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Focs de qualitat
Blanes ha tancat el 47è Concurs Internacional de Focs de la Costa Brava amb cinc espectacles de qualitat
i el mateix guanyador del 2016, la
pirotècnia Hermanos Ferrández de
Múrcia, l’empresa que va actuar el
dilluns 24 de juliol. L’empresa guanyadora, a part dels 19.000 euros
que cobra cada pirotècnia per actuar, rebrà 6.000 € pel primer premi, així com tres contractes més en
perspectiva. Un per aquesta tardor,
per tancar les Fires de Sant Narcís
de Girona, i dos més de cara a l’any
vinent. D’una banda, per tornar a
participar en el concurs de Blanes,
i de l’altra, per tancar la Festa Major de Lloret de Mar.

Espectacle guanyador de Hermanos Fernández. Foto Josep Salip

rAdio marina

esports - Pàg. 23

75è aniversari
La travessia al port de Blanes ha
complert aquest agost 75 anys.
Per segona vegada hi ha hagut
cronometratge tècnic.

Obres aturades

Els organitzadors del concurs ja
han començat a treballar en l’edició del 2018 i a pensar en la del
2020, en què es commemorarà el
50è aniversari. Més informació a la
pàgina 7.
Cartell anunciant les obres a Lloret de Mar. Foto Aturem la C-32

Tradició i
sentiment
Si al llarg de l’any hi ha un dia especialment lloretenc, aquest és el 24
de juliol, Diada de Santa Cristina,
patrona de la vila. Les obreres 2017
han estat: Maria del Mar Cassany,
Laia Clos, Marina García-Prat i
Ariadna Saladrigas. Pàg. 5

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la petició de
16 entitats contràries al projecte d’allargar la C-32 fins a Lloret de Mar
i no deixa començar les obres. La Generalitat defensa el projecte i presenta recurs perquè “el territori necessita l’obra”, segons el conseller Josep Rull. Pàg. 11
Cultura - Pàg. 8

Lloret s’omple de música
Els protagonistes del Ball de Plaça. Foto M.A. Comas

Música a Santa Cristina, Fenals és de Música, concerts dels Amics de la Música,
Sardanes a la fresca, Clon festival, propostes a la Biblioteca…
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L’Editorial
Dret a descansar i Festes
Les nostres poblacions han crescut molt des del turisme, però les dimen-

Lloret recapta prop de 3
MEUR amb la taxa turística

sions de carrers i places dels nuclis antics són les de sempre i resulten insuficients per als usos que els demana la població actual i les activitats
d’animació.
Amb molta freqüència cal organitzar actes i festes al carrer, amb preferència als llocs “tradicionals” del nucli antic. Els Ajuntaments es troben amb
el dilema d’allunyar les festes dels nuclis habitats per respectar les Lleis sobre sorolls o abusar –una vegada més– de la paciència dels veïns dels centres recorrent a l’excepció de “festes tradicionals”. Es fa servir tan sovint
que la paraula “excepció” ja perd el sentit.
Quan els veïns damnificats per la reiteració del soroll “extraordinari” es
queixen, tenen en contra als assistents a la festa. Fa poc un veí de Blanes ha
sofert un escarni públic per haver recorregut a la justícia per impedir una
sonora celebració davant casa seva. Aquests enfrontaments han de ser evitats per l’administració local que ha de trobar la forma de respectar els que
defensen el dret a descansar i els que desitgen fer festa i gatzara.
La funció de l’administració ha ser precisament aquesta: fer compatible els
drets de tots impedint abusos d’uns sobre altres. Per altra banda, els direc-

Activitats infantils a la platja. Foto Lloret Turisme

tament afectats haurien d’agrupar-se en associacions que puguin ser interlocutors de l’administració per arribar a acords raonables sobre horaris i intensitat sonora. yy

LA MARINA 49. ANY V
Edita: Ràdio Marina, SA - NIF A-17063421
Ca la Guidó, 1 - 17300 BLANES
Tel. 972 334 500 - Fax 972 336 484
lamarina@radiomarina.com - www.radiomarina.com
Cap de redacció: Joan Ferrer i Bernat
Publicitat: Fernando Atencia - publicitat@radiomarina.com
Tel. 972 334 500 - 660 089 090
Disseny i maquetació: Indústria Gràfica Montserrat, SL
Tel. 972 330 298
Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU
Tiratge d’aquesta edició: 20.000 exemplars
Dipòsit legal: GI-1757-2012

lloret de mar

Lloret de Mar lidera un any
més la recaptació de la taxa turística a les comarques gironines.
Tancades ja les xifres de l’any
passat, la destinació va recaptar
a través de l’IEET un total de
2.826.610,99 €, el que va representar un augment del 7% respecte a la recaptació de 2015, que
es va tancar amb 2.642.763,00 €.

«Fins ara els municipis
rebien el 30% del que
recaptaven. A partir
d’aquest 2017, serà el 50%»

Accés a les edicions
anteriors de La Marina
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
hemeroteca

Amb aquesta xifra, Lloret es
manté com la principal destinació en la recaptació d’aquest
impost en el territori gironí i

en una de les tres principals poblacions de Catalunya, només
superada per la ciutat de Barcelona (24.002.011,72€) i Salou
(2.968.522,82 €).
De l’import recaptat, l’Ajuntament de Lloret en percebrà
directament un 30%, un total de
847.983,29 €, que es destinaran a
realitzar millores a la destinació.
De cares al 2017 i arrel d’un canvi
en la regulació d’aquest impost,
que va entrar en vigor el dia 1
d’abril d’enguany, les destinacions passaran a rebre de forma
directa un 50% sobre el volum
recaptat.
En paraules de Jaume Dulsat,
alcalde de Lloret de Mar, “l’any
passat l’Ajuntament va rebre més
de 847.000 € de la taxa turísti-

ca i si enguany seguim amb un
volum de recaptació semblant, i
gràcies al canvi en la cessió dels
fons recaptats als ajuntaments,
podem rebre gairebé un milió i
mig d’euros. Aquests diners han
de servir per dur a terme millores
en equipaments i a la via pública,
a organitzar esdeveniments i a la
promoció turística de la nostra
destinació.”

«Barcelona, Salou i Lloret
són els tres municipis on es
recapta més»
L’impost sobre les estades en
establiments turístics de Catalunya es va instaurar el novembre
de 2012 i des de llavors Lloret de
Mar ha recaptat més de 10,5 milions d’euros. yy

972 372 943

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
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El Consorci Illa de Blanes ja és història
quedarà propietària de la Ciutat
Esportiva, sense cap més obligació. A més a més, recuperarà
les seves propietats amb 30.000
m 2 de terrenys edificables -on
s’havia de construir el complex
de l’Illa de Blanes-, i les finques
dels sectors de l’avinguda de
l’Estació, carretera de Malgrat,
Can Borell, avinguda Catalunya
i carrer Ernest Lluch que s’havien ofert d’aval.

blanes

El Consorci, que havia de
desenvolupar l’anomenada Illa
Isozaki entre els antics pavellons i camps de futbol s’ha
dissolt i la Generalitat i l’Ajuntament han assumit el deute. A
Blanes, li toca pagar 16 MEUR.
Amb aquest pagament, s’obté la
Ciutat Esportiva i es recuperen
una sèrie de terrenys que s’havien donat com a garantia, segons
explica el regidor d’Hisenda,
Nicolás Laguna.
Per Joan Salmerón, d’ICVEUIA, aquesta és una mala notícia per al poble i la seva economia “Ens toca assumir les
grandeses de voler fer una obra
de país per compensar la Costa
Brava, de la inversió que es va
fer a la Costa Daurada amb Port
Aventura. L’esforç d’anys per arreglar la situació econòmica de
l’Ajuntament va per terra”.
Lluís Yubero, de Batega per
Blanes, recorda que “fa uns mesos vam presentar una moció
demanant responsabilitats als
polítics que van defensar aquest
macroprojecte”.
Sergio Atalaya, de Cs, creu
que de la mateixa manera que

en funció dels membres que
composaven el consell directiu:
la Generalitat tenia 4 membres
dels 7 totals (57,14 %), i l’Ajuntament de Blanes els 3 restants
(42,86 %). El deute total era de
37 MEUR.

En previsió que s’hauria de
fer aquest pagament per a la
dissolució del consorci, l’Ajuntament ja va aprovar el desembre passat un Pla Econòmic i
Financer (PEF) per establir les
línies generals dels pressupostos municipals de 2017, 2018 i
2019, així com conèixer l’endeutament per als anys posteriors.
Dins les inversions a realitzar,
hi ha 20 MEUR a préstec, dels
quals 16’2 MEUR s’han reservat
per la quota de liquidació del
Consorci.

La quota del consistori blanenc és en concepte de part del
préstec signat per la construcció
de la Ciutat Esportiva Blanes.
En assumir aquest pagament
que li correspon en la dissolució, l’Ajuntament de Blanes

Pel que fa a la resta de l’import del PEF fins a sumar els 20
MEUR aprovats al ple (uns 4
MEUR), serviran per fer diverses inversions, d’entre les quals
la més destacada és el Pla de
Barris. yy

Terrenys on havia d’anar l’Illa de Blanes. Foto Aj. Blanes

la Generalitat reclama aquests
diners, “l’Ajuntament li pot demanar que pagui el deute que té
amb el consistori”.
La majoria de grups destacava que ha estat una decisió unilateral de la Generalitat.
Diu Salvador Tordera, del
PP, “no arribarem al màxim
d’endeutament però el fregarem. Quedaran coses per fer”.
Per Clara Castrillo de la

CUP, opina que “ha estat un error monumental que pagarem
durant molts anys”
Aquesta operació de crèdit
s’ha aprovat amb 11 dels 21 vots
del plenari: PSC, PDECat, ERC i
PP. Hi han votat en contra ICVEUIA, Batega, la CUP i Cs.
Condicions
Com a criteri de treball,
i d’acord amb els estatuts de
l’ens, la quota de liquidació va
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Reclassificació del cos policial de Lloret de Mar
me Muzas va destacar que “amb
aquesta mesura no es resoldrà
l’escassetat d’efectius que hi ha
en la plantilla de la Policia”. En
Lloret Sí Se Puede va ser una
altra de les formacions que va
votar amb una abstenció. El seu
portaveu, Paulino Gracia, va fer
tres peticions: que es publiquin
tots els sous municipals al web
de l’Ajuntament, que es rebaixin
les hores extres de la Policia Local i que la segona reclassificació
que es porti a terme sigui per als
funcionaris que menys cobren.
Per últim, el regidor no adscrit,
Enric Martínez, va subratllar
que el col·lectiu té un alt risc de
perillositat en comparació a la
resta de treballadors públics.

Moisés García - Lloret de Mar

Lloret de Mar va aprovar en
el darrer plenari la reclassificació dels treballadors de la Policia
Local del municipi. La mesura,
que per la majoria dels agents
suposarà un augment de sou
d’uns 275 euros bruts mensuals.
És el primer pas per assolir una
reclassificació global per a tots
els assalariats públics. L’alcalde,
Jaume Dulsat (CiU), va justificar
la mesura “perquè és un departament que representa el 30% del
total de la plantilla del consistori”. A més, va explicar que, “el
procés de reclassificació general
es farà de manera progressiva
perquè la llei, en l’actualitat, impedeix sobrepassar l’increment
de l’1% de la massa salarial”.

«La Policia Local representa
el 30 % de la plantilla del
consistori»
El punt es va aprovar amb els
vots favorables de CiU, el MILLOR, el PSC, ERC-Avancem
i el regidor no adscrit. Es van
abstenir ICV-EUiA, Ciutadans i
En Lloret Sí Se Puede. El debat
va comptar amb diferents visions per part de la resta de grups

«La reclassificació del
personal es farà de manera
progressiva»

Ple de juliol. Foto Moisés García

municipals. El principal partit
de l’oposició, el MILLOR, es va
mostrar molt crític, tot i votar
favorablement. El seu portaveu,
Marc Fuertes, va qualificar la
mesura “d’engany”, ja que, segons va explicar, “s’incrementarà la partida per al cos de Policia
però, en cap cas es podrà augmentar la plantilla”.

Des del PSC, el regidor Antonio Lorente, soci de l’equip de
govern, considera que són unes
reivindicacions justes. Per la
seva part, un altre dels membres
de l’equip de govern, Jordi Orobitg, d’ERC-Avancem, va afegir que “els agents són un dels
membres del personal municipal que més importància tenen”.

Un dels tres grups que es
va abstenir va ser ICV-EUiA. El
regidor Miguel Gràcia va qualificar la reclassificació com a
“presa de pèl”. Va afirmar que
tot plegat suposa un greuge
comparatiu amb la resta del personal de l’Ajuntament. També
es va abstenir el grup de Ciutadans. En la seva intervenció, Jai-

Entre el públic hi havia
membres de la Policia Local i
representants d’UGT. Hermínia Marco (UGT) es va mostrar
decebuda per algunes de les intervencions dels regidors i va
assegurar que es van dir “moltes
mentides”. yy

Manifest felí
moisés garcia - lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret ha
aprovat per unanimitat l’adhesió
del municipi al manifest felí. Va
ser arran d’una moció presentada
pel grup d’En Lloret Sí Se Puede,
que va rebre el suport de la resta
de formacions polítiques. Amb
aquesta iniciativa, es pretén tenir
cura i protegir els gats de la vila.
Tot plegat va a càrrec principalment d’APASC, l’Associació
Protectora d’Animals Sense Casa.
Des d’APASC, ofereixen la

possibilitat de col·laborar a totes aquelles persones que estiguin interessades. De moment,
cada dissabte, durant tot el mes
d’agost, es podrà trobar la seva
taula solidària. Estarà ubicada a
l’antiga plaça de Braus.
Lloret de Mar és el quart municipi que s’adhereix al manifest
felí. La moció del grup d’En Lloret Sí Se Puede es va presentar al
plenari a finals de juliol i va rebre
el suport de totes les forces polítiques i va ser aprovada per unanimitat. yy

Els gats, els protagonistes de la moció. Foto Yoyo
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24 de juliol: tradició i
sentiment

FESTA MAJOR - LLORET DE MAR

‘Cristines’

Estrena de l’original felicitació. Foto M.A. Comas

Un bon nombre de Cristines
han participat en la gravació
d’un espot en què l’Ajuntament
felicitava la Festa Major de Santa Cristina. La gravació es va fer
al Teatre Municipal i la imatge

Les quatre balladores trenquen l’almorratxa. Foto M.A.Comas
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Si al llarg de l’any hi ha un dia
especialment lloretenc, aquest
és el 24 de juliol, Diada de Santa
Cristina, patrona de la vila, és a
dir festa local encara que sigui en
plena temporada turística.
Així ho destacava l’alcalde
Jaume Dulsat, en la presentació
del programa de les festes. “Són
dies en els quals el sentiment de
pertinença és a flor de pell.” Dulsat aprofitava l’ocasió per demanar als lloretencs implicació en
la campanya de civisme que s’ha
presentat aquest estiu, “amb respecte, a Lloret hi cabem tots.”
La festa comença ben d’hora,
perquè el dia es presenta carregat
de propostes i emotivitat.
A 2/4 de 8, els Obrers de Santa
Cristina fan la passada per anunciar la sortida de la processó, que
a les vuit, anirà del temple parroquial fins a la platja. Moltes lloretenques i lloretencs, ja fa molta
estona que s’han llevat: obrers i
obreres, vogadors, encarregats de
fer l’estofat, responsables de les
embarcacions... Perquè tot estigui a punt a l’hora marcada. Per

les quatre obreres (Maria del Mar
Cassany, Laia Clos, Marina García-Prat i Ariadna Saladrigas),
aquest 24 de juliol el recordaran
tota la vida: ara tenen 22 anys i
des que en van fer setze, cada any
han enviat la carta a l’obreria per
ser les obreres de Santa Cristina.
Enguany hi havia més noies amb
22 anys, edat límit, que les quatre
places disponibles. Per això, el
dia en què els van comunicar la
seva elecció, ja va ser un dia especial. Aquest 24 de juliol, però, ho
serà molt i molt més.

El tiquet per fer el viatge en
vaixell ja s’havia esgotat feia dies.
També hi havia l’opció de fer el
trajecte en autobús.

A la comitiva oficial, representants de l’Obreria, l’Ajuntament lloretenc i poblacions veïnes, els consellers de la Presidència, Jordi Turull, i Justícia, Carles
Mundó (ara fa un any, el convidat
especial va ser el president Carles
Puigdemont), sor Lucía Caram o
el president de la Diputació, Pere
Vila, entre molts altres.

