
ARRIETA 32
972 370 793 - LLORET DE MAR
ARTURO
972 337 566 - BLANES
ASIA WOK
972 332 505 - BLANES
AVENIDA
972 901 365 - BLANES
B&B RESTAURANT VINOTECA
972 109 233 - BLANES
BACCHIO
972 334 427 - BLANES
BAHIA
972 331 398 - BLANES
BAMPI
972 350 177 - BLANES
BARBAT
972 348 106 - BLANES
BERLANGA
972 331 436 - BLANES
BERLIN
972 354 094 - BLANES
BIANCHI
972 364 940 - LLORET DE MAR
BIG FOOD
972 858 940 - BLANES
BIGFOOT COFEE AND FOOD
872 504 991 - LLORET DE MAR
BISTROT DE TOT
633 321 509 - BLANES
BON APPETIT
972 906 079 - LLORET DE MAR
BONA PIZZA
972 338 689 - BLANES
BONA VISTA
972 334 992 - BLANES
BONAVISTA
972 363 955 - LLORET DE MAR
BOSCO PIZZA
972 335 336 - BLANES

C’AL SOGRE
972 364 289 - LLORET DE MAR
CAL TONY
972 335 667 - BLANES
CALA
619 246 637 - BLANES
CALA BONA
972 334 913 - BLANES
CALA TREUMAL
972 191 230 - BLANES
CAN BORRELL
972 348 012 - BLANES
CAN BRUNO
972 330 586 - BLANES
CAN CARBÓ
972 371 575 - LLORET DE MAR
CAN FLORES
972 330 007 - BLANES
CAN GUIDET
972 371 659 - LLORET DE MAR
CAN MIQUEL
972 330 850 - BLANES
CAN PACO
972 336 170 - BLANES
CAN QUICU
972 368 051 - LLORET DE MAR
CAN SETMANES
972 330 011 - BLANES
CAN TON
972 334 938 - BLANES
CANCUN
972 351 397 - BLANES
CANTINA MEXICANA PANXOS
972 363 670 - LLORET DE MAR
CARLO
972 332 801 - BLANES
CARMEN’S
972 366 344 - LLORET DE MAR
CARPE DIEM
972 362 089 - LLORET DE MAR
CARPI PIZZA
972 336 661 - BLANES
CASA OLIVERAS 1890
972 357 511 - BLANES
CASA PACO
972 364 176 - LLORET DE MAR
CASA PEPE
633 025 569 - LLORET DE MAR

EL PORTAL DE BLANES
972 337 989 - BLANES
EL RACÓ D’EN PACO
972 355 573 - BLANES
EL RANCHO
972 369 473 - LLORET DE MAR
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LA TERRASSETA
872 503 382 - BLANES

MELANGIES
972 357 215 - BLANES

PRIMER CASINO DE BLANES
972 901 815 - BLANES

LA TORRADA
972 334 022 - BLANES

MERKAT CAFÈ
972 332 822 - BLANES

QIAN SUSHI
972 090421 - BLANES

LA TROBADA
609 300 400 - BLANES

MESÓN MONTEVIDEO
972 368 400 - LLORET DE MAR

RACÓ SA PALOMERA
872 508 104 - BLANES

LA TROBADA
653 895 379 - LLORET DE MAR

MEXICANITO
972 333 757 - BLANES

RONNIE SHOTT’S
972 371 684 - LLORET DE MAR

LAIA
972 333 224 - BLANES

MI TANGO
972 366 356 - LLORET DE MAR

ROSA MARLÈS
972 364 076 - LLORET DE MAR

L’ANTIGA
972 357 458 - BLANES

MILANO
972 367 877 - LLORET DE MAR

ROXY’S
972 365 494 - LLORET DE MAR

L’ART TÍPIC BAR
616 955 438 - LLORET DE MAR

MIRAMAR
972 353 449 - BLANES

S’ABANELL
972 350 978 - BLANES

LAS CANELAS
972 337 492 - BLANES

MIRANDA
972 333 465 - BLANES

SA CALETA
658 140 801 - LLORET DE MAR

LAS MIMOSAS
972 336 274 - BLANES

MOLÍ DE VENT
972 335 235 - BLANES

SA LOLA
972 355 219 - BLANES

LAS SALINAS
972 331 264 - BLANES

MOMENTS
972 348 175 - BLANES

SA MALICA
972 355 093 - BLANES

LE PAIN DU JOUR
972 373 430 - LLORET DE MAR

MONTEVISTA
972 365 208 - BLANES

SA MAR BLAVA
605 879 348 - BLANES

LEOPOLDO
972 334 564 - BLANES

MONTFERRANT
972 336 323 - BLANES

SA NANSA
972 337 080 - BLANES

LES BRASES
972 332 837 - BLANES

MOSSEGA’M
972 354 027 - BLANES

SA XARXA
972 364 115 - LLORET DE MAR

L’ESCÒRPORA
972 353 563 - BLANES

MYFRIEND
603 458 051 - LLORET DE MAR

SABOR A MAR
872 267 032 - BLANES

L’HIVERNACLE
972 354 432 - BLANES

NA TARANTELLA
972 331 637 - BLANES

SAFARI
972 362 984 - LLORET DE MAR

LIDO
972 369 757 - LLORET DE MAR

NAPOLI
972 351 679 - BLANES

SANDRA
972 360 185 - LLORET DE MAR

LOS MAÑOS
972 330 436 - BLANES

NATSUMI
610 928 614 - LLORET DE MAR

SANT ANTONI
972 351 438 - BLANES

LOS PESCADORES “CASA SEVA”
627 288 013 - BLANES

NOU MOISÉS
972 335 199 - BLANES

SANTI
972 335 051 - BLANES

LUIS
606 039 207 - LLORET DE MAR

NOU MONTECARLO
670 581 207 - BLANES

SENTITS
872 211 693 - BLANES

MAMMA MÍA
667 826 018 - BLANES

NOVO
675 972 853 - BLANES

SERCA
972 363 030 - LLORET DE MAR

MANOLO
972 366 943 - LLORET DE MAR

OPEN CAFÈ I BAR
972 357 417 - BLANES
Tapes andaluses

SÍBARIS
972 332 948 - BLANES

MAR I CEL
686 022 574 - BLANES
MAR VENT
972 357 499 - BLANES
MARATHON
625 691 261 - BLANES
MARI
972 365 357 - LLORET DE MAR
MARINA PICCOLA
972 351 781 - BLANES
MARSOL
972 365 754 - LLORET DE MAR
MÀXIM
972 365 179 - LLORET DE MAR
MC ALISTER
972 364 314 - LLORET DE MAR
McDONALD’S
972 352 895 - BLANES
MEDITERRÀNEA
972 373 392 - LLORET DE MAR
MEDITERRANEUM
972 337 703 - BLANES

