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Lloret, capital de la fotografia

La Policia de Lloret de Mar celebra aquest any els 50 anys de la seva creació. Ha
estat la primera festa patronal que s’ha celebrat a les noves dependències. A
Blanes, després de vuit anys, s’ha recuperat la festa amb el lliurament de diverses
distincions i homenatge als agents jubilats.

Societat Pàg. 21

Fira d’entitats 2016
La Fira, de caràcter bianual, va començar i va acabar amb pluja. Hi van participar
una cinquantena d’entitats. De cara a l’any 2018, el regidor de Participació
Ciutadana anuncia canvis.

El Forat Blau, Banyoles (Girona), de Pere Soler Isern

El Concurs de fotografia MontPhoto ha rebut més de 10.000 originals d’arreu del món. Una xifra molt superior a les imatges que es rebien fa 20 anys, uns 200 originals. Al llarg de tres dies hi ha hagut diverses exposicions, conferències, tallers, presentacions de marques comercials i la gala de lliurament de premis. Des de l’any
passat, també hi ha una secció dedicada als més joves de 25 anys. El concurs té un total d’11 categories. Els
actes s’han fet al Teatre Municipal. La Casa de la Cultura acull en aquests moments l’exposició amb les obres
guanyadores i finalistes. Entrevista a Paco Membrives, president de MontPhoto, a la pàgina 32.

Ensurt a Blanes
Isaac Ulam i el Cor Sota Palau van obrir la programació de Blanes. Foto Javier Calvete

Teatre de la Costa Brava Sud
Isaac Ulam, Carme Elias, Brams, Gabino Diego, David Guapo, Jordi
Díaz, Martí Peraferrer i The Gospel Viu Choir són alguns dels protagonistes destacats de la nova programació que tanca el darrer trimestre del 2016 als teatres de Blanes i Lloret de Mar. En total, s’han previst
55 espectacles per a totes les edats i gustos. Més informació a la pàgina 13.

Bombers i Policia Local al lloc dels fets. Foto Aj. Blanes

Un edifici en procés d’enderroc
situat entre el passeig de Dintre
i el passeig de Mar s’ensorra parcialment i mobilitza 8 dotacions
d’emergències. No s’han de lamentar danys personals. L’ensorrament
es va produir en cedir el sostre de
la primera planta, que va provocar
la caiguda de la runa acumulada
de les dues plantes sobre la planta
baixa on fins fa poc hi havia hagut
una botiga. Pàg 23
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5è Aniversari de la PAH

L’Editorial

BLANES

Turisme 2016
El turisme, que és l’activitat econòmica bàsica de la nostra comarca, està experimentant una bona temporada, com senyalen bona part
dels restauradors i confirmen els índexs.
Es podria dir que ha estat un bon inici d‘any fins al punt que al juny
la Costa Brava registrava un creixement acumulat de més del 9% de
pernoctacions.
El juliol i l‘agost no han tingut increments tan elevats, tot i això el balanç de la temporada 2016 fins a finals d‘agost és positiu amb un creixement a l’entorn del 3%. Evidentment això comportarà una petita
millora de l‘economia a les nostres comarques. Una nova fita positiva
per anar deixant enrere la crisi que arrosseguem de fa anys.
Ara toca seguir millorant la imatge de les nostres marques, evitant cometre errors com el que hauria estat acceptar la proposta de traslladar
la “Saloufest” a Lloret de Mar.
L‘Ajuntament de la vila ha tingut el bon criteri de rebutjar una proposició que hauria portat la població a les portades dels diaris sensacionalistes, amb fotos dels excessos alcohòlics del jovent, cosa que no
convé de cap manera a una ja prou castigada imatge.

La Plataforma d’Afectats i
Afectades per la Hipoteca, la
PAH de Blanes, ha complert ja
els cinc anys de vida. Per celebrar-ho, el dissabte, primer
d’octubre, va organitzar una jornada festiva que es va emplaçar
al local de la Casa de Andalucía
de Blanes. La portaveu de l’entitat, Emma Torres, va donar la
benvinguda a tots i totes les assistents. En cinc anys s’han atés
700 casos. Segons Torres, després de cinc anys d’existència, el
tema ha anat evolucionant: “Al
principi el perfil dels afectats
era sobretot gent que no havia
pogut pagar la hipoteca i ara hi
ha molts més casos en què no

«La PAH de Blanes ha atès
700 casos en cinc anys»

poden fer front al lloguer o bé
d’ocupació per la força”. Segons
Torres, els interessos econòmics
fa que aquests casos només es
puguin solucionar a llarg termini, “sempre manen els mateixos,
els poderosos”.

«De no poder pagar la
hipoteca, s’ha passat a
problemes per afrontar el
lloguer»
Des de l’entitat, fan un balanç positiu de la tasca realitzada i es consideren prou satisfets per haver pogut intervenir i
aturar tants casos. En definitiva,
que hagin pogut donar un cop
de mà als més febles, els qui han
hagut de veure amb impotència
com perdien el més important

Lloret de Mar, com Calella i altres poblacions, estan a favor d’eliminar la imatge de “turisme de borratxera”. La feina no és fàcil i caldrà
perseverar, bregant contra corrent de la minoria irresponsable que ha
fonamentat el seu benefici en el subministrament i venda indiscriminada d‘alcohol. yy
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Teatre social a la casa de Andalucía. Foto Yoyo
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per a una persona, el lloc on viu,
el que considera casa seva.
La part central de la celebració del cinquè aniversari va ser
la representació de l’obra La culpa es de los pobres, a càrrec de la
companyia Teatre sobre la marcha, de Barcelona.
La PAH de Blanes es defineix
com un moviment assembleari
apartidista i gratuït, que lluita
pel dret a una habitatge digne.
S’aplega setmanalment amb gent
que pateix problemes d’habitatge en general i, a més a més,
de manera més recent, també
com Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE), pressionen i
denuncien les administracions
públiques i les empreses subministradores perquè no hi hagi
més talls de llum, aigua o gas. yy
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Estudiants d’arquitectura proposaran projectes
per fer als terrenys de l’Illa de Blanes

Es tracta dels terrenys compresos entre els antics pavellons i els camps de futbol que havia de desenvolupar l’arquitecte japonès Arata Isozaki
blanes

Després que es van elaborar
fins a dues propostes de contingut i un primer esbós arquitectònic ara fa 15 anys, finalment el
projecte no es va tirar endavant i
va quedar descartat durant la primera dècada d’aquest segle. Ara,
a través d’una proposta conjunta
entre l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de la Universitat de
Barcelona (ETSAB-UPC) i l’Ajuntament de Blanes, un centenar
d’estudiants elaborarà sengles projectes acadèmics com a pràctica.
Els alumnes són de quart curs
de l’ETSAB-UPC, i l’experiència
forma part de l’assignatura de Projectes, la més important que s’imparteix en aquesta carrera tècnica.
Cada alumne s’encarregarà d’elaborar una proposta, aplegats en
grups encapçalats per una desena de professors que imparteixen
l’assignatura, i que tenen cadascun
d’ells uns criteris determinats.
D’aquesta manera, l’Ajuntament tindrà un centenar de visi-

ons diferents sobre què es pot fer
en els terrenys de l’Illa de Blanes.
Els alumnes han de desenvolupar
dos tipus d’espais: equipaments
públics i equipaments privats,
d’acord amb el plantejament inicial que tenia el projecte i els usos i
serveis recollits en el POUM.
També hauran de seguir els
criteris que ja es van marcar inicialment, en el sentit que els equipaments públics i privats havien de
generar prou recursos econòmics
per auto-sostenir tot el conjunt
de l’Illa de Blanes, així com per
contribuir a anar pagant el deute
contret amb l’ICF per finançar la
Ciutat Esportiva. En aquest sentit,
el projecte contemplava la construcció d’un complex lúdico-cultural –que havia de ser el principal reclam–, un hotel, un centre
comercial, un auditori, una zona
verda i altres elements.
Els estudiants ja han visitat
Blanes per conèixer els terrenys
on han de desenvolupar les seves
idees.

Després hi va haver una trobada a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on els va rebre la regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya,
acompanyada de l’arquitecta municipal, Mercè Prades. També hi
va participar el regidor de l’Ajuntament de Blanes Víctor Catalan,
exestudiant d’arquitectura, que
ha propiciat aquesta pràctica entre el consistori i la seva universitat.
El programa de pràctiques
compta amb dues fases: en la primera -que ha durat tres setmanes-, els alumnes han fet propostes de la zona verda i han marcat
els espais on aniran les edificacions.
En la segona fase, que ha començat el 10 d’octubre i s’allargarà fins el 20 de gener, hauran
d’elaborar els respectius projectes
de continguts. La intenció de la
universitat és plantejar al consistori la signatura d’un conveni de
col·laboració. yy

Els estudiants d’arquitectura visitant Blanes. Foto Aj. Blanes

Recreació virtual del projecte d’Isozaki
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Unitat d’Acció per intentar salvar la Nylstar
blanes

DenÚncies de CCOO

La Generalitat de Catalunya,
treballadors i sindicats, i l’Ajuntament de Blanes segueixen fent
front comú per intentar salvar
l’antiga SAFA. Aquest darrer objectiu ha estat el que ha mogut la
convocatòria d’una reunió que
s’ha fet aquest setembre, i que han
encapçalat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, Dolors Bassa; l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez; i
el president del Comitè d’Empresa
de Nylstar, Juanjo Rodríguez. Si
no hi ha canvis de darrera hora, la
Nylstar camina cap al concurs de
creditors (31 d’octubre).

«Si el 31 d’octubre no hi
ha injecció econòmica,
s’entrarà en concurs de
creditors»
Seogns la consellera Dolors
Bassa, “ara per ara no hi ha res
en ferm i les dues opcions de
futur són el pla d’inversió dels
actuals propietaris o la compra
de Nylstar per part d’alguna empresa”.
Generalitat, Ajuntament i els
consells comarcals de la Selva i el
Maresme, en tot cas, estudiaran
el perfil dels treballadors i ana-

CCOO d’Indústria de Catalunya ha presentat una nova denúncia a la Inspecció de Treball contra
l’empresa Nylstar per l’impagament
de les nòmines d’agost. Aquesta és
la segona denúncia, ja que el mes
d’agost ja n’havia presentat una per
l’impagament dels salaris de juliol.
A finals de setembre, l’empresa va
pagar les nòmines endarrerides.

«CCOO ha denunciat dos
cops Nylstar per no haver
pagat els sous»

Roda de premsa dels treballadors, la consellera i l’alcalde. Foto Yoyo

litzaran la possibilitat de trobar
feina a la comarca si perden el
seu lloc de treball actual.

“el producte és bo i el personal
està qualificat per tirar l’empresa
endavant”.

«Administracions i
treballadors treballen
junts per intentar salvar la
històrica SAFA»

Segons Navarro, “el que no
es pot plantejar és treballar amb
60 o 70 persones tal com va fer
l’actual propietari. No som un
taller”.

Segons els treballadors, “s’ha
arribat fins aquí per la mala gestió dels actuals propietaris”. El
president del comitè d’empresa,
Juanjo Rodríguez, recorda que

L’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, recorda que Blanes
també vol ser industrial com ho
ha estat al llarg de la història i
que la SAFA tiri endavant.

Els treballadors han demanat a
l’Administració que estudiï la possibilitat de crear una borsa d’emergència per ajudar els treballadors
que puguin tenir problemes econòmics arran d’aquesta situació.
Si el 31 d’octubre no s’ha trobat cap solució viable, s’entrarà
en concurs de creditors. Al moment de tancar aquesta edició,
l’empresa ha fet públic que vol
reprendre l’activitat aquest mateix mes amb una producció de
100 tones.

Segons CCOO, l’empresa continua incomplint els acords signats
el passat 2 d’agost amb UGT, acords
que CCOO no va signar perquè
considerava que no oferien garanties de futur. UGT té majoria al Comitè d’Empresa.
Per aquests motius, CCOO
d’Indústria reclama a la Generalitat que, com a creditor de l’empresa, faci les gestions oportunes
amb la màxima celeritat possible
per poder desbloquejar aquesta situació i instar un concurs de creditors, que es fa necessari, ja que
l’empresa no paga el préstec que
li va concedir l’Institut Català de
Finances l’any 2011. yy
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Lloret rebrà 400.000 euros de la taxa turística
lloret de mar

Lloret rebutja el
Saloufest

Lloret de Mar ingressarà
400.000 euros del Pla del Foment
del Turisme que permetrà cobrir
gairebé la meitat del pressupost
necessari per a realitzar diferents
projectes de millora a la destinació. Aquesta subvenció arriba
gràcies a les bones xifres que ha
aconseguit la vila en la recaptació
de la taxa turística. Concretament,
el municipi lloretenc ha recollit
2,6 milions d’euros i s’ha col·locat
com la segona ciutat amb més visitants de Catalunya, per darrera
de Barcelona i per davant de Salou. En aquest sentit, l’alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat, ha volgut
reivindicar el paper del municipi
en tasques turístiques i ha destacat l’esforç de les empreses d’allotjament en el procés de recaptació.
Ara, el govern local vol fer una
inversió de més de 800.000 euros
en diferents reformes i millores de
diverses zones. Aquestes accions
s’inclouen dins del Pla Operatiu de
Turisme. Alguns d’aquests projectes són l’adquisició d’equipaments
per a zones esportives, la incorporació de mòduls de salvament per
a platges, l’adequació d’un parc
infantil a la zona de Fenals, l’apli-

L’empresa promotora del Saloufest, I Love Tour, que pertany
al grup turístic TUI, ha confirmat que, després de 16 anys, no
tornarà a celebrar més edicions
d’aquest polèmic festival que
combina esports i oci nocturn a
les comarques de Tarragona. En
un comunicat, la companyia ha
justificat la decisió per “les diverses pressions” realitzades tant
per part de l’Ajuntament de Salou com la Generalitat durant els
últims dos anys que, segons diu,
“han fet pràcticament inviable
realitzar programes per al segment turístic del turisme juvenil
a la regió”.
Els organitzadors es van plantejar com alternativa Lloret de
Mar, però, ja han rebut la negativa del consistori segons confirma
el mateix alcalde Jaume Dulsat.
Platja central aquest agost. Foto M.A. Comas

cació integral de recursos turístics
per al Museu Obert de Lloret o la
implantació de zones WIFI a la
platja i a la zona comercial. A més,
una de les fites més destacades,

però pensades a llarg termini, és
l’anomenada Ciutat de la Llum,
de la qual es volen fer els primers
passos i ja compta amb una partida pressupostària.

Durant el curs passat, amb el
percentatge corresponent per la
recaptació de la taxa turística, Lloret va poder reformar el passeig
Verdaguer i la rambla Barnés.

El Saloufest portava a Tarragona 10.000 joves amb moltes
ganes de gresca i el seu comportament havia generat nombroses
queixes. yy

Josep Busquets guanya el Premi Gregal 2016
Joan Adell és un dels finalistes amb “...i matarem els morts”
MALGRAT DE MAR - BLANES

Josep Busquets (Malgrat de
Mar, 1965) professor de música,
va començar la seva trajectòria
narrativa com a guionista de còmics i curtmetratges. Admirador
dels personatges de la història que
dugueren el jazz a Catalunya, ara
debuta com a novel·lista amb La
gramola de l’Edèn. El Premi Gregal està dotat amb 3.000 euros.
Just abans que esclati la Guerra Civil, Bàrbara Rius, filla d‘una
família acomodada de Barcelona, s’enamora del músic Marcel
Agulló. Entre ells s’interposa el

moment històric que els ha tocat
viure i una sèrie de fets aliens a
la seva voluntat que els impedirà
viure plenament una relació. Al
voltant d’ells es mouen altres conflictes des del cantó dels músics de
l’orquestra Domino Jazz i el de la
gent que va viure la guerra i dictadura que la va seguir. Una passejada per la historia de Barcelona de
la primera meitat del segle XX al
so del swing.
En l’edició d’aquest any hi han
participat un total de vint-i-set
obres, vuit de les quals han resultat finalistes. Un dells, el blanenc

Joan Adell amb “...i matarem els
morts”. El jurat d’aquesta edició
ha estat format per Jordi Albertí
(filòleg), Marta Alòs (escriptora),
Francesc Sánchez Barba (historiador), Jordi Serra (poeta), Jordi
Soliguer (escriptor), Mariàngels
Vázquez (bibliotecària) i Isabel
Sanagustín com a assessora editorial.
L’acte de proclamació dels guanyadors i lliurament de premis es
va fer a finals de setembre a Maçanet de la Selva en un acte carregat
de literatura i bona música. yy

Busquets recollint el premi. Foto Editorial Gregal
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Jornades Gastronòmiques de
la cuina del peix de l’art
lloret de mar

Un total de 23 restaurants
i hotels participen, durant tot
el mes d’octubre, a la catorzena
edició de les Jornades Gastronòmiques de la cuina del peix de
l’art. S’ofereixen menús que tenen com a ingredient principal,
el peix i el marisc. Si en el passat
curs van cuinar 18 establiments,
enguany han sumat cinc més: el
restaurant Les Petxines, Il Brigantino, El Calamar Daurat, Al
Freskito i la Masia Can Sabata.