- Obreria de Santa Cristina
- Confraria de Sant Elm
- Gremi d’Hotelers
- Nàutic Lloret
- Ajuntament
- Club Marina Casinet
- Club Rem Pescadors
- Club Rem Sant Romà
- Es Vano

Molts dels assistents portaven el mocador solidari de Santa
Cristina, enguany de color rosa.
Els diners recollits seran per al
projecte Invulnerables de la Fundació Rosa Oriol, amb sor Lucía
Caram al capdavant.

Concurs de balcons

Després d’escoltar la Salve,
arribada a Santa Critina i la regata s’Amorra Amorra de llaguts.
Victòria del Club Rem Santa
Cristina en les dues categories:
masculina i femenina.
Les nou embarcacions participants encarregades de dur les 9
banderes han estat:

A l’arribada a Santa Cristina,
una delegació dels Castellers de
Vilafranca encapçalats pel lloretenc Toni Bach, es va deixar
veure.

Balcó guardonat. Foto M.A. Comas

Un any més, els veïns del casc
antic de Lloret de Mar han organitzat un concurs de balcons.
Hi havia tres categories: adults,
infantil i aparadors de botigues;
la novetat d’aquest 2017.

El balcó guanyador de la categoria d’adults ha estat elaborat
amb mocadors de diverses festes majors i ha representat la
silueta de les quatre obreres de
Santa Cristina. yy

Ofrena floral

Després de la missa, com
sempre molt concorreguda, es va
servir l’estofat. Un miler de racions per a tots els que estan implicats directament amb la festa.
A la tarda, l’esperat i emotiu
Ball de Plaça o Dansa de Ses Almorratxes. Enguany, amb l’Obrera Secretària, Ester Mas, treien a
la plaça la seva filla, la Primera
Obrera 2017. La tradició marca
que la primera obrera vagi amb
l’Obrer Major, però la situació ve
mereixia aquest canvi.

Els convidats remenant l’estofat. Foto M.A. Comas

més sorprenent era la de veure
diversos polítics encapçalats
per l’alcalde lligats a dalt de
l’escenari. L’estrena es va fer a la
Sala de Plens i després es va difondre per les xarxes socials. yy

Dos dies després, amb la festa
major ja en la seva recta final, hi
va haver el Ball de Plaça de concurrència popular. Era el pas previ a les sardanes, el castell de focs
artificials i el concert a Sa Caleta
amb la Principal de la Bisbal. yy

Ofrena del dia 26. Foto M.A. Comas

La Confraria de Sant Elm s’encarrega d’organitzar bona part
dels actes del darrer dia de la
festa major. Al matí, missa i
sortida a la mar per fer una

ofrena floral i recordar els mariners desapareguts. A la tarda,
hi ha el Ball de Plaça de concurrència popular a la plaça de la
Vila. yy
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Ensorra’t 2017: màxima tensió prèvia
La celebració del festival no es va concretar fins poques hores abans del seu inici

blic un comunicat amb tres punts:

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

L’Ensorra’t 2017 es va viure,
abans d’arribar a la platja central
de Blanes, als Jutjats, a la Sala de
Plens i al carrer. Uns veïns del
passeig de la Mestrança van presentar una denúncia als jutjats
criticant durament “la música
que es tocava i el públic assistent”. La denúncia adjuntava un
informe mèdic amb els greus
perjudicis que havia patit ara fa
un any la denunciant. Amb una
celeritat desconeguda per la majoria de mortals, el mateix dia,
el jutjat suspenia cautelarment
el festival i com alternativa proposava fer-lo a 2,5 km del domicili dels denunciants. L’Ajuntament va haver de moure fitxa
per presentar en el termini fixat
un recurs. El regidor de Cultura
i Festes, i advocat de professió,
Joaquim Torrecillas, lamentava
que “ens han condemnat sense
poder-nos defensar prèviament.
Si l’hem de fer a 2,5 km, potser
haurem d’anar a Santa Cristina
o a la depuradora”. Els serveis
tècnics municipals van preparar el plec d’al·legacions, en què,
entre d’altres, s’explicava que es
controla el volum de la música i
s’han mantingut reunions amb
els veïns, “per perjudicar el mínim possible”.

«Les mesures cautelars
es van adoptar el mateix
dia que es va presentar la
denúncia»
La data de l’Ensorra’t s’acostava i no es rebia resposta. Finalment, va arribar el dijous dia 20,
i “es mantenia la suspensió cautelar, però es permetia fer l’Ensorra’t a 1 km del domicili dels
denunciants”. El festival estava
tocat i enfonsat.
Ple municipal
La decisió judicial coincidia
amb la celebració del ple municipal de juliol. En començar la sessió plenària, l’alcalde Miquel Lupiáñez llegia la darrera resolució
de la jutgessa que portava el cas i
el festival es donava per suspès.

- En el primer s’explica que
l’Ajuntament de Blanes i el Consell
Local de Joventut de Blanes organitzen la 6a edició de l’Ensorra’t,
activitat lúdica que entenen que
podria causar molèsties als veïns
que viuen a rodalia i que, segons
manifesten els veïns esmentats,
podrien haver vulnerat els seus
drets fonamentals al descans, així
com a patir alteracions que els impedeixen conciliar la son.

tres temes, va entrar a la sala el
metge Joan Martínez, una de les
persones que feia uns moments
s’havia demanat declarar persona
non grata.

- El segon punt del manifest
relata que, en el transcurs del plenari municipal i dia en què es va
notificar l’auto de suspensió cautelar del Festival Ensorra’t, alguns
joves van promoure accions més
enllà de la llibertat d’expressió.
Unes accions que es consideren intolerables i que tant l’Ajuntament
de Blanes com el Consell Local de
Joventut condemnen.

El regidor Víctor Catalán va
demanar a l’alcalde que actués, i
aquest va plantejar a Martínez que
exposés els seus arguments i marxés.

«Un acord de darrera hora
entre l’Ajuntament, els joves
i el denunciant va permetre
que l’Ensorra’t es pogués fer»

Mentre parlava Martínez, 14 dels
21 regidors van abandonar la sala.

- Per últim, el tercer punt del
manifest preveia que tant el consistori com el CLJB es comprometien a adoptar altres mesures
complementàries, més enllà de
les que ja s’adoptaven fins ara.
L’objectiu, minimitzar encara
més l’impacte que aquesta activitat pugui produir en la zona residencial. Entre elles, la realització
d’una sonometria al domicili del
denunciant.

Primer dia de concerts després de la polèmica. Foto Yoyo

Els joves del Consell de Joventut, presents al Ple van llegir un
manifest amb cinc peticions:

marcant el recolzament que han
tingut per part d’ell durant tots
aquests darrers dies.

1. Que l’Ajuntament de Blanes
obri una partida econòmica per
col·laborar amb les despeses que el
Consell Local de Joventut no pugui assumir.

El regidor de Joventut, Joel Comas, que hores abans havia posat
el seu càrrec a disposició de l’alcalde, es mostrava dessolat. “La justícia fa molta por. Han destrossat
la Festa Major”. Ni l’alcalde ni cap
dels vuit grups del consistori van
demanar a Joel Comas que plegués; és més, va rebre un munt de
felicitacions.

2. Que l’Ajuntament de Blanes
faciliti els tràmits necessaris per a
la realització dels actes o activitats
que proposi el Consell Local de Joventut de Blanes.
3. Que l’Ajuntament de Blanes emprengui totes les mesures
legals pertinents contra les persones denunciants, metge i jutge,
ja que el Consell Local considera
que ha patit una sèrie de danys
i perjudicis econòmics, així com
de caràcter emocional.
4. Que l’Ajuntament de Blanes declari persones non grates
el denunciant, el metge que va
realitzar l’informe referenciat en
la demanda –informe que establia la causa-efecte entre el festival i l’estat de salut de la dona del
denunciant-, així com la jutgessa
que ha dictat la sentència.
5. Respecte a la decisió del
regidor de Joventut, Joel Comas, que ha posat el seu càrrec
a disposició del Consell Local
de Joventut, els seus integrants
ho han rebutjat totalment, re-

Protestes a les portes de l’Ajuntament. Foto Joan Ferrer

Miquel Lupiáñez, emocionat,
es mostrava molt satisfet de la feina feta pels joves.
Per Jaume Pujadas, de la CUP,
“aquesta decisió pot marcar un perillós precedent”.
Per Jordi Urgell, de Batega per
Blanes, “avui és un dia trist”.
Per Àngel Canosa, d’ERC, “és
la primera vegada que es dicten
mesures cautelars amb només cinc
hores. Estava predestinat”.
Per Víctor Catalán, d’ICVEUiA, “avui és un dia de merda.
L’Ensorra’t és molt més que un lloc
de concerts”.
Pepa Celaya del PSC, parlava
de “terrible frustració i impotència
i de precedent inimaginable”.
Mentre al ple ja tractava d’al-

Lectura del manifest del Consell de Joventut. Foto Joan Ferrer

Abans del ple, els joves de Blanes, i no tan joves, es van concentrar a les portes de l’Ajuntament.
Una concentració que posteriorment es va traslladar al passeig de
la Mestrança, davant del domicili
d’on havia sorgit la denúncia.
Divendres, 21 de juliol
La suspensió de l’Ensorra’t era
en boca de tothom. Tot semblava
perdut.
En una entrevista a TV3, però,
el denunciant, després de criticar
el comportament dels joves la nit
abans davant de casa seva, apuntava que es preparaven per marxar.
Equip de govern i joves van
veure un escletxa per a l’esperança i es van presentar a casa del
denunciant per veure si podien
arribar a un acord. Finalment, es
retiraria la denúncia si es feia pú-

Treball a contra
rellotge
Quedaven poques hores per a
l’inici del festival. Amb un equip
de so i llum provisional (Morralla) i un dels tres grups previstos
inicialment, començava la festa. A la mitja part, felicitacions i
agraïments.
El dissabte 22, tot va continuar amb normalitat. Només els que
ho han viscut de prop saben el
que han lluitat per tirar endavant
aquest Ensorra’t. yy

Joan Martínez moments abans d’abandonar la sala. Foto Joan Ferrer
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Focs artificials: passat,
present i futur
tuar a Blanes el dia 24 i dos dies
més tard a Lloret com a guanyador
de la darrera edició.
Per la seva banda, la Pirotècnia
Vulcano, que va encetar el concurs
la nit del dissabte dia 22, ha quedat
classificada en segon lloc i rebrà
2.000 € de premi.
Coincidint amb la 47a edició
del concurs, l’Ajuntament de Blanes ha volgut donar un punt afegit
d’espectacle a l’acte del veredicte.
Per això, s’ha trencat el format de
la Sala de Plens on s’havia fet fins
ara i s’ha traslladat al Teatre, obert
a la participació de tothom qui ha
volgut conèixer en viu i en directe
la classificació de les pirotècniques
que han participat aquest 2017.
Una cerimònia que segur tindrà
continuïtat i, any rere any es podrà
anar millorant i potenciant.
Puntuació del 47è
Concurs Internacional
de Focs d’Artifici

Hermanos Ferrández. Foto Josep Salip
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Un dels trets que caracteritza
més Blanes, per no dir el que més,
és el Concurs Internacional de
Focs Artificials de la Costa Brava.
Perquè qualsevol proposta triomfi ha de ser de qualitat i que no es
pugui trobar a cada cantonada.
Els focs de Blanes són de molta
qualitat, i aquest any, com diu el
regidor, Quim Torrecillas, “ningú podrà dir que ha enganxat el
dia dolent”. I de concursos de focs
a Catalunya, només n’hi ha dos,
el de Blanes, el més antic, i el de
Tarragona.
Tots els blanencs són especialistes en focs artificials i ràpida-

Hermanos Ferrández va rebre el trofeu
2016 el dia del pregó. Foto Javier Calvete

ment detecten si l’espectacle serà
bo o no, saben apreciar les novetats, i, “si hi ha gaire segons amb el
cel negre s’impacienten i comencen a xiular”, segons explica Quique Pérez, membre de la comissió
tècnica.
A Blanes, agrada molt que hi
hagi força soroll, però cada vegada
més s’aprecia el disseny, la varietat
de colors, el ritme i la potenciació
de l’entorn.
Després de cinc nits de focs,
dues precedides de pluja sense cap
conseqüència per a l’espectacle
–una altra cosa són les terrasses
o atraccions de fira– va arribar el
veredicte. Un altre fet diferencial:
hi ha el jurat tècnic, 8 persones, i el
popular, 50. La combinació de valoracions ha portat que Hermanos
Ferrández de Múrcia hagin repetit
la victòria del 2016.
La Pirotècnia Hermanos Ferrández, que va oferir el seu espectacle dilluns 24 de juliol, rebrà
6.000 € pel primer premi, així com
tres contractes més en perspectiva:
un per aquesta tardor, per tancar
les Fires de Sant Narcís de Girona,
i dos més de cara a l’any vinent.
D’una banda, per tornar a participar en el concurs de Blanes, i de
l’altra per tancar la Festa Major de
Lloret de Mar. Aquest any ja va ac-

1r - 8.625 -Pirotècnia Hermanos
Ferrández (Dilluns, 24 Múrcia)
2n - 8.117 - Pirotècnia Vulcano
(Dissabte, 22 Madrid)
3r - 7.828 - Pirotècnia Tomàs
(Diumenge, 23 València)
4t - 7.736 - Pirotècnia Pablo
(Dimecres, 26 Astúries)
5è - 7.230 - Pirotècnia Sarl Régie
Fête (Dimarts, 25 França)
Projectes de futur
El focs de Blanes són passat,
són present, però també una gran
aposta de futur.
En aquests moments ja es treballa en l’edició del 2018, però
també s’ha començat a parlar de
la del 2020, any en què el concurs
complirà 50 anys. Segons Torrecillas, “aquest any hem preguntat a
totes les empreses com ho celebrarien i ens han donat moltes idees
que una comissió especial haurà
de treballar per celebrar els 50
anys com es mereixen”.
Des de fa un any, es treballa
conjuntament amb Tarragona
perquè els focs artificials, un element que tanca moltes festes majors catalanes, seguin declarats
“Patrimoni Immaterial”.
També s’està en converses amb
la Generalitat per crear el Premi
Internacional de Focs Artificials
de Catalunya.
El focs, per tant, van servir
per donar a conèixer Blanes en
un passat, ho continuen fent en
aquests moments i ho seguiran
fent, encara amb més força els propers anys. yy
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Lloret s’omple de música a l’agost
Música a Santa Cristina, Fenals de Música, Propostes dels Amics de la Música, Sardanes a la fresca, Clon Festival,
activitats a la Biblioteca…
Per al concert del 17 d’agost,
s’ha programat l’actuació de la
formació Aire Quartet, integrat
per Paula Domínguez a la veu,
Vicenç Solsona a la guitarra,
Matías Mínguez al baix i Joan
Palà a la percussió.
El primer festival Fenals de
Música es tancarà el dijous, 24
d’agost amb el quintet de Josep
Soto, el director artístic del festival. El Josep Soto Quintet interpretarà temes del darrer disc
de Soto, Groc, (Temps Record).
Soto, que es va formar amb Eulogio Dávalos, Miguel Ángel Cherubito o Baden Powell, és un excel·lent guitarrista i compositor.
Música a la platja de Fenals. Foto Yoyo
lloret de mar

Lloret de Mar s’ha omplert
aquest estiu de propostes musicals. Cada dissabte a la nit hi ha
una audició de sardanes a la plaça
de la Vila. Formen part de la 91a
temporada de Sardanes a la fresca. La temporada acabarà el 23 de
setembre.
Entre juliol i agost s’han programat 4 concerts del Clon Festival. Els concert es poden seguir a
la Roca d’en Maig. El darrer, el 18
d’agost. La Biblioteca, que el 14 de
juny va acollir Les Anxovetes, ha
programat per al 16 d’agost el concert Swing&More amb la VBella
Banda.
Música a Santa Cristina
El concert inaugural ha anat a
càrrec de Jordi Molina, que presentà el seu nou disc Matèria del
temps el 4 d’agost. L’11 d’agost

actuaran els lloretencs La Teoria
del Qua i Xtram, que oferiran un
tribut a Supertramp, i el 18 d’agost
serà el torn de Manu Guix, que
actuarà amb un quintet. Aquests
tres espectacles es faran a la plaça del Pi de Santa Cristina mentre que l’últim concert, el del 25
d’agost, anirà a càrrec del tenor
Albert Deprius i tindrà lloc a l’interior de l’ermita.
Fenals de Música
Aquest mes d’agost se celebra a Lloret la primera edició del
festival Fenals de Música, en un
entorn icònic com és la platja de
Fenals. Inclouen el cartell artistes
de primer nivell, segons ha dit el
director artístic del cicle musical,
Josep Soto.
La Platja de Fenals és l’escenari d’aquest esdeveniment que
arriba per quedar-se i consoli-

dar-se, segons ha expressat el regidor de Cultura, Albert Robert.
Va obrir el cicle el dijous 3
d’agost, el concert de Toni Solà
Quartet. Entre els grans tenors del
nostre país hi trobem el barceloní
Toni Solà, de formació autodidacta, que pren com a referent l’estil
de clàssics com lllinois Jacquet,
Gene Amons o Sonny Rollins.
El dijous, 10 d’agost, serà
el torn del Quartet Glòria, que
oferirà un concert de música clàssica. La formació està integrada
per Natalia Ursataia i Olga Casado al violí, Vitalii Karpov a la viola i Zhana Ivanova al piano, una
formació instrumental integrada
per músics russos i catalans, amb
un repertori clàssic molt amè
compost per obres de Bach, Vivaldi, Händel, Brahms, Albéniz,
Shostakovich i Piazzolla, entre
d’altres.