P DE PA - Bakery Rieral
872 022 060 - LLORET DE MAR
PA I VI
656 390 852 - BLANES
PALAU D’ORIENT
972 351 495 - BLANES
PANZEROTTI CAFÉ
972 365 154 - LLORET DE MAR
PEPERMOLEN
972 348 087 - BLANES
PIZZAIOLO
972 334 461 - BLANES
PIZZERIA DON PRIMO
972 351 205 - BLANES
Diumenges pizzes per emportar a 5 €
PIZZERIA RESTAURANTE LA TAVOLA
972 335 214 - BLANES
POPS
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
93 762 11 28 - BLANES

SICRA´S
972 330 400 - BLANES
SIROCO
972 354 522 - BLANES
SOL D’OR
972 335 303 - BLANES
STADIUM
972 354 577 - BLANES

·

El fogó de la Marina

·

Albergínies farcides de carn i pernil
INGREDIENTS per a 4 persones:
- 2 albergínies
- 300 g de carn picada
- 50 g de pernil curat
- 1 ceba
- 1 gra d’all
- 3 cullerades de salsa de
tomàquet

- Oli d’oliva, sal, pebre
- Formatge ratllat.
- Beixamel: 3 cullerades d’oli
d’oliva, 2 cullerades de farina,
½ l de llet, i nou moscada.

ELABORACIÓ
- Partim les albergínies per la meitat, afegim oli i sal, i les posem al forn a 180º . Quan estiguin a punt, les buidem i tallem
la polpa ben picadeta. Reservem.
- En una paella amb oli, posem l’all i la ceba, i la deixem sofregir una estona. Hi afegim la carn picada i quan estigui cuita incorporem el pernil, la polpa de les albergínies, la salsa de tomàquet, i salpebrem al gust.
- Per preparar la beixamel:
Posem una mica d’oli, incorporem poc a poc la farina i la llet,
sense deixar de remenar (per evitar grumolls), afegim, sal, pebre i finalment la nou moscada. El secret és afegir al farcit de
les albergínies una cullerada de la beixamel, així aconseguirem
una carn més sucosa.
- Arriba el moment de farcir les albergínies, que posarem en
una plata de forn cobertes de beixamel, formatge ratllat i a gratinar fins que quedin ben daurades.
És un plat fantàstic!
Manoli Bustamante

TAVERNA DE N’ESTEVE
972 350 026 - BLANES
TELEPIZZA
972 330 133 - BLANES

VALECUATRO
872 211 012 - BLANES

VINTAGE
650 141 323 - BLANES

TEXAS RANCH STEAKHOUSE
972 336 852 - BLANES

VANADIS
972 364 183 - LLORET DE MAR

VIVES
972 372 794 - LLORET DE MAR

TONI
972 365 844 - LLORET DE MAR

VERACRUZ
972 333 188 - BLANES

WOK COSTA BRAVA
972 338 675 - BLANES

TOSCANA
972 355 566 - BLANES

VÍCTOR
605 991 630 - LLORET DE MAR

XAJOS DEL VILAR
618 448 819 - BLANES

VA DE BO (SOLIMAR)
972 334 377 - BLANES

VIENA
972 338 781 - BLANES

XALOC
972 368 003 - LLORET DE MAR

VA DE CATAS
972 348 172 - BLANES

VINEO
972 358 806 - BLANES

XIRINGU
620 029 267 - BLANES
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Copa d’Espanya de Blanes, capital estatal del
Tennis Taula
Windsurf 2016
blanes

Una de les 50 regates que es van celebrar. Foto Yoyo
blanes

Mes de 130 regatistes provinents de tot l’Estat s’han donat
cita al Club Vela Blanes per disputar la Copa d’Espanya 2016 de
les classes Raceboard, Techno 293,
RS:X i Fórmula Windsurf.
Eren regatistes de les comunitats
de Canàries, Andalusia, València,
Galícia, Euskadi, Balears, Castella la
Mancha i Catalunya, així com la participació de regatistes francesos (per
proximitat geogràfica a Catalunya, i
que no optaven a la Copa).

Techno 293 s17
Guillem Segú
CN Salou
Cristina Marcelo
RCN Gran Canaria
Techno 293 s15
Aurelio de Terry Valle
CN Puerto Sherry
Mar de Arce
CN Hospitalet-Vandellós

Una vegada més, les instal·lacions del CV Blanes han acollit una
competició de primer nivell.

RS:X
Sergi Escandell
CN Formentera
Pilar Lamadrid
CN Puerto Sherry
Fernando Lamadrid
CN Puerto Sherry, campió sub-19

Guanyadors masculins i femenins de les diverses categories:

RACEBOARD
Curro Manchón – CN Sevilla yy

Blanes va acollir del 17 al 26 de
juny els Campionats d’Espanya de
Tennis Taula, uns campionats que
feia pràcticament 20 anys que no
se celebraven a Catalunya. Durant
deu dies, la Ciutat Esportiva de
Blanes va acollir únicament i exclusivament aquesta competició
amb més de 1.300 esportistes i els
seus respectius acompanyants. Es
van muntar 50 taules de joc repartides en les diferents pistes que té
la instal·lació blanenca.
El Suris Calella, format per la
Gabriela Feher, Sofia Xuan Zhang,
Alba Fernández i Jèssica Hernández, va arribar a la final de la Copa
de la Reina derrotant equips com
el Leka Enea, Balaguer o Linares.
A la final, les calellenques van
plantar cara al Cartagena però van
acabar cedint per 3 a 0.

L’equip juvenil femení també
va arribar a la final on va caure
amb el potent Vic TT per 3 a 1.
L’equip format per Sofia Xuan
Zhang, Alba Fernández i Núria
Matas no va poder revalidar el
títol aconseguit les dues últimes
temporades tot i jugar a un bon
nivell durant tot el campionat.
Per altra banda, Clàudia Pérez,
cedida al Tramuntanta Figueres,
va protagonitzar la final d’equips
alevins que finalment es va emportar el Bahía de Cádiz per un
ajustadíssim i emocionant 3 a 2.
En categoria Sub23, Sofia
Xuan Zhang es va proclamar
campiona individual derrotant
a la final a Ana García del Vic.
Alba Fernández va ser 3a, sumant 3 medalles de bronze, dues
juntament amb Zhang (equips i
dobles)

Adrià Mallorquí, fent parella
amb Alberto Luño es va quedar a
un pas de la medalla al perdre als
quarts de final en la categoria de
dobles.
La polèmica
El tècnic de TT Cassà, Carles
Font, natural de Blanes i exjugador del TT Calella, va ser expulsat
per un dels àrbitres de la competició per animar els seus jugadors
en català.
En tennis taula, els entrenadors només poden donar instruccions als seus jugadors als
descansos. Mentre juguen, però,
els poden animar. Font ho va fer
en català i va acabar expulsat. Les
seves paraules: Vinga, va, Andreu
(jugador aleví), Som-hi! L’àrbitre,
abans de fer-lo fora li havia demanat que animés en castellà. yy

La Ciutat Esportiva de Blanes en plena competició. Foto Yoyo

El Gavà salva al CD Blanes
blanes

El Blanes necessitava que el
Gavà pugés a Segona B per mantenir-se a 2a Catalana. Després de
tres llargues i complicades eliminatòries, el Gavà ha pujat de categoria i de retruc ha fet un favor
al Girona B i al CD Blanes, que
es mantenen a Primera i Segona
Catalana respectivament.