«El preu dels menús oscil·la
dels 27 als 79 euros»
Se serviran àpats a diferents
preus. Aquests oscil·len entre
els 27 i els 79 euros. Alguns dels
plats que es podran degustar són
els següents: rap de la costa amb
llamàntol fet en cassola; suprema de llobarro de la costa amb
escama de patata, gamba de Blanes i coulis de llamàntol; peix de
l’art sobre les seves espines; filet
de mero confitat a baixa temperatura amb salsa de musclos de
roca i estragó; caneló de marisc
amb beixamel de tòfona, gamba
i brots tendres, o llom de corball
rostit amb verduretes i musclos
de roca, entre molts altres. La
majoria dels menús, a més, inclouen entrants, postres i una
copa de cava. A més, els clients
de les Jornades podran obtenir
un tiquet per visitar els Jardins
de Santa Clotilde i una entrada
amb consumició per al Gran Casino Costa Brava, presentant la
factura del menú. A més, també podran gaudir de dues hores
gratuïtes en els diferents pàrquings municipals.
L’acte de presentació es va fer
a l’Hotel Excelsior, on està ubicat

Foto de família. Foto M.A. Comas

Franch, Cekov, Dulsat i Dotras. Foto M.A. Comas

el restaurant Les Petxines. Un
dels encarregats d’obrir la nova
edició de les Jornades Gastronòmiques va ser Enric Dotras,
president del Gremi d’Hostaleria. Va recordar el passat mariner de la població i el seu lligam a la tradicional tirada a l’art.
A més, va destacar l’alt nivell de
la cuina que es fa a Lloret i va
assegurar que provoca un augment en la qualitat del turisme.
En la mateixa línia, durant la
presentació, l’alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat, va assegurar que
les impressions i les valoracions
dels visitants, en relació amb la
qualitat preu que ofereixen els
establiments de la vila, són molt
positives. També van intervenir
durant l’acte inaugural el gerent
del Gremi d’Hostaleria i l’Associació de Bars i Restaurants, Josep Franch, i el president de la
mateixa Associació, Ceci Cekov.
Llista de restaurants i hotels
que participen a les Jornades
Gastronòmiques de la cuina del
peix de l’art:

«Els participants reben una
entrada per anar als Jardins
de Santa Clotilde i el Gran
Casino Costa Brava»
· Al Freskito
· Bagua Lounge
· Barca d’Or. Rigat Park Hotel
· El Calamar Daurat
· El Racó de Fenals
· El Rossell
· El Toro
· El Trull
· El Ventall
· Fenals Internacional
· Freu. Gran Hotel Monterrey
· Giorgio
· Il Brigantino
· L’Arrosseria de Fenals
· La Lonja
· La Terrassa Vives
· Les Petxines. Hotel Excelsior
· Marsol. Hotel Marsol
· Mas Romeu
· Masia Can Sabata
· Hotel Santa Marta
· Sybius Cala Canyelles
· Xaloc yy
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El ple de les mocions retirades
La crònica - joan ferrer

El ple ordinari de setembre de
l’Ajuntament de Lloret de Mar va
servir per donar el tret de sortida
al nou curs polític. La taula del plenari es va completar amb l’entrada
del regidor Jordi Sais (Partit Demòcrata Català, ex Convergència),
en substitució de Joan Gou, el regidor de Turisme que va deixar el
càrrec aquest estiu. La sessió plenària va estar marcada per les tres
mocions que es van retirar, totes
d’ICV-EUIA; la decisió d’aturar
el concurs del transport públic o
la moció del regidor no adscrit per
enfonsar un vaixell davant la costa
lloretenca.
Hotels tancats
Lloret de Mar té oberts fins a
nou expedients sancionadors pel
cas dels hotels tancats.

«ICV-EUiA va retirar
per diverses raons les
tres mocions que havia
presentat»
ICV-EUiA, però, va retirar una
moció per declarar persona non
grata José Luís Velasco perquè el
govern municipal la volia modificar amb el vistiplau de la majoria de grups i, segons els ponents,
“desvirtuava totalment el que es
plantejava”.
Segons Francisco Rodríguez
Pacios (ICV-EUiA), hi ha molts
arguments per declarar Velasco
persona non grata, “no tenia els
hotels en condicions, no pagar els
treballadors ni els lloguers dels hotels. També ha deixat molts deutes
a proveïdors, empreses locals i al
mateix Ajuntament”.
Diversos portaveus municipals
van defensar que calia respectar

la presumpció d’innocència i esperar que aquests nou expedients
sancionadors, dos dels quals afecten directament Velasco, es resolguin abans de fer cap declaració
d’aquest tipus.
El govern, format pel Partit Demòcrata, ERC-Avancem i
PSC, proposava ajornar la decisió a l’espera que es resolguin els
expedients i contenciosos al mateix temps que es donava suport
als treballadors. L’Ajuntament té
una borsa de contingència per a
aquests casos dotada inicialment
amb 5.000 euros.
Els diversos ponents van remarcar que oficialment, Velasco
només és al capdavant d’una de les
quatre societats que gestionen els
hotels afectats.
L’alcalde Jaume Dulsat també
ha estat especialment crític amb
la moció. “La solució valenta és
tancar un hotel el 10 de setembre
perquè posava en perill els clients
i els treballadors, evitar que 1.000
clients es quedin sense allotjament
o reunir-se amb els treballadors a
la mitjanit. Aquesta moció es pica
en deu minuts i és buida de continguts. Això no és gens valent”.
ICV-EUiA havia presentat
tres mocions. Dues es van retirar
abans d’inicar el debat (zones blaves i moratòria de llicències per
als habitatges turístics) i la tercera,
la del tancament dels hotels, just
abans d’iniciar la votació.
Transport urbà
Lloret ha aturat el concurs per
adjudicar el servei de transport
urbà.
Es va convocar el juliol passat
i diverses empreses han demanat
aclariments i han plantejat dub-

tes. Amb l’objectiu de resoldre tots
aquests interrogants, s’ha suspès
el termini de presentació de propostes, segons explicava el regidor
responsable de l’àrea, Antonio Lorente.

«Aturen el concurs per
adjudicar el transport
urbà per poder resoldre
els interrogants sorgits»
Paulino Gracia, d’En Lloret Sí
se Puede, s’ha mostrat contrari a
les privatitzacions de serveis i per
tant s’ha abstingut en la votació
per aturar el concurs.

Carles Sais prometent el càrrec. Foto Joan Ferrer

Marc Fuertes, tot i votar a favor de la proposta del govern, ha
defensat que el servei sigui públic.
Segons l’alcalde, s’han de resoldre tots els dubtes que hagin
sorgit, “una actuació que no assegura que un cop resolt el concurs,
les empreses que no siguin adjudicatàries presentin un contenciós.
Aquests contenciosos són molt
habituals per part de qui no aconsegueix la concessió.”
L’objectiu inicial era que la
nova concessió entrés en servei el
gener de l’any vinent.
Altres mocions
En el ple de setembre es va
aprovar una moció d’En Lloret Sí
se Puede, per crear una mesa permanent de contractació. C’s hi va
votar en contra, ICV-EUiA es va
abstenir i la resta de grups hi van
votar a favor.
On hi va haver unanimitat va
ser en la proposta del regidor no
adscrit, Enric Martínez, per tramitar l’enfonsament d’un vaixell
davant la costa de Lloret, un pro-

Imatge del ple de setembre. Foto Joan Ferrer

jecte llargament reclamat per les
empreses de submarinisme i que
molts partits polítics van recollir
en el seu darrer programa electoral (maig 2015).
També hi va haver certa polèmica en la resolució de les al·legacions presentades al mapa de
capacitat acústica, en especial la
del Gremi d’Hosteleria, perquè
els hotels puguin tenir animació
fins la mitja nit. El mapa preve-

ia fins les 23:00. L’al·legació es va
rebutjar perquè es va presentar
fora de termini, però la proposta
es va incorporar al redactat final,
“perquè tota la vida s’ha permès la
música fins la mitja nit”. El mapa
també considera zona de sensibilitat acústica alta, el Massís de Cadiretes, una qualificació per poder
sancionar certes activitats que es
fan a la polèmica Masia de Can
Juncadella. yy

Manifestació en defensa dels drets laborals
LLORET DE MAR

Dins de la campanya que
porta CCOO de Serveis per fer
front a la precarització de les
condicions laborals que pateixen diferents col·lectius de treballadores i treballadors del sector turístic, i emmarcada en les
accions properes al Dia Mundial del Turisme (27 de setembre),
s’ha programat una manifestació a Lloret de Mar per defensar
un model turístic que respecti
els drets laborals.
Capçalera de la manifestació. Foto ACN

Unes 400 persones es van
manifestar per exigir a l’em-

presari dels quatre hotels tancats que pagui les nòmines pendents.
Els quatre establiments van
tancar de manera sobtada a principis de setembre després que es
descobrís que tenien multitud
d’irregularitats, com la llum punxada o, en un cas, una connexió
il·legal del gas.
Aquesta situació ha deixat
una plantilla de 150 treballadors
a l’atur i amb nòmines i d’altres
complements pendents de cobrar
(els sindicats calculen que, en to-

tal, se’ls deuen uns 200.000 euros).
A la manifestació hi ha assistit el secretari general de CCOO
a Catalunya, Joan Carles Gallego,
que ha demanat més implicació
al Govern per evitar casos així,
“aquest potser és el cas més cridaner però n’hi ha molts d’altres
arreu del país”.
El president del comitè del
Marina Sand, José Luis Sánchez,
denuncia que l’empresari vol espoliar l’hotel i ha posat a la venda
a Internet les televisions i tot el
mobiliari. yy
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Nou curs polític a Blanes
La crònica - joan ferrer

Els regidors de l’Ajuntament
de Blanes van liquidar en menys
de 45 minuts el primers sis punts
de l’ordre del dia del ple ordinari
de setembre. Després van arribar
les mocions i els precs i preguntes.
Sessió amb poc públic i l’absència
de dos regidors: Jordi Urgell de
Batega per Blanes i Albert Sanz
d’ERC. L’inici es va demorar uns
instants perquè no s’havia muntat l’ordinador que controla el
temps de les intervencions dels regidors: 5 minuts la primera, i un
minut la segona. L’absència es va
resoldre sense massa problemes
amb el control manual, és a dir,
via rellotge del mòbil.

«Després de molts anys,
el control del temps de
les intervencions es va fer
manualment»
El plenari de Blanes ratifica
que l’únic ús dels terrenys de la
Nylstar és l’industrial.
Nylstar va aprofitar la modificació puntual del Pla General
aprovada el desembre passat per
protegir diversos elements històrics de l’empresa, com ara les
xemeneies, per demanar d’altres
usos com ara el comercial i l’hoteler, una petició que va ser desestimada per unanimitat.

Pepa Celaya, regidora d’Urbanisme, recordava el compromís
dels 21 regidors amb els treballadors de mantenir com a únic ús
dels terrenys, l’industrial.
L’empresa també demanava
bonificacions en els impostos al
disposar d’espais que no es poden
tocar. Segons Celaya, “aquestes
bonificacions no s’han de demanar a través del POUM”.
Víctor Catalán, d’EUiA-ICV,
va destacar que una de les xemeneies protegides té un forat,
i va demanar que s’hi actuï, “no
demano que ho faci l’empresa,
busquem subvencions per poder
actuar i evitar que la xemeneia
caigui”.
Cases dels mestres
En el decurs del plenari es va
donar compte d’una resolució
d’Ensenyament, segons la qual,
l’Ajuntament pot canviar la qualificació urbanística de les antigues
cases dels mestres de l’Escola Carles Faust. L’objectiu, és dedicar-los
a habitatges socials. Un cop aconseguit el permís, ara caldrà reformar-los per fer-los habitables.
Codi d’Ètica i Bon Govern
Blanes aprova el Codi d’Ètica
i Bon Govern amb 17 vots favorables i dues abstencions, la dels dos
regidors de la CUP.

El punt, el va presentar el regidor d’ERC Àngel Canosa, que
afirma “ha estat un treball conjunt de tots els grups amb un
text elaborat per secretaria, amb
l’objectiu de potenciar la transparència i les bones maneres de
fer de tècnics i polítics”.
La CUP, tot i estar d’acord
en diversos punts, es va abstenir
perquè creu que tot quedarà en
una declaració de bones intencions, segons explicava la regidora
Clara Castrillo.
EUiA-ICV també va mostrar
el seus dubtes sobre el grau de
compliment, tot i que el seu vot
va ser favorable.
Batega per Blanes va demanar sense aconseguir-ho, modificar la composició del comitè de
seguiment. Hi haurà 4 membres
fixos i 3 de variables. Batega, proposava que fos justament a l’inrevés.
Mocions ple Blanes
La primera, presentada per
ERC per una administració socialment responsable, prospera
amb la unanimitat de tots els
grups.
La segona, defensada per la
CUP en suport als SOM27 -un
grup d’estudiants de la UAB que
el 2013 van iniciar una tancada
en defensa de l’educació pública
de qualitat-, prospera amb els 12
vots a favor d’ICV-EUiA, PDC,
ERC, Batega i els proposants. Per
la seva banda, la resta de grups
no l’han recolzat, sumant 7 vots.

«Quatre de les cinc
mocions presentades van
tirar endavant»

Imatge de la xemeneia de l’antiga SAFA. Foto Yoyo

Les dues següents propostes,
presentades per ICV-EUiA i Batega, s’han aprovat per unanimitat. La primera perquè Blanes
doni suport al Banc d’ADN per a
les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil i la segona
a favor del treball digne docent i
la qualitat de l’escola pública catalana.
La darrera moció que s’ha
tractat també l’han presentat
conjuntament ICV-EUiA i Batega per Blanes, però en canvi no
s’ha aprovat. L’han recolzat amb
7 vots els dos grups proposants i
la CUP. Han votat en contra amb
11 vots el PSC, PDC, Ciutadans
i el PP, i s’ha abstingut ERC. La
proposta d’acord era per una
moratòria als habitatges turístics, per ajudar a frenar la seva
proliferació. yy

Antics habitatges dels mestres. Foto Yoyo
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Un Hollywood català al voltant d‘una herba
destructiva
girona

El tàndem format pel blanenc
Salvador Macip i el barceloní
Ricard Ruiz Garzón s‘ha endut

el 31è Ramon Muntaner de literatura juvenil, dotat amb 6.000
euros, per Herba negra a la 49a
edició dels Premis Bertrana de

Girona. Un thriller juvenil apocalíptic amb tocs de ciència ficció escrit a quatre mans entre el
primer, metge i investigador resident al Regne Unit, i el segon,
escriptor i columnista.
La novel·la narra les aventures
d‘un grup de joves que, per atzar,
descobreixen una organització
secreta que pretén acabar amb la
civilització. Per fer-ho, se serveixen d‘una nova espècie d‘herba,
modificada al laboratori i que es
comercialitza en forma de beguda.

Guardonats als Bertrana 2016. Foto M.A. Comas

Els dos autors defineixen Herba negra com “una mescla d‘acció,
elements fantàstics i un còctel de

violència i sexe”. I aquí, asseguren, volen trencar una llança a favor d‘aquest tabú que, malgrat no
es fa aparèixer als relats juvenils,
els qui els llegeixen ja en parlen.
La novel·la, on l‘ecologia hi té
un paper important, s‘ambienta
al nord de Catalunya (sobretot,
a la Vall de Boí). Però també hi
apareixen altres localitzacions,
com Salt o Vic, en una voluntat
manifesta de posar en valor escenaris de Catalunya. “Això de
mostrar els llocs, els americans
de Hollywood ho fan molt i nosaltres també volem demostrar
que aquí també en tenim per ensenyar”, expliquen Macip i Ruiz
Garzón.

Herba negra sortirà publicat
sota el segell Fanbooks. Els dos
autors expliquen que, per escriure
una novel·la a quatre mans, la fórmula no és cap altra que “revisar
i reescriure” una i altra vegada el
que s‘ha fet per separat per aconseguir un estil homogeni. Però
amb el guardó, asseguren que el
seu estil ja neix “amb un premi
sota el braç” i avancen que aquest
és el principi del pseudònim que
faran servir a partir d‘ara quan
escriguin, Macip Garzón.
El president de la fundació
que atorga els premis és el lloretenc Joan Domènech i Moner.
L’any vinent, els Bertrana arribaran a la 50è edició. yy

Blanes Photo Festival 2016
blanes

Durant un mes, el GIF, Grup
d’Imatge i Fotografia ha programat una sèrie d’activitats relacionades amb la imatge.
Tot va començar a finals de
setembre amb la inauguració de
tres exposicions fotogràfiques a
Casa Saladrigas:
Salt, pas a pas; de Martí Artalejo “Retratar i mostrar la quotidianitat de les persones del teu
voltant” Aquest projecte està fet
a la ciutat de Salt però igualment
podria haver estat fet a Blanes, a
Barcelona o a Nova York.
Mirades... Viatge màgic al
cor de l’Àfrica de Núria Faig Pujolràs - “Projecte en suport de la

Fundació Etiòpia-Utopia en la
lluita de les comunitats etíops
contra la pobresa i conservació
del sòl i l’aigua.

del futur de l’Índia rural, des d’un
enfocament humà, mitjançant
l’experiència de protagonistes de
tres generacions diferents.