Tots els concerts es faran a
la platja de Fenals a les 22 h. El
festival compta amb la col·laboració de l’Associació de Bars
i Restaurants de Lloret i Lloret
Turisme.
Amics de la música
Els Amics de la Música de
Lloret de Mar han programat
per aquest estiu un cicle de deu
activitats amb doble objectiu.

D’una banda contribuir a posar
en valor i difondre la cultura
musical a Lloret i, de l’altra, recollir fons per finançar la restauració de l’orgue de la Parròquia.
El programa inclou òpera, jazz,
gospel i cant coral. A més, també
s’ha programat una nit de poesia
i una conferència. Van començar
el 29 de juny i acabaran a primers de setembre.
Les propostes pendents són:
Nit de Guitarra amb Toni Blasi, Josep Soto i Contrast Duo (9
d’agost); l’actuació del trio La
Tendresse de l’Amour amb la
soprano Eva del Moral; el contratenor Sergio García Agustín
i Àlvar Rubio Comino al piano
(23 d’agost), i el cicle es tancarà
amb l’actuació dels Gospelsons
(30 d’agost). Finalment, del 31
d’agost al 2 de setembre, al pati
de la Rectoria, s’oferirà un cicle
de tres concerts que han anomenat Música a la Fresca en què
actuaran la Big Band de Blanes
(31 d’agost), la Tramping Quartet de Jazz (1 de setembre) i el
Duo Tocatta de violí i piano, que
oferiran l’espectacle Violintastik
El Desconcert (2 de setembre). yy

Concert a l’església de Sant Romà. Foto M.A. Comas
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Neteja del fons marí després
dels focs artificials

Platja de Sa Palomera. Foto Aj. Blanes
blanes

Blanes recull 30’410 Kg de
petites deixalles i material pirotècnic en 1a neteja del fons marí
després del concurs de focs.
Una trentena de bussejadors i
voluntaris han participat en l’experiència que es farà cada any per
preservar el medi ambient i l’entorn de Sa Palomera, des d’on es
llencen els focs.
L’activitat l’han coorganitzat
el Servei de Residus i Neteja de
l’Ajuntament de Blanes i la ONG
internacional Sea Shepherd,
comptant amb l’indispensable
suport del Club d’Escafandrisme
Mola Mola i del Centre de Busseig
Blanes SUB.

«Enguany, per primera
vegada, els focs aquàtics
eren biodegradables»
Segons el tinent d’alcalde
d’Enginyeria i Medi Ambient,
Juanjo Navarro, l’experiència que
s’ha fet avui ha servit per tancar
un cicle. “Ha estat una manera
prou simbòlica de cloure el cicle
del concurs de focs. Primer amb
la novetat que el material utilitzat
en els focs aquàtics ha estat biodegradable, i ara amb aquesta neteja
que hem pogut fer amb l’ajut dels
voluntaris i voluntàries”. Juanjo Navarro també ha remarcat,
“és un orgull comprovar que hi
ha tanta gent conscienciada pel
medi ambient, però alhora des de
l’Ajuntament també tenim clar
que hem de seguir picant pedra”.
Per la seva banda Txell Pérez,
coordinadora a Catalunya de Sea
Shepherd, també ha coincidit en
valorar l’experiència de manera
molt positiva. “Ha estat una bona

oportunitat per poder informar
sobre les activitats de caràcter
mediambiental que també fem
a la nostra entitat”. També ha
remarcat un altre aspecte important, “com a bussejadora, us
puc dir que cal que fem un crit
d’atenció respecte les compreses,
els cotonets per a les orelles, i les
tovalloletes que la gent tira pel lavabo. Haurien de tenir més clar
que tot això acaba a la nostra cadena alimentària, ja que la fauna
marina ho confon amb menjar”.
En total, s’han recollit 30’410
kg de petits residus, majoritàriament plàstics seguits per objectes de paper o cartró, llaunes
i diferents metalls, tovalloletes
d’un sol ús i altres productes que
ben poc tenen a veure ni amb el
concurs de focs ni amb els típics
objectes que es poden trobar en
una platja. Des de l’organització
s’ha valorat molt positivament la
feina feta, sobretot perquè a l’haver temporal la mar estava molt
remoguda i dificultava força la
visibilitat sota el mar. Malgrat
aquesta circumstància, com sol
passar en aquest tipus d’activitats, bussejadors i voluntaris
s’han sorprès per la gran varietat
de material insòlit que s’amaga al
fons marí.

Revisió dels objectes trets. Foto Aj. Blanes

Si dos dels clàssics solen ser els
carrets d’alumini per fer la compra
als supermercats i les urnes funeràries, un altre animal marí inanimat prou comú són les bateries
d’embarcacions, ploms de pescar,
ombrel·les per anar a la platja o
fins i tot pneumàtics i trossos de
vaixells. En aquest cas, l’objecte
més estrambòtic que s’ha rescatat
del fons del mar ha estat el passaport d’un jove holandès que s’ha
endut un dels bussejadors que treballa com a Mosso d’Esquadra per
fer-lo arribar al seu propietari.

«L’objecte més estrambòtic
que s’ha rescatat del
fons del mar ha estat
el passaport d’un jove
holandès»
L’activitat s’ha completat amb
una paradeta informativa que s’ha
instal·lat sota una carpa, a l’entrada d’accés a la platja on també hi
havia els recipients on s’ha anat
dipositant i destriant el material
recollit. Val a dir que un altre tipus de classificació de material
han estat els animalons que s’amaguen dins del material, que també
es rescaten i es tornen a la mar a
través d’un recipient amb aigua. yy
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Lloret Turisme i Teatre de Lloret programen cinc
espectacles de carrer
Finalment, el 6 d’octubre, en
el marc del festival Montphoto de
fotografia, actuaran Biflats, una
formació de cobla que presentarà
els temes del seu trepidant primer
disc, Catalan fanfare! Biflats és la
primera fanfàrria catalana amb
so de cobla, que reuneix fins a 23
músics de primera fila. Són una
cobla que trenca motlles, gamberra, que vol acostar aquesta
sonoritat a les noves generacions
i exportar-la a l’exterior. Biflats la
formen músics de primeríssima
fila i de llarga trajectòria artística que han gravat, formen, o han
format part de grups de rock català com:

lloret de mar

Lloret Turisme i el Teatre de
Lloret han programat aquest estiu
cinc activitats de carrer per a tots
els públics. Es tracta de la primera
edició d’una campanya que amb
el nom d’Outdoor Summer Theatre es pretén acostar les arts escèniques i de carrer als lloretencs
i als turistes que passen les seves
vacances a la vila.
El programa d’activitats començà el divendres 14 de juliol
amb El Mêtre, un espectacle del
clown Jam per a tots els públics.
El diumenge 16 de juliol va
ser el torn dels mags Brando i
Silvana, que van oferir l’espectacle Màgia Circus. Els dos mags
proposen, en aquest espectacle
per a tots els públics, un viatge
màgic al sorprenent món del circ
ambulant. Un espectacle visual i
participatiu, amb la màgia com a
fil conductor, on es barreja l’il·lusioniosme, el mim i els malabars
d’una forma sublim.
El 30 d’agost i a la plaça de
Pere Torrent es podrà veure l’espectacle de circ Funes Van a càrrec de la companyia basca The

La plaça Germinal Ros ha acollit una de les propostes. Foto M.A. Comas

Funes Troup. Gorka Pereira, Rodrigo Lacasa i Xabi Larrea arribaran a Lloret amb la seva peculiar i
cridanera caravana per tal d’apropiar-se del lema: és millor riure
que plorar.
El 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, serà el torn de
La Wandering Orchestra. Un

Blanes diu NO al
referèndum

espectacle en què una estranya
orquestra arribarà a Lloret amb
els seus instruments antics. Els
músics buscaran el lloc del concert, però cap d’ells sabrà on és ni
tindran prou referències per trobar-lo. Vagin en vehicle o a peu,
estaran desorientats, s‘equivocaran de camí, de sala, d‘espai. Potser no han tocat mai ni ho faran,

però seran capaços d‘apropiar-se
de l‘espai per transformar-lo i interactuar amb la gent de manera
inesperada. Mestres del caos, van
creant escenes per allà on passen,
fent que la rialla i el desconcert
siguin constants. Aquesta companyia de teatre de carrer iniciarà
la seva actuació a les 21.00 h a la
plaça de l‘Ajuntament.

Serà el darrer tràmit?
blanes

Blanes aprova l’enèssim tràmit per poder fer una rotonda al
veïnat de Ca La Guidó.
L’Ajuntament i la Generalitat treballen per cedir el tram de
la carretera que va de la rotonda
dels Focs a Mas Cremat (GI-600)
a l’Ajuntament i el que va de Mas
Cremat a la rotonda del Marimurtra, a la Generalitat. La cessió, però s’ha complicat i ha anat
diverses vegades a ple, el que ha
generat les queixes de diversos
grups.

Per Salvador Tordera del PP,
“espero que sigui la darrera vegada que ve a ple i es pugui fer
l’obra.”

La moció va ser presentada en
el darrer ple pel PPC, que considera la convocatòria “il·legal”.
Hi va haver dues votacions
iguals: 7 vots en contra (PDECat;
ERC I CUP), 7 a favor (PP, PSC I
CS) i 6 abstencions (ICV-EUIA I
BATEGA)

Juanjo Navarro, regidor
d’Obres i Serveis, ha explicat que
el projecte és molt més ampli que
fer una rotonda, “el projecte és
molt més complex i cal el permís
de la Generalitat; per tant, ha de
passar per ple.”

Per Sergio Atalaya de Ciutadans, “la construcció de la rotonda va ser una de les condicions
que vàrem posar per aprovar els

La rotonda hauria de facilitar
l’entrada i sortida dels cotxes del
barri, sense que això perjudiqui
als vianants. yy

El tema, per tant, el va decidir
l’alcalde amb un SÍ a la moció; el
que suposa dir NO al referèndum

del proper primer d’octubre. Fa
unes setmanes, Lupiáñez va saltar
al primer pla de l’actualitat després d’afirmar que com alcalde,
no faria res il·legal, però com a
ciutadà aniria a votar i votaria NO
com ja havia fet el 9-N.
El tema es va decidir amb el
vot de qualitat perquè, just en el
punt anterior, Clara Castrillo de
la CUP havia presentat la seva
renuncia al càrrec. Per tant, en el
consistori hi havia vint regidors. yy

primers pressupostos d’aquest
mandat. Espero que sigui una realitat abans d’acabar-lo.”

Dolors Rubio d’ICV-EUIA,
remarca que, “es parla de la rotonda des de l’any 2000. Des que
sóc regidora, ja ha vingut a ple
diverses vegades. Els veïns no entenen res.”

El govern vota dividit quan es parla de l’1-O. Foto Yoyo
blanes

Els Pets, Sau, PulpoPop o
Germà Negre, d’orquestres i cobles com La Principal de la Bisbal, Orquestra Internacional
Costa Brava, Cobla La Flama de
Farners, Orquestra Gira-Sol, La
Principal del Llobregat, o la Junge Deutsche Philharmonie d’Alemanya, de grups d’arrel tradicional com Tururut Bonaigua, o
músics que han girat amb la OJO
del Taller de Músics de Barcelona, Muchachito Bombo Infierno,
o en companyies com ara Dagoll
Dagom o Els Comediants. yy

Problemes per sortir de Ca la Guidó. Foto Yoyo
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Suspenen cautelarment les
obres de la C-32
Recurs de la Generalitat
La Generalitat recorre la suspensió cautelar del TSJC sobre
les obres de perllongament de la
C-32. Des del Govern defensen
que “no hi ha variacions importants que tinguin efectes sobre el
medi ambient” i que la declaració
d‘impacte ambiental que es va fer
amb l‘estudi informatiu del 2000
és “perfectament vàlida” per al
projecte del 2016.
Tram final de la C-32. Foto Yoyo
lloret de mar - BLANES

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la
petició de 16 entitats contràries
a la infraestructura que el setembre del 2016 van interposar
un recurs contenciós administratiu contra el projecte d’allargar la C-32 fins a Lloret de Mar.
Demanaven que, fins que hi
hagi sentència, s‘asseguri que
no comencen els treballs. La interlocutòria del TSJC assenyala
que hi ha indicis que fan sospitar que el traçat “s‘hauria po-

gut aprovar” sense la declaració
d‘impacte ambiental obligatòria. “Aquest no és el projecte de
traçat corresponent a l‘estudi informatiu pel qual es va aprovar
la declaració el març del 2000”,
indica el Tribunal. La decisió no
és ferma i es pot recórrer interposant recurs de reposició.
La Plataforma Aturem la C-32
celebra la decisió com una batalla
guanyada i confien en què la justícia els acabi donant definitivament la raó.

El conseller Josep Rull, considera que aquesta és una obra
que el territori necessita. “Aquest
estiu la gent continuarà fent cua
i arran de la cua, augmentarà la
contaminació atmosfèrica. Nosaltres plantegem una obra ben
feta, amb respecte al medi ambient. El territori necessita aquesta
infraestructura per ser més equilibrat i competitiu. És possible
plantejar la modernitat del país
amb uns criteris de sostenibilitat”. Aquesta va ser la resposta
de Rull a Catalunya Sí que es Pot,
que va demanar al Parlament que
es retirés el projecte després del
pronunciament del TSJC. yy

Pregó homenatge
blanes

El pregó d’aquest any ha trencat molts esquemes respecte a
anteriors edicions, dotant-lo de
molts més ingredients que l’han
fet encara més amè. La popular
dibuixant i ninotaire vigatana
Pilarín Bayés ha donat veu a les
tres entitats socials de la vila que
lluiten contra el càncer: l’AECC-Catalunya Contra el Càncer,
Amics de Joan Petit-Nens amb
Càncer Fundació i Oncolliga
Blanes.
Pilarín Bayés ha ofert un pregó breu però no per això carregat
d’intensitat, on un dels elements
centrals ha estat agrair la tasca
de les tres entitats socials que
lluiten contra el càncer a Blanes.
“Quina meravella tenir davant
dels nassos aquesta gernació
d’éssers humans amb voluntat
de fer el bé a un col·lectiu que ho
necessita amb tant de dinamisme, gràcia, alegria i generositat.
Visca la mare que us va parir !”
Al llarg del pregó, també ha
fet un repàs a diversos artistes i
personatges il·lustres lligats a Blanes, com ara Rafael Bataller, Àngel Planells, els germans Padern,
Joaquim Ruyra, Roberto Bolaño
o Joan Junceda, entre d’altres.

També ha fet referències divertides, com per exemple al fet que
el popular cantant dels anys 70,
Camilo Sesto, en realitat es diu
Camilo Blanes, o bé que el personatge històric Francesc de Blanes
en realitat, segons la pregonera,
era com una mena d’agent 007 al
servei del Papa Luna.

Un cop finalitzat el pregó, s’ha
lliurat la Font Gòtica, la màxima
distinció que atorga l’Ajuntament
de Blanes, tant a Pilarín Bayés
com a sengles representants de les
tres entitats que lluiten contra el
càncer, que han presidit l’escenari
durant tot el pregó, acompanyades per l’alcalde.