2016-17 de 1a Catalana al camp
del Manresa. Serà el proper 4 de
setembre.
En aquella primera jornada
també estan previstos, entre d’altres, els següents enfrontaments:

Sants-Farners, Ripollet-Girona B
i Llagostera B-Tona.
El Lloret i el Farners jugaran el
primer partit a casa l’11 de Setembre contra el Ripollet i la Fundació
Privada Hermes, respectivament. yy

El Tordera necessitava dues
caramboles, l’ascens del Gavà i
del Palafolls, per mantenir-se.
Com que el Palafolls no ha
pujat, s’ha consumat el descens
del conjunt maresmenc.
1a Catalana
El Lloret començarà la lliga

El CD Blanes i el Palafolls es tornaran a enfrontar. Foto Yoyo
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Campionat Català Color Blanes X Runners
de Llaguts
blanes

Blanes s’ha omplert de música i color en la primera edició
de la Blanes x Runners. La Color
Blanes X Runners vol ser la cursa
corporativa que representi la marca, en la línia dels esdeveniments
esportius que tant d’èxit han tingut durant els darrers anys arreu
del món en ciutats com Barcelona, París, Roma, Amsterdam,
Chicago o Los Angeles. Va sortir
del passeig de Mar per iniciar un

recorregut en un circuit urbà de
5 kilòmetres, que els participants
van fer de manera molt festiva i
lúdica mentre se’ls anava llençant
pols de diversos colors a ritme de
música. Al final, a l’antic camp de
futbol d’Els Pins, hi va haver una
festa de cloenda per a tots els runners amenitzada per un DJ.

Les persones al·lèrgiques podien participar a la cursa sense
problema, ja que el tipus de pols

Obertura del campionat a Santa Cristina. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El Rem Santa Cristina lidera el
Campionat Català de Llaguts un
cop fetes les dues primeres proves
disputades en aigües de Lloret de
Mar i Torredambarra.
La competició va començar a
Santa Cristina amb la participació
de 57 tripulacions provinents de
tot el litoral català amb més de 600
esportistes.
L‘equip sènior masculí del Rem
Santa Cristina, va guanyar una accidentada regata amb un temps de

8:07.03, per davant de Xino-Xano
Deltebre (8:39.04) i Natació Badalona i Nàutic Flix que van xocar en
la sortida del 3r gir.
A la segona regata - a Torredambarra- es va imposar amb un
temps de (08:11,51), per davant de
Cambrils (08:17,25); Xino Xano
Deltebre (08:23,14) i Nàutic Flix
(08:23,49), refermant així el lideratge a la lliga catalana amb 40
punts.
Les noies sumen un quart i un
segon lloc. yy

Una imatge pel record. Foto Yoyo

Aquest estiu, refresca‘t amb el nou Cava rosat de Ses Vernes

Blanes Signature
Història del cava: L’èxit del “Xampany”
Com a resultat de l’èxit del
vi escumós per segona fermentació en ampolla, que al
segle XVII Dom Pérignon va
desenvolupar a la champagne,
van proliferar a aquella regió
les vinyes dedicades al conreu
de les varietats convenients i
molts productors van apuntar-se a la nova moda.
En ocasió de la replantació de
vinyes per causa de la plaga
de la fil·loxera, que a partir de
1860 va arrasar les vinyes de la
regió, alguns productors com
Pommery-Vrank van decidir
abandonar la producció de vi
negre per dedicar-se a varietats apropiades per a vi escumós, com el chardonnay. La
replantació es feia amb ceps

americans que s’havien acostumat a la presència de l’insecte, i s’empeltaven amb “tòries”
de les varietats locals.
Algun dels noms dels primers
productors han arribat fins
al nostres dies convertits en
marques propietat de multinacionals. Per exemple Moët
& Chandon, Veuve Clicquot ,
Krug, Dom Perignon o Ruinart,
grans marques de xampany
són avui propietat de la multinacional LVMH. Resulta curiós
saber que aquest grup (propietat de Bernard Arnault) és
propietari també de més de 60
marques del món de la moda
i els perfums com Christian
Dior, Givenchy, Loewe, Louis
Vuitton, Kenzo, Guerlain, etc.

A Catalunya, el senyor Codorniu va fer les primeres produccions el 1872 i el mateix any a
Mas Ferran de Blanes, l’Agustí
Vilaret també començava l’elaboració de “xampany”.
Mas Ferran va ser arrendat a
una empresa de Palafrugell
i posteriorment venut a Fortuny Hermanos & Cia. que van
seguir elaborant vi escumós a
partir de les vinyes que envoltaven el mas.
A la dècada dels 60 l’empresa
es denomina Mont-Ferrant
S.A. i és adquirida per la família
Carulla (Gallina Blanca) i paulatinament desapareixen les
vinyes blanenques, elaborant
el cava amb vi del Penedès.

El capítol final és conegut,
amb la venda de Reserva
Mont-Ferrant S.A. a l’empresa
Rixiraba S.A., amb seu a Bilbao, que abans ja havia comprat l’empresa Parxet de Teià, i
que va procedir al tancament
de les caves de Blanes.
A Blanes, però, va renéixer la
vocació per al cava. Al 2006
es va plantar una nova vinya
amb vocació “cavista” i el 2009
va aparèixer el primer escumós fet amb raïm d’aquesta
vinya blanenca: Ses Vernes. Al
nadal del 2015 naixia Blanes
Signature el segon cava fet
amb raïm de Blanes que reivindica l’origen del cava català a Blanes.

de colors que es llançava al llarg
del recorregut era innocu. La
seva composició és de midó de
blat de moro (99%), colorants
sense productes químics (0’5%)
i perfum (0’5%). Amb tot, l’organització recomanava que si hi
havia algun participant que amb
una certa sensibilitat a la pols,
que prengués mesures per evitar qualsevol irritació, com per
exemple protegir-les les vies respiratòries i els ulls. yy
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l’agenda

blanes

LLORET
dia 14
FESTIVAL DE BALLS
MODERNS
Plaça de la Vila · 20.30 h

Festa Major de
Santa Anna
Activitats del 22 al 28
Concurs de focs
d’artifici
Dies 22, 23, 24, 25 i 26. 22:30

dia 15
FIRA ALIMENTÀRIA
DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16 - 22.30 h