Marletgrafies de Joan Marlet Civil - “Com anar més enllà de
la imatge convencional? Investigant, innovant, buscant el camí.
L’estil propi, original e inconfusible, móns marletians i onírics,
textures...”

Blanes amb l‘Índia de Vicenç
Ferrer © Lorena Peláez, Carmen
López i Tomàs Romero,© GiF Blanes- Viatge a Anantapur, al sud-est
de l’Índia, seu de la RDT - Fundació Vicente Ferrer, amb les nostres
càmeres per ser testimonis de la
transformació social i veure sobre
el terreny els àmbits de treball de la
Fundació Vicente Ferrer: Sanitat,
vivenda, educació, dona, ecologia,
persones amb discapacitat.

El 3 d’octubre es van inaugurar dues exposicions més, en
aquest cas sobre Vicenç Ferrer al
Casal Cívic de Can Borell:
El Futur comença avui de la
Fundació Vicente Ferrer amb fotografies de Ramón Serrano “coneixerem l’ahir, l’avui i els reptes

grafia, a càrrec d‘en Joan Marlet i per al dissabte dia 22, a les
19.00h. Taller d’edició Fotogrà-

fica per Tablets i mòbils (gratuït
obert a tothom), al casal de la Cooperativa del carrer Muralla. yy

També s’han programat tallers i xerrades:
El Renaixement de la Foto-

Imatge de Núria Faig

“Identifica’m, posa’m el xip”
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret, conjuntament amb el Consell Comarcal i Centre d’Acollida d’Animals
de la Selva (CAAS), ha organitzat
un cap de semana anomenat:“Identifica’m, posa’m el xip” per fomentar la identificació obligatòria
dels animals de companyia.

Un gos amb xip sempre és més fàcil d’identificar. Foto M.A. Comas

El dissabte 17 de setembre, tots
els propietaris d’animals residents
al municipi, van tenir la possibilitat d’implementar gratuïtament el
xip d’identificació als seus animals
de companyia: gossos, gats i fures.

El regidor de Medi Ambient
Jordi Orobitg explicava que “la
campanya és itinerant i es mou
per diferents zones de Lloret
per facilitar als propietaris poder beneficiar-se d’aquesta iniciativa”. Per poder posar el xip
al gos o gat només es demanava
el document d’identitat del propietari i la targeta sanitària de
l’animal.
Els propietaris que no es
van poder acostar a cap dels
punts instal·lats per la campanya d’identificació, ho van po-

der fer l’endemà diumenge en
el marc de la Jornada Canina
que es va desenvolupar a la plaça Pere Torrent, a la carpa del
CAAS.
Al llarg de la jornada, organitzada per l’entitat Tarracosbull, es van preveure activitats
molt diverses, com desfilada de
gossos en adopció, recollida de
pinso, xerrades, estands informatius d’associacions i entitats
animalistes, música en directe,
graffitis, activitats infantils i
diverses exhibicions. yy
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Teatre de la Costa Brava Sud programa 55
espectacles
dansa de Maria Antònia Oliver.
Un espectacle on la coreògrafa
mallorquina celebra la maduresa
femenina. Durant l’espectacle
s’acompanyarà de vuit dones de
mes de seixanta-cinc anys membres del grup de teatre Jubil del
Casal Municipal de la Gent Gran
de Lloret.

Presentació al Teatre de Lloret. Foto M.A. Comas
blanes - lloret de mar

Isaac Ulam, Carme Elias,
Brams, Gabino Diego, David
Guapo, Jordi Díaz, Martí Peraferrer i The Gospel Viu Choir són
alguns dels protagonistes destacats de la nova programació que
tanca el darrer trimestre del 2016
als teatres de Blanes i Lloret de
Mar.
Lloret de Mar
La nova temporada, que al
Teatre de Lloret comença el 15
d’octubre, ve carregada de nous
títols. Dins de la programació
hi ha gent jove, autors consolidats, èxits segurs, alguna aposta
i algun canvi d‘orientació, com el
nou sistema d’abonaments i descomptes.
En total, d’octubre a desembre de 2016, s‘han programat
27 espectacles: 7 de teatre, 1 de
música, 1 de lírica, 6 espectacles
familiars, 1 musical, 1 de dansa,
2 d‘humor, 1 de clown i 7 espectacles d’agrupacions locals.

mujeres amb Gabino Diego de
protagonista (11 de novembre),
Els homes són de Mart i les dones de Venus amb Jordi Díaz (20
de novembre), Tennessee (W) un
monòleg que recrea la vida de
Tennessee Williams protagonitzat per Martí Peraferrer (25 de
novembre) i l’obra Un tramvia
anomenat desig de Les Antonietes (26 de novembre).
El Lloret Espai Off, que porta
obres de teatre en espais no convencionals i que enguany arriba
a la sisena edició, inclou Psicosi
a les 4:48 amb Anna Alarcón,
premi BBVA de Teatre 2016 que
es farà al Puntet (Casal de Joves)
(29 d’octubre), Oh My God Barcelona! un musical de la Cia Bratislava que es farà a les cotxeres de
Transports Canals (2 de desembre) i El bon lladre, amb Josep Julien, que es farà al Pub Gerry’s (16
de desembre).
Amb dansa, es podrà veure
el 27 de novembre l‘espectacle
Las Muchas, de la companyia de

La proposta d‘humor la posa
Dani Pérez amb el seu espectacle Hoy puede ser un gran día
(5 de novembre). I completen la
programació l’espectacle infantil Gisela y el libro mágico (12 de
novembre); Les princeses també
es tiren pets, del Replà Produccions (16 d’octubre); l’espectacle de
circ i teatre Mobil de La Güasa (6
de novembre); Aladdin #ThePopMusical, de La Roda Produccions
(18 de novembre); dos contacontes en anglès a càrrec de l’escola
Kids and Us: The DressMaker (16
d’octubre) i The Elf ’s Inventions
(18 de desembre).
El plat fort de la programació
infantil tindrà lloc el diumenge
20 de novembre amb l’espectacle
gratuït Reggae per xics amb The
Penguins. S’ha programat a les
12 del migdia a la plaça Germinal Ros, just a davant del teatre,
i s’ha previst per celebrar el 5è
aniversari del Teatre Municipal
de Lloret.
A més hi ha les propostes locals com les Jornadas Culturales
de Cúllar (4 de novembre), l’obra
de teatre United Colors of Lloretton (13 de novembre), la recreació del mític programa de televisió de Lloret Tal com raja (23 de
novembre), l’estrena de l’obra de
teatre El nombre de la Cia. CorsTeatre (3 de desembre) i el Concierto de Navidad a càrrec de l’As-

sociació Hispanoamericana de
Lloret. A més, al Casal de l’Obrera s’ha programat Els Pastorets
per als dies 18 i 26 de novembre i
El club de les reines, prevista per
als dies 14, 15 i 16 de novembre.

Amigos, i organitzat per la Casa
d’Ardales. El 12 de novembre
Quantus Teatre i El Mirall ofereixen Els boscos d’en William,
un acostament diferent als textos de Shakespeare.

Blanes

El 19 de novembre la Coral
Jubilate, del Casal d’Avis Benet
Ribas de Blanes, celebrarà el seu
20è aniversari amb un concert
de cant, i el 25 de novembre la
Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria interpretarà el popular Concert de Santa Cecília. En
la recta final, cal incloure altres
clàssics. El 4 de desembre Dansa
per la Marató, el 9 de desembre
el grup Miratge de la Casa de Ardales fa un repàs poètic i musical
amb L’esclat del Nadal, i el 10 de
desembre una sessió de l’incombustible Playback. Records per a
tu, del grup Nabac.

La programació professional
ha aixecat el teló al Teatre de Blanes amb el polifacètic artista blanenc Isaac Ulam, que el dissabte
1 d’octubre va oferir Ratpenat
acompanyat del Cor de Cambra
Sota Palau.
El dissabte 8 d’octubre, Mariona Ponsatí, Toni Escribano i
Marcel Tomàs van donar vida a
La Banda del Teflón. Per la seva
banda, el divendres 21 d’octubre
arriba Chefs, que protagonitzen
César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández i Susana Cortés
dirigits per David Ottone i Fidel
Fernández.
El dissabte 5 de novembre el
carismàtic grup català Brams,
acompanyat de la Banda del Col·
legi Santa Maria, presenta Aquesta remor que se sent.
Finalment, el diumenge 20 de
novembre, el conegut monologuista David Guapo presenta un
dels shows més aclamats arreu de
l’Estat espanyol, amb un títol que
ja ho diu tot: #quenonosfrunjanlafiesta.
Escena Local
El 22 d’octubre arribarà la
XIII Cantate Barcelona amb el
Concert d’amistat, seguit el 6
de novembre per l’espectacle de
flamenc En su tiempo, protagonitzat per Antonio Mejías &

El cap de setmana del 17 i 18
de desembre, el director teatral
blanenc Josep Alum presentarà
una versió renovada dels Pastors
i Misteris de Pere Puig i Llensa,
els Pastorets de Blanes. D’altra
banda, el 4 de gener de 2017 La
VBella Banda oferirà la novena
edició d’una proposta que a Blanes ja és tot un clàssic, el Concert
d’Any Nou.
Capítol a banda mereix l’excel·lent nivell de qualitat dels espectacles infantils que programa
Rialles Blanes. N’hi haurà sis.
La primera proposta va ser el 2
d’octubre amb Els tres óssos, de
la Cia. L’Estaquirot.
Per a consultar la programació, els horaris i els preus del
Teatre de la Costa Brava Sud, es
pot entrar al web: www.teatredelacostabravasud.cat. yy

En música, es podrà gaudir dels concerts de Gospel Viu
Choir, que estrenen a Lloret l’espectacle Gospelizing! amb la participació del Tastet de Gospel de
Taradell i The Gospel Viu Choir
de Palafolls. El concert, previst
per al divendres 21 d’octubre,
anirà precedit per un taller de
gospel que es farà al teatre els
dies 17 i 19 d’octubre. L’altra proposta musical arribarà per Nadal.
El divendres 30 de desembre, Camerata Lírica presentarà el concert titulat El vino en la lírica,
un concert que oferirà al públic
una selecció dels moments més
memorables del teatre líric, tant
l’òpera com la sarsuela, on el protagonista és el vi.
Les propostes teatrals són
Solitudes de Kulunka Teatro (15
d’octubre), Al galope amb Carme Elias (22 d’octubre), Nuestras

David Guapo actuarà a Blanes

Nuestras Mujeres, a Lloret de Mar

Chefs es podrà veure a Blanes

14 LA MARINA

OCTUBRE DE 2016

Cala Canyelles-Santa Cristina: per terra i per mar
36a Marxa de les Platges i 1a Swim Lloret
moisés garcia - lloret de mar

El camí de ronda ple de gent. Foto Yoyo

La 36a edició de la Marxa
de les Platges, organitzada pel
Xino-Xano, va esgotar tots els
dorsals disponibles i es va assolir, d’aquesta manera, un èxit
de participació en la tradicional
caminada, 1.500 participants. Va
ser diumenge 25 de setembre. La
sortida es va fer des de la plaça
de l’Ajuntament cap a Cala Canyelles, amb bus o vaixell, segons
les preferències dels participants.
Allà, va començar el recorregut
pels camins de ronda fins a arribar a Santa Cristina, on esperava
un esmorzar en forma de sardinada popular amb vi de la terra.
La jornada va comptar amb altes
temperatures, especialment a
la part final de l’esdeveniment i
amb el sol com a principal protagonista.
La Marxa de les Platges, que
es du a terme cada últim diumenge del mes de setembre, és
una de les cites més destacades
de l’agenda anual d’actes de Lloret de Mar i una de les activitats
organitzades pel Xino-Xano que
aplega més assistents. De fet, enguany, es va haver de limitar les

Sortida de Canyelles. Foto Yoyo

inscripcions a 1.500 participants
i les valoracions finals van ser
molt positives. El seu principal
atractiu és poder gaudir dels diferents paisatges i de les vistes
des dels penya-segats que ofereix
el recorregut al llarg d’11 quilòmetres. Aquest és gairebé sempre
arran de mar i passa per Cala
Trons, Sa Caleta, la Platja Gran
de Lloret, Fenals i Sa Boadella.
Al final, amb l’arribada a Santa
Cristina, els participants van ser
obsequiats amb una samarreta i
un diploma acreditatiu de la caminada.
La 36a Marxa de les Platges
es va fer coincidir amb una prova
esportiva que es va celebrar per
primera vegada a la destinació.
Es tracta de la Swim Lloret, una
travessa en aigües obertes de
5.800 metres de distància. Va ser
organitzada per l’Ajuntament i
l’empresa Tuna Race Balfegó, que
està especialitzada en la creació
d’actes esportius a l’aire lliure.
La sortida de la Swim Lloret, de la mateixa manera que la
Marxa de les Platges, va ser a les
9 del matí. El recorregut va anar

des de la platja de Canyelles fins a
la de Santa Cristina, passant per
la platja de Lloret, la de Fenals i la
cala Boadella.
Com a presència destacada de
la Swim Lloret, dos dies abans de
la celebració de l’esdeveniment,
es va comptar amb Èrika Villaécija. La nedadora olímpica d’aigües obertes va oferir una master
class a la piscina municipal, en
la qual va proposar als assistents
consells bàsics per afrontar la
prova, a més d’exercicis tècnics i
formes jugades orientades als diferents estils de natació. A més,
l’esportista va respondre totes
les preguntes dels participants,
que van obtenir tota la informació necessària per a preparar-se i
disputar la Swim Lloret. El cost
de la sessió presencial amb Villaécija va ser de només 2 euros,
que van anar destinats a l’ONG
Proactiva Open Arms. Aquesta
visita va ser molt ben valorada
pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Joan
Bernat, que va explicar que era
necessari donar ressò a l’acte
amb la presència d’una esportista d’alt nivell. yy

Blanes Signature el cava artesà nascut
a les vinyes de Blanes
2016, un any diferent per a la vinya
Diuen els vinyataires que mai hi ha dues
anyades iguals. Si cada anyada és diferent,
aquest any 2016 passarà a la història de la
viticultura com l’any “més diferent”.
El mes de maig va fer honor a la dita i “cada
dia va fer un raig”. També van fer unes temperatures més elevades del que és habitual i el resultat va ser unes condicions ideals per al desenvolupament del mildiu. El
tractament habitual de sulfat de coure que
s’aplicava al matí era eliminat per la ploguda del migdia.
Les varietats que en aquells moments estaven florint van perdre gran part de la futura
producció. A l’Empordà algunes varietats
van perdre el 80%. Pel contrari, les varietats
de floració més tardana han tingut un any
excel·lent.

A Blanes, en concret a les vinyes de Ses Vernes,
aquesta disparitat de resultats ha estat extrema.
La varietat garnatxa negra, amb la que es fa
el cava rosat Ses Vernes, ha reduït la producció al 40%. No tot és negatiu ja que, com
passa sempre, quan es redueix la producció
augmenta la qualitat.
En canvi les varietats malvasia i pansa blanca, amb les que s’elabora el cava blanc, han
donat la millor anyada en quantitat i qualitat des que, ara fa 10 anys, es van plantar
aquests ceps a Blanes.
D’aquí a un any i escaig, quan es posi a la
venda el cava blanc d’aquesta collita, tastarem un jove i excel·lent cava Blanes Signature blanc que farà honor a les ja acreditades
varietats rosades de Ses Vernes.