A l’estil d’un auca gegant
projectada dalt l’escenari, Pilarín Bayés ha complementat el
seu discurs amb 21 il·lustracions
originals que ha cedit a l’Ajuntament de Blanes. La darrera
d’elles l’ha realitzat en viu i en
directe, sobre un paper subjectat
a una pissarra.

També es va aprofitar l’acte
per lliurar el trofeu a l’empresa
guanyadora del concurs de focs
del 2016, Hermanos Ferrández
de Múrcia. Tot amenitzat per
les veus dels artistes locals Núria Pérez, els germans Antonio i
Paco Cortés de 7 anys i Nelson
Asdrúbal. yy

Bayés, entitats homenatjades i polítics. Foto Yoyo
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La platja de Blanes i el delta de la Tordera:
passat, present i futur
La mostra, organitzada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL), es
pot visitar fins al 12 d’agost a la Sala Maria Luisa García-Tornel del carrer Ample.

Primers visitants de l’exposició. Foto Aj. Blanes
BLANES

Presentada sota el títol “La
platja de Blanes i el delta de la
Tordera: passat, present i futur”, l’exposició es basa en dos
estudis inèdits. Un d’ells tracta
sobre l’evolució històrica de la
platja de Blanes des de l’època
medieval fins al segle XX. L’altre
ha estat desenvolupat pel Grup
de Recerca de Sistemes Socioecològics en Ambients Marins
i Costaners del CEAB-CSIC, en
el qual es presenta la situació actual del delta de la Tordera i les
seves platges i es fan prediccions
del seu futur a curt, mig i llarg
termini, a més de proposar possibles solucions per a una correcta gestió integrada.
El paper de la platja de Blanes en el desenvolupament socioeconòmic.
L’exposició pretén donar una
visió general del què és i ha estat la platja de Blanes al llarg del
temps, abastant geogràficament
tota la franja marítima que va

Material utilitzat en els estudis. Foto Aj. Blanes

des del port pesquer fins a la
desembocadura de la Tordera.
Ara bé, sense renunciar a fer
propostes de millora i projeccions sobre quin pot ser el futur
d’aquest territori, molt desitjat i
explotat, i com a conseqüència,
molts cops maltractat per l’acció de l’home. Això també denota com el passat, el present i
el futur de Blanes va estar, està
i seguirà estant lligat a la seva
façana marítima, amb base en el
comerç, la indústria i el turisme.

etats que s’han establert al seu
voltant. Les platges tenen una
forta rellevància des del punt
de vista social i econòmic i la
indústria turística, que es va
desenvolupar ràpidament a
partir de la dècada dels anys 60,
hi ha establert lligams indiscutibles. Per altra banda, les indústries extractives i la falta de
gestió i coneixement d’aquests
ecosistemes han fet entrar els
deltes i platges en un conf licte
permanent des del punt de vista
ambiental i ecològic.

«Les indústries extractives
i la falta de gestió i
coneixement han fet entrar
els deltes i platges en un
conflicte permanent»

A través de la visita a la mostra s’hi poden trobar desenvolupats aspectes com la significació
de la platja per Blanes, l’ocupació de la zona costanera marítima d’antic règim com la blanenca o bé els usos i costums propis
de l’espai fins a la transformació
dels gèneres de vida tradicionals
al llarg del segle XX. Al mateix
temps, també s’hi expliquen els
conceptes de platja des de la vessant purament geològica, des de
la més socioecològica i des del

Històricament, aquí i arreu
del món, la platja és la zona
d’interacció entre el medi marí
i el medi terrestre i sempre ha
estat un espai que ha ocupat
un lloc molt important per a la
vida i les activitats de les soci-

Sistema de Gestió Integrada de
la Costa que s’impulsa actualment des de la Unió Europea.

«Les solucions de futur
passen per la implicació
de les administracions
i institucions on la
participació ciutadana
també serà clau»
Evolució històrica recent de
la platja de Blanes i el delta de
la Tordera.
Un dels aspectes més interessants pel gran públic i que
també es recull a l’exposició és
l’evolució històrica recent que
han experimentat la platja del
municipi de Blanes i el delta de
la Tordera. L’estudi a partir del
qual s’ha desenvolupat la mostra és l’anàlisi realitzat sobre
l’estat actual de la zona i el plantejament de propostes de futur
que en aquests moments s’està
duent a terme al CEAB-CSIC.

Aquest treball s’està elaborant
en el marc d’una tesis doctoral
que busca comparar l’estat actual respecte dels anteriors, d’aquí
que comencés la col·laboració
amb l’Arxiu Municipal per tenir
accés a fotografies antigues de la
zona.
En aquest darrer sentit, les
propostes plantejades deixen
veure amb claredat que la solució passa per la implicació de
les administracions i institucions on la participació ciutadana
també serà clau perquè puguin o
no ser una realitat. Per últim, un
altre aspecte molt atractiu que
el visitant podrà veure durant el
recorregut és el make in off de
l’exposició, és a dir que coneixerà a través de quines tècniques
científiques s‘han realitzat els
diferents estudis de la franja
costanera de Blanes i el delta de
la Tordera.
La mostra es pot visitar final
el dia 12 a la Sala d’exposicions
dels carrer Ample. yy
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Docus a la fresca arriba a la vuitena edició
El cinema compromès de caire social es pot trobar els divendres d’agost a la plaça Verge Maria
La següent sessió del 18 d’agost
oferirà el treball Empatia, que intenta aproximar-se a una forma de
vida més responsable pel que fa als
animals, utilitzant un llenguatge
que barreja ficció, estil publicitari i documental. Precisament la
genialitat del documental de factoria espanyola, dirigit l’any 2017
per Ed Antoja, és que el tema del
respecte animal l’explica un escèptic, recolzat amb l’experiència
de cinc persones i en les opinions
de diversos experts.

BLANES

Docus a la fresca està organitzat per l’Associació Cultural
La Focal amb el suport de l’Ajuntament de Blanes i diverses empreses i productores. Després de
cada projecció s’obre un debat
que compta amb convidats relacionats tant amb la temàtica com
amb la pel·lícula visionada, la
qual cosa contribueix a conferir-li
un ingredient afegit d’interès, tal
com ja ha quedat demostrat al
llarg de les set anteriors edicions.
Les entitats col·laboradores disposen d’una parada informativa
que es pot visitar des de les set de
la tarda. Les projeccions comencen a les deu de la nit.

«S’han previst 4 sessions els
divendres d’agost»
Valentí Hinarejos, portaveu
de l’organització, explica que vuit
anys després, els objectius són els
que hi havia a la primera edició,
“són treballs de cinema compromesos. Donen una altra visió de
temes que ens afecten a tots”
Docus a la fresca es va encetar
el divendres 4 d’agost tractant el

«Després de la projecció
s’obre un debat entre
especialistes de cada
temàtica i el públic»
Cartell de Docus a la Fresca 2017

tema del “bullyng”. Segons dades
d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, prop d’un 4% dels
alumnes catalans de secundària
consideren que han patit episodis
greus de bullying. Un treball periodístic de TV3 explica les dues
vessants: com ho viuen i intenten superar-ho les víctimes, però
també què motiva als agressors a
fer-li la vida impossible als seus
companys de classe. El mateix

108è aniversari
blanes

Joaquim Illas i Illas, l’home
més longeu de Blanes, va celebrar
aquest passat 26 de juliol, el seu
108è aniversari rodejat de familiars, amics i coneguts que van
aplegar-se al Primer Casino, on
s’hi va allotjar una concorreguda
festa. Conegut amb el sobrenom
d’en Falet, Joaquim Illas va celebrar la doble festa de sant i aniversari coincidint amb el dia central
de la Festa Major de Blanes, el 26
de juliol, quan se celebra Santa
Anna i Sant Joaquim.

Durant la celebració també
s’hi va acostar per felicitar-lo l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez,
acompanyat entre d’altres pel
tinent d’alcalde Juanjo Navarro.
Joaquim Illas conserva el cap
molt clar i les cames encara més
àgils i, si ja fa temps que era prou
conegut per haver arribat a una
edat tan longeva, des del 2014 la
seva popularitat encara va augmentar més quan va ser escollit
per ser el pregoner de la Festa Major de Blanes. yy

Felicitacions dels representants municipals a Joaquim Illas. Foto Aj. Blanes

dia també es va projectar Crònica
d’un accident, un curt de Pol Borell Falcó.
Altres temes
L’11 d’agost es projectarà All
Governments Lie, dirigida l’any
2016 pel canadenc Alfred Peabody. El títol, Tots els Governs menteixen, ja és un clar indicatiu de
què tracta aquest documental

produït per Oliver Stone. Els protagonistes són una nova fornada
de periodistes d’investigació i
mitjans independents dels Estats
Units que recuperen el llegat de
veteranes i llegendàries plomes
dels anys 60 per defensar el dret
dels ciutadans a accedir a una informació lliure d’interferències,
contrastada i honesta. L’entitat
participant en aquesta vetllada
serà Amnistia Internacional.

Per últim, la darrera nit dels
Docus a la Fresca del 25 d’agost
ofereix el treball Papil·loma, les
dones hem de decidir. Dirigit per
Frederic Pahisa, planteja diversos
interrogants sobre el fet que s’estiguin vacunant les nenes d’una
malaltia -el càncer de coll d’úter-,
que afecta les dones adultes. En
aquest sentit, pregunta obertament si hi ha una veritable evidència d’efectivitat de la vacuna o
només són conjectures. yy
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Nou gerent de la Homenatge a Fermí Reixach
Corporació de Salut
lloret de mar

L’actor lloretenc Fermí Reixach, ha estat un dels protagonistes d’aquestes darreres setmanes.
L’Espai Setè Art, va organitzar un
homenatge al Casal de l’Obrera al
Teatre Municipal. Al llarg de l’acte es va projectar Bert, una pel·lícula rodada a Mallorca els anys
90 i que va tenir molts problemes
per ser projectada tot i tenir premis a diversos festivals.

Entrada al servei d’urgències. Foto Yoyo

El nou gerent, Iñaki García
Bernis és llicenciat en Ciències
Económiques i Administració
d’Empreses per la Universitat Internacional de Catalunya, diplomat en Economia per Inede (Institut Europeo de Dret i Economia)
i PDG (Programa de Direcció General) per l’IESE.

tiques. Anteriorment, va exercir
de gerent a l’Hospital Universitari
Sagrat Cor de Barcelona i va formar part de la Direcció General i
la Gerència de l’Hospital Universitari General de Catalunya de Sant
Cugat del Vallés. També va exercir
com a director de l‘Àrea Econòmicofinancera de l‘Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona.

Té una àmplia experiència
professional, com a gestor en el
món sanitari. Entre d’altres, ha
estat director general d’uns Laboratoris de Tècniques Especials
i gerent d’un Laboratori d’Analí-

S’incorporarà a la feina el proper 4 de setembre. Rellevarà en el
càrrec a Núria Costants, que va
presentar la seva renúncia el passat mes de maig després de 14 anys
en el càrrec. yy

blanes

Fermí Reixach, de 71 anys
d’edat, va començar fent els Pastorets. Posteriorment, ja a Barcelona, va ser membre dels Comediants, els Joglars i el Lliure. Una
època de la seva vida l’ha passat a
Nova York.

Entre els protagonistes del
film, Fermí Reixach, David Verdaguer (10.000 Km) i Bruna Cusí
(Incerta glòria).

jo i l’Anna Lizarán que no era a
Horta però la vam posar a dintre l’olla. Aquest, diguem-ne, va
ser el nucli de Comediants”.

La projecció va ser gratuïta.
Prèviament s’havia de recollir la
invitació al Museu del Mar o El
Puntet.

Al cap de quatre anys (1976)
es crea el Teatre Lliure, “es crea
el Teatre Lliure i jo en sóc membre fundador. El Fabià Puigserver que era la persona que jo
coneixia més, perquè en el Serrallonga va fer part del vestuari.
Amb els Comediants ens ajudava, ens feia la roba. El Fabià és
únic, és la persona de teatre més
increïble que he vist. No m’agrada utilitzar la paraula geni, però
per a mi era un home que ho tenia tot”. yy

La Marina
La Marina va dedicar l’agost
de 2014, una contra a Fermí Reixach. En aquell moment explicava la fundació de Comediants
el 1972 amb aquestes paraules,
“Comediants neix a Horta amb
en Joan Font, l’Imma Colomer,

Uns dies després, se’l va poder
veure a Estiu 1993, una projecció
programada pel Cine Club Adler
al Teatre Municipal.
La Frida és la protagonista
d’Estiu 1993, però també ho és
Carla Simón, la directora del film,
ja que relata la seva pròpia història quan als 6 anys, després de
perdre la mare i quedar-se òrfena,
va anar a viure amb els tiets i la
cosina, que a partir d’aleshores
passarien a ser pares i germana.
Un petit canvi semàntic, però un
terratrèmol intern.

Jaume Dolsat i Fermí Reixach. Foto M. A. Comas
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Travessia entre Lloret de Mar
i Ciutadella (Menorca)
tància de 207km. Els acompanyarà una embarcació de suport,
amb infermera i realitzador de
càmera per a gravar imatges que
posteriorment compartiran amb
tots els lloretencs i lloretenques.
La durada estimada de la prova és de 24h, tot depenent de les
condicions climatològiques que
es puguin trobar, segons explica, Joaquim Planells, portaveu
del club, “hi haurà 8 vogadors a
l’embarcació i 4 de preparats per
anar fent canvis”.

Logo de la ruta
lloret de mar

El Club de Rem Santa Cristina celebra enguany els 30 anys
de la recuperació del rem en llagut a Lloret de Mar. En aquests
anys, ha assolit, entre d’altres,
campionats de Catalunya i d‘Espanya. El proper repte és fer la
travessia de 111 milles que sepa-

ren Lloret de Mar de Ciutadella
de Menorca.
El repte es durà a terme durant la primera quinzena d‘octubre, un cop finalitzada la temporada de competició de rem, i amb
la tripulació de l‘Absolut Masculí
en plena forma per cobrir la dis-

Per cobrir les despeses, uns
3.500 euros, han posat una campanya de micromecenatge a Totsuma.cat.
Els vogadors participants duran a terme una preparació especial els dies abans, així com un
control exhaustiu de la dieta per
afrontar en les millors condicions la primera travessia a rem
de banc fix entre Catalunya i les
Illes Balears. yy

Obres al carrer del Carme
lloret de mar

Renovació de l’enllumenat; senyalització i panells informatius
sobre els elements d’interès històric del nucli antic i jardineres amb
reg automàtic són algunes de les
accions que s’estan duent a terme
per revitalitzar el carrer del Carme, ubicat al nucli antic de Lloret.
Aquest projecte, amb un cost
aproximat de 56.000 €, s’està executant a través dels Pressupostos Participats 2016. Josep Lluís
Llirinós, regidor de Participació
Ciutadana, explica: “De la zona
del nucli antic, aquest va ser el

Millores al carrer del Carme. Foto Aj. Lloret

projecte més votat i l’objectiu era
embellir aquest carrer cèntric i comercial per on passa un alt nombre de persones. Els veïns i veïnes
ens varen traslladar que trobaven
a faltar jardineria i per això hem
apostat, entre altres accions, per
la substitució de pilones per jardineres altes”. I hi ha afegit: “Tota
la nova jardinera consta de reg
automàtic. I s’ha instal·lat un nou
enllumenat que recorda el passat
mariner de la vila”.
Pel que fa a la senyalització i
els panells informatius, el regidor
detalla que “per donar visibilitat

al patrimoni cultural d’aquesta
zona, s’han instal·lat uns plafons
informatius sobre la història i arquitectura de l’església parroquial
de Sant Romà i la casa-museu indiana Can Font”. Aquests elements
patrimonials es troben ubicats a
poca distància entre ells i s’ha pogut constatar que “tant els visitants
com els mateixos lloretencs es paren a consultar la informació”.
Actualment ja s’han executat
12 d’un total de 19 projectes dels
Pressupostos Participats del 2016,
amb la previsió que, a finals del
2017, estiguin tots executats. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090
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PEIX I MARISC

CARNS I BRASA

Autèntic
C. Havana,11
972 370 921 - 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
972 367 857 - Lloret de Mar