Ensorra’t
Dies 21, 22, 23, 24 i 25

CLON FESTIVAL
Roca d´En Maig · 22.15 h

Fira d’atraccions
Del 14 al 31 als Pins.
Del 14 al 7 d’agost al pg. de Mar

dia 16
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Casa del Mar-Punta de Fenals
18 h

Fira d’artesania
Dies 16 i 17, 22 al 26, 30 i 31
de 12 h a 24 h

NITS D’ESTIU: “UNA
HISTÒRIA DE PEL·LÍCULA”
Jardins de Santa Clotilde · 20.30 h

VISITES GUIADES BLANES
PORTAL DE LA COSTA BRAVA
16 i 30 de juliol. 20 h
Gratuïtes amb reserva
prèvia. Places limitades. Més
informació: Oficina de Turisme

SARDANES: COBLA VILA
DE LA JONQUERA
Plaça de la Vila. 22 h
dia 17
CONCERT: CARLOS LUIS
ACOTTO
Teatre de Lloret · 21 h

Mini club
Fins al 31 d’agost
Tallers infantils
Dies 14, 21 i 28
Passeig Cortil i Vieta
Fins el dia 28
Exposició fotogràfica
Trofeu Quillat
Casa Saladrigas
Dia 16
Nit de l’esport
Ciutat Esportiva (18:30)
Plantada de telescopis
Castell de Sant Joan. 21 h
Dies 16 i 17
Torneig de futbol
platja.
Platja central

Dia 17
Acte a favor de
la Fundació Josep
Carreras. Presentació
del llibre d’art de Joan
Gaitán i les actuacions
de Ruth Cerdán
acompanyada a la
guitarra de Joan Vissi.
Teatre municipal 11 h
Dia 24
Matinal de Marxa
nòrdica
Ciutat esportiva. 8:30 h
Dia 30
Ballada country
Passeig de Mar. 22 h

dia 18
FESTIVAL DE BALLS
MODERNS
Roca d’en Maig · 18 h
dia 21
JAZZ QUARTET: LAURA SIMÓ
i FRANCESC CAPELLAT TRIO:
“AFTERGLOW”
Pati Anglès de la Biblioteca
Infantil · 20 h
dia 22
VISITA TEATRALITZADA:
“MISTERIÓS CRIM A LA
MANSIÓ GARRIGA”
Museu del Mar · 21 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16-22 h
ESPECTACLE RIALLADES
Biblioteca Municipal · 18 h

FESTA MAJOR DE SANTA
CRISTINA
diES 22 i 23
CONCERTS BARRAQUES
Roca d’En Maig · 22.30 h
dia 23
SARDANES
Plaça de la Vila · 22 h
PASSADA DELS OBRERS DE
SANTA CRISTINA
Centre Vila · 22 h
TOQUEN A CORRER POPULAR
SARDANES:
COBLA BISBAL JOVE
Pl. Ajuntament · 22.30 h
AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

MARESME
dia 24
PROCESSÓ MARÍTIMA
Platja de Lloret · 8 h
REGATA DE LLAGUTS
S’AMORRA AMORRA
MISSA SOLEMNE AMB EL
COR “ALBA DE PRIMA”
Ermita de Santa Cristina
TORNADA DE LA PROCESSÓ
MARÍTIMA
Platja de Santa Cristina · 12 h
REGATA DE LLAGUTS
S’AMORRA AMORRA (dones)
REGATA 35è CREUER
S’AMORRA AMORRA OPTIMIST
BALL DE PLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h
SARDANES COBLA FLAMA DE
FARNERS: Plaça de la Vila · 20 h
dia 25
PASSADA DELS OBRERS DE
SANT Elm Centre Vila · 22 h
CANTADA D´HAVANERES
Sa Caleta · 22.30 h
dia 26
OFRENA MARINERA
Platja de Lloret · 13.30 h
BALL DE PLAÇA
Plaça de la Vila · 19.30 h
SARDANES: LA PRINCIPAL DE
LA BISBAL
Plaça de l’Ajuntament · 20 h
ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Platja de Lloret · 22.30h
CONCERT DE COBLA I
MÚSICA CATALANA
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Sa Caleta · 23 h
CONCERT: BANDA
SOUTHEND FOR SOYS
SCHOOL
Plaça Pere Torrent · 18 h
dia 29
22è CONCERT SANTA MARTA
Ermita de Santa Cristina. 20 h
VISITA TEATRALITZADA:
“MISTERIÓS CRIM A
LA MANSIÓ GARRIGA”
Museu del Mar · 21 h
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila · 16-22 h

DIA 14
Tordera
L’Altre Clavé. “Aires de
tango. A les 22 h a la plaça
Miquel Martí i Pol.
DIES 15 I 16
Tordera
Festa de Mas Reixach
DIA 15
Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: Concert de
Sopa de Cabra. Espai Sant
Jordi. 22 h
Festes del barri del Carme
Tot el cap de setmana
Tordera
Audició de sardanes amb
la Cobla Flama de Farners.
A les 22 h a la plaça de l’Església.
Calella
actuació per a la mainada
Al passeig de Manuel Puigvert.
17 h
projecció de Flow (Secció
oficial de llargmetratges
low cost). Entrada gratuïta.
A la Sala Mozart, 18 h
classes de cinema per a
espectadors. A la Sala d’Actes
de l’Ajuntament Vell, 19 h
projecció de La habitación
(Cicle premiats de l‘any)
A la Sala Mozart, 20 h
concert simfònic a càrrec
de l’Orquestra Simfònica
Harmonia. Al pati de l’Escola
Pia, 22 h. NEC 2016
cinema a la platja amb
la projecció de Hotel
Transsilvània 2 (en català
i subtitulada en anglès). Dins
la programació de NEC’16 i del
Festival de Cinema de Calella.
A la platja Gran (entre Batlle i
Creus), 22 h
Dies 15 i 29
Malgrat de Mar
Descobreix el món de
Roald Dahl. Biblioteca 19 h
Dies 15 i 16
Palafolls
Festes de Mas Reixach
DIA 16
Calella
Batejos de Busseig
A la Platja Gran, davant del
Monument a la Sardana, 9 h