Raïm de garnatxa negra en plena floració
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Restauren el panteó dels
il·lustres de Lloret de Mar
lloret de mar

El panteó és obra de l’arquitecte Antoni Gallissà i data de l’any
1901. L’escultor Eusebi Arnau és

Visita d’obres. Foto Aj. LLoret

l’autor de totes les parts esculturades del panteó fetes en pedra,
marbre, coure i ferro. És una joia
escultòrica que forma part del

conjunt modernista del cementiri
de Lloret d‘indubtable interès artístic.
Els treballs de restauració del
panteó consisteixen en fer una
neteja dràstica del monument, sobretot en les zones internes. Les
parts decoratives externes es netejaran de forma mecànica desmuntant-les una a una. També es farà
una intervenció de neteja química
en superfície ja que actualment
el panteó presenta moltes parts
oxidades i els elements de pedra
precisen d’una neteja per eliminar
els microorganismes i les pàtines
biològiques que el deterioren. Un
cop acabat el procés, s’aplicarà
una capa de protecció per a preservar-lo dels agents externs que
el podrien malmetre de nou.
Els treballs de restauració els
ha portat a terme la restauradora
Núria Piqué de l’empresa Globety
S.L., especialistes en aquest tipus
de treballs. La restauració compta
amb un pressupost de 15.352,48
euros, finançats per la Diputació
de Girona, a través d‘una subvenció de Pla de Monuments. yy

Premi milionari a
Blanes de la Bonoloto
BLANES

L’Administració número 3 del
carrer Sebastià Llorens ha segellat
l’única butlleta amb la combinació guanyadora del sorteig de la
Bonoloto del 20 de setembre amb
els sis encerts. El premi ha estat
de 550.811 euros.
Aquesta no és la primera vegada que l’administració blanenca
dóna un premi important, segons
recorda el seu propietari, Josep
Lluís Huélamo, “en una ocasió hi
va haver un premi de l’Euromillón de 300.000 euros. A la Gros-

sa de Nadal de fa dos anys vàrem
repartir part d’un quart premi i el
darrer any, un cinquè. A la tercera
serà la bona i aquest proper Nadal
espero haver venut el primer, el
segon o el tercer premi”.
La combinació guanyadora:
4 – 10 – 18 – 19 – 22 i 25.
El complementari ha estat el
45 i el reintegrament per al número 2. El guanyador de la primera
categoria, però, ja no ha necessitat
aquests dos darrers números. yy

J. Ll. Huélamo penjant el cartell que anuncia el premi. Foto Yoyo
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PEIX I MARISC

CARNS I BRASA

Autèntic
Havana,11
972 37 09 21 - Lloret de Mar

80‘S
C. Germandat, 6
629 036 063 - BLANES

CALA BONA
Pg. de la Bitàcola, s/n
972 334 913 - BLANES

ABRASAS
Av. Europa, 23
972 338 833 - BLANES

Ca L’amic
Carnisseria Vella, 5
972 36 78 57 - Lloret de Mar

BAMPI
Av. Vila de Madrid, s/n
972 350 177 - BLANES

CA L‘AVI
Carretera a Vidreres, 30
972365355 - LLORET DE MAR

BODEGA JOSE
C. Joan Burcet, 17
972 33 50 78 - BLANES

Can Bolet
Sant Mateu, 12
972 37 12 37 - Lloret de Mar

CAN GUIDET
Mas Guidet. Sra. de Rossell, 25.
972371659 - LLORET DE MAR

CAN TON
C. St. Andreu de La Palomera, 4
972 334 938 - BLANES

DAMAJUANA
C. Cadamasa, 1 Bx
972 905627 - BLANES

CLASSIC II
C. Canigó, 73
689 919 439 - BLANES
Peix fregit, marisc i racions

DIVUIT TRENTA-QUATRE
Esplanada del Port, 17
972 333 243 - BLANES

EL GALLEGO
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLANES
El Trull
Plaça Nacions Unides
972 36 49 28 - Lloret de Mar
Galícia Mar
Pg. Camprodon i Arrieta, 7
972 34 97 59 - Lloret de Mar
KIKU
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLANES
La cuina d’en Pedro
Josep Pla i Casadevall, 44- 46
653 906 309 - Lloret de Mar
LA LLOTJA DE BLANES
Pl. Catalunya, 13
972 352 925 - BLANES
L‘ESCÒRPORA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLANES
LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLANES
Pez Colorao
Joan Durall, 5
972 37 19 25 - Lloret de Mar
POPS
Pg. Camprodon i Arrieta, 28
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
Esplanada del Port
93 762 11 28 - BLANES
SA MALICA
C. St. Andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLANES
SA NANSA
Av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLANES

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36
972 33 70 69 - BLANES
EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20
972 332 287 - BLANES
LA RINCONADA
Av. Vila de Madrid, 13
972 352 461 - BLANES
LA RUEDA BARBACOA
C. Alhambra, 14
972 348 082 - BLANES
LA TORRADA
Pl. Molina, 3
972 334 022 - BLANES
LAS MIMOSAS
C. Valldolig, 30
972 336 274 - BLANES
LES BRASES
C. Antiga, 40
972 332 837 - BLANES
MOLÍ DE VENT
Ctra. de Tordera, 37
972 335 235 - BLANES
XAJOS DEL VILAR
C. Mas Vilar, 106
618 448 819 - BLANES

CUINA
MEDITERRÀNIA
ALBA
C. Josep Trueta, 9
972 335 567 - BLANES
ALCE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
972371107 - LLORET DE MAR

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

ALMIRALL
Pg. Agustí Font, 20
972363393 - LLORET DE MAR

CASA OLIVERAS 1890
Pg. Dintre, 10 / Cortils i Vieta, 15
972 357 511 - BLANES

LAIA
Pg. de la Marina, 16
972 333224 - BLANES

AMÈRICA
Av. Amèrica, 32
972366417 - LLORET DE MAR

CAVA NIT
C. Forn, 3
972 353422 - BLANES

LAS SALINAS
Pl. Catalunya, 18
972 331 264 - BLANES

B&B
C. Canigó, 69
972 109 233 - BLANES

DRAGÓN
Sant Romà, 24
972369917 - LLORET DE MAR

LIDO
Pg. Camprodon i Arrieta, 13 972369757 - LLORET DE MAR

BARBAT FRANKFURT
C. Ses Falques, 10
972 348 106 - BLANES

EL CAPITELL-CA LA MARI
Pg. Pau Casals, 48
872 264 134 - BLANES

LOS MAÑOS
Av. Joan Carles I, 113
972 330 436 - BLANES

BISTROT DE TOT
C. Forn, 16
633 321 509 - BLANES

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
Av. del Rieral, 83-85
872001036 - LLORET DE MAR

MAR I CEL
C. Mendez Núñez, 3
686 022 574 - BLANES

BODEGA D‘ARTE
C. Enric Morera, 1
972 334 790 - BLANES

EL MESÓN DE LOS ARCOS
C. Enric Morera, 2
972 358 429 - BLANES

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

BODEGA MANOLO
Olivo, 94
972366943 - LLORET DE MAR

EL MIRALL
C. Hospital, 14
660085907 - BLANES

MARSOL
Pg. Jacint Verdaguer, 7
972365754 - LLORET DE MAR

BON APPETIT
Canonge Domènech, 4
972906079 - LLORET DE MAR

EL REENCUENTRO
Av. Puig de Castellet, 7
872500586 - LLORET DE MAR

MEDITERRÀNEUM
Pg. Cortils i Vieta, 5
972 337 703 - BLANES

BONA VISTA
C. Valldolig, 2
972 334 992 - BLANES

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
Sènia del Barral, 80
972369989 - LLORET DE MAR

MELANGIES
C. Hospital, 20-22
972 357 215 - BLANES

BUGGY
Pg. Pau Casals, 49
972 336 064 - BLANES

EL SORRALL
Pg. S’Abanell, 6
972 333 420 - BLANES

MESÓN MONTEVIDEO
Ausias March, 9
972368400 - LLORET DE MAR

CA LA LUCI
Pl. Catalunya, 12
872 507 006 - BLANES

EL TORO
Av. Vila de Blanes
972 37 29 04 - BLANES

MI TANGO
Riera, 56 - 972366356
LLORET DE MAR

CAFÈ DE LA VILA
C. de la Vila, 22
972362127 - LLORET DE MAR

ELS PINS
Pg. S’Abanell, Bloc 4
972 335 707 - BLANES

MIRAMAR
Pg. S’Abanell, 29
972 353 449 - BLANES

CAFÈ DEL MAR
Pg. Pau Casals, 58
972 337 243 - BLANES

EN LA ESQUINITA TE ESPERO
C. Guilleries, 26
972 334 377 - BLANES

NOU MOISÈS
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 335 199 - BLANES

CAL SOGRE
Ponent, 5
972364289 - LLORET DE MAR

ESCUALO
C. Pau Casals, 44
606172192 - BLANES

RACÓ SA PALOMERA
C. Mirador de S’Auguer, 17
872 508 104 - BLANES

CAL TONY
Pg. S’Abanell, 20 Bloc 3
972 335 667 - BLANES

FENALS INTERNACIONAL
Domènec Carles, s/n
972366923 - LLORET DE MAR

ROXY‘S
Av. d’Amèrica, 24-26
972365494 - LLORET DE MAR

CALA
C. Josep Tarradellas, 63
619 246 637 - BLANES

INÈDIT - Restaurant Lounge & Bar
CVB - Esplanada del Port s/n
972 11 65 44 - BLANES

S’ABANELL
Pg. S’Abanell, 22
972 350 978 - BLANES

CALA TREUMAL
Cala Treumal
972 191230 - BLANES

IZQUIERDO
C. Josep Tarradellas, 4
972 331 011 - BLANES

CAN BORRELL
C. Provença, 14
972 348 012 - BLANES

JUANMA
C. Mas Marot, 3
972 330 809 - BLANES

SA CALETA
Passeig de sa Caleta, 10 658140801
LLORET DE MAR

CAN BRUNO
Camí Vell del Vilar, 100
972 330 586 - BLANES

LA BALMA
C. Esperança, 11
972 338 748 - BLANES

CAN QUICU
Av. de Amèrica, s/n
972368051 - LLORET DE MAR

LA GAVIOTA
Esplanada del Port, 13
972 335 370 - BLANES

CAN SETMANES
C. Antiga, 26
972 330 011- BLANES

LA HABANA
Les Taronges, 11
972372024 - LLORET DE MAR

CANCUN
Av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLANES

LA NOU
Av. d‘Europa, 43, nau 2
972 338 018 - BLANES

CARPE DIEM
Av. Vila de Blanes, 101
972362089 - LLORET DE MAR

LA TROBADA
Rb. Joaquim Ruyra, 95
609300400 - BLANES

SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLANES
SANTI
Pg. S’Abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLANES
SICRA´S TERRACE&LOUNGE
Pg. de s‘Abanell, 1
972 330 400 - BLANES
SIROCO
C. Josep Trueta, 2/Lluís Companys, 15
972 354 522 - BLANES
SOL D‘OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES
VIVES
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972372794 - LLORET DE MAR
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MONTADITOS I
TAPES
ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
Josep Togores, 11
972360247 - LLORET DE MAR
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TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLANES

BODEGA CASA PACO TABERNA
Ausiàs March, 10 Barri Can Sabata
972364176 - LLORET DE MAR

El Jardí
Conill i Sala,22
972 36 68 82 - Lloret de Mar

MONTEVISTA
C. Santiago Rusiñol, 16
972 365 208 - BLANES

TONI
Girona, 20
972365844 - LLORET DE MAR

BODEGA SANDRA
Pere Codina I Mont, 14
972360185 - LLORET DE MAR

EL MUSEU
Ctra. de Tossa, 51
972372700 - LLORET DE MAR

MOSSEGA’M
Ctra. de Malgrat, 1
972 354 027 - BLANES

VA DE CATAS
Pg. Pau Casals, 43
972 348 172 - BLANES

BRUNCH
C. Pere Roure, 17
872 211 686 - BLANES

EL PASO
Costa Carbonell, 50
972369605 - LLORET DE MAR

MYFRIEND
Av. El Rieral, 29
603458051 - LLORET DE MAR

VERACRUZ
C. S’Auguer, 76
972 333 188 - BLANES

CA L‘ENRIC
Av. Mistral, 8
972368213 - LLORET DE MAR

EL PORTAL DE BLANES
Ctra. Accés C. Brava, 136
972 337 989 - BLANES

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

ELS TERRASSANS
Pg. de Dintre, 31 / C. Ample, 3
972 330 081- BLANES

P DE PA - Bakery Rieral
Av. Josep Pla i Casadevall, 12 872022060 - LLORET DE MAR

FRANKFURT ARDALES
Av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLANES

PANZEROTTI CAFÈ
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972365154 - LLORET DE MAR

FRANKFURT DEL RIERAL
Av. El Rieral, 30
972377220 - LLORET DE MAR

PRIMER CASINO DE BLANES
Pg. Pau Casals, 36
972 901 815 - BLANES

FRANKFURT LA FONT
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLANES

RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES

VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES

BERLANGA
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLANES

Cafè Bistró
Josep Tarradellas i joa
972 36 47 64 - Lloret de Mar

BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES
CAN CARBÓ
Plaça Lluís Companys, 4
972371575 - LLORET DE MAR
EL CELLER DE VENÈCIA
Venècia, 49
972371694 - LLORET DE MAR
EL NOU CELLER IBÈRIC
Plaça Germans Maristes, 3
619449154 - LLORET DE MAR
EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLANES
EL ROMANÍ
Sant Pere, 5
972369349 - LLORET DE MAR
GIRONA
Girona, 4
972369919 - LLORET DE MAR
LA CATA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLANES
LA IGUANA
Grau, 2
972364577 - LLORET DE MAR
LA MEZQUITA
Oliva, 29
972370874 - LLORET DE MAR
L‘ANTIGA
C. Roig i Jalpí, 19
972 357 458 - BLANES
LEOPOLDO
Esplanada del Port, 16
972 334 564 - BLANES
LUIS
Camí de L’Àngel, 43
606039207 - LLORET DE MAR
OPEN CAFÈ I BAR
C. Canigó
69972 357 471 - BLANES
Tapes Andaluses
PA I VI
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLANES
SA XARXA
Sènia del Barral, 14
972364115 - LLORET DE MAR
SERCA
Av. Vidreres, 50
972363030 - LLORET DE MAR

CafÈ Acció Bocateria
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 09 27 68 - BLANES

CAFETERIA BIANCHI
Sant Pere, 81
972364940 - LLORET DE MAR

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
ANUBIS CAFÈ
Camprodon i Arrieta, 32
972366527 - LLORET DE MAR
ARCÀDIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 34
972377131- LLORET DE MAR
ARMIN SWEETS
Plaça dels Germans Maristes, 3
972366299 - LLORET DE MAR
ARRIETA 32
Camprodon i Arrieta, 32
972370793 - LLORET DE MAR
ARTURO
Pl. Catalunya, 6.
972337566 - BLANES
AVENIDA
C. Plantera, 1/Av. Catalunya, 2
972 901 365 - BLANES
BACCHIO
C. Theolongo Bacchio, 13
972 334 427 - BLANES
BAHIA
Pg. Cortils i Vieta, 21
972 331 398 - BLANES
BAR VÍCTOR
Plaça Mil.lenari, 1
605991630 - LLORET DE MAR
BIG FOOD
C. Astúries, 46
972 858940 - BLANES
BIGFOOT COFFEE AND FOOD
Av. Vidreres, 17 Local 1
872504991 - LLORET DE MAR

CAN MIQUEL
Ps. Cortils i Vieta, 25
972 330850 - BLANES
CASA PEPE
Av. El Rieral, 73
633025569 - LLORET DE MAR
CASAS COLGADAS CUENCA
Av. Vidreres, 136
LLORET DE MAR
CHAVES
Pl. Onze de Setembre, 3
972 334 158 - BLANES
COFFEE ‘N’ CRUNCH
Av. Vidreres, 36
688331078 - LLORET DE MAR

GUSTO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLANES
JAMON II
Canonge Domènech, 8
972372037 - LLORET DE MAR
JÚLIA BUFFET
Av. Vila de Tossa, 50
630911189 - LLORET DE MAR
KAMPERO’S
Ctra. Accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLANES

COLON
C. Colom, 21. 972 353 574 - BLANES

LA COVA (CAFÈ)
Passeig de sa Caleta, 16
972365643 - LLORET DE MAR

CONGELA’T
Av. de la Vila de Blanes, 99-101
658194307 - LLORET DE MAR

LA JIJONENCA
Passeig de sa Caleta, 15
972372128 - LLORET DE MAR

COSTA BRAVA
C. Mas Florit, 22
972 351297 - BLANES

LA LLUNA
C. Gavarres, 99
972 355 640 - BLANES

CÚLLAR
C. Senda del Molí, 4
972 351 295 - BLANES

LA PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall, 38
972377022 - LLORET DE MAR

De La Vila
Carrer de la Vila, 22
972 36 12 27 - Lloret de Mar

LA TERRASSETA
C. Provença, 18
872 503382 - BLANES

DELICIAS, XURRERIA-CAFETERIA
Josep Pla I Casadevall, 36
972377121 - LLORET DE MAR

LAS CANELAS
Ctra. Tordera, 24
972 337 492 - BLANES

De Milano
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 36 78 77 - Lloret de Mar

LE PAIN DU JOUR
Centre Comercial Braus
972373430 - LLORET DE MAR

DINÀMIC CAFÈ
Gertrudis Moret i Frigola, 1-3
622462273 - LLORET DE MAR

Las Regiones
Av. Las Regiones, 12
972 36 20 90 - Lloret de Mar

EL CID
Av. Vila de Blanes, 113
972367864 - LLORET DE MAR

MARI
Sant Pere, 70
972365357 - LLORET DE MAR
MIRANDA
C. Josep Tarradellas, 50
972 333 465 - BLANES
MOMENTS
C. Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLANES