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

CA L‘AVI
Ctra. a Vidreres, 30
972 365 355 - LLORET DE MAR

BODEGA JOSÉ
C. Joan Burcet, 17
972 335 078 - BLANES

Can Bolet
C. Sant Mateu, 12
972 371 237 - Lloret de Mar

CAN GUIDET
Mas Guidet. Sra. de Rossell, 25.
972 371 659 - LLORET DE MAR

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

DAMAJUANA
C. Camadasa, 1 Bx
972 905 627 - BLANES

EL GALLEGO
C. Vila de París, 8
872 505 234 - BLANES

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

El Trull
Pl. Nacions Unides
972 364 928 - Lloret de Mar

EL BOTIJERO
Av. Catalunya, 36
972 337 069 - BLANES

Galícia Mar
Pg. Camprodon i Arrieta, 7
972 349 759 - Lloret de Mar

EL VILAR
C. Josep Tarradellas, 20
972 332 287 - BLANES

KIKU
Pg. Pau Casals, 42
972 332 727 - BLANES
La cuina d’en Pedro
C. Josep Pla i Casadevall, 44 - 46
653 906 309 - Lloret de Mar
L‘ESCÓRPORA
C. Provença, 24 Local 2
972 353 563 - BLANES
LOS PESCADORES “CASA SEVA“
Pg. Mestrança, 102
627 288 013 - BLANES
Pez Colorao
C. Joan Durall, 5
972 371 925 - Lloret de Mar
POPS
Pg. Camprodon i Arrieta, 28
972 362 203 - LLORET DE MAR
PORT PESQUER
Esplanada del Port, 25
972 355 639 - BLANES
Peix de llotja, marisc i arrossos
RACÓ DE SA PALOMERA
C. Mirador de S’auguer, 17
872 508 104 - BLANES
SA MALICA
C. St. Andreu de La Palomera, 2
972 355 093 - BLANES
SA NANSA
Av. dels Pavos, 13
972 337 080 - BLANES
Sol D’OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES

LA FARGA DEL GNOM
Carretera de Lloret a Blanes
972 368 080 - lloret de mar
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
972 371 107 - LLORET DE MAR

ALMIRALL
Pg. Agustí Font, 20
972 363 393 - LLORET DE MAR

CAVA NIT
C. Forn, 3
972 353 422 - BLANES

MAR VENT
C. Mercè Rodoreda, 3
BLANES

AMÈRICA
Av. Amèrica, 32
972 366 417 - LLORET DE MAR

DRAGÓN
C. Sant Romà, 24
972 369 917 - LLORET DE MAR

MARSOL
Pg. Jacint Verdaguer, 7
972 365 754 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

EL MESÓN DE JUAN PEDRO
Av. del Rieral, 83-85
872 001 036 - LLORET DE MAR

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

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

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

MESÓN MONTEVIDEO
C. Ausiàs March, 9
972 368 400 - LLORET DE MAR

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

EL MIRALL
C. Hospital, 14
660 085 907 - BLANES

MI TANGO
Riera, 56 - 972 366 356
LLORET DE MAR

BODEGA MANOLO
C. Oliva, 94
972 366 943 - LLORET DE MAR

EL REENCUENTRO
Av. Puig de Castellet, 7
872 500 586 - LLORET DE MAR

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

BON APPETIT
C. Canonge Domènech, 4
972 906 079 - LLORET DE MAR

EL RINCÓN DE LA TAPA IBÉRICA
C. Sènia del Barral, 80
972 369 989 - LLORET DE MAR

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

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

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

ROXY‘S
Av. d’Amèrica, 24-26
972 365 494 - LLORET DE MAR

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

EL TORO
Av. Vila de Blanes
972 372 904 - BLANES

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

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

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

SA CALETA
Pg. de Sa Caleta, 10 - 658 140 801
LLORET DE MAR

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

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

SANT ANTONI
Pg. Pau Casals, 62
972 351 438 - BLANES

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

FENALS INTERNACIONAL
Domènec Carles, s/n
972 366 923 - LLORET DE MAR

SANTI
Pg. S’Abanell, Bloc 2
972 335 051 - BLANES

CAL SOGRE
C. Ponent, 5
972364289 - LLORET DE MAR

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

SICRA´S TERRACE & LOUNGE
Pg. de s‘Abanell, 1
972 330 400 - BLANES

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

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

SIROCO
C. Josep Trueta, 2/Lluís Companys, 15
972 354 522 - BLANES

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

LA HABANA
Les Taronges, 11
972 372 024 - LLORET DE MAR

SOL D‘OR
Pg. Cortils i Vieta, 6
972 335 303 - BLANES

CALA TREUMAL
Cala Treumal
972 191230 - BLANES

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

VIVES
Pg. Jacint Verdaguer, 23
972 372 794 - LLORET DE MAR

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

LA TROBADA
Rb. Joaquim Ruyra, 95
609 300 400 - BLANES

CAN QUICU
Av. de Amèrica, s/n
972 368 051 - LLORET DE MAR

LAIA
Pg. de la Marina, 16
972 333 224 - BLANES

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

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

CANCUN
Av. Mediterrani, 9
972 351 397 - BLANES

LIDO
Pg. Camprodon i Arrieta, 13
972 369 757 - LLORET DE MAR

CARPE DIEM
Av. Vila de Blanes, 101
972 362 089 - LLORET DE MAR

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

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

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

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

MONTADITOS I
TAPES
ALHAMBRA LOUNGE TERRACE
C. Josep Togores, 11
972 360 247 - LLORET DE MAR
BERLANGA
C. Josep M. de Segarra, 14
972 331 436 - BLANES
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BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES

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

CAN CARBÓ
Pl. Lluís Companys, 4
972 371 575 - LLORET DE MAR

VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES

EL CELLER DE VENÈCIA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLORET DE MAR

CAFETERIA BIANCHI
C. Sant Pere, 81
972 364 940 - LLORET DE MAR

EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLANES

GIRONA
C. Girona, 4
972 369 919 - LLORET DE MAR
LA CATA
C. Canigó, 67
972 334 903 - BLANES
LA IGUANA
C. Grau, 2
972 364 577 - LLORET DE MAR
LA MEZQUITA
C. Oliva, 29
972 370 874 - 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
606 039 207 - LLORET DE MAR
Nou Moisés
Ctra. Accès Costa Brava, 128
972 335 199 - BLANES
OPEN CAFÈ I BAR
C. Canigó
972 357 417 - BLANES
Tapes Andaluses

CafÈ Acció Bocateria
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLANES
Cafè Bistró
C. Josep Tarradellas
972 364 764 - Lloret de Mar

EL NOU CELLER IBÈRIC
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLORET DE MAR

EL ROMANÍ
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLORET DE MAR

CA L‘ENRIC
Av. Mistral, 8
972 368213 - LLORET DE MAR

CAN MIQUEL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - BLANES

BAR - CAFETERIA,
PLATS COMBINATS
I ENTREPANS
ANUBIS CAFÈ
C. Camprodon i Arrieta, 32
972 366 527 - LLORET DE MAR
ARCÀDIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 34
972 377 131- LLORET DE MAR
ARMIN SWEETS
Pl. dels Germans Maristes, 3
972 366 299 - LLORET DE MAR
ARRIETA 32
Camprodon i Arrieta, 32
972 370 793 - LLORET DE MAR
ARTURO
Pl. Catalunya, 6
972 337 566 - 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
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLORET DE MAR

PA I VI
C. Hospital, 6
656 390 852 - BLANES

BIG FOOD
C. Astúries, 46
972 858 940 - BLANES

SA XARXA
C. Sènia del Barral, 14
972 364 115 - LLORET DE MAR

BIGFOOT COFFEE AND FOOD
Av. Vidreres, 17 Local 1
872 504 991 - LLORET DE MAR

SERCA
Av. Vidreres, 50
972 363 030 - LLORET DE MAR

BODEGA CASA PACO TABERNA
C. Ausiàs March, 10 Barri Can Sabata
972 364 176 - LLORET DE MAR

TAVERNA DE N‘ESTEVE
C. Hospital, 7
972 350 026 - BLANES

BODEGA SANDRA
C. Pere Codina i Mont, 14
972 360 185 - LLORET DE MAR

TONI
C. Girona, 20
972 365 844 - LLORET DE MAR

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

CASA PEPE
Av. El Rieral, 73
633 025 569 - 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
688 331 078 - LLORET DE MAR
COLON
C. Colom, 21
972 353 574 - BLANES
CONGELA’T
Av. de la Vila de Blanes, 99-101
658 194 307 - LLORET DE MAR
COSTA BRAVA
C. Mas Florit, 22
972 351 297 - BLANES
CÚLLAR
C. Senda del Molí, 4
972 351 295 - BLANES
De La Vila
C. de la Vila, 22
972 361 227 - Lloret de Mar
DELICIAS, XURRERIA-CAFETERIA
Av. Josep Pla i Casadevall, 36
972 377 121 - LLORET DE MAR
De Milano
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - Lloret de Mar
DINÀMIC CAFÈ
C. Gertrudis Moret i Frigola, 1-3
622 462 273 - LLORET DE MAR
EL CID
Av. Vila de Blanes, 113
972 367 864 - LLORET DE MAR
El Jardí
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - Lloret de Mar
EL MUSEU
Ctra. de Tossa, 51
972 372 700 - LLORET DE MAR

EL PASO
C. Costa Carbonell, 50
972 369 605 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

MYFRIEND
Av. el Rieral, 29
603 458 051 - LLORET DE MAR

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

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

FRANKFURT DEL RIERAL
Av. Josep Pla i Casadevall, 30 (el Rieral)
972 377 220 - LLORET DE MAR

P DE PA - Bakery Rieral
Av. Josep Pla i Casadevall, 12
872 022 060 - LLORET DE MAR

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

PANZEROTTI CAFÈ
Pg. Jacint Verdaguer, 21
972 365 154 - LLORET DE MAR

GUSTO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - BLANES

RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES

JAMÓN II
C. Canonge Domènech, 8
972 372 037 - LLORET DE MAR
JÚLIA BUFFET
Av. Vila de Tossa, 50
630 911 189 - LLORET DE MAR
KAMPERO’S
Ctra. Accés Costa Brava, 188
972 097 061 - BLANES
LA COVA (CAFÈ)
Pg. de Sa Caleta, 16
972 365 643 - LLORET DE MAR
LA JIJONENCA
Pg. de Sa Caleta, 15
972 372 128 - LLORET DE MAR
LA PARÍS DEL RIERAL
C. Josep Pla i Casadevall, 38
972 377 022 - LLORET DE MAR

ROSA MARLÈS
Pl. Església, 1
972 364 076 - LLORET DE MAR
STÀDIUM
Pg. Lluís Companys, 19
972 354 577 - BLANES
Toni
C. Girona, 20
972 370 921 - Lloret de Mar
VA DE BO (SOLIMAR)
Av. Mediterrani, 24
972 334 377 - BLANES
VALECUATRO
C. Josep Tarradellas, 3
872 211 012 - BLANES
xurreria LES VOLTES
Pl. de l’Església dels Pins
665 608 721 - blanes

LA TERRASSETA
C. Provença, 18
872 503 382 - BLANES
LAS CANELAS
Ctra. Tordera, 24
972 337 492 - BLANES
LE PAIN DU JOUR
Centre Comercial Braus
972 373 430 - LLORET DE MAR
Las Regiones
Av. les Regions, 12
972 362 090 - Lloret de Mar
MARI
C. Sant Pere, 70
972 365 357 - LLORET DE MAR
MOMENTS
Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLANES
MT FACTORY
C. Mas Enlaire, 19
972 115 637 - BLANES

NIT I COCTELERIA
ANCLA
Valentí Almirall, 15
616 680 113 - LLORET DE MAR
BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLORET DE MAR
CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972 366 344 - LLORET DE MAR
DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605 929 828 - LLORET DE MAR

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes
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· El fogó de la Marina ·
Pipirrana de Jaén
INGREDIENTS
- 4 tomàquets madurs
- 1 pebrot verd
- ½ ceba tendre
- 2 ous bullits
- 2 llaunes de tonyina

- 1 cullaradeta de comí en gra
- 1 gra d’all
- Oli d’oliva
- Sal

PREPARACIÓ:
Primer de tot rentarem els tomàquets i els tallarem en trossets
molt petits i farem el mateix amb els pebrots. Reservarem una petita quantitat.
En un morter, picarem els alls, afegint-hi una mica de sal, el comí,
el pebrot reservat, un rovell dels ous cuits prèviament, un raig d’oli,
i ho remenarem bé.
En un bol, posarem els tomàquets, el pebrot i la ceba. Hi afegirem
el preparat del morter, la tonyina (a la que haurem retirat l’excés
d’oli) i els ous. Tot tallat ben petit!
Ho barrejarem bé, rectificarem de sal, afegirem un bon raig d’oli
d’oliva, i ho servim ben fresquet!
Bon profit!
Manoli Bustamante

CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES

MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES

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

FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
931 613 103 - BLANES

MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR

LA NONNA ROSY
C. Sant Pere, 42
972 365 314 - LLORET DE MAR

LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLANES
A domicili des de 6 €

MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES

LA OCA
C. Pere Codina i Mont, 17
972 901 296 - LLORET DE MAR

MILANO
Pg. Jacint Verdaguer, 17
972 367 877 - LLORET DE MAR

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

NATSUMI
C. Sènia del Barral, 26
610 928 614 - LLORET DE MAR

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

NOCHES BLANCAS KEBAB
Av. Vila de Madrid, 28 - BLANES

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

MC DONALDS
Ctra. Accès Costa Brava, 148
972 352 895
TELEPIZZA
Pg. Pau Casals, 72
972 330 133 - BLANES
VIENA
Av. Europa, 44
972 338 781 - BLANES

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

PALAU D’ORIENT
Av. Estació, 29 A
972 351 495 - BLANES
PEPERMOLEN
C. Vila de París, 4
972 348 087 - BLANES
QIAN SUSHI
Pg. Cortils i Vieta, 24
972 090 421 - BLANES
WOK COSTA BRAVA
Ctra. Accés C. Brava, 128
972 338 675 - BLANES

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR
EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLANES
ES BLANC
C. St. Andreu de sa Palomera, 11
972 330 049 - BLANES
LA MAR BLANCA
Av. Camprodon i Arrieta, 22
972 370 833 - LLORET DE MAR
LA TROBADA
C. Josep Tarradellas, 1
653 895 379 - LLORET DE MAR

NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES

JOHN THOMAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLORET DE MAR

RONNIE SHOTT’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLORET DE MAR

KEBAB BAR GALERA
C. Oliva, 96
632 858 991 - LLORET DE MAR

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

L’ART TÍPIC BAR
C. Sant Pere, 84
616 955 438 - LLORET DE MAR

BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17 - 872 094 821
De 12h a 15 h i de 17 a 23 h.
Dm. tancat - BLANES

L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLANES

BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES

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

SAFARI
Av. Joan Llaverias, 45-47
972 362 984 - LLORET DE MAR

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13 - BLANES

HONG KONG
Av. Vila de Madrid, 14
972 350 144 - BLANES

MEDITERRÁNEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR

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

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

GRAN WOK
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES

MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR

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

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

FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 355 243 - BLANES

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

PIZZERIES
ANNA, PIZZERIA
C. Anselm Clavé, 10
972 362 908 - LLORET DE MAR

TOSCANA
Av. Europa, 43
972 355 566 - BLANES

BONA PIZZA
Av. Vila de Madrid, 30
972 338 689 - BLANES

CUINA D’AUTOR

DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR

FREU
Av. Vila de Tossa, 27
972 369 326 - LLORET DE MAR

DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES
Di Napoli
Passeig de Camprodon i Arrieta, 38,
972 364 475 - Lloret de Mar

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES

DOLCE VITA
C. Josep Trueta, 8
972 334 792 - BLANES

KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62
BLANES

DON PRIMO
Pg. Mestrança, 89
972 351 205 - BLANES

KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18
972 354 807 - BLANES

IL BRIGANTINO
Av. Camprodon i Arrieta, 21
972 371 228 - LLORET DE MAR

LA PAMPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLORET DE MAR

IL POMODORO
Pg. de Sa Caleta, 26 - 972 369 203
LLORET DE MAR

L’ARROSSERIA DE FENALS
C. de les Antilles, 5
972 361 264 - Lloret de Mar
Mas Romeu
Av. Mas Romeu, 13
972 367 993 - Lloret de Mar
SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLANES
SA MAR BLAVA
C. Arnau Gatell, 3
605 879 348 - BLANES
SENTITS LOUNGE RESTAURANT
C. Mercè Rodoreda, 1
872 211 693 - BLANES
SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES
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Els Maduixots estan de Festa Major
• 12/08/2017 Santa Susanna
(Laietans de Gramenet)
• 13/08/2017 Malgrat
(Xicots de Vilafranca)
• 26/08/2017 Tordera
(Colla Castellera de Figueres +
Muixeranga de Pego)
• 27/08/2017 Pineda
(Capgrossos de Mataró)
• 10/09/2017 Palafolls
(Esperxats de l‘Estany)
• 23/09/2017 Calella
(Marrecs de Salt)

blanes - alt maresme

Els Castellers de l’Alt Maresme han començat a Blanes la seva
temporada de Festes Majors a
casa. Cal recordar que els Maduixots són colla de 7 pobles de l’Alt
Maresme i la Selva Marítima. Per
tant, la seva temporada de festes
majors s’estendrà durant dos mesos: des del 23 de juliol a Blanes
fins al 23 de setembre a Calella.
Les activitats de la colla per a la
Festa Major de Blanes van començar el divendres 21, amb un assaig
obert al passeig de Dintre de la localitat selvatana.
Diumenge 23, l’activitat començà a les 6 de la tarda a la plaça
d’Espanya amb un concert dels
grallers i timbalers de la colla. A
continuació, la colla es va dirigir
en cercavila fins la plaça de la Verge Maria, on va tenir lloc l’actuació castellera amb la companyia
dels Tirallongues de Manresa i els
Picapolls de la Gavarresa.
Dimecres 26, el dia de la festivitat de Santa Anna, patrona de
la vila de Blanes, va tenir lloc la
novetat d’aquesta Festa Major. Els

Els Castellers de l‘Alt Maresme
són una colla castellera que engloba 7 pobles de l‘Alt Maresme i la
Selva Marítima (Calella, Pineda de
Mar, Santa Susanna, Malgrat de
Mar, Palafolls, Tordera i Blanes).
Són coneguts amb el sobrenom de
Maduixots, en referència al color
vermell de la seva camisa i al fet
que el maduixot és una fruita cultivada extensament a la comarca
del Maresme.