CLON FESTIVAL
Roca d’En Maig · 22.15 h

projeccions del festival de
cinema low cost
12 h, 16 h i 18 h

dia 30
SARDANES COBLA Plaça de la
Vila · 22 h

curs d’ensenyament de
ballar i repartir sardanes
Al passeig de Manuel Puigvert, 18 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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3a Nit de Tapes. Al Mercat
Municipal, 19 h – 00.30 h
Cloenda del Calella Film
Festival
A la Sala Mozart, 19.30 h
Sardinada i Cantada
d’Havaneres
A l’esplanada annexa al Camp de
Futbol de Mar, 21 h
Zombies party (Beach
Festival) Al Xiringuito 9.
22 h – 00 h
Pineda de Mar
24a Festa del Mar
Activitats tot el dia
Gimcana fotogràfica:
Descobreix tots els racons
amagats de Poblenou. 18 h
Teatre: “Servei a domicili”
Al Centre Cultural i Recreatiu. 22 h.
i diumenge 17, a les 19 h.
*També es representarà els dies
23, 24, 30 i 31.
Jugar és per a tothom,
a càrrec de Danila Belli
c/ Joan Maragall, 19, 18 h
Palafolls
II TROBADA DE PERCUSSIó DE
DIABLESFOLLS.
A les 19 h, punt de trobada i
sortida per a la cercavila a la placa
Major.
Dies 16, 23 i 30
Malgrat de Mar
Concert per a cobla.
Can Campassol 20:30 h
DIA 17
Pineda de Mar
Audició de sardanes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h
Tordera
29a Trobada de gegants.
Plantada a les 18 h al carrer Gaudí
cantonada Alcalde Vendrell i a les
18.30 h cercavila
Calella
Puigvert, audició de
sardanes
Al passeig de Manuel. 19.30 h
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls.
A la plaça Catalunya. 19,30 h
Dies 17, 23 i 31
Malgrat de Mar
Curset infantil de
sardanes. Can Campassol. 20 h
Dia 18
Pineda de Mar
Dibuixem els contes de
Roald Dahl.
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h

Activitat infantil: Creació
d‘instruments musicals de
percussió amb material reciclat,
Centre Cívic Poblenou. 18:30 h
Santa Susanna
Contes i cançons: La Mar a
Terra, a càrrec de Rahmon Roma.
A la plaça Catalunya. 18.30 a 20 h.

mainada. Al passeig de Manuel
Puigvert, 17 h
Revetlla. Al passeig de Manel
Puigvert (monument a la S
sardana), 19.30 h

a càrrec de la cobla
Mediterrània. Al passeig de
Manuel Puigvert, 19.30 h

concert Llach i Serrat
a la llum del Far, amb
ihsanlulu. Al Far, 22 h

Pineda de Mar
Audició de sardanes
A la plaça de les Mèlies. 19.30 h

Tordera
Activitats de tarda i nit a
Sant Ponç
Audició de sardanes amb
la Cobla Baix Empordà.
A les 22 h a la plaça de l’Església.

Palafolls
TALLER ACTIVA‘T CAN BATLLE.
FOTOGRAFIA

Dia 30
Palafolls
APLEC MARIA SABATERA 2016

Dia 19
Pineda de Mar
Música en viu
Plaça Espanya. 19:30 h

A les 20 h, actuació de la Cobla
Conrad Saló i de la Cobla
Palafolls.
A les 21.30 h es podra gaudir
del repertori de la Cobla de
Premià i la Cobla Palafolls.

Santa Susanna
Construïm un petit llibre
d’artista: Taller de gravat, a
càrrec de Mireia Córdoba. A la
Biblioteca Municipal.
De 18 h a 20 h
Dia 20
Pineda de Mar
Hora del conte
Biblioteca M. Serra i Moret. 18 h
Swing i Lindy Pop, a càrrec
de Tocats pel Swing. Centre Cívic
Poblenou. 19 h
Ball d‘estiu a la plaça
Música en viu amb PM Grup
Plaça Espanya. 19:30 h
Taller de Seguretat i
privacitat a Internet,
A càrrec de Marco Antonio
Romero. Joan Maragall, 19 - 20 h
Santa Susanna
El meu primer Club de
lectura. A la Biblioteca
Municipal. 18 h - 20 h
Tordera
Festival Multipolar
“Concert París” amb Jordi Ninus.
Al pati interior de la Biblioteca.
A les 21.30 h
Dia 21
Pineda de Mar
Cinema a la fresca
Plaça Espanya. 21 h
Tordera
L’Altre Clavé. Nit flamenca
a la plaça Miquel Martí i Pol.
A les 22 h
Balls tradicionals. A la
plaça de l’Església amb el grup
Ameba. A les 22 h

concert Optimista, amb
Tomeu Penya. Al Far, 22 h
Pineda de Mar
Taller infantil: Flors i
plantes de paper
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
Biblioteca Poblenou. 18 h
Revetlla popular del
barri de Les Creus
Durant tot el dia. Sopar i ball a la
nit. Plaça de les Creus. Activitats
tot el cap de semana.
Arts d‘Estiu: Mag Lari
presenta “Lari Poppins”
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h
Santa Susanna
Bombolles, a càrrec del
Circ petit. A la plaça Catalunya.
18,30 h a 20 h.
Palafolls
PUJADA AL TURO D‘EN SERRA
Hora i punt de trobada a les
20.45h davant de l‘antiga escola
de Sant Genis.
Dia 23
Calella
revetlla de Sant Jaume,
sopar i concurs de
fanalets. Al passeig de Manuel
Puigvert, 21 h
audició de sardanes
a càrrec de la cobla
Contemporània. I a les 22 h

Santa Susanna
Club jove: El nen que va xatejar
amb Jack Sparrow, de Francesc
Puig Pelat. Lectura i booktrailer. A
la Biblioteca Municipal. 18 - 20 h

Pineda de Mar
IV Pineda Ressona. Trobada
de grups de percussió d‘arreu de
Catalunya: actuacions, cercavila,
sopar i fi de festa amb DJ.
Pati de Can Comas

Dia 22
Calella
actuació per a la

Dia 24
Calella
audició de sardanes

Pineda de Mar
VII Trobada de Barques a
Vela Llatina
Platja dels Pescadors (matí)
Dies 25 i 31
Malgrat de Mar
Ballada de sardanes a Can
Campassol. 20:30 h
Dia 25
Palafolls
EXCURSIó EN BICICLETA PER
ANAR A VEURE ELS FOCS DE
BLANES. Se sortira a les 21 h des
de la plaça Joaquim Ruyra.
Dia 27
Tordera
Festival Multipolar.
Passejada literària “Tordera,
paisatges emocionals” amb Quim
Haro, Elena Serra i Joan Colomer
Camarassa i la col·laboració de
l’ACR Pere Cot. A les 21.30 h des
de la Biblioteca de Tordera.
Dies 28, 29, 30 i 31
Santa Susanna
FEM’16 Santa Susanna. I Fira
Familiar, al Torrentó de Can Gelat.
Dies 29 i 30
Palafolls
MERCAT DE LLIBRES DE
SEGONA Mà DE L‘AMPA INS
FONT DEL FERRO.
A la plaça de el Cafè de 19 - 22 h.
Dia 29
Pineda de Mar
Arts d‘Estiu: Concert
d‘Ainhoa Arteta
Espai Sant Jordi de Pineda. 22 h
Calella
actuació per a la mainada
Al passeig de Manuel Puigvert,
17 h
22es Havaneres de Pequín
amb Els Pescadors de
l’Escala i Port-Bo.
A la riera de Capaspre, 21.30 h