ROSA MARLÈS
Plaça Església, 1
972364076 - LLORET DE MAR
STÀDIUM
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLANES
Toni
Girona, 20
972 37 09 21 - Lloret de Mar
VA DE BO (SOLIMAR)
Av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLANES
VALECUATRO
C. Josep Tarradellas, 3
872211012 - BLANES

NIT I COCTELERIA
ANCLA
Valentí Almirall, 15
616680113 - LLORET DE MAR
BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972363955 - LLORET DE MAR
CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972366344 - LLORET DE MAR
DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605929828 - LLORET DE MAR
EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986888 - BLANES
ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330049 - BLANES
INÈDIT - Restaurant Lounge & Bar
CVB - Esplanada del Port s/n
972 11 65 44 - BLANES
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· El fogó de la Marina ·
Pernilets de pollastre rostit amb bolets

McDONALD’S
Ctra. Accés Costa Brava, 148
972 352 895 - BLANES

NATSUMI
Sènia del Barral, 26
610928614 - LLORET DE MAR

LA TAGLIATELLA
Pg de la Mestrança, 98
972 330 500 - BLANES

TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES

NOCHES BLANCAS KEBAB
Av. Vila de Madrid, 28
BLANES

LA TAVOLA
C. Olivers, 3
972 335 214 - BLANES

VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A
972 351 495 - BLANES

MAMMA MIA
Pg. Pau Casals, 45
667 826 018 - BLANES

PEPERMOLEN
C. Vila de Paris, 4
972 348 087 - BLANES

MARINA PICCOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLANES

QIAN SUSHI
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090421 - BLANES

MÀXIM
Passeig Sa Caleta, 20
972365179 - LLORET DE MAR

WOK COSTA BRAVA
Cr. Accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLANES

MEDITERRANEA
Av. del Rieral, 29
972373392 - LLORET DE MAR

MENJARS
EXÒTICS
ÀSIA WOK
Av. Vila de Madrid, 6
972 332 505 - BLANES
CANTINA MEXICANA PANXOS
Av. Mistral, 14
972 36 36 70 - LLORET DE MAR

INGREDIENTS PER a 4 PERSONES:
- 8 pernilets de pollastre
- 200 g de rovellons
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 1 tomàquet madur
- 8 prunes seques

- Una copa de brandi
- Pinyons, llor
- Pebre, oli i sal
- 200 g d’assortiment
de bolets

PREPARACIÓ:
Col·loquem en un bol, les prunes amb el brandi per hidratar-les. A continuació, salpebrem el pollastre i en
una cassola amb oli ho rustim una mica fins que quedi
daurat. Reservem.
Piquem la ceba ben fina, afegim els alls i rossegem
al mateix oli on prèviament hem fet el pollastre, i afegim el tomàquet ratllat. Ho deixem fer fins que el
sofregit quedi a punt. Afegim el pollastre, la fulla
de llor, el brandi i les prunes, augmentant la intensitat del foc. Un cop s’hagi evaporat l’alcohol, baixem el
foc i afegim un gotet d’aigua. Deixem coure 20 minuts
aproximadament.
Paral·lelament, saltegem els bolets en una paella
amb una mica d’oli i passats els 20 minuts incorporem
al pollastre, afegint també els pinyons. Rectifiquem de
sal i ho deixem coure 10 minuts més.
Bon profit!
Manoli Bustamante

LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22
972370833 - LLORET DE MAR
LA TROBADA
Josep Tarradellas, 1
653895379 - LLORET DE MAR
L’ART TÍPIC BAR
Sant Pere, 84
616955438 - LLORET DE MAR
L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLANES
NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES
RONNIE SHOTT’S
Pere Codina i Mont, 8
972371684 - LLORET DE MAR

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID
BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES
CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES
FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
93 161 31 03 - BLANES
LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 33 28 79 - BLANES
A domicili des de 6 €

NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera
972 331 637 - BLANES

DELYSIUM (YOGURTERIA)
Av. Camprodon i Arrieta, 15
872 508 390 - LLORET DE MAR

NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES

EL SABOR (KEBAB)
C. Forn de la Calç, 13
872 986 082 - BLANES

PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - BLANES

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13 - BLANES
FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 35 52 43 - BLANES
GRAN WOK
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES
HONG KONG
Av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLANES
INDIAN TANDOORI RESTAURANT
Riera, 48
972 36 40 36 - LLORET DE MAR
JOHN THOMAS (burguer)
Just Marlès, 25
972 36 51 06 - LLORET DE MAR
KEBAB BAR GALERA
Oliva, 96
632 85 89 91 - LLORET DE MAR
KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES
KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62 - BLANES
KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18
972 354 807 - BLANES
LA PAMPA
Santa Llúcia, 16
972368463 - LLORET DE MAR
MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES
MC ALISTER
Just Marlès, 23
972364314 - LLORET DE MAR
MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES
MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972367877 - LLORET DE MAR

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
Anselm Clavé, 10
972362908 - LLORET DE MAR
BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES
BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17
972 335336 - BLANES
DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972373140 - LLORET DE MAR
DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES
DOLCE VITA
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972362984 - LLORET DE MAR
TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES

CUINA D’AUTOR
EL VENTALL
Ctra. Blanes a Lloret, s/n
972 350 781 - BLANES
INÈDIT RESTAURANT LOUNGE
Pg. Mestrança/Esplanada del Port
972 115 644 - BLANES
L’ARROSSERIA DE FENALS
Carrer de les Antilles, 5
972 36 12 64 - Lloret de Mar
Mas Romeu
Av. Mas Romeu, 13
972 36 79 93 - Lloret de Mar

DON PRIMO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLANES
Diumenges pizzes per emportar a 6 €

SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 35 52 19 - BLANES

IL BRIGANTINO
Av. Camprodon i Arrieta, 21 972371228 - LLORET DE MAR

SA MAR BLAVA
C. Arnau Gatell, 3
605879348 - BLANES

IL POMODORO
Passeig de sa Caleta, 26 972369203 - LLORET DE MAR

SENTITS LOUNGE RESTAURANT
C. Mercè Rodoreda, 1
872 211 693 - BLANES

LA GÒNDOLA
Pg. Mestrança, 80 - 81
972 336 488 - BLANES

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES

LA NONNA ROSY
Sant Pere, 42
972365314 - LLORET DE MAR

VINEO (GASTROBAR)
Ctra. de Malgrat, 7 Local 2
972 358 806 - BLANES

LA OCA
Pere Codina I Mont, 17
972901296 - LLORET DE MAR

ESPAI RESERVAT PER AL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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Pantalles informatives

societat blanes

Reediten les obres de Bolaño

Un jove Bolaño. Foto ACN

Entre els 21 títols que Alfaguara
publicarà, hi ha una obra inèdita
“El espíritu de la ciència ficción”.
L’obra transcorre a Mèxic, anys

70. L’hauria escrit els primers
anys de viure a Blanes. Les reedicions han començat amb “Los
detectives salvajes” i “2666”. yy

Una de les pantalles informatives instal·lades als CAP
La selva - maresme

La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva (CSMS) ha
posat en funcionament pantalles
informatives als centres d’atenció
primària (CAP) de Calella, Malgrat i als dos de Lloret de Mar
amb la finalitat d’informar els
ciutadans sobre temes divulgatius de salut i sobre serveis que es
presten.

Aquestes pantalles estan ubicades a les unitats d’admissions
de cada CAP i tenen com a objectiu ser una eina d’informació de
qualitat adreçada als ciutadans en
temes de salut.
Les pantalles, en funcionament durant tot l’horari d’obertura del centre, donen informació
sobre serveis que s’ofereixen al

CAP, horaris, cartera de serveis
que es presten a la CSMS, de
quins altres centres disposa la
CSMS, consells de salut (menjar
saludable o com fer esport), avisos de campanyes com l’inici de
la de vacunació antigripal o mesures orientades a la prevenció de
malalties (la importància de rentar-se les mans). yy

Missa de l’Alba

Sortida del sol. Foto Yoyo

Les parròquies de Blanes han
iniciat un nou curs amb la tradicional Missa de l’Alba a la
platja de Sa Palomera. L’acte va

començar a les set del matí i tots
els assistents van poder contemplar la sortida del sol al llarg de
la celebració eucarística. yy

Videoclip

Gravació a la platja. Foto Yoyo

La platja de s’Abanell de Blanes
ha estat l’escenari de la gravació
del darrer videoclip de Talco.
Diversos blanencs hi han inter-

vingut fent de banyistes mentre
la banda tocava. El treball es podrà veure en poques setmanes al
canal de YouTube del grup. yy
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Sex o no Sex.2
LLORET DE MAR

El Punt d’Informació Juvenil
de Lloret El Puntet i El Puntet de
Fenals, acullen l’exposició Sex o
no Sex.2 de la Generalitat de Catalunya.
Sex o no Sex.2 és una exposició
preventiva sobre el VIH/sida i les
ITS adreçada als treballs amb joves de 15 a 18 anys, tant a l’escola
com en l’àmbit del lleure i aporta
elements informatius i educatius
per evitar conductes de risc en

les relacions sexuals i fomentar la
convivència normalitzada amb les
persones amb VIH.

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura

L’exposició gira al voltant de 10
plafons que combina texts i fotografies. Alhora, compta amb una
guia d’orientacions per als educadors que facilita la visita guiada i
proposa tres activitats pedagògiques per ajudar a la reflexió i l’anàlisi de situacions que poden viure
els joves. Inclou també un fullet recordatori de la visita a l’exposició. yy

L’altra eix de la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura a Blanes ha estat el taller gratuït de reparació de bicicletes. Per
tercer any consecutiu, un dels nous
serveis que hi ha hagut era poder
obtenir una bicicleta de segona mà
de franc.

Camins propers a la Tordera. Foto Yoyo
blanes

Blanes organitza dues activitats
amb l’objectiu de que la ciutadania
s’allunyi del domini absolut del vehicle particular cap a un transport
més sostenible, segur i saludable:
canviar la manera de desplaçar-se.
Això suposa no tan sols augmentar
els nivell d’activitat física per cuidar
la salut, sinó que també millorar la
qualitat de l’aire que es respira en els
nuclis urbans on hi ha una especial acumulació de vehicles, així com
prevenir d’accidents de trànsit.

Exposició al Puntet. Foto Aj. Lloret

125 participants, va fer un recorregut pel nucli urbà de la vila així com
pels camins dels afores i va tenir el
punt de sortida i arribada al Banc
dels Músics del passeig de Mar. El
trajecte, de poc més de 10 km, el van
fer escortats per efectius de la Policia Local de Blanes.
Abans que es donés la sortida
,el regidor de Medi Ambient, Juanjo Navarro, es va adreçar a tothom
per agrair-los l’excel·lent resposta
obtinguda enguany en aquest esdeveniment, animant-los a gaudir de
la passejada.

Tothom que estava interessat
en rebre una bicicleta gratuïta es va
haver d’inscriure prèviament. Els
vehicles procedeixen de la Deixalleria Municipal on, al llarg de l’any,
se’n recullen un bon nombre que
poden tornar a ser utilitzades amb
una posta a punt adequada. Mitjançant aquest sistema, un total de
12 persones van poder obtenir una
bicicleta de franc després de passar
pel taller.
També es van reparar 20 bicicletes dels participants a la passejada
que necessitaven des d’inflar una
roda fins a reparacions més elaborades, comptant amb el suport d’un
mecànic. Un any més, va comptar
amb la col·laboració i suport de
l’empresa Bike Ñeke. yy

No a les violències
Nova temporada del Racó
masclistes
dels Contes
La passejada en bicicleta, amb

LLORET DE MAR

ICV-EUIA, amb la col·laboració de l’Associació de Dones l’Aurora, va organitzar una concentra-

ció contra les violències masclistes,
una xacra que afecta la nostra societat i que no hi ha manera d’eradicar. Es va fer a les portes del CAP. yy

Concentració a les portes del CAP. Foto M. A. Comas

lloret de mar

El Racó dels Contes és una activitat per a famílies amb infants
a partir de 3 anys que s‘ofereix a
l‘àrea infantil de la Biblioteca de
Lloret de Mar. Per a aquesta temporada s’han programat un total
de 12 sessions que tindran lloc
cada dissabte entre l’1 d’octubre i
el 17 de desembre (excepte el 19
de novembre) a les 11.30 h. amb
entrada gratuïta. A més, també
s’han programat dues sessions
més que tindran lloc el dijous 17
de novembre, vigília de la Festa
Major de Sant Romà, i el divendres 23 de desembre, just abans de
les festes de Nadal.

Des de la biblioteca han informat
que “s’intenta trobar una oferta variada i innovadora, que cridi l’atenció
dels més petits cada dissabte”.
El programa de contacontes
inclou sessions en català, castellà i
anglès. Aquestes últimes, organitzades per l’acadèmia Kids&Us de
Lloret.A més, el programa es complementa amb un taller que porta
per títol Taller Ramon Llull: Que
bèstia!, un taller artístic que convidarà els més petits a conèixer amb
imatges la figura i l’obra de Ramon
Llull. Es proposarà als assistents
fer un viatge en el temps perquè es
facin una idea del que va fer i què

ens queda del seu llegat. Tot seguit, els més petits faran una petita
aproximació a la tècnica del gravat
il·lustrant personatges del Llibre de
les bèsties (inclòs dins el Llibre de
Meravelles), protagonitzat per animals que reprodueixen d’una manera simbòlica el comportament
humà. El propòsit de l’obra era la
salvació dels homes i pretenia modificar les conductes personals. El
taller, a càrrec de Mireia Còrdoba,
intenta aconseguir que els nens i
nenes s’apropin a una tècnica de
reproducció de l’època de Llull -el
gravat-, reflexionar sobre l’obra de
l’escriptor, i alhora que es diverteixin una estona. yy
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VIII Fira d’Entitats

Ball country. Foto Yoyo

blanes

La Fira d’Entitats de Blanes es
va iniciar dissabte al matí amb una
visita inaugural que es va haver de
retardar mitja hora a causa del
xàfec que va caure quan faltaven
minuts per les 12 del migdia. La
pluja va deixar tranquils als participants tot el dissabte i el diumenge al matí. Diumenge a la tarda,
ja va ser una altra cosa. Una forta
tamborinada va obligar a avançar
el tancament i el passeig va quedar
completament desert, una imatge
radicalment oposada a la que hi
havia just unes hores abans.
Es calcula que sumant les
dues jornades en què ha tingut
lloc aquest esdeveniment s’han
acostat als estands del passeig de
Mar on estava instal·lada la fira,
així com als altres espais amb ac-

Bàsquet en cadira de rodes. Foto Yoyo

tivitats, unes 7.000 persones. Així
ho han valorat tant el regidor de
Participació Ciutadana, Albert
Sanz, com les 50 entitats que han
participat enguany.

«La pluja va marcar l’inici i el
final de la Fira. Mentre va fer
bon temps, la participació
va ser multitudinària»
L’afluència de públic ha estat
especialment intensa al llarg de
la tarda del dissabte, i diumenge
al matí, quan es van estar simultaniejant actuacions i exhibicions
dalt l’escenari, els tallers i les classes de ball a tocar del recinte firal
o les activitats a la mateixa platja,
tot completat amb la informació
que es repartia en els estands.

Entre els actes previstos, tallers
de manualitats i maquillatge infantils; bàsquet amb cadira de rodes;
tallers per a adults d’una gran varietat de disciplines estètiques, de
salut, esportives i de dansa; a l’estand del Banc del Temps hi havia
una perruqueria on es tallaven els
cabells, així com tallers d’idiomes
i massatges. Altres entreteniments
han estat poder fer observacions
astronòmiques de la lluna i el sol;
un scrabble gegant, dictats i karaoke en català; globoflèxia; ioga i
fins i tot un bateig de mar, la primera capbussada amb un equip
de submarinisme real. En la línia
d’anteriors edicions, també s’han
organitzat xerrades sobre temes diversos i interessants. Les que hi ha
hagut enguany s’han allotjat totes
tres a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La primera i la última van

ser de caire social. Una d’elles estava adreçada a familiars i malalts de
càncer, organitzada per Oncolliga
Blanes. Una altra xerrada va estar
organitzada per l’Agrupació Artística Aragonesa de Blanes i Comarca, i va tractar sobre les empremtes
del Sant Grial.