Actuació dels Maduixots a Blanes. Foto Yoyo

Maduixots van provar per primera
vegada fer pujar escales al seu pilar
caminat; en concret, les escales de
l’església de Santa Maria. Per preparar aquest nou repte, els Maduixots han comptat amb l’ajuda tèc-

nica dels seus padrins, els Marrecs
de Salt, en els últims assajos.
Després de la Festa Major de
Blanes els de l’Alt Maresme han fet
una aturada de dues setmanes en

els seus assajos, per tal de descansar i prendre forces per a la resta de
festes majors d’aquest estiu.
El calendari d’aquestes cites és
el següent:

Els seus millors castells fins a
l’inici de la temporada d’enguany
han estat el 5d7, el 4d7a i el 3d7a,
que van descarregar en una mateixa actuació en la diada de la colla
del 2016. yy

Lloret de Mar ofereix Wi–Fi gratuït a la platja
Ara l’objectiu és ampliar la zona
Wi-Fi a la platja de Fenals i a
l’eix comercial”.

lloret de mar

Els ciutadans, així com els banyistes i visitants que es trobin a
la platja de Lloret, ja poden gaudir, des d’aquest juliol, del servei
de Wi-Fi públic i gratuït que ha
posat en marxa l’Ajuntament de
Lloret de Mar. Per beneficiar-se
d’aquest servei l’únic que han de
fer els usuaris és connectar-se al
cercador de xarxes del dispositiu
mòbil i cercar @LloretdeMar, per
navegar per internet il·limitadament. En total s’han instal·lat 11
punts d’accés.

L’any passat la Societat Estatal per la Gestió de la Innovació
de les Tecnologies Turístiques
(SEGITTUR) va presentar a
l’Ajuntament de Lloret de Mar
el seu informe de diagnòstic i
pla d’accions per ajudar a convertir el municipi en Destinació
Turística Intel·ligent. El regidor
de Noves Tecnologies recorda que “en un entorn cada cop
més tecnològic era vital que el
municipi disposés d’una bona
infraestructura de telecomunicacions amb una fibra òptica
potent i fiable, primordial per al
desplegament de zones Wi-Fi.
La instal·lació d’aquesta fibra
òptica ja és també una realitat”.

«Cal connectar-se al
cercador de xarxes del
dispositiu mòbil i buscar
@LloretdeMar»
Albert Robert, primer tinent
d’alcalde i regidor de Noves Tecnologies explica que aquesta iniciativa permet “oferir un servei
valorat tant per ciutadans com visitants, aprofitar les noves tecnologies com una eina de promoció
de Lloret de Mar i crear un nou
canal de comunicació directe, i
a temps real, sobre la informació
municipal”. Afegeix també que
“en un sol dia vàrem registrar

Dos usuaris connectant-se a la xarxa Wi-Fi. Foto Aj. Lloret

23.000 mòbils amb el Wi-Fi activat a la platja i es varen fer 3.355
connexions. Aquest servei també
ens permetrà recollir altres dades
d’interès sobre els usuaris que
es connectin, com poden ser el
temps i l’ús de les connexions”.
La xarxa Wi-Fi, fruit d’una

col·laboració público privada,
permet navegar als usuaris per
on vulguin i ofereix informació
municipal sobre esdeveniments
destacats, l’agenda d’activitats i
l’estat de la platja, així com sobre comerç, restauració i oferta
de lleure oferint espais de publicitat geolocalitzada, segmenta-

da i contextualitzada. A més a
més, el sistema facilita la informació en l’idioma de l’usuari.
Albert Robert explica que
“aquesta iniciativa és un pas
més per convertir Lloret en una
Smart City, una de les prioritats
del Pla Operatiu de Turisme.

«En total s’han instal·lat
11 punts d’accés gratuït i
il·limitat»
Amb 1.175.487 viatgers i
5.411.591 de pernoctacions, Lloret de Mar es manté com una de
les principals destinacions turístiques d’Espanya. yy
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Aula Blanes
s’acomiada

I Guardons Republicans
Bru Centrich
blanes

ERC de Blanes ha creat els
Guardons Republicans Bru Centrich.
Aquests guardons neixen
amb la voluntat de retre homenatge i reconeixement a les persones físiques o jurídiques que
durant l’any hagin excel·lit en
republicanisme.

Xerrada d’Anton Aubanell. Foto Pep Anton Vieta
blanes

Després de set temporades, en
Sergi Seira i en Jordi Gaitan, consideren que ja han aconseguit els objectius marcats inicialment i, per
tant, han anunciat el final d’aquesta iniciativa. Un final amb alegria
segons apunta Jordi Gaitan. “Creiem que s’han cobert els objectius.
La gent de Blanes s’ha reunit cada
mes a la Biblioteca Comarcal atrets
per les nostres propostes de divulgació del coneixement de manera
compartida i col·lectiva”.
Han estat més de 70 conferèn-

cies, diversos actes complementaris i prop de cent ponents.
Els organitzadors d’Aula
Blanes recorden especialment
la primera temporada. “Van ser
cinc xerrades. Una, la de l’Anton
Aubanell, amb el primer pis de
la Biblioteca ple de gom a gom
(Geometria i bombolles de sabó).
També recordo la xerrada que va
obrir el cicle amb Daniel Martín,
on va començar la nostra relació i
col·laboració amb el CEAB-CSIC,
que ha durat els set anys”, apunta
Gaitan. yy

Liceu a la fresca

Liceu a la fresca 2017. Foto Aj. Blanes
selva / maresme

Municipis com ara Blanes,
Lloret, Tordera, Pineda i Calella
han acollit aquest mes de juliol la
proposta de treure l’òpera al carrer, ‘Liceu a la fresca’ amb Il Trovatore de Verdi. La iniciativa ha
arribat a 106 poblacions catalanes
i 11 més de la resta de l’Estat.
El director d’escena Joan
Anton Rechi va dissenyar una
producció on Los desastres de la
guerra, de Francisco Goya serveixen d’inspiració per a la posada
en escena. D’aquesta manera, ha

volgut donar un protagonisme
especial a l’artista aragonès i a la
ciutat on es va pintar la sèrie de
gravats.
El pintor esdevé un espectador d’excepció en la trama de
l’obra i n’acaba sent un personatge més, un narrador o trobador que, amb els seus pinzells,
va desgranant aquesta tragèdia
d’amor, venjança, guerra i mort.
En la producció, doncs, apareixen
les pintures de l’artista aragonès
barrejant-se amb la història d’il
trovatore. yy

Els primers reconeixements
es van lliurar, però, a títol pòstum a una generació que va haver
de viure a l’exili o la clandestinitat durant el llarg silenci del
franquisme i a les seves famílies, molts cops menyspreuades
i apartades de la vida pública.
Segons els organitzadors del premi, “aquests homes i dones són
el rostre de tots els qui van mantenir a ultrança tots els valors de
l‘Esquerra Republicana”.
Els homenatjats han estat:

Foto de família. Foto Yoyo

Fèlix Domènech, Joan Vilaseca, Paulí Borràs, Ramon Estrada,
Marcelina Duran, Ramon Rullo i
Antònia Carlos. Tots, van morir
del 2015, quan ERC va tornar a
l’ajuntament, fins ara.
Bru Centrich, alcalde republicà i militant d‘ERC, simbolitza, segons els organitzadors, “el

pont entre les dues repúbliques,
la de 1931 i la que guanyarem
l‘1 d‘octubre. És a ell a qui dediquem els Guardons republicans,
a ell i a tota la seva generació.
Una generació de dones i homes
valents, conseqüents, disciplinats
i amants de la societat en què vivien, sempre desitjant que el bé
major fos el bé comú”. yy

Es presenta el llibre
‘Blanes Vist de Prop’
blanes

L’objectiu de Blanes vist de
prop és donar a conèixer un gran
ventall de detalls que atrauran
tant a blanencs i blanenques com
a foranis o qui vulgui tenir més
detalls del municipi, ja que aprofundeix en diversos aspectes que,
per un costat o per l’altre, captaran l’interès de qui ressegueixi
els seus fulls. Els autors expliquen
que ha estat escrit amb la curiositat de qui vol explicar amb detall
la història, la geografia, les tradicions i la manera de viure d’un
municipi que viu a cavall entre
dos territoris: comarques gironines i barcelonines.
En aquest sentit, conté un
complement molt valuós, una
col·lecció de petites històries i curiositats d’empreses i associacions
blanenques explicades en aquest
cas en primera persona. Justament per aquest motiu, compta
amb un ingredient afegit que li
dóna encara més atractiu.
També s’ha fet un esforç recopilatori dels treballs històrics
previs per incorporar la feina que
ja han fet altres historiadors i s’ha
tingut molta cura en actualitzar
les dades. En aquest sentit, s’han
posat al dia nous espais de reunió,
les entitats que s’han incorporat

al ric teixit associatiu del municipi, o les noves festes que han anat
sorgint i arrelant en l’imaginari
popular durant la darrera dècada.
El treball ha estat coordinat per Mònica Rabassa, que ha
comptat amb la col·laboració de
l’historiador Aitor Roger en la
ruta històrica i en l’assessorament
general.
Per la seva banda, Joan Adell
s’ha ocupat de l’article Primera
Impressió; Fernando Gómez del
Blanes turístic i el seu desenvolupament; i Maria López ha tingut
cura del món comercial i empresarial. Per últim, M. Àngels Váz-

quez ha repassat molts dels personatges il·lustres de la vila.
També s’han utilitzat imatges
que han estat cedides per fotògrafs
locals i persones implicades en el
teixit associatiu de la vila, com és
Pep Anton Vieta. El llibre, més enllà de la història i els personatges
d’aquest municipi gironí, repassa
els serveis docents i sanitaris del poble, les seves festes i diversions, l’activitat agrícola o el patrimoni local.
L’acte de presentació va estar
encapçalat per l’alcalde Miquel
Lupiáñez i el responsable de l’editorial Gregal, promotora del llibre, Jordi Albertí. yy

La Sala de Plens es va omplir de gom a gom. Foto Aj. Blanes
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Suspeses les declaracions per les presumptes
irregularitats a Aigües de Blanes
blanes

El Jutjat d’instrucció número 6
de Blanes investiga 18 adjudicacions que l’any 2011 va fer l’empresa
mixta Aigües de Blanes per un valor total d’1.014.899,47 euros i sense
convocar concurs públic.
El conseller Narcís Piferrer, delegat de l’empresa mixta ja havia
començat a declarar el matí del 27
de juliol als jutjats de Blanes, quan
van aturar l’interrogatori perquè
no ho havien notificat a la Fiscalia.
Les declaracions s’han fixat per al
proper 17 d’octubre.
Havien de declarar per aquest
cas, els exalcaldes Josep Marigó i
Josep Trias, l’interventor municipal, Francisco Lucio i el conseller

delegat de l’empresa, Narcís Piferrer (també investigat per un jutjat
de Girona per suposades irregularitats al capdavant d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter).
L’atestat de la Guàrdia Civil detecta que, entre les adjudicacions
presumptament fraudulentes, Aigües de Blanes va contractar tres societats a les quals està vinculat Piferrer: Agissa, Girona S.A. i Prodaisa.
PLE MUNICIPAL
En el ple de juliol, el regidor de
Ciutadans, Sergio Atalaya, va renunciar al càrrec de membre del Consell
d’Administració d’Aigües de Blanes.
Ciutadans, també ha demanat

que l’Ajuntament es personi en la
causa.
Segons Atalaya, “passen coses i ja
no vull signar res més”. Per Jaume Pujadas de la CUP, “l’Ajuntament, amb
majoria en aquesta societat, hauria de
destituir Narcís Piferrer”. Jordi Urgell
de Batega per Blanes, substituirà Atalaya amb l’objectiu de “remunicipalitzar el servei i canviar el Consell”.
Per Joaquim Torrecillas del PDECat, “cal preservar la presumpció
d’innocència dels investigats”, al mateix temps que recorda que “el dia a
dia no es porta des de l’Ajuntament”.
Alguns partits de l’Ajuntament
blanenc són al Consell amb veu,
però sense vot. yy

Piferrer i Munguilod arribant al Jutjat. Foto ACN

Incendi al costat de Sa Palomera
blanes

Un iot d’esbarjo de sis metres
d’eslora es va incendiar la tarda del
dilluns 24 de juliol quan estava navegant al darrera del conjunt rocós
de Sa Palomera. El tripulant i els
dos passatgers –dos homes i una
dona- que estaven a bord van ser
recollits sans i estalvis per un vaixell que fa creuers turístics de proximitat, que els va traslladar fins al
port pesquer.

Tasques d’extinció de l’embarcació. Foto Protecció Civil

L’alerta es va rebre al centre
operatiu d’emergències des de diferents fonts quan passaven pocs
minuts d’un quart de set de la
tarda. Un cop els passatgers van
ser deixats a port, van relatar que
feia poca estona que havien sortit
a navegar quan van detectar que
alguna cosa no funcionava correctament. Al obrir la tapa del mo-

tor van comprovar com sorgien
flames del seu interior i per això
van demanar ajuda a les embarcacions que passaven pel voltant,
acostant-s’hi finalment el creuer
Neptú.
Mentrestant, el vaixell va continuar cremant, acudint-hi diferents efectius: l’embarcació de
Protecció Civil Blanes, un vaixell
d’emergències de la Guàrdia Civil
i, finalment, el Sirius de Salvament
Marítim. Mentre Protecció Civil
s’encarregava de les tasques de
contenció perquè cap altra embarcació s’hi acostés, la de la Guàrdia
Civil va fer una primera intervenció amb mànegues d’aigua.
Per últim, va ser la intervenció
del Sirius la que va acabar d’extingir el foc, remolcant el iot sinistrat

Evacuació urgent
lloret de mar

La ràpida intervenció de Proactiva, Protecció Civil, SEM i
Policia Local de Lloret de Mar
va servir per recuperar i evacuar
una persona que havia patit un
infart a la platja central de Lloret
de Mar. Primer es va atendre sobre el terreny, a l’espera de l’helicòpter que havia de fer el trasllat. L’helicòpter va aterrar a la
mateixa platja gràcies a que es va
crear un perímetre de seguretat,
el que va permetre un aterratge i
una evacuació en temps rècord.
Tota l’operació va ser seguida per

desenes de banyistes.
Banderes
Quan es parla del litoral, i en
un estiu especialment conflictiu
al conjunt de la costa catalana,
cal recordar la importància de
respectar la senyalització. La
bandera verda vol dir normalitat
absoluta. La groga, precaució, i la
vermella, perill i sobretot, prohibit banyar-se. En algunes platges
també disposen d’una bandera
per anunciar la presència de meduses. yy

Trasllat fins a l’helicòpter. Facebook Policia Local

fins on finalment es va enfonsar, a
tocar de la part posterior del conjunt rocós de Sa Palomera.