Revetlla popular de l‘AC
Ntra. Sra. de los Dolores y
el Cristo Yacente
Av. Hispanitat (davant de Cal
Vedat). Tarda-nit
5a Cantada d‘havaneres
Platja dels Pescadors. 22 h
Calella
22a Nit Marinera a benefici
de la Creu Roja, amb el grup
Les Veus del Mar. Al passeig de
Manuel Puigvert, 21 h
Tordera
Conferència de Festa
Major sobre Cal Terrassà a les
19:30 h al Teatre Clavé.
Balls tradicionals. A les
22h a la plaça de l’Església amb el
grup Nou Quartet.
Dia 31
Calella
espectacle Street Dance
A la plaça de l’Ajuntament, 18 h
audició de sardanes
Al passeig de Manuel Puigvert,
19 h
Pineda de Mar
Audició de sardanes
Plaça de les Mèlies. 19:30 h
Malgrat de Mar
Triatló popular
Comença a la plaça Xesco Boix
9:15 h
Dies 5, 6, 7 i 8 d’agost
Tordera
Festa de Sant Daniel. Festa
Major de Jalpí. A la pista
Mina Jalpí. Activitats populars i
tradicionals.
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salut

Podem estar tranquils amb
el brot d’enterovirus?
Dr. Josep Marès Bermúdez
Pediatre
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

E

n la primera setmana de
juliol encara hi ha sis nens
ingressats a Catalunya per
símptomes neurològics deguts a la
infecció per enterovirus, tres d’ells a
la UCI. L’evolució és favorable. Fins
ara s’han comunicat un total de 104
nens menors de 6 anys afectats per
aquesta manifestació neurològica
de l’enterovirus. Afortunadament
en la gran majoria dels casos la resolució ha estat completa i sense
seqüeles.
Els enterovirus són un tipus
de virus que circulen àmpliament
entre la població. Són la causa més
freqüent de les síndromes febrils
que pateixen els nens, i produeixen
malalties habitualment molt benignes com la coneguda malaltia bocamà-peu, la herpangina o quadres de
faringitis, processos febrils amb aftes bucals, amb erupcions cutànies
diverses, de vegades amb vòmits o
diarrea i molt ocasionalment meningitis vírica. Habitualment, l’evolució d’aquestes infeccions és lleu, es
resol espontàniament i sense seqüeles. En rares ocasions, s’ha observat
l’aparició de quadres neurològics
més greus però la major part d’infeccions per enterovirus no provoquen alteracions neurològiques i, si
ho fan, solen ser quadres lleus.
Hi ha més de 100 tipus diferents
d’enterovirus, que provoquen simptomatologia diversa, i en els darrers
anys s’han descrit en països com
EEUU, Canadà i en alguns països
europeus la circulació temporal en

determinades regions d’alguns tipus
associats a quadres més greus i amb
símptomes neurològics.
Al febrer de 2016 es va produir
a Catalunya un cas amb lesions
neurològiques greus i amb seqüeles permanents produït pel tipus
d’enterovirus D68. No s’ha detectat
cap cas més per aquest tipus viral
i per tant ha estat un cas aïllat que
no te cap relació amb els casos que
s’han produït posteriorment. A
partir del més d’abril es varen començar a detectar casos de nens
amb infecció per altres enterovirus amb símptomes neurològics a
conseqüència d’una inflamació del
cervell anomenada rombencefalitis. Aquestes infeccions han estat
produïdes per enterovirus del tipus
A, podent-se identificar en alguns
nens el tipus A71. La gran majoria
de les infeccions per aquest tipus viral afortunadament no provoquen
símptomes neurològics, però per
raons no ben conegudes, en alguns
nens sí ho acaben fent. Aquests
nens presenten somnolència molt
marcada, tremolors, sacsejades, debilitat, dificultats per caminar o per
empassar, tot plegat acompanyat de
febre i eventualment d’erupcions a
la pell i butllofes a la boca. Així i tot
la gran majoria d’aquests nens es recuperen sense seqüeles. Però alguns
d’ells, degut a que la inflamació del
cervell afecta el tronc cerebral que
controla les funcions vitals com la
parla, la deglució i la respiració, poden requerir suport respiratori amb
ingrés a la UCI fins la resolució dels
símptomes.
Per aquest motiu el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha activat una comissió
de seguiment formada per experts

pediatres i microbiòlegs, ha establert un protocol de detecció i tractament precoç dels quadres amb
afectació neurològica més greu, que
s’ha remès al conjunt de la xarxa assistencial de tot el país, i ha reforçat
la vigilància epidemiològica. Tots el
centres sanitaris de Catalunya estan
en alerta per la detecció dels casos
sospitosos i comparteixen un protocol únic d’actuació en cas de sospita
d’un nen amb símptomes.
Els nens sans poden i tenen que
fer vida normal, anar a la escola, a
les activitats extraescolars, a l’esplai,
de colònies... Només en cas que un
nen o nena tingui febre, cal que es
quedi a casa i que s’eviti el contacte
amb altres nens petits mentre duri
el procés febril. Per evitar el contagi
cal reforçar les mesures higièniques
que ja són molt habituals en les escoles o llars del nostre país: rentar-se
freqüentment les mans amb aigua i
sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i
canviar bolquers; tapar-se la boca i
el nas amb un mocador d’un sol ús
en cas d’esternut, o bé amb la part
interna del colze, però mai amb les
mans, ja que és la via de contagi del
virus a altres persones.
Tot i l’alarma social generada per
la detecció en aquests mesos d’un
nombre més elevat de nens amb
símptomes neurològics més greus i
inusuals, la resolució d’aquests quadres està essent molt bona, el protocol d’actuació ha permès unificar
els tractaments a tots els centres, la
majoria dels nens amb infecció no
presenten símptomes neurològics,
i el nombre de nous casos ja s’està
reduint molt ràpidament en les últimes setmanes. Cal estar alerta, però
podem estar tranquils. yy
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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 - 8.46 - 9.45 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 15.45 - 16.15 - 18.15 - 19.45 - 20.14 - 22.18
Feiners (directes): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

autobusos

FESTIUS (TRANSBORD: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13
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 - 21.45 (cada 20 minuts)
estació de renfe (Blanes) g Blanes centre g Lloret
Feiners: 7.00 - 21.15 (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
Blanes (Estació de bus) g barcelona (aeroport del prat)