«El regidor de Participació
Ciutadana anuncia canvis
per al 2018, quan es tornarà
a fer la Fira»
Canvi de rumb el 2018
De cara a la propera edició de
la Fira d’Entitats de Blanes, que
tindrà lloc el 2018, el regidor de
Participació Ciutadana, Albert
Sanz, ja ha avançat que la seva intenció és continuar treballant en

la cohesió del ric teixit associatiu
amb què compta el municipi. Per
aquest motiu, a l’hora de plantejar-se la que ja serà novena edició
de l’experiència, creu que estaria bé
donar-li un nou tomb.
Albert Sanz destaca que el model que hi ha hagut fins ara, amb
estands informatius durant dos
dies, potser ja està massa explotat.
“Penso que de cara a la propera
Fira d’Entitats que farem el 2018
caldrà pensar en una nova filosofia,
fer canvis per millorar”. El regidor
de Participació Ciutadana es mostra confiat: “Estic convençut que,
amb la suma d’esforços de les entitats i nosaltres, aconseguirem que
la propera edició tingui un nou caire que la faci més atractiva. Tenim
dos anys de treball per endavant
per fer-ho”. yy

Més espai i seguretat per als vianants
blanes

Coincidint amb la represa de
la normalitat que suposa l’inici del
curs escolar, Blanes ha estrenat les
obres que s’han fet en el tram final
d’un dels vials del centre del municipi, el carrer Salut. No han estat
uns treballs de gran calat, però sí
que feia temps que els seus veïns i
usuaris –hi ha un centre escolar en
el seu recorregut- havien demanat
que s’implementessin alguns canvis, principalment per millorar la
seguretat dels vianants.

«S’han creat espais al costat
de les voreres d’ús exclusiu
per a vianants»
Abans de dur-ho tot a la pràctica, es van celebrar dues assemblees amb veïns i veïnes de la
zona, representants de l’Associa-

ció de Veïns de Raval –el barri on
està localitzat el carrer Salut-, i la
direcció del Col·legi Santa Maria,
ja que un dels accessos al centre
educatiu es fa pel carrer Salut. En
les dues trobades també van participar tècnics de l’Ajuntament i
representants de les forces polítiques municipals. Tant els veïns
com les parts afectades van poder
opinar i suggerir quins canvis creien més necessaris.
Les modificacions suggerides
les van estudiar els tècnics de Mobilitat i Trànsit de l’Ajuntament
de Blanes i les que van considerar
més adequades es van encarregar
de traslladar-les sobre el paper, un
projecte que es va dur a la pràctica entre finals d’agost i la primera
quinzena de setembre.
L’actuació ha prioritzat la se-

guretat dels vianants, ampliant
les zones protegides per on poden
passar. Per aconseguir-ho, s’han
creat espais al costat de les voreres
que s’han pintat en vermell i s’han
protegit amb pilones que impedeixen que els vehicles puguin aparcar-hi.

una plataforma única, a l’estil de
la que hi ha al carrer s’Auguer o al
carrer Ample.
Els veïns denuncien que el carrer Salut té molt més trànsit des

que el carrer Jaume I és de sortida i no d’entrada. S’ha reclamat
en diverses ocasions, la darrera al
juliol, perquè es torni a la situació
inicial. yy

També s’ha reforçat tant la senyalització vertical com la horitzontal, amb el pintat dels límits de
velocitat que conforme s’apropa la
cruïlla del carrer Salut amb el carrer Ample –un vial molt transitat-,
disminueix fins als 10 km/h
Aquests treballs són un primer pas de cara a la redacció d’un
projecte més complex i definitiu.
Aquestes futures obres, que es volen implementar quan es disposi
d’una partida pressupostària adequada, consistirien en habilitar

Cotxes i vianants queden clarament separats. Foto Yoyo
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50è aniversari de la Blanes recupera la festa
patronal de la Policia Local
Policia Local
El 29 setembre, la Policia Local de Lloret de Mar va celebrar
com cada any el dia patronal.
Aquest any una celebració especial, la primera en el nou edifici
coincidint amb el 50è aniversari
de la primera promoció de policies locals/municipals.

plantilla de l’Ajuntament. L‘any
1965-66 s‘incorporà la primera
promoció de policies municipals
de Lloret de Mar, regularitzant
d‘aquesta forma una plantilla de
treballadors de la seguretat pública municipal i creant el cos
professional de funcionaris de
policia.

Una promoció que posava
fil a l‘agulla en una història que
s‘iniciava segurament al segle
XIX on els primers vigilants/
serenos ja formaven part de la

Així, serenos, vigilants, agutzils i policies interins de Lloret
de Mar a partir de 1966 passen
a ser un cos únic, la Policia Local
de Lloret de Mar. yy

LLORET DE MAR

Lliurament de distincions. Foto Aj. Blanes
blanes

La Policia Local ha publicat imatges de diverses èpoques a les xarxes socials.

La festa feia vuit anys que no
se celebrava. Durant l’acte institucional, s’han lliurat diversos
diplomes de reconeixement per
distingir la tasca d’agents i oficials
de la Policia Local en actes de servei realitzats al llarg de l’any 2015.
Les felicitacions i reconeixements
les han rebut un total de 44 oficials
i agents, alguns d’ells per partida
doble o inclús triple, ja que van
intervenir en més d’un cas que ha
estat motiu de distinció.

Aprofitant la recuperació
d’aquest acte institucional, també
s’ha lliurat l’obsequi que des de fa
uns quants anys es va instaurar
per agrair la tasca dels policies
quan es jubilen, que es donava en
el decurs d’un sopar que organitzaven a nivell intern els membres
de la plantilla policial.
El cap de la Policia Local de
Blanes, Joan Garcia, ha destacat
que aquests reconeixements tenen per objectiu posar en valor

l’efectivitat del treball en equip,
sense oblidar mai que la suma
d’esforços facilita i fa possible que
es puguin aconseguir fites. D’altra
banda, també es considera que
són un incentiu per als membres
del cos de seguretat.
La celebració s’havia encetat
amb una parada dels vehicles
oficials de la Policia Local i Protecció Civil a la plaça dels Dies
Feiners. yy

IV Fira del vehicle d’ocasió
blanes

Les empreses que han participat en la 4a Fira del Vehicle d’Ocasió de Blanes han coincidit en fer
un balanç positiu, sobretot perquè
malgrat la pluja de dissabte va fer
minvar el nombre de visitants. El
diumenge es va recuperar amb
escreix l’interès per obtenir informació, preus i condicions de
finançament. El perfil dels com-

Hi havia 200 vehicles exposats. Foto Yoyo

pradors, com és habitual, ha estat
molt variat.
Així, hi havia des d’autònoms
que anaven a la recerca d’una furgoneta per poder treballar amb
més comoditat i millors condicions, fins a joves que volien comprar-se el seu primer vehicle amb
el carnet recent obtingut o a punt
de fer-ho. També hi ha hagut força

gent gran que cercava seguretat i
comoditat, així com també famílies senceres que necessitaven un
espai més ampli.
En la línia de les tres anteriors
edicions, els visitants provenien
majoritàriament de Blanes així
com d’altres poblacions de la rodalia i la seva àrea d’influència,
tant de Girona com Barcelona. De

fet, l’atracció per la fira ha fet incrementar els compradors potencials que s’hi acosten des de municipis com ara Maçanet o Sant Pol,
si bé majoritàriament procedeixen
de Tordera, Palafolls, Lloret i Malgrat de Mar.
Un altre tipus de visitant molt
corrent és el públic de Barcelona que compta amb una segona
residència a Blanes o en algun
municipi del voltant, o bé que ha
vingut a passar el cap de setmana i ha aprofitat per donar-hi un
tomb. Els expositors coincideixen
en explicar que habitualment els
visitants que s’acosten amb la idea
de comprar mai no solen marxar
sense haver-ho fet, o bé amb un
principi d’acord que es tanca els
dies posteriors.
Una altra dada curiosa és que
enguany, en relació a anteriors
edicions, hi ha hagut visitants que
s’han interessat per comprar vehicles nous de trinca i han quedat
pendents de visitar les seus de les
empreses expositores després que
han fet un primer contacte. Tot
aquest seguit de consideracions
fan que des de l’organització es
conclogui que la Fira del Vehicle

d’Ocasió de Blanes s’està consolidant cada cop més com un dels
referents més sòlids al territori.
Per la seva banda, els visitants
han valorat positivament haver
pogut comptar amb una varietat
molt més ampla dels tipus de vehicle en exposició, cosa que els ha
facilitat decantar-se per un o altre
model en cas que no ho tinguessin
decidit prèviament. Un altre detall
que destaquen és la garantia que
significa comprar a professionals
del món del motor i no pas directament a un particular.
El recinte firal ha ocupat una
superfície de 14.000 m2, i estava
situat a l’esplanada del costat de
l’antic pavelló, a tocar del centre.
Els visitants han pogut arribar fins
a la mateixa fira en cotxe i aparcar de forma gratuïta al seu costat.
Organitzada per l’Ajuntament a
través de l’Àrea de Promoció de la
Ciutat, la fira ha comptant amb la
implicació de 10 empreses expositores de la vila i d’altres poblacions
de la rodalia: Automoció i Serveis
del Nord-Est, Àngel Blanch, Garatge Plana, Autobrava, Bravauto,
Maresmòvil, Covesa Vehículos,
Grup Sadurní, Autopòdum S.A. i
Auto Aulet. yy
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Ensurt al passeig de Dintrepasseig de Mar
Es dóna la circumstància que
l’edifici està inclòs al Catàleg de
Béns a Protegir del Patrimoni
Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-Artístic de Blanes,
que determina que la façana que
dóna al passeig de Dintre s’ha de
protegir i no es pot enderrocar.
Més concretament, està considerada com un bé d’interès pel valor
que té dins el seu teixit urbà i, per
tant, s’ha de protegir.

Policia Local i Bombers analitzant la situació. Foto Aj. Blanes
blanes

Un edifici en procés d’enderroc situat entre el Passeig de Mar i
el Passeig de Dintre s’ensorra parcialment i mobilitza 8 dotacions
d’emergències. No s’han de lamentar danys personals.
L’ensorrament es va produir al

cedir el sostre de la primera planta, caient la runa acumulada de les
dues plantes sobre la planta baixa on
fins fa poc hi havia hagut una botiga. Aquesta part de l’edifici que dóna
al passeig de Dintre és on s’estan
acabant de fer les tasques d’enderroc, ja que l’altre costat, el que dóna
la passeig de Mar, ja està buit.

Segons la direcció facultativa
de l’obra el sostre va cedir perquè
al no poder fer el buidatge de la
runa acumulada al seu interior de
cop, la planta no va poder suportar el pes.
En l’emergència van intervenir
3 dotacions de la Policia Local de
Blanes, Protecció Civil, 3 dotacions del Cos de Bombers de la
Generalitat i una ambulància del
SEM. yy

14è Tuning Festival
Internacional de Blanes

societat lloret de mar

Festa Major de les Alegries

Ermita de les Alegries. Foto M.A. Comas

El mes de setembre no seria
complet sense la Festa Major
de les Alegries. Hi va haver activitats tot el dia: sardanes, jocs
infantils, bateig i batiades des
campanar, vermut, berenar i

sorteig de 12 lots de productes
de la terra, 12 al matí i 12 a la
tarda. L’anècdota, un dels agraciats va ser l’alcalde Jaume Dulsat, que va marxar a casa amb
una safata de verdures. yy

Trobada de corals

Actuacions a la Parròquia de Sant Romà. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha acollit el VI
Internacional Festival i Concurs Coral, Cançó Mediterrània. La ciutat s’ha omplert de

grups que han compartit les seves cançons i les seves vivències. També hi ha hagut activitats
a Barcelona. yy

Pintures d’Óscar Germán
Vázquez

Volum al màxim. Foto Yoyo
blanes

Els organitzadors, l’entitat
blanenca Más Volumen Tuning
Club, calculen que sumant el públic que s’ha acostat a l’esdeveniment dissabte i diumenge, s’han
superat les 8.000 persones que ja
van assistir-hi en l’anterior edició
del 2015.
Els aficionats i amants del tuning han tingut l’oportunitat de
satisfer la seva curiositat i mantenir-se al dia en una afició que
no sap d’edats. D’aquesta manera,
han pogut admirar cotxes tune-

jats, autèntiques joies del motor
amb models de cotxes espectaculars, així com el gran ventall
d’especialitats en què es divideix
aquesta afició.

xes que hi ha en un supermercat
del costat de l’esplanada, així com
un dels racons de l’antic camp de
futbol. Més de 300 vehicles han
participat en l’experiència.

Així, hi ha hagut proves de
qualitat d’àudio i d’instal·lació de
diferents peces i complements,
suspensió pneumàtica, pressió
sonora, limbo car, tubs d’escapaments, drift i slaloms, proves outdorr, i un llarg etcètera. De fet,
la dimensió que està agafant el
festival ja ha provocat que ocupi
una part de l’aparcament de cot-

La concentració del 14è Tuning Festival Internacional de
Blanes es va tancar amb el lliurament de premis als diferents classificats, després que la jornada
del dissabte es va cloure amb una
festa farcida de la millor música
actual servida de la mà dels DJ’s
Maden, Sun Philips i Reaktiv. yy

Una de les obres d’Óscar Germán Vázquez. Foto M.A. Comas

Óscar Germán Vázquez Asenjo
és registrador de la propietat de
Lloret de Mar des de fa anys. La
seva obra és autodidacta, única,
personal, oberta al món oníric,
lliure i no s’ajusta a cap cànon
existent. Es distingeix per uns

traços molt marcats, tons espessos, colors càlids, per crear
laberints, traços angulosos que
sempre representen una història, que a vegades desemboquen
en malsons i en d’altres ocasions
reflecteixen paradisos.yy
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Nou equip
blanes

La principal novetat del Blanesport’83 de futbol sala per
aquesta temporada, és l’equip femení. Format per jugadores nascudes entre el 1998 i el 2002, juguen a la categoria cadet-juvenil.
La creació del nou equip va
sorgir del campus d’estiu amb
l’objectiu de que aquestes noies
puguin practicar l’esport que els

hi agrada. De moment, sense
experiència, el gran objectiu, és
aprendre a competir sense mirar
els resultats.
El Blanesports’83 té aquesta
temporada 11 equips, des dels
més petits de l’escoleta al sènior.
El nombre de jugadors i jugadores, és de 110 i el d’entrenadors,
22. yy

Futbol i solidaritat
blanes

Anty García és un jugador de
futbol que va passar pel CD Blanes la temporada 1990-91. Natural de Ciutat Badia, també va jugar, entre d’altres, a la base del FC
Barcelona i el Premià. Ara fa un
temps, li van diagnosticar l’ELA,
Esclerosi Lateral Amiotròfica,
una malaltia degenerativa que ara
per ara no té cura. L’Anty, però,
ha tingut des del primer moment
la voluntat de tirar endavant i fer
una vida “més o menys normal”
segons li deixa la malaltia en cada
moment.

«Hi va haver un partit de la
base, l’homenatge i després
un partit entre els veterans
del CD Blanes i l’Anty Team»
Anty rep una samarreta de la selecció catalana. Foto Yoyo

Els amics de l’Anty, encapçalats per Josep Maria Samos i Miquel Estela, amb l’ajuda de moltes
altres persones i entitats, van organitzar l’homenatge a la Ciutat
Esportiva de Blanes.

«Els diners recaptats es
dedicaran a
la investigació de l’ELA»
Equip femení del Blanesport’83. Foto Yoyo

Hi va haver un partit de la
base, l’homenatge i després un
partit entre els veterans del CD
Blanes i l’Anty Team, amb exjugadors de clubs per on ha passat
l’Anty. Malgrat les inclemències
del temps, el programa es va poder mantenir.
Molts exjugadors feia anys
que no es veien. Alguns van fer

molts quilòmetres per estar al
costat de l’Anty, segons explicava
Samos.
Els assistents van poder fer
aportacions econòmiques i comprar un llibre escrit pel mateix
esportista sobre les seves vivències. Els diners recaptats es dedicaran a la investigació de la
malaltia. yy
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El Club Hoquei Lloret tornarà a lluitar per
mantenir-se a l’OK Lliga
moisés garcía - lloret de mar

S’ha iniciat un nou curs de la
màxima categoria d’hoquei a nivell estatal. Una temporada més,
el Club Hoquei Lloret serà un dels
participants i, en aquesta ocasió,
l’únic representant de la comarca
de la Selva. Pel que fa a la representació gironina, comparteix
aquesta condició amb el Girona
Club Hoquei, un dels recents ascendits que va debutar amb una
històrica victòria davant del Liceo
(6-4). A la banqueta del conjunt
gironí hi ha el torderenc Ramon
Benito. L’objectiu del Lloret tornarà a ser la permanència, en un
curs que es presenta complicat,
amb una competició molt competitiva en la qual s’esperen diferents
alternatives després dels resultats
que s’han produït en les primeres
jornades.
L’equip lloretenc torna a comptar amb la direcció de Manel Barceló, que és l’entrenador de la primera plantilla i que, a més, realitzarà tasques de coordinació a l’en-

titat. El tècnic, segons ha declarat
en diferents ocasions el president
de l’entitat, Joshua Pérez, compta
amb la confiança de la junta directiva, la qual considera que Barceló
és el perfil ideal per treballar amb
el Club Hoquei Lloret.

«El Club Patí Lloret torna a
jugar a l’OK Lliga després de
comprar la plaça al Cerceda»
Pel que fa a la plantilla, l’equip
ha patit dues baixes importants.
Una d’elles és la de Xavi Crespo,
que està jugant amb el Voltregà,
també a l’OK Lliga. L’altra és la de
Jordi Carbó, que ha decidit retirar-se de la competició de primer
nivell. Qui sí que ha acceptat renovar amb el conjunt lloretenc és
el porter Ferran Serra, que es torna a perfilar com una de les peces
clau del projecte. L’entitat, a més,
segueix apostant pels jugadors de
la casa, donant oportunitats als
joves sortits de les categories inferiors de la base.