«L’incendi es va produir
a pocs metres d’on es
preparava el castell de focs»
Com que el iot d’esbarjo estava
fet de fibra de vidre, a l’incendiar-se
va provocar un fum negre molt
intens, així com la clàssica i desagradable olor que genera aquest
tipus de material al cremar. Això
va despertar l’interès de blanencs i
visitants, sobretot perquè la barca
estava cremant a la part posterior
de la platja on estaven muntats els
efectes pirotècnics amb motiu del
Concurs Internacional de Focs
d’Artifici, que no va quedar afectat
en cap moment pel sinistre. yy
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L’Alt Maresme està de Festa Major

Santa Susanna, Malgrat de Mar, Tordera i Pineda de Mar celebren les seves festes aquest agost. Palafolls ho farà al setembre.
maresmE
Els joves que segueixen poble
a poble les tradicionals barraques,
els que estimen les sardanes, els
que ballen qualsevol tipus de música, els aficionats als castells o a
la pirotècnia, els que escuren les
butxaques de pares i avis amb les
atraccions de fira..., tots, poden
estar contents.
El mes d’agost és el mes de les
festes majors per excel·lència i
bona prova d’això ho tenim a l’Alt
Maresme. La gresca i la xerinola
comencen a Santa Susanna (9-14
d’agost) i Malgrat de Mar (10-16).
Sense temps a reposar, començaran els actes a Tordera (14-24) i
Pineda de Mar (23-29). I per a tots
els que encara tinguin forces i calers a la butxaca, el mes de setembre podran gaudir de la Festa Major de Palafolls i de la doble Festa
de Calella (Fira i Festa Major).
A continuació adjuntem un
resum dels principals actes de les
cinc primeres festes. La informació de Calella la trobareu en el número de setembre de La Marina.
SANTA SUSANNA
Dijous 10
Ball, amb el grup Virus.
24 h.
Divendres 11
Gimcana “LA DESFESTA
MAJOR”, per a majors de 16
anys, a càrrec de AEiG Montagut
(El Cau). Punt de trobada: Parc
del Colomer. 17 a 19 h.
Sardanes. La Cobla-Orquestra
Montgrins, ens oferirà tres
sardanes. A la plaça Catalunya.
18 h.
Proclamació Pubilla i
Hereu de Santa Susanna
2017. A la plaça Catalunya. 18.45 h.
Concert i ball de Festa
Major. A l’aparcament del
Local Social (envelat). A càrrec de
l’Orquestra Montgrins. De 20 a
23.30 h.

Dissabte 12
Actuació dels Castellers
de l’Alt Maresme. A la plaça
Catalunya. 20.30 h.

d’Atletisme. Amb la Summer
Moguda amb música dels 80, 90,
00 i 10

Sortida des del Parc de la
Sardana. Seguidament ball i
barraques.

Actuació musical a càrrec
d’Oques Grasses i Banana
Beach, a l’envelat. 23.30 h.

Diumenge 13
39è CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA. 8 h. Capella de l’Antic
Hospital.

dissabte 19
Concert jove i barraques.
A les 23 h a la plaça de l’Església.

Diumenge 13
Ballada de l’Esbart
Dansaire. A càrrec de l’Esbart
Joaquim Ruyra de Blanes, a
l’envelat. 20 h.

16a TROBADA DE MOTOS
ANTIGUES
11 h. Carrers del Barri Antic
Concentració a les 10 h pels
carrers del Barri Antic.

Correfoc. A càrrec de les
Forces Infernals de Poble Nou.
22.30 h.

EXHIBICIÓ CASTELLERA
18.30 h. Plaça de l’Ancora
A càrrec dels Castellers de
l’Alt Maresme i els Xicots de
Vilafranca.

Dilluns 14
Festa HOLLY. A la plaça del
Pavelló. 11.30 h.
Gran castell de Focs
d’Artifici. A la platja de les
Dunes. 23 h.
Revetlla d’agost. Tot seguit
a la mateixa platja, actuació del
Conjunt APACHE. 00.30 h.
MALGRAT DE MAR
Divendres 11
PREGÓ DE FESTA MAJOR
22 h Parc de Can Campassol

33a CANTADA D’HAVANERES
22.30 h. Plaça de Xesco Boix
Dilluns 14
BARRAQUETES
Plaça de Xesco Boix.
FESTA DELS EMPESTATS
Carrers de Malgrat. Visita
nocturna guiada i dramatitzada
per explicar l’epidèmia de la pesta
bubònica (1651-53) a Malgrat de
Mar. Cal inscripció prèvia.

BARRAQUES. De 22.30 a 5 h
Pistes Municipals d’Atletisme.
Amb SENYOR PEIX, DOCTOR
PRATS i LA SRA. TOMASA

Dimarts 15
FIRA DEL DISC. 10 h. Av. dels
Països Catalans, entre av. de
Barcelona i passeig Marítim de
les 10 a 21 h.

Dissabte 12
MARATÓ DEL BANC DE SANG
10 h. Parc de Can Campassol
Campanya de donació de sang de
les 10 a les 22 h.

7a CURSA DEL MINER DE
FERRO. 18.30 h. Plaça de Xesco
Boix Cursa amb recorregut urbà
i de muntanya. Més informació a
http://www.gem-malgrat.cat.

3a MILLA URBANA
16 h. Peixateries Velles
Per categories benjamí, aleví,
infantil i cadet, masculí i femení.
Inscripció a les 15 h.

Dimecres 16
CONCERT DE FESTA MAJOR
20 h. Plaça de Xesco Boix. A
càrrec de l’Orquestra Selvatana.

22a NIT DE LA SARDANA DE
FESTA MAJOR 21 h. Parc de Can
Campassol.
BARRAQUES
21.30 a 5 h Pistes Municipals

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
22.30 h. Platja de Malgrat Centre
A càrrec de la Pirotècnia Estadella.
BALL DE FESTA MAJOR
23.30 h. Plaça de Xesco Boix
A càrrec de l’Orquestra Selvatana.
Dissabte 19
TABALADA. 21.30 h. Espectacle
al Parc de Francesc Macià
(Amfiteatre).
CORREFOC. 22 h. Parc de
Francesc Macià.
TORDERA
dilluns 14
Nit jove a la Plaça de
l’església, concert i
barraques al mirador.
A les 23.30 h.
divendres 18
Cercatasques. A les 22.30 h

diumenge 20
Holi Dolly. A les 18 h. Més
informació a tordera.cat.
festa dels 80 Remember
Music Show. A la plaça de
l’Església. A les 22.30 h.
dimarts 22
Recital d’havaneres amb
el grup Mar Endins
dimecres 23
elecció de la pubilla i
l’hereu de Tordera. A la
plaça de la Concòrdia. A les 19.30.
correfoc amb la colla de
diables de Tordera.
A les 22 h
Pregó de Festa Major
a càrrec de Marc Torra i
seguidament ball i barraques
amb el grup La Loca Histéria i la
Orquestra Litoral. A les 23 h.
dijous 24: Sant Bartomeu
ball de tarda amb
l’Orquestra Montgrins a la
pista l’Amistat. A les 20 h.
Espectacle Piromusical de
Sant Bartomeu. A les 22 h
Serenata amb l’orquestra
Montgrins a la plaça de
l’Església. A les 23 h.
divendres 25
Audició de Sardanes
amb la Cobla Palafolls
i cloenda del curset de
sardanes. A les 19 a la plaça
de l’Església.
Ball de tarda a la pista
l’Amistat amb l’orquestra
Rosaleda. A les 20 h.
Ball de nit a la pista
l’Amistat amb l’orquestra
Rosaleda. A les 23.30 h
dissabte 26
Actuació de la Colla
Castellera de l’Alt
Maresme Els Maduixots,
amb els castellers de Figueres i la
Muixeranga de Pego. A la plaça
de l’Església.
Sopar popular i ball a la
pista l’Amistat. A les 21 h
PINEDA DE MAR
Divendres, 25
des del balcó de la Casa
de la Vila, Pregó de Festa

Major a càrrec de Mag
Lari. A les 21.30 h
Correfoc a càrrec de les Forces
Infernals del Poblenou a les 22 h.
Dissabte, 26
Concert a càrrec de
Jarabe de Palo, dins la
programació d’Arts d’Estiu. A les
22 h, a Cal Fusté.
dins la Festa Jove, concert
de Slum’s DJ. A partir de les 23 h.
Ball de Festa Major a
càrrec de l’Orquestra
Venus. A les 23.45 h, a la plaça
d’Espanya.
Diumenge, 27
Diada Castellera amb les
colles Castellers de l’Alt Maresme
i Capgrossos de Mataró, amb
la participació especial de
la Muixeranga de Pego (País
Valencià). A les 20.15 h, a la
plaça Catalunya.
espectacle musical «Tal
com som», a càrrec Les Mèlies
Teatre del Casal d’Avis Mèlies. A
les 21.45 h, al pati de Can Comas.
Ball de Festa Major a càrrec
de l’Orquestra Titànium. A les
23.30 h, a la plaça Espanya.
Dilluns, 28
Concert, serenata i ball a
càrrec de l’Orquestra La
Principal de la Bisbal
Dimarts,
Dimarts, 29
Gran Fi de Festa Major,
amb Castell de Focs
d’Artifici a càrrec de
Pirotècnia Igual. A les 23.10
h, a la platja dels Pescadors,
davant de la plaça Sara Llorens.2
9
PALAFOLLS
Dijous 7
Pregó
A la plaça de Poppi, a les 21:30 h.
Divendres 8 i dissabte 9
Fira d’artesania. A la plaça
Joaquim Ruyra (tarda)
Sopars a la fresca. A la plaça
de les Valls d’Ax (20:30 h.)
Ball. A la pista exterior del
Palauet, a les 23 h.
Alterfesta. A la plaça de Poppi,
a les 23:30 h.
Diumenge 10
Barraquetes i festa de
l’escuma. Al Parc de les
Esplanes, a les 11h. Amb el grup
Roleguita i Boquerón.
L’hereu i la pubilla. A la
plaça Major, a les 11h.
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75a Travessia Popular del Port

Arribada de la 75a edició. Foto Yoyo

Imatge d’una de les primeres edicions. Foto Bataller AMBL

La travessia al port de Blanes
ha complert 75 anys. Per tant,
des de fa temps ocupa un lloc
destacat en el calendari de proves de la temporada.

més joves i als més grans, tots ells
en les dues modalitats d’homes i
dones. Des de fa poc, també s’hi
ha inclòs una nova categoria, la
menció especial al primer participant amb discapacitat.

A la travessia pot participar-hi gent de totes les edats i de
fet es considera una tradició per
part de molts blanencs i blanenques com una fita a complir cada
any. Hi ha dues categories: Open
Masculí i Open Femení. Un cop
finalitzada es lliura un trofeu als
tres primers classificats Open,
així com als primers locals, als

Al marge d’aquests trofeus,
una de les característiques que
fan esdevenir la prova 100% popular és que totes i cadascuna de
les persones que hi participen
reben a la seva arribada una medalla. N’hi ha que cobreixen la
distància amb una rapidesa envejable, mentre que d’altres han
d’invertir-hi molt més temps. Si-

blanes

gui com sigui, tothom té premi.
Li pengen la medalla regidors
i regidores de l’Ajuntament de
Blanes a peu de platja, conforme
van arribant.
Per segona edició consecutiva, tothom comptà amb un cronometratge tècnic. Inclosa al calendari anual de la marca Blanes
X Runners, la Travessia Popular
del Port ha satisfet especialment
els amants de registrar els rècords personals, a banda de ser
de gran utilitat per configurar la
classificació final.

I és que, si bé es tracta d’una
cursa popular, s’ha donat el cas
que alguns participants han reclamat a l’organització una determinada posició a l’hora d’establir
els llocs d’arribada. L’any passat
el cronometratge ja va ser tècnic
i no manual com fins llavors. La
realització d’aquest control es fa
mitjançant una polsera que es
lliura a totes les persones, i que
du un xip incorporat.
Edició 2017
Enguany hi ha hagut rècord
de participants, 400. L’Open

Masculí ha estat encapçalat per
Ricard Pujol, del Club Triatló
Blanes. En l’Open Femení la primera plaça l’ha guanyat Marta
Pérez, del CN Sant Just.
Els dos primers nedadors locals en masculí i femení han estat
Ricard Pujol i Anabel Salmeron.
El dos més joves Joel Aredondo i
Mar Páez, de 8 i 7 anys respectivament. Els més veterans han estat Ramon Sánchez, de 83 anys,
i Núria Gascons de 79 anys. Sesces García, M. Mercedes Pericot
i Ivan Fernández s’han emportat
la categoria adaptada. yy
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II Nit de l’Esport de Blanes
cada novetat, afegida enguany per
primera vegada. Es va voler agrair
el treball desenvolupat per quatre
periodistes blanencs i del territori
durant molts anys a través de diversos mitjans de comunicació:
Enric López –conegut popularment com a ‘Charlie’-, Albert Ros,
Alfons Serrano i Pedro Hormigo

BLANES

La Ciutat Esportiva Blanes va
allotjar per segon any consecutiu
la que ja es pot considerar la festa
de l’esport blanenc per excel·lència, recuperada després d’una dècada que havia deixat de fer-se. Es
tracta de la II Nit de l’Esport, que
va congregar més de 1.000 persones –una quantitat de públic més
elevada que l’any passat– a la pista
verda del pavelló, vestit especialment de festa per a l’ocasió.

Enric López, que s’està recuperant d’una lesió al peu, no hi va
poder assistir.

«Hi va haver premis
individuals, per equips,
a esportistes d’elit i
periodistes»
Al llarg de la vetllada es van
lliurar sengles premis en forma de
trofeu a més d’un centenar llarg
de persones: 27 esportistes en la
categoria d’individuals i un centenar d’atletes i jugadors d’equips
i grups en competició triats per
les mateixes entitats esportives
del municipi. L’objectiu ha estat
un any més agrair la tasca i els resultats aconseguits per les entitats
esportistes blanenques durant la
passada temporada, a l’hora que es

Serrano, Ros i Hormigo. Foto Yoyo

gaudia d’una estona entretinguda
i festiva.
L’acte el van encapçalar l’alcalde de Blanes accidental, Quim
Torrecillas, acompanyat del regidor
d’Esports, Joel Comas. També es
van encarregar de lliurar els trofeus
regidors i regidores del consistori
en representació dels respectius
grups polítics municipals. D’altra
banda, es va convidar igualment

Mundial de Vela
BLANES

L’alicantí Sven Stadel i la danesa Anna Livbjerg guanyen el
Mundial absolut de la Classe Europa a Blanes.
Van ser 12 dies de competició
entre la fase prèvia i el campionat
del món.
En la segona posició de la classificació d’homes es va situar el
noruec Lars Johan Brodtkorb, que
partia com a favorit, i en la tercera
plaça l’alemany Fabian Kirchoff.
En dones, la segona plaça ha
estat per la també danesa Anna
Much, que ha aconseguit la plata,

«Els clubs són els
encarregats de decidir els
millors esportistes i equips
de cada entitat»
perquè assistissin a la vetllada
els exregidors d’Esports durant
aquests anys a la Ciutat Esportiva,
comptant amb la presència de Xavier Oms i Xavier Marcos.
Al llarg de la vetllada també es
van lliurar reconeixements especials a tres esportistes internacionals
de Blanes. Al pilot de karting Pedro Hiltbrand, al nedador Guillem
Pujol i al corredor Buba Sabaly. De

tots tres, l’únic que va poder recollir el seu premi personalment va
ser l’atleta senegalès Buba Sabaly,
ja que tant Pujol com Hiltbrand
eren fora de Blanes, precisament
perquè estan participant en sengles competicions. En nom del
nedador, va recollir el trofeu el seu
pare, Robert Pujol.
L’apartat de premis especials
es va completar amb una desta-

Al final de la festa, la valoració
va ser plenament positiva, a càrrec
del regidor d’Esports Joel Comas:
“L’any passat, quan ens vam plantejar recuperar aquesta festa amb
el mateix format que fa 10 anys, ja
va ser una gran ocasió. Ara, però,
realment hem aconseguit superar-nos. No tan sols pels premis
que hem repartit, sinó per l’acceptació que ha tingut arreu del món
esportiu blanenc”. yy

IV Torneig de Futbol Platja

seguida pel bronze de l’espanyola
Ascensión Roca. Finalment la regatista lloretenca Eli Llargués, que
tant bons resultats havia aconseguit els primers dies, ha acabat situada en la quarta posició.
El Mundial de Vela ha obert les
portes a la celebració dels 75 anys
del Club de Vela Blanes, que es
commemoren l’any vinent.
Van ser dies de màxima intensitat i expectació. Entre la fase
prèvia i la final, es van reunir 300
regatistes. A la població blanenca,
però, la prova va portar-hi un miler de persones. yy

Una jugada de la final. Foto Aj. Blanes
BLANES

Guanyadora categoria femenina. Foto Afred Farré-CV Blanes

Organitzat pel Club Futbol
Atlètic Blanes amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Futbol, l’Ajuntament de Blanes,
la Diputació de Girona i diverses
empreses i establiments, la competició va servir per a demostrar
les habilitats dels participants i la
seva bona forma física. La calor
va dominar els dos dies de partits, i tot i que tenien la mar a tocar, no és gens fàcil jugar fins a
set partits de màxima igualtat en
aquestes condicions.