3.30 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 9.30 - 10. 00 - 12.30 - 14.30 - 15.45 - 17.00 - 19.00
barcelona (aeroport del prat) g Blanes (Estació de bus)

09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 15.15 - 16.15 - 16.40 - 18.15 - 19.45 - 22.30
Lloret (Estació de bus) g Girona
Feiners: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30
Dissabtes feiners: 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 12.00 - 14.15 - 19.30 / Diumenges i festius: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
Girona (Estació de bus) g Lloret
Feiners: 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30
Dissabtes feiners: 8.45 - 10.00 - 13.15 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30 / Diumenges i festius: 10.00 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 20.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Juliol / Agost
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

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

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

De 9 h a 9 h (24 h) / De 9:30 a 13:30 h

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

economia local

50è aniversari
blanes

La benzinera Santa Anna del
carrer Anselm Clavé de Blanes
ha celebrat a finals de juny els
50 anys de la seva obertura. Va
obrir el 1966 i l’han portada diverses generacions de la família
Canaleta.
Per celebrar-ho, durant una
setmana, van organitzar diversos sortejos entre els seus clients.
L’establiment té 9 treballadors i té
obert les 24h del dia.
Durant molts anys van ser
una benzinera Campsa, com totes
perquè hi havia monopoli. Actualment són establiment BP. yy

Benzinera Santa Anna

Novetats a Water World
lloret de mar

Water World Lloret viu
aquest estiu la seva 32a temporada. Aquest hivern s’han canviat
les pistes toves. El parc aquàtic
té un total de 25 atraccions per a
tota la família.

A partir de les 12 de la nit, S’ha de trucar abans a la Policia Local
(t. 972 358 666) i s’ha de portar la recepta.

LLORET
Juliol / Agost
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

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

M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
BASTÉ / CÀNOVES
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA / MASETE
A. MARTÍNEZ / lladó
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
FÀBREGAS / S. MORERA
E. TALLADA
BASTÉ
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
lladó
I. ESPINET / M. TALLADA
MASETE
S. MORERA
A. MARTÍNEZ

De 22 h a 22 h (24h)
De 9:30 a 13:15 h i de 16:30 a 21:00 h

Adreces i telèfons
FARMÀCIA BASTÉ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525

Cada cop s’utilitzen més les
noves tecnologies per rebre informació i per comprar les entrades. Aquesta temporada, per
primera vegada, amb la reserva
feta online ja es pot accedir directament a les instal·lacions
sense passar per taquilla.
Ara, l’únic que cal esperar és
que el temps acompanyi. El sol i
la calor són els millors acompanyants dels milers de visitants
que passen pel parc cada estiu. yy

Les noves Water Pistes

L’autèntica Costa Brava
costa brava

Dofí Jet ofereix una excursió
d’un dia per conèixer els racons
de la Costa Brava, de Blanes fins
a Sant Feliu de Guíxols.
El trajecte es fa en un modern i ràpid vaixell, l’Emotion Speed Boat. Hi ha sortides
cada matí des de Santa Susanna,
s’Abanell, Blanes centre, Santa
Cristina, Fenals, Lloret, Cala Canyelles i Tossa de Mar. La tornada és a les 16:15 h.
Una excursió que permet
resseguir metre a metre els primers quilòmetres de la Costa
Brava amb les seves platges, els
penya-segats i la mar brava picant a les roques. yy

L’Emotion en plena navegació
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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 de l‘estació
27 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
28 CAPRABO
Cristòfol Colom

L L O R E T

13

19

15

5

7 3
4
2
1

11
12

18

15
16
23
14

25

10 9
8

24

22

5

12
4

1

6
2

3

11

6

8

17

26

28 27

22

14

19

7

18

10
20 9

20

13

16 17

21

21

1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3 OPTIMUS (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7 MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
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

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 les Obreres 2016 de Santa Cristina

“Ser obreres de Santa Cristina és un orgull”
Anna Gibernau

OBRERES SANTA CRISTINA

La diada més esperada pels lloretencs i
lloretenques durant la Festa Major del
poble és la de Santa Cristina, la seva
patrona. Actes com la processó a l’ermita
de Santa Cristina, el Ball de Plaça, o la
regata del S’amorra amorra són els més
coneguts. Un dels fets amb més expectació dels últims anys és conèixer les quatre
obreres que representaran l’Obreria de
Santa Cristina i ballaran el Ball de Plaça, una tradició amb segles d’història.
Aquest any les Obreres de Santa Cristina
són la Paula Blanch, la Marta Esqueu,
la Júlia Martínez i la Mireia Jolis.

2004
1. Neus Ferrer Magí
2. Montserrat Vidal Soler
3. Gemma Oms Hernàndez
4. Mireia Costa Romeo

2005
1. Eva Serrano
2. Marta Muñoz
3. Muguet Ramos
4. Marta Vellvehí

2006
1. Roser Martínez Mas
2. Mireia Puig Reyné
3. Cristina Pastor Vieites
4. Agnès Moretones Barnés

Quina va ser la primera reacció
que vau tenir quan us van comunicar que seríeu les obreres d’aquest
2016?
Paula Blanch: Molta il·lusió. A més
vaig poder compartir el moment
amb la Júlia que és la tercera obrera i ens vam emocionar molt, fins i
tot amb alguns plors. Per a la meva
família també és una tradició molt
arrelada ja que els meus pares, les
meves cosines i les meves tietes van
ballar el Ball de Plaça. Poder ser protagonista d’aquesta experiència és
molt bonic.
Júlia Martínez: La primera reacció
va ser cridar i abraçar-nos. Un cop
ho tens assimilat del tot fa molta il·
lusió.
Marta Esqueu: Molta emoció. Al
principi costa de creure i és a partir
de l’Aplec dels Perdons quan realment ho comences a assimilar.
Mireia Jolis: Al principi no n’ets gaire conscient. Estàs nerviosa i et fa
il·lusió però també estàs una mica
espantada.
Quan i per què vau decidir que voldríeu ser obreres?
M.J: Des de que ets petita que a casa
parlen de la tradició i també vas a
veure el Ball de Plaça. Si ho vius des
de sempre fa il·lusió i a partir dels
setze anys, que és quan pots escriure
la carta per demanar ser obrera, ja
t’ho planteges seriosament i decideixes tirar endavant.
J.M: Totes ho hem viscut des de petites i crec que això dóna un punt d’il·
lusió per voler arribar a ser obrera.
P.B: En el meu cas, sí que s’ha viscut
molt a la família i fa gràcia poder
formar-ne part.
Què s’ha de fer per poder arribar a
ser obrera?
M.E: S’ha d’escriure una carta a
l’Obreria que es pot començar a fer
a partir dels 16 anys. S’envia cada
any fins als 22 anys. En aquesta carta

Les quatre Obreres a la plaça de la Vila. Foto Anna Gibernau

2007

has d’expressar quines són les teves
motivacions per voler arribar a ser
obrera en un futur. També es valora
la teva implicació amb els actes que
realitzi l’Obreria.