Serà el segon any consecutiu
a l’OK Lliga del Club Hoquei Lloret després del darrer ascens. Però
podria no haver estat així. De fet,
l’equip va acabar la temporada
passada en llocs de descens, després de patir un tram final negatiu
pel que fa als resultats. Els lloretencs s’han mantingut a la màxima categoria després de comprar
la plaça que va deixar vacant el
Cerceda. El cost de l’operació es
va poder afrontar gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona
i als diners ingressats després de
vendre la plaça de Primera Divisió
Estatal al GEiEG. Aquesta subvenció és molt més elevada quan
es milita a l’OK Lliga, que no pas a
la Primera Divisió. Aquesta acció
es va produir durant el passat mes
de juliol.
Primeres 10 jornades de competició a l’OK Lliga:

«X. Crespo ha marxat al
Voltregà i Jordi Carbó
s’ha retirat»

El Lloret lluitarà per mantenir-se. Foto Yoyo

Jornada 1:
Igualada – CH Lloret (4-4)
Jornada 2:
CH Lloret – CP Alcobendas (3-4)
Jornada 3:
CE Noia – CH Lloret (2-3)
Jornada 4:
CH Lloret – CP Manlleu
Jornada 5:
Alcoy – CH Lloret

Jornada 6:
CH Lloret – Girona CH
Jornada 7:
CH Lloret – CP Vilafranca
Jornada 8:
Reus Deportiu – CH Lloret
Jornada 9: CH Lloret – CP Vic
Jornada 10:
FC Barcelona – CH Lloret. yy

La Copa Esports Penedès vola Eurockey Cup U-17
de Tordera
Hi han participat 16 equips
de 7 països diferents. D’aquest total, 3 de catalans: el CP Manlleu,
l’Arenys de Munt i l’ICG Software Lleida. Per la seva banda, a nivell estatal també hi ha participat
l’equip gallec del HC Liceo.

no i Hockey Valdagno van acabar
segon i tercer. Respecte als equips
portuguesos, hi eren SL Benfica,
CD Paço de Arcos i HC Braga, segon, tercer i quart respectivament.
La competició també comptà amb
el SCRA Saint Omer i el RHC
Lyon, campió i subcampió de
França, el HSV Krefeld i el RSC
Darmstadtd d’Alemanya amb els
campions de Suïssa, el RHC Uri,
i el d’Anglaterra, l’Herne Bay United.

Itàlia i Portugal estaven representades per tres equips. L’ASD
Viareggio és el campió italià,
mentre que Hoquei Roller Bassa-

El campió 2016 ha estat el
Lleida que va superar a la final
l’Arenys per 4-2. El Benefica va
quedar tercer. yy

blanes

Blanes ha acollit per tercera
vegada aquesta competició internacional per equips reservada a
menors de 17 anys.

El CP Tordera no va poder revalidar el títol. Foto Yoyo
tordera

Prop de 200 persones van
acostar-se al Pavelló de Tordera
per viure la final de la 3a Copa
EsportsPenedès.cat de Primera
Estatal que va acabar en mans del
CH Palafrugell al derrotar per 4 a
3 al CP Tordera.
Els cinc inicials van ser:
CP TORDERA:
Oriol Manzanedo, Mateo Cuervo, Moi Aguirre, Santi Teixidó,
Sergi Parra

CH
PALAFRUGELL:
Linu
Luzón, Guillem Ribot, Marc Brugué, Xavi Aldrich, Gerard Pujol.
El partit va començar igualat
però en menys de dos minuts,
primer Guillem Ribot i després
Xavi Aldrich de penal van col·locar el 2-0 pel Palafrugell. Berna
Garcia va poder retallar distàncies des del punt de penal però
el seu llançament es va estavellar
al pal. La reacció però va arribar
de la mà d’Oriol Palomeras sent
efímera ja que Rubén Ruiz i Marc

Brugué van col·locar un 4-1 que
semblava inabastable. A 20 segons del descans, Sais va marcar
el 4-2 que donava esperances al
Tordera de cara al segon temps.
A la represa, Mateo Cuervo va
anotar un esperançador 4-3 per
al Tordera. A partir d’aquí, ja no
hi va haver més gols.
El Plafrugell ha estat el tercer guanyador de la Copa Penedès després del mateix Tordera
(2015) i el Shum (2014). yy

La festa dels campions. Foto Yoyo
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l’agenda

blanes

LLORET
del 14 al 16
12a Trobada
Grupos Renacer
Hotel Evenia Olympic Garden

dia 22
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES I CANÇONS
Casa del Mar-Fenals · 18-20 h

dia 15
NORDIC WALKING
CAMINS DE RONDA NORD
Museu del Mar · 10 h. Preu 2 €

El RACÓ DELS CONTES :
CONTES AMB BON HUMOR
Biblioteca · 11.30 h

El RACÓ DELS CONTES:
Faules de Ramo n Llull
A càrrec d’Assumpta Mercader
Biblioteca · 11.30 h
Del 14 al 16
FESTES DE SANTA TERESA
Barri de Ca la Guidó-Mas
Carolet

Dia 30
APLEC VOTIU DE SANT
RAFEL. Santuari del Vilar
(migdia)

Del 14 al 5 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ. IN QUESTION.
CARMEN SANZSOTO
Casa Saladrigas

RIALLES. TEATRE AMB
HUMOR. LES SUPERTIETES
Companyia Les Bianchis
Teatre de Blanes. 17.30 h

Dia 16
DIA EUROPEU DE
CONsCIENCIACIÓ DE
L’ATURADA
CARDIORESPIRATÒRIA
Pg. Cortils i Vieta (tot el dia)

Biblioteca Comarcal

RIALLES. TEATRE CÒMIC.
PLORS DE COCODRIL
Companyia La Pera Llimonera
Teatre de Blanes · 17.30 h
Dia 18
SARDANES
Associació Pensionistes i
Jubilats de Blanes
Plaça d’Espanya · 17 h
Dia 21
TEATRE. CHEFS
Producciones Yllana.
Teatre De Blanes · 21 h
Dia 22
BALL COUNTRY i DESFILADA
VESTITS DE PAPER
Associació Pensionistes i
Jubilats de Blanes. Plaça
d’Espanya · 11.30 h
XIII CANTATE BARCELONA.
CONCERT D’AMISTAT
Cor de Cambra Sota Palau
Teatre de Blanes · 21.30 h
Dia 28, 29 i 30
FIRA DE BRUIXES
Passeig de Dintre

MARESME

Fem d’arqueòlegs?
Can Saragossa · 17.30 h
TALLER RAMON LLULL:
Que bèstia!
Biblioteca Municipal · 12.30 h
TEATRE: SOLITUDES
Companyia Kulunka Teatro
Teatre de Lloret · 21 h

Fem d’arqueòlegs?
Can Saragossa · 17.30 h
TEATRE: AL GALOPE
Amb Carme Elías. Monòleg en
castellà. Teatre de Lloret · 21 h
CAMPIONAT D’ESPANYA
ALEVÍ DE PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal · 8 - 22 h
dia 23
XXX VI PUJADA DE
COLLBATÓ
A MONTSERRAT XINO XANO
Museu del Mar · 7 h

Dia 14
Club de Lectura Juvenil
L’amic retrobat de Frec
Uhlman · 17 h

Dia 19
Nascuts per llegir. Sons
per a nadons. Taller de
massatges sonors amb Alquímia
Musical · 10.30 h
Dia 20
Taller infantil. Crea la
teva joguina 3D amb
Qpertin. Places limitades.
Inscripció a la Biblioteca. A la
Sala Roberto Bolaño · 18 h
Club de Lectura Infantil
El meu pare és un agent
súper-top-secret de
Pierrre Fouillet · 17 h

Club de lectura en anglès
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça
Inici del cicle de xerrades
de Medi Ambient i
Participació, conferencia “El
mar d‘ahir, d‘avui i de demà”, a
càrrec del Dr. Joandomènec Ros
20.30 h, Espai Mercat
Pineda de Mar
Club de lectura: La Colla dels
Vermells. Es comentarà el llibre El
dit màgic de Roald Dahl. 17.30 h,
Biblioteca M. Serra i Moret

DIA 14
Calella
Tertúlies en Català
11.00 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
dia 16
BANDA DE MAJORETTES
DE DINAMARCA
Exhibició. Roca d’En Maig · 16 h
TEATRE: LES PRINCESES
TAMBÉ ES TIREN PETS
Teatre de Lloret · 17.30 h
VETLLADA KICKBOXING
COSTA BRAVA
Pavelló Esports Municipal
14 - 23.30 h
del 17 al 18
TALLER DE GOSPEL
Teatre de Lloret · 20-22 h
dia 18
BANDA DE MAJORETTES DE
DINAMARCA RINGKJOBING
Plaça Pere Torrent · 16 h
dia 20
CINE CLUB ADLER:
HITCHCOCK/TRUFAUT
Teatre de Lloret · 21 h
dia 21
CONVERSA AMB EL PARE
ABAT DE MONTSERRAT
JOSEP MARIA SOLER
Club Marina Casinet · 20 h
GOSPELIZING
Teatre de Lloret · 21 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 13
Calella
Club de lectura sènior
18 h, a l’Ajuntament Vell

Taller juvenil: Joves i
tecnologia. Coneix tots els
avantatges de l‘aplicació de la
biblioteca virtual per a dispositius
mòbils. 18 h, Biblioteca Poblenou

Dia 17
Xerrada informativa
Com superar l’ansietat
amb wingwave® amb
l’Esther Bisbal Capellades. A la
Sala Roberto Bolaño. 19 h
Dia 18
Conferència d‘Aula
Blanes La màgia: art de
l’engany? Amb el mag
Fèlix Brunet. A la Sala Roberto
Bolaño · 20 h

DIES 13 I 14
Tordera
Campanya Gratuïta de
Prevenció del Glaucoma i
Degeneració Macular

dies 28 i 29
CAMPIONAT D’ESPANYA
ALEVÍ de PATINATGE
ARTÍSTIC. Pavelló Esports
Municipal · 8 - 22 h
dia 28
CONFERÈNCIA: VIVÈNCIES
D’UNA NENA DE RÚSSIA
Club Marina Casinet · 20 h
ESPAI OFF: PLOU A
BARCELONA. Vestíbul Hotel
Planas, Hospital Vell, 6 i Sala
d’Actes Ajuntament · 21h
dia 29
LLORET ESPAI OFF:
psicosi de les 4:48
El Puntet · 21 h
TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent · 9 h
El RACÓ DELS CONTES;
BRUIXES I BRUIXOTS
Biblioteca · 11.30 h
dia 30
FESTA DE L´ESPORT
Teatre de Lloret · 18 h
dia 31
FESTIVAL MONòLIT
Plaça Pere Torrent · 16 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Presentació del llibre
Viure sense pensar, viure
en plenitud. Respostes de
l’ànima a les preguntes de la vida,
de Jorge Antonio Larruy, 19 h, a
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
Inici del curs de
Pessebrisme. 20 h, a la Fàbrica
Llobet-Guri (2n pis)
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Biblioteca
Santa Susanna
Tardor de contes. “Xim, Pam,
Pum, Sons...”, a càrrec d’Elisabet
Ulibarri. 18h al Local Social
Pineda de Mar
1a Fira de Gent Gran de
Pineda de Mar
Can Comas i plaça de Les Mèlies
Taller: Tot descobrint Roald
Dahl. 18 h, Biblioteca M. Serra i
Moret
Taller infantil: Caixa sorpresa
(cartolines i papers de colors)
18 h, Biblioteca Poblenou
DIA 15
Calella
Durant tot el dia, fi del
concurs d’Instagram
AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA
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“Calella Vila Europea de
l’Esport 2016”. Organitzat per
l’Ajuntament de Calella.
12a edició del Blendercat,
taller de realitat virtual
amb ulleres 3D.
Ajuntament Vell, tot el dia
Taller infantil
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
Inici de la desfilada de les
bandes participants a la 3a
setmana de l’Oktoberfest
17.00 h, a la riera Capaspre
Correllengua a la plaça de
l’Ajuntament (En cas de mal
temps, a l’Espai Mercat)
- 17 h, actuació per a la mainada
amb el Mag Deivid.
- 18 h, xocolatada i lectura del
manifest del Correllengua 2016.
- 19 h, actuació musical a càrrec
d’Ihsanlulu.
Pineda de Mar
1a Fira de Gent Gran de
Pineda de Mar
Can Comas i plaça de Les Mèlies
‘Germanes‘ a càrrec de la
Companyia del Centre.
22 h, Sala Gran del CCR.
També es podrá veure els dies
16, 22 i 23.
Palafolls
HORA DEL CONTE A LA
BIBLIOTECA.
Sessio recomanada per a nens i
nenes d‘entre 2 i 3 anys.
DIA 16
Calella
28a Festa del Bolet
8 - 19 h, a la plaça d’Espanya
2a Marxa Popular de la
Policia Local
9 h, al Camp de Futbol de Mar
Representació de l‘obra
Assassinat a la Vicaria,
d’Agatha Christie, a càrrec de
Joventut Artística. 18.30 h, al
teatre Orfeó Calellenc
Malgrat de Mar
ARRELS D’ART
11.30 h Activitats per a públic
familiar. Can Campassol.
TEATRE
18 h Representació teatral de
l’obra “Despedida de soltera”
Centre Cultural.
Pineda de Mar
Cinema a L‘Auditori
18.30 h
DIA 17
Tordera
Grup de Suport Emocional
i Ajuda Mútua

Local Emili Vendrel, 16:30
Calella
Taller de suport
Emocional i ajuda mútua
per a cuidadors de
persones amb dependència
17 h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament Vell.
Pineda de Mar
Hora del conte:
18 h, Biblioteca M. Serra i Moret

Pineda de Mar
Una passejada per la
història de la música
20.30 h, Sala d‘Actes de Can
Comas
DIA 22
Calella
7 h, al passeig Manuel Puigvert,
3a Marxa de Resistència.
La Llopa, per Calella i el
Montnegre. A les 8 h, 2a Marxa
La Llopa Petita.

DIA 19
Calella
Festival Internacional
Canta al Mar:
- 16 h, a la riera de Capaspre.
Cercavila de les corals
- 16.30 h, al pati de l’Ós. Rebuda
oficial i inauguració del Festival
Canta al Mar 2016.
- 21 h, a la Parròquia de Santa
Maria i Sant Nicolau. Gran
concert de benvinguda de les
corals participants.
- Cada dia hi haurà actuacions a
diversos indrets de la ciutat

A partir de les 19 h, a la plaça
de l’Ajuntament, a la plaça de
l’Església i a tot el carrer de
l’Església, Canta al Mar de
totes les corals participants.

Aula d’Extensió
Universitària.
Conferència: “Mutilació
genital femenina: identitat, salut
i drets humans”. A càrrec de la
Dra. Adriana Kaplan.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
(Església, 207)

DIA 23
Tordera
Teatre: Només són dones,
al Clavé. 18 h.

Per commemorar el Dia
Internacional del Càncer
de Mama, el Far es vestirà
de rosa!
Pineda de Mar
Taller de cuina japonesa, a
càrrec d‘Isabel Ginés. De 18.30 a
20.30 h, del 19 d‘octubre al 9 de
novembre Centre Cívic Poblenou
DIA 20
Calella
Xerrada de nutrició amb
la dietista Sara Justícia.
09.30 h, al local d‘Oncolliga
Conferència: “La comunicació
a les entitats”, a càrrec de Saül
Gordillo. Organitzat per Foto
Film Calella amb motiu de la
commemoració dels 50 anys.
20 h, a l’Ajuntament Vell
DIA 21
Calella
9a Marató de donació de
sang de Calella
10 – 22 h, a l’Ajuntament Vell
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
18 h. Contes en anglès a càrrec
de Kids&Us
CINEMA. Hitchcock /
Truffaut. De Kent Jones, EUA
2015. 22 h Centre Cultural

Malgrat de Mar
TABALADA I CERCAVILA DEL
BESTIARI i PLANTADA DEL
BESTIARI A LES PEIXATERIES
VELLES 20.15 h
Pineda de Mar
Castanyada popular
17 h, Masia Mas Rafart

Calella
Cantada dels guanyadors
de Canta al Mar 2016.
12 h, a l’església de Santa Maria i
Sant Nicolau
Representació de l‘obra
Assassinat a la Vicaria,
d’Agatha Christie, a càrrec de
Joventut Artística. 18.30 h, al
teatre Orfeó Calellenc
Malgrat de Mar
MARXA SOLIDÀRIA
8 h Sortida del Parc de Can
Campassol, fins a Mas Bages.
Organitza. Associació Espanyola
Contra el Càncer. Junta Local de
Malgrat de Mar.
21è CONCURS DE TEATRE
VICENÇ BAYARRI
18 h Centre Cultural
Pineda de Mar
Programació de tardor a
L‘Auditori: Corbacho 5.0
A les 19 h
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la cobla Iluro. 18.30h. Al
Pavelló Municipal.
DIA 24
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
18 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa
Pineda de Mar
Hora del conte
18 h, Biblioteca M. Serra i Moret

DIA 25
Calella
Acte públic: Ajuntament
de Calella. Passem
Comptes
20 h, a la Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament Vell
Pineda de Mar
Taller de curtmetratges,
a càrrec d‘alumnes de 3r d‘ESO
de l‘Institut Euclides. Centre Cívic
Poblenou
DIES 25 I 27
Palafolls
CICLE DE XERRADES PER A
FAMíLIES: REPTES I HABILITATS
PER NEGOCIAR EN FAMíLIA.
Dimarts 25 a les 17 h, la xerrada
s‘adrecara als nens i nenes.
La darrera sessió del dijous 27
a les 17 h tancara el cicle de
xerrades i es farà conjuntament
a pares,mares i fills. Les xerrades
són a l‘Escola Les Ferreries.
Dimecres 26
Calella
Conferència: Egipte
faraònic (I) Egipte, un do
del Nil. A càrrec de la Dra.
Irene Cordon. 18.30 h, al Casal
l’Amistat.
Cineclub: La festa de
comiat. VOS
21 h, a la Sala Mozart
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA
19 h Sala de la Biblioteca la
Cooperativa. Los Puentes de
Madison Country de James R.
Walter
Pineda de Mar
Avui tertúlia
De 17 a 19 h, Biblioteca M. Serra
i Moret
Trobada del Club de
Lectura. 20.30 h, Biblioteca M.
Serra i Moret
Dijous 27
Calella
Conferència L‘estudi i la
conservació de la balena
rorqual comú a la costa
catalana a càrrec d’Eduard
Degollada. Associació Edmaktub
20.30 h, a l’Espai Mercat
Pineda de Mar
Llegir el teatre: Es comentarà
La Fortuna de Sílvia.
20.30 h, Biblioteca M. Serra i
Moret
DIA 28
Calella
Flasmob amb motiu del
dia mundial de l’Ictus
12 h, a la plaça de l’Ajuntament
Trobades d’òpera, 1a.
sessió dedicada a “La

Traviata” de Giuseppe
Verdi. A càrrec de Rosa Maria
Carbonell Sala. 18.30 h, a la Sala
Mozart
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
18 h Biblioteca La Cooperativa
DESCOBREIX LA CASTANYERA
Gimcana per a grups de 10
nens/es d’infantil i primària
acompanyats d’un adult.
17 h a 20 h plaça Anselm Clavé
CINEMA
22 h Centre Cultural. Van Gogh.
De Maurice Pialat, França, 1991
Santa Susanna
Club de lectura
18h a la Biblioteca Municipal.
Palafolls
TEATRE AMB L‘INS FONT DEL
FERRO. UN MONòLEG SOBRE
CIèNCIA. Obert a tothom.
A les 10 h al Teatre.
DIA 29
Calella
Taller infantil
11.30 h, a la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça
Malgrat de Mar
TÚNEL DEL TERROR
19 h a 21 h, sessió infantil (de
6 a 12 anys). 22 h a 00 h, sessió
d’adults (a partir de 12 anys)
Parc del Castell
Pineda de Mar
Castanyada popular
18 h, plaça Nova
Palafolls
TALLER A LA BIBLIOTECA:
AMB LA TARDOR ARRIBA LA
CASTANYADA. De 10.30 a 13.30 h
a la Biblioteca Enric Miralles, per a
nens/es de 6 a 12 anys.
DIA 30
Malgrat de Mar
ARRELS D’ART
11.30 h Activitats per a públic
familiar. Can Campassol.
CINEMA. 18 h Centre Cultural
Psicosis. D‘Alfred Hitchcock, EUA,
1960
DIA 31
Calella
Castanyada popular
amb activitats infantils,
música i venda de
castanyes.
18 - 22 h, a la plaça de l’Església
Palafolls
CLUB DE LECTURA
A les 19.30 h, a la Biblioteca.
LA CASTANYADA. A les 21 h a la
plaça Joaquim Ruyra.
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1r Food Truck Tour Festival
blanes

El Food Truck Tour Festival
de Blanes, organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de
l’empresa Berkana Eventos, ha
inclòs la participació de 20 roulottes amb una àmplia varietat
d’estils culinaris, completat per
diverses parades d’articles de pell,
bijuteria i complements i artesania, així com animació i música.

«Els organitzadors ja
treballen en la segona
edició»
Aquesta nova tendència culinària sobre rodes darrerament
s’està posant molt de moda, i
guanya adeptes tant pel que fa a
públic que hi assisteix com a emprenedors que decideixen apuntar-s’hi.
La Festa Holi va atraure nombroses persones, majoritàriament
nens i nenes acompanyats de la
seva família i amics, així com

Gaudint de l’orferta gastronòmica. Foto Yoyo

gent jove que no va voler perdre’s
l’ocasió de reproduir sobre el seu
cos els colors de l’arc iris a ritme
de música. Des del matí les bosses amb les polvores de diferents
colors per participar en la festa es
van estar venent a bon ritme, fins
al punt d’esgotar l’estoc que s’havia previst.
Ja al vespre-nit, el concert amb
el grup Mala Vida, que fa versions
de pop-rock espanyol, també va
moure un gran nombre de públic,
posant un punt i final prou intens
a la jornada del dissabte.
Ajuntament i empresa col·laboradora han fet un balanç positiu del resultat de l’experiència,
si bé ja s’ha avançat que de cara
al 2017 s’hi introduiran canvis per millorar-la. Enguany es
tractava precisament de fer una
prova pilot, veure com funcionava i plantejar primer si se li donava continuïtat de cara a l’any
vinent, i després valorar com havia funcionat.

En aquest primer sentit, la regidora de Promoció de la Ciutat,
Turisme, Fires, Comerç i Empreses, Dafne Galvany, ha avançat
que la iniciativa ha estat molt ben
rebuda pels blanencs i visitants i
ha tingut un molt bon punt d’arrencada, per aquest motiu se li
vol donar continuïtat de cara al
2017. Ara bé, també s’ha valorat
que caldrà estudiar la possibilitat
de canviar-ho de data o d’emplaçament.

«La festa dels colors i
l’actuació de Mala Vida, van
ser els dos moments que
van reunir més gent»
Aquest darrer extrem es tornarà a treballar més endavant,
quan es plantegi el calendari d’esdeveniments per al 2017. Sumant
els visitants que ha tingut l’experiència dissabte i diumenge, consistori i empresa han coincidit en assenyalar que hi ha hagut al voltant
d’unes 5.000 persones. 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

30 LA MARINA

OCTUBRE DE 2016

Farmàcies de guàrdia
BLANES
Octubre - Novembre
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

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

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

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

Els rellotges de la caminada
blanes

Joieria Maresme de Blanes
ha sortejat cinc rellotges entre
els participants a la 34a Caminada Popular Nit de Sant Bonòs.
L’únic requisit era omplir una
butlleta que hi havia a la bossa
del corredor i portar-la a la joieria. Els cinc afortunats han
estat: Mariona Vancells, Sílvia
Garriga Horta, Fèlix Tena Cuadrado, Adrià Calzada Escrig i
Nando Atencia González. yy

Un dels rellotges sortejats per Joieria Maresme

Nou forn de pa artesà
blanes

De tradició familiar, neix el
forn artesà Rústic & Cake, amb
les receptes dels pares fent servir
masses mares sense afegir additius químics per donar-li al pa el
seu temps natural per fer una fermentació lenta i aconseguir un
pa com el d’abans amb un gust
diferenciat.

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

LLORET
Octubre - Novembre
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

De a 22 h a 22h (24h)

També fan pa de blat de
moro, pa d’espelta, pa sense gluten ni lactosa, tot tipus de brioxeria i pastisseria.

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

Els trobareu al l’avinguda dels
Pavos, 14 de Blanes. yy

Pa artesà

Citröen a Blanes
blanes

La marca Citröen continua
oferint serveis a la població de
Blanes i rodalies a través del concessionari de Garatge Andreu.
El concessionari dóna servei
oficial de venda i taller des de
l’any 2013 a la població de Blanes. La bona resposta dels clients
ha fet plantejar com a projecte de
futur el trasllat a unes noves instal·lacions per poder donar més
servei amb millors condicions,
un canvi que es faria efectiu després de l’estiu de l’any vinent.
L’objectiu, compartit per tots
els professionals de Grup Andreu, “és el de satisfer les necessitats més exigents dels clients i
seguir mantenint, amb la feina
diària, la marca com a referent a
les comarques de Girona”.
Citröen a Blanes està situada
a la carretera d’accés a la Costa
Brava. yy

Concessionari de Garatge Andreu de Blanes
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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
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Nova guia gastronòmica (Pàgines 16, 17 i 18)
Més de 300 locals on gaudir de l’àmplia gastronomia de les nostres contrades.

Tota la informació per esmorzar, dinar, berenar, sopar, fer un mos, prendre una copa
o, si et ve de gust, agafar el menjar i endur-te’l allà on vulguis.
Una guia on el més fàcil és quÈ faràs avui per dinar

1	AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	EL CLIP (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 PACO MEMBRIVES (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA MONTPHOTO, DE LLORET DE MAR)

“Algunes de les glaceres fotografiades fa 20 anys ja
no existeixen i la resta van en recessió”
ALMUDENA MONTAñO INDIA

convidant-los a descobrir la vida i
ecosistemes del món submarí. L’accés
era gratuït i obert a tots els menors de
25 anys.

Lloret de Mar acaba de viure la gran
festa de la fotografia de natura que
organitza l’entitat MontPhoto, presidida per Paco Membrives: conferències,
tallers, projeccions, activitats educatives i, la més important, el Concurs
Internacional de Fotografia de Natura
2016. Les fotografies premiades es poden veure fins el 29 d’octubre a la Casa
de la Cultura. Són un autèntic tresor
de la natura: des de la neu de les altes
muntanyes fins als diminuts insectes del
desert, o els colors sorprenents dels peixos del fons marí.
Enguany el concurs arriba a la 20a
edició amb més de 10.000 fotografies rebudes d’arreu del món. Us ha
sorprès?
La xifra ha estat una veritable sorpresa. No esperàvem un increment
tan espectacular perquè els premis
són modestos. Poc a poc, i a força
d’anys de treball, va agafant prestigi internacional el fet de guanyar el
MontPhoto.
Qui tria les fotografies guanyadores?
Són nou jurats de diferents nacionalitats i especialitats.
Quins requeriments tècnics han de
tenir les fotografies participants?
Una mida d’arxiu gran, no s’admeten
retocs sobre la imatge i es demana
l’arxiu original RAW per a la seva
comprovació.
Amb quina màquina dispara la majoria de concursants?
Amb reflex de gamma alta, tot i que
cada vegada hi ha més diversitat de
marques i models. No existeix limitació si l’arxiu nadiu té més de 8 MP.
Rebem alguna realitzada amb telèfon
mòbil, però a títol anecdòtic.
Què en penseu de la moda de penjar fotografies a les xarxes socials?
La fotografia de xarxes és una fotografia de comunicació instantània directa. Una gran eina de comunicació que
ha tornat a ampliar la cultura audiovi-

El president de MontPhoto, Paco Membrives. Foto: Almudena Montaño

sual de carrer. Tots fem fotos sense ser
fotògrafs, igual que aprenem a llegir i
escriure sense ser escriptors. La realització d’una imatge amb mòbil i altres
dispositius democratitza la fotografia
i obre finestres a nous espais d’ús.

Lloret va ser molt concorreguda, amb
prop de 600 alumnes. Per la tarda la
programació gratuïta a la resta de
la ciutadania va tenir un seguiment
moderat, però tot i això pensem que
cal mantenir l’esforç en la divulgació
d’aquests valors fonamentals.

grafs. A més, qualsevol autor podia
deixar els seus llibres a la venda. L’experiència ha tingut un notable èxit
amb centenars de llibres venuts. Esperem poder consolidar en un futur
un espai de promoció de la feina editorial produïda pels fotògrafs.

Una de les novetats del concurs
d’enguany ha estat l’entrega d’una
beca. Amb quin objectiu?
Concedir un ajut econòmic per realitzar un reportatge fotogràfic novell
sobre la conservació de la natura. El
treball premiat és Vivint al límit–Ós
bru europeu a l’Europa Central, dels
fotògrafs austríacs Christine Sonvilla,
Marc Graf i Robert Haasmann.

També hi ha hagut conferències i
tallers de reconeguts fotògrafs de
natura.
Vam comptar amb l’anglès Neil Aldridge, el fotògraf i científic Albert Masó,
l’holandès Jan van der Greef, l’italià
especialitzat en fotografia submarina
Franco Banfi, l’escalador i càmera Xavi
Ayuso, l’expert en fotografia microscòpica Rubén Duro, el creatiu-artista
Marc Sellarès, la directora de GEO
França Magdalena Herrera, Iñaki Relanzón (un dels pocs fotògrafs espanyols membres de l’ILCP), el creatiu
Álvaro Sanz, l’alemany Gunther Riehle, Daniel Beltrá (que viu als EUA), a
més de la programació de xerrades de
les marques expositores.

També es va presentar l’edició 2016
del llibre Inspirats per la Natura,
que edita MontPhoto.
El llibre recull totes les obres premiades a l’edició. Aquest any la temàtica
de reflexió és sobre la fotografia científica, amb la introducció del reconegut naturalista Joaquin Araujo i les
reflexions de dos destacats científics,
Kike Ballesteros i Luis Monje.

Aquest any heu organitzat la primera Jornada de Cinema Mediambiental. Quina acollida ha tingut?
La programació del matí per als centres de secundària i batxillerat de

Quines novetats editorials sobre fotografia de natura heu presentat al
MontPhoto Fest?
Aquest any hem presentat 5 llibres
molt diferents de reconeguts fotò-

S’han presentat molts joves al concurs?
La categoria jove de l’edició 2016 té
uns 70 inscrits menors de 18 anys i
reben uns premis molt interesants,
basats en experiències fotogràfiques
per veure aus i poder-les fotografiar
dins d’amagatalls.

Premi absolut MontPhoto 2016: Otter training, Palawan (Filipines),
de Robert M. Lehmann

Des de l’any passat el MontPhoto
Fest també acull Jornades Joves
amb tallers, ponències i activitats
lúdiques per descobrir l’entorn natural de Lloret. Què es pretén amb
aquesta activitat?
La finalitat és educar i estimular amb
activitats fotogràfiques i grans professionals. Aquest any, a més, hem preparat un taller d’snorkel a la platja de
Fenals, que va fer gaudir a la vintena
de joves inscrits -alguns d’altres països- d’un matí molt fresquet i divertit,

Premi beca: Vivint al límit–Ós bru europeu a l’Europa Central, Àustria i
Eslovènia, de Christine Sonvilla, Marc Graf i Robert Haasmann

PRÒXIMA EDICIÓ: 9 NOVEMBRE

Des de MontPhoto sempre heu treballat la preservació de la natura. A
través de les imatges dels vint anys
de concurs, veieu que el nostre entorn ha millorat o empitjorat?
Exceptuant algunes rareses de recuperació d’hàbitats i espècies amb
grans esforços d’activistes i científics,
l’empitjorament és molt ràpid. Un
dels grans problemes és l’emissió de
CO2, que canvia la fisonomia de la
vida i els ecosistemes. Dins la temàtica de Denúncia ecològica, abans era
difícil rebre fotos d’óssos famèlics, ara
rebem moltes, la falta de gel al seu hàbitat és molt preocupant. A la categoria muntanya, algunes de les glaceres
fotografiades fa 20 anys ja no existeixen i la resta van en recessió constant.
El concurs fotogràfic és l’activitat
més important de l’associació que
presidiu. Quines altres accions porteu a terme?
Sobre el concurs gira la programació d’exposicions i la publicació. Tenim un espai de formació, l’School,
que ofereix formació especialitzada
de natura. I el Festival com a espai
de trobada. Participem en xerrades
i mostres d’altres festivals. Formem
part de la Institució Catalana d’Història Natural a través de la Societat Catalana de Fotografia de Natura i som
membres de l’Asociación Española de
Fotógrafos de Naturaleza, la Federació Catalana de Fotografia i la Confederación Española de Fotografía,
entre d’altres.
Com va néixer l’entitat MontPhoto?
Fa vint anys, a la seu del Centre Excursionista de Lloret i amb la finalitat
de mostrar imatges de muntanya i la
nostra activitat. Vam pensar que si
afegíem el tema de natura ampliaríem la participació. Vint anys després,
mantenim aquest dos temes com a
eixos del concurs, encara que molt
ampliats i diversificats. yy

Premi comarques gironines: El Forat Blau, Banyoles (Girona), de Pere
Soler Isern