El Ball de Plaça és un dels actes
més coneguts de la Festa Major de
Lloret. Podeu dir alguns altres en
els que les obreres hagin de participar?

demanaria a ell. Als dos també ens fa
molta il·lusió. Com ha dit la Paula, el
ballador ha de ser una persona a qui
li tinguis molta confiança, perquè és
una cosa compartida.

1. Cristina Castells Sala
2. Annabel Bandrich Mulero
3. Marina Nicolàs Abellan
4. Júlia Lloveras Bernat

P.B: És important ser constant amb
les cartes i sentir la tradició.

P.B: Es comença amb L’Aplec dels
Perdons que és quan es fa el relleu
de les obreres, després ve l’Aplec de la
Sardana i la participació a la Marxa
de les Ermites, que organitza el Xino
Xano. Aquests són els que es repeteixen cada any.

J.M: Amb l’Àlex som amics de tota la
vida i sempre ens hem portat molt
bé. Porta molt bon rotllo i necessito
al meu costat algú que em doni bones vibracions.

1. Roser Ribas Cano
2. Cristina Lloveras Ferrer
3. Núria Ribas Baltrons
4. Gemma Fàbregas Orench

M.J: Busques algú amb qui tinguis
confiança, que et pugui tranquil·litzar en aquell moment de nervis a la
plaça i que ho puguem compartir
els dos. Cadascú de nosaltres té una
història una mica diferent per escollir: amics de tota la vida, la parella o
promeses de petits. Tot el que volem
és que els vuit ho gaudim al màxim.

1. Laia Pau Romaní
2. Laura Garcia Prat
3. Mireia Tormo Penella
4. Laura Baltrons Fàbregas

Ara que ho sou, que és per a vosaltres ser obreres?
J.M: Per a mi és una alegria i el fet
de viure-ho amb les amigues i amb
la resta de la gent que t’anima fa que
l’emoció es multipliqui.
M.E: Crec que totes també compartim un sentiment d’orgull.
M.J: I de responsabilitat, perquè és
un càrrec que et demana certa implicació amb els actes que pugui organitzar l’Obreria, ja que en alguns
hi hem d’assistir com a representants
de l’entitat.
Podeu explicar breument quina és
la tradició del Ball de Plaça?
M.E: El Ball de Plaça representa la
llegenda d’un musulmà que demana
la mà a una cristiana. Li ofereix una
almorratxa i ella en senyal de rebuig
la trenca. Llavors la tradició diu que
si no se’t trenca l’almorratxa, no et
casaràs.
M.J: El ball simula la tradició. Per
exemple, la primera volta la fem
agafades amb la parella i representa
el festeig i el moment que trenquem
l’almorratxa fa referència al rebuig.
Diria que els primers registres del Ball
de plaça es remunten al 1500 i al llarg
dels anys també hi ha hagut canvis.
Antigament es feia a la Plaça d’Espanya i els dies de Santa Cristina, Sant
Jaume i Sant Elm tenien obreres diferents. Cada dia es feia el ball amb les
obreres de cada Obreria però amb els
anys es va anar perdent menys les de
Santa Cristina que s’han mantingut.

M.J: A més també ens conviden a
certes celebracions que vagin sorgint
com els sopars o concerts de l’estiu.
El dia abans de Santa Cristina també
anem a netejar l’ermita o participem
en el sorteig de la posició dels llaguts
de la regata.
Des que us ho van comunicar,
quins han estat els primers preparatius que heu fet?
M.J: El primer de tot és pensar qui
serà el teu ballador.
M.E: Després has de començar a
mirar vestits i sabates, a preparar el
vano o pensar quin pentinat et faràs.
J.M: També has de pensar en el regal que fem als angelets que ens
acompanyen al matí a Santa Cristina o pensar l’ofrena que realitzem a
l’ermita.
Per què heu escollit a en Francesc
Farré, en Kevin Felip, l’Àlex Masgrau i en Sergi Perpinyà com a balladors?
P.B: Crec que necessites confiança i
compenetració amb el teu ballador i
amb en Francesc estaré molt a gust.
De fet aquests mesos que ens hem
estat preparant, sempre m’ha fet costat. Som molt amics.
M.E: Des de petits que amb en Kevin dèiem que si algun dia ballava li

Quina experiència i record espereu emportar-vos d’aquest any?
P.B: Aprofitar tots els actes, perquè
estem veient que passa molt ràpid.
Tenir un record bonic de tot en general i que el dia del ball surti tot bé.
M.J: Durant la festa, que tot vagi bé
i que ho puguem gaudir al màxim.
En general esperem recordar una
experiència bonica i el fet que tots
vuit ens portem bé, li dóna un valor
més emotiu.
M.E: Espero emportar-me una experiència molt maca i que hi puguin
estar les màximes persones donant-nos suport. També m’agradaria
mantenir aquesta nova relació que
s’ha format entre nosaltres.
J.M: El que més m’agradaria és no
estar massa nerviosa i poder-ho
gaudir. I sobretot, tenir la calma que
es necessita per viure-ho al màxim.
Crec que en general el que esperem
és viure-ho amb molta alegria i que
la gent que ho comparteix amb nosaltres també ho visqui de la mateixa
manera. yy

PRÒXIMA EDICIÓ: 10 agost

2008

2009

2010
1. Cristina Fornaguera Puigvert
2. Marta Costa Xapellí
3. Mariona Riera Gruart
4. Cristina Ferrer Oller

2011
1. Roser Frigola Llambí
2. Alba Blázquez Fàbregas
3. Anna Pons Valls
4. Laia Riera Riera

2012
1. Mar Escrig Mercader
2. Núria Carreras Gruart
3. Marina Leal Mas
4. Anna Garcia Gelabert

2013
1. Laura Codina Pena
2. Marta Schilling Margelí
3. Carla Ferrer Oller
4. Anna Ferron Puig

2014
1. Mireia Fornaguera Puigvert
2. Sandra Palau Expósito
3. Marina Lloveras Ferrer
4. Maria Babí Lladós

2015
1. Mireia Ribas Cano
2. Míriam Gisbert Valls
3. Clàudia Portavella Camprubí
4. Anna Austrich Comas