L’equip ‘Calma Futbol Platja
Tibu-Ron’, procedent de Castelldefels, es va proclamar campió
després de derrotar els favorits,
el ‘Brunch Bocateria–Crowley’s’,
format majoritàriament per jugadors de Blanes.
En total, han participat al IV
Torneig de Futbol Platja de Blanes 18 equips procedents majoritàriament de Blanes, Lloret,
Tordera, Barcelona, Hostalric
o, com ha estat el cas dels nous
campions, de Castelldefels.

Pel que fa als guardons individuals i especials, el premi del
concurs de faltes el va guanyar el
joveníssim Mario Martinetto; en
xilenes va guanyar David Romero; el millor porter va ser Quico
Riera; el màxim golejador Audal
Andrés; com a millor jugador es
va escollir Darío Cesena, i finalment s’ha premiat com a facilitadors del millor fairplay de la
competició a l’equip d’àrbitres
amb què ha comptat el IV Torneig de Futbol Platja. yy
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Temporada
2017-18
SELVA - MARESME

A primers de setembre començarà una nova temporada
del futbol català. El Lloret CF, es
manté un any més a Primera Catalana, mentre a Segona, hi ha el
Palafolls, i a tercera, una àmplia
representació d’equips de la Selva
i l’Alt Maresme.
El Lloret i el Farners començaran la temporada de Primera
Catalana a camp contrari.
Segons el calendari de la Primera Catalana, grup I, on hi ha
els dos equips selvatans, el campionat començarà amb els partits:
SANT JOAN AT. - LLORET CF
CARDEDEU-FARNERS
A la Segona Catalana, Palafolls,
Tossa i Caldes comencen a casa.
Els partits previstos són:
TOSSA – GUÍXOLS
PALAFOLLS – MARCA DE
L’HAM

Festes dels copatrons de
Blanes

CALDES DE MALAVELLA –
ROSES
GIRONA C – BESCANÓ
El partit Hostalric-Vidrerenca
obrirà la temporada de 3a Catalana, grup 16.
En un grup amb molts equips
propers, els partits de màxima rivalitat estan assegurats pràcticament cada setmana.
Altres partits de la 1a jornada:
ANGLÈS-CD BLANES
CA LA GUIDÓ-BATLLÒRIA
LLORET B-ARBÚCIES
FARNERS B-QUART
VILARTAGUES-TORDERA
MALGRAT-MONTRÀS
En el grup 4, el Calella jugarà
el primer partit al camp del Poble Sec.
La lliga començarà el 3 de setembre. yy

Caminada popular 2016. Foto Yoyo

Del 17 al 21 d’agost, la població
de Blanes celebra les festes
dels seus copatrons: Sants
Bonós i Maximià. L’organitzen
l’Ajuntament de Blanes i
Acció Cultural Es Viver, amb la
col·laboració de diverses entitats
locals i institucions. Aquest és el
programa previst:
Dijous 17 d’agost
Anunciació de l’inici de
la Festa amb cercavila
poètica, amb la intervenció
d’Enric Casasses. 19 h
Sortida del c. Muralla, pg.
de Mar, c. Mn. Manresa, pl.
Espanya, pl. dels Dies Feiners, pl.
Verge Maria, c. Raval, c. Muralla.
Seguidament, recital de poesia
al Casal de La Cooperativa.
Divendres 18 d’agost
Tarda de màgia amb el
Mag Igor. Sala Roberto Bolaño
de la Biblioteca Comarcal de
Blanes. Inscripció prèvia. 17 i 19 h
Cercavila “Places i carrers”.
Sortida del c. Muralla, pg.
de Mar, c. Mn. Manresa, pl.
Espanya, c. Ample, pl. dels
Dies Feiners, pg. de Dintre, c.
Muralla. 21.30 h.

Palafolls-CF Lloret de pretemporada 2016-17. Foto Albert Amaya Pujol

Hoquei patins
SELVA - MARESME

El Club Hoquei Lloret Vila Esportiva debutarà a l’Ok Lliga 201718 a la pista del Club Patí Vic.
El campionat començarà el 7
d’octubre.
A la primera jornada, el Palafrugell, nou a la categoria, rebrà
al Caldes; mentre el Girona s’enfrontarà a l’Igualada.
L’Arenys de Munt jugarà a la
pista del Vendrell.

En aquesta categoria, el rival a
batre, el FC Barcelona, sense oblidar Reus, Liceu o Vic.
A la Primera Divisió, derby
maresmenc per començar: CH
Mataró- CP Tordera.
El Shum de Maçanet rebrà al
Lleida.
Aquest campionat de lliga començarà el 14 d’octubre i el gran
objectiu és assolir una de les tres
places que porten a l'OK lliga. yy

Docus a la fresca:
documental Empatia a la
plaça Verge Maria. Organitza:
Associació Cultural La Focal. 22 h.

càrrec de la Cia. Teatre Mòbil
amb l’espectacle CÒSMIC, a la
plaça dels Dies Feiners. 19 h
XXXV Caminada Popular
Nit de Sant Bonós.
Inscripcions online: Del 20 de
juliol fins al 17 d’agost a les 12h
(o fins arribar als 5.500 inscrits).
- 18 d’agost: A la Ciutat Esportiva
de 10 a 21 h i a l’Ajuntament de
16 a 20 h
- 19 d’agost: Ajuntament de
Blanes, de 10 a 22 h o fins
arribar als 5.500 inscrits.
Diumenge 20 d’agost
Tirada a l’art davant la pl.
Nostra Senyora del Vilar. 8 h
Sardinada Popular a
càrrec de l’Associació de Veïns
dels Pins. 9 h
Vermutada sota l’arc dels
Copatrons. 12 h
Dinar popular al c. Muralla
Venda de tiquets: Casal
Cooperativa. 14 h
Grup d’acordions de les
comarques gironines, a
càrrec de DIATÒNIC’S, davant el
Casal La Cooperativa. 17.30 h
Audició de sardanes amb
la Cobla Col·legi Santa Maria de
Blanes, davant del Frare, 19 h

Concert amb el grup GAZ,
a la plaça dels Dies Feiners. 22 h
Dissabte 19 d’agost
Botiga al carrer per
diferents carrers del centre.
De 9.30 a 21 h
Cursa Córrer el Cós
Sortida des del passeig de Mar
(davant el Frare) fins a la plaça
de l’Església
- 18 h Inscripcions
(davant el Frare)
- 18.30 h Cercavila
- 19 h Cursa Córrer el Cós
- 19.30 h Lliurament de premis
Espectacle familiar a

Actuació de Tarraco Surfers, agost 2016. Foto Yoyo

Cantada d’havaneres a
càrrec del grup Cabotatge de
Blanes i el grup Espingari de
Montcada i Reixac, amb cremat
popular al pg. de Mar (banc dels
músics) 21 h
Playback, Records per a
tu a càrrec del grup Nabac, a la
plaça dels Dies Feiners. 21 h
Dilluns 21 d’agost
Xocolatada popular sota
l’arc dels Copatrons. 9 h
Ofrena floral sota l’arc dels
Copatrons. 11.30 h
Ofici solemne a la parròquia
de Santa Maria. 12 h
Audició de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Girona, al pg.
de Mar (banc dels músics). 19 h
EXPOSICIONS
• Costa Brava Glam&Click
Hi col·labora la Diputació de
Girona. De l’11 d’agost al 9 de
setembre. CASA SALADRIGAS
(c. Roig i Raventós 2)
• Focs i Festes 2017
23a edició del concurs fotogràfic
Del 15 d’agost al 6 de setembre.
SALA GARCIA – TORNEL
(c. Ample,11).
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l’agenda

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

NIT DE POESIA
Església Sant Romà. 22 h
DIA 17
RUTA INDIANA + DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip.
Oficina Turisme. Preu: 5 €

DIA 9
FESTIVAL DE BACHATA
Roca d’en Maig.19 -22.30 h

TRIBUT a supertram
(X-TRAMP)
Plaça del Pi. Santa Cristina. 22.30 h

NIT DE LA GUITARRA
Església Sant Romà. 22 h

DIA 12
RUTA INDIANA+CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (castellà)
12 h (català)

DIA 10
RUTA INDIANA+ CAN
FONT+DAIQUIRI (GB)
Museu del Mar. 18.30 h. Preu: 5 €
VISITA: CRIM AL MUSEU
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €
DIA 11
FIRA ALIMENTS ARTESANS
Plaça de la Vila. 16-22.30 h

NITS D’ESTIU A CAN FONT
Museu del Mar. 21 h (català).
Preu: 5 €/ 2,50 €
SARDANES: FOMENT DEL
MONTGRÍ Plaça de la Vila. 22 h
Gumbo Jazz Band. Hotel
Delamar. 22 h. NITS DE JAZZ

RUTA INDIANA + DAIQUIRI
(FR). Museu del Mar. 18.30 h /
Inscrip. Oficina Turisme. Preu: 5 €

DIA 13
TROBADA DE VEHICLES
CLÀSSICS
Plaça Pere Torrent

JARDINS: “HISTÒRIES DE
PEL·LÍCULA” Jardins de Santa
Clotilde. 20.30 h / Preu 5 €- 2,50 €

DIA 16
CONCERT: SWING & MORE
Pati Biblioteca Infantil. 20.30 h

Dia 12
The Gospel Viu Choir. 22 h
Dia 18
Susanna Del Saz. 22 h

SARDANES: PRINCIPAL DE
LLOBREGAT.
Plaça de la Vila. 22 h

FESTIVAL TODES
Roca d’en Maig. 20-22.30 h

NITS DE JAZZ.
MATHILDE TOUSSAINT
Hotel Delamar. 22 h.

VISITA: CRIM AL MUSEU
Museu del Mar. 21 h / Preu: 4/2 €
DIA 18
FIRA ALIMENTS ARTESANS
Plaça de la Vila. 16-22.30 h
RUTA INDIANA+ CAN
FONT+DAIQUIRI (FR)
Museu del Mar. 18.30 h / Inscrip.
Oficina Turisme. Preu: 5 €
JARDINS: “HISTÒRIES DE
PEL·LÍCULA”. Jardins de Santa
Clotilde. 20.30 h Preu 5 € / 2,50 €
CLON FESTIVAL MOMO
Roca d’en Maig. 22.15 h
MANU GUIX QUINTET
Ermita de Santa Cristina. 22.30 h
DIA 19
FIRA ALIMENTS
INDIANA+CAN FONT. Museu
del Mar. 10 h (esp) i 12 h (cat)

Dia 12
VISITA GUIADA “RUTA
VESCOMTES DE CABRERA”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat. A les 20 h

Dia 26
Quimi Portet. 22 h
MINICLUB
Fins a l ’11 de setembre
Parc d’estiu del passeig de
s’Abanell

Del 15 al 6 de setembre
EXPOSICIÓ FOCS I FESTES 2017
23a edició concurs fotogràfic
Sala García-Tornel

TALLERS INFANTILS
Dia 13 Jocs tradicionals
Dia 27 Bombolles de sabó
Plaça dels Països Catalans de 18
a 21 h

Dies 16 i 17
CAMPANYA DONACIÓ DE
SANG I TEIXITS
Banc de Sang i Teixits.
Passeig de Mar

De l’11 al 9 de setembre
“COSTA BRAVA GLAM&CLICK”
Casa Saladrigas

Del 17 al 21
FESTES DELS COPATRONS

FESTES DEL BARRI DE MAS
CREMAT
Barri de Mas Cremat

DIA 23
TRIO TENDRESSE DE L’AMOUR
Església Sant Romà. 22 h
DIA 24
RUTA INDIANA + DAIQUIRI
(GB) Museu del Mar. 18.30 h /
Preu: 5 €
VISITA: CRIM AL MUSEU
Museu del Mar. 21 h / Preu: 4/2 €
FIRA ALIMENTS ARTESANS
Plaça de la Vila. 16-22.30 h
DIA 25
RUTA INDIANA + DAIQUIRI
(fr) Museu del Mar. 18.30 h /
Inscrip. Oficina Turisme. Preu: 5 €
JARDINS: “HISTÒRIES DE
PEL·LÍCULA”. Jardins de Santa
Clotilde. 20.30 h /reu 5€ / 2,50 €
RECITAL LÍRIC

Ermita Santa Cristina. 22.30 h
DIA 26
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (castellà) i
12 h (català)
NITS D’ESTIU A CAN FONT
Museu del Mar. 21 h (català)
Preu: 5 €/ 2,50 €
COBLA MEDITERRÀNIA
Plaça de la Vila. 22 h
NITS DE JAZZ
ROSSI & LEITON DUO
Hotel Delamar. 22 h.
DIA 27
VISITA GUIADA CEMENTIRI
INDIANS
Cementiri Municipal. 21 h
DIA 30
ESPECTACLE AL CARRER
Plaça Pere Torrent. 21-22 h
CONCERT GOSPELSONS
Església Sant Romà. 22 h
DIA 31
RUTA INDIANA + DAIQUIRI
(GB) Museu del Mar.
18.30 h. Preu: 5 €
VISITA: CRIM AL MUSEU
Museu del Mar. 21 h
Preu: 4/2 €
BIG BANG DE BLANES
Església Sant Romà. 22 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Dies 13 i 27
AUDICIÓ DE SARDANES
Banc dels Músics. A les 19 h

Dies 11 i 12
FESTES DEL BARRI DINTRE
VILA
Plaça dels Dies Feiners

NITS D’ESTIU A CAN FONT
Museu del Mar. 21 h (català) /
Preu: 5 €/ 2,50 €

TALLER INFANTIL
Casa Cultura. 18.30.
A partir 4 anys.

blanes
LES NITS DEL MARIMURTRA

CANTADA D’HAVANERES
Capella dels Sants Metges.
18-20 h

Dies 19 i 26
BOTIGA AL CARRER ABBC
Carrers del Centre.
Tot el dia
Dia 19
8a EDICIÓ D’ESCACS AL
CARRER. Passeig de Dintre.
De 16.30 a 20 h

XXXV CAMINADA POPULAR
NIT DE SANT BONÓS
Sortida del passeig de Mar.
A les 22.30 h
Dia 26
CONCURS DE PESCA TROFEU
BLANDA. Platja s’Abanell.
De 18 a 6 h

Dia 26
BALLADA ARRAN DE MAR
Associació Country Blanes
Plaça dels Països Catalans.
De 20 a 24 h
VISITA GUIADA “RUTA
LITERÀRIA”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat. A les 20 h

Dia 27
IX AQUATLÓ POPULAR DE
BLANES. Passeig de Mar.
A les 9.30 h
Dia 28
GOSPEL NIGHT / ABATAANO
Parròquia Santa Maria.
A les 20.30 h
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Maresme
Festes Majors:
- Santa Susanna, del 9 al 14
- Malgrat de Mar, del 10 al 19
- Tordera, del 14 al 26
- Pineda de Mar, del 23 al 29
- Palafolls, del 7 al 10
de setembre. (Consultar la
programació a les pàgines
especials)
DIa 9
Pineda de Mar
Arts d’Estiu : David Bisbal
A les 22 h. Espai Arts d’estiu
(carrer Sant Joan, 31)
Del 7 a l’11
Tordera
Torneig Bitlles a la fresca
2017. A les pistes del Parc de la
Sardana. De 20 a 24 h
Dia 11
Calella
actuació per a la mainada
a càrrec de Festamúsic,
amb l’espectacle Piruleta Màgica,
dins la 30a edició. 17 h, al passeig
de Manuel Puigvert.
activitat poeticomusical:
Versions Bob Dylan, a
càrrec del grup Grushenka. Dins
la programació NEC’17. Gratuït.
21 h, al pati de la Biblioteca Can
Salvador de la Plaça (Església, 1).
concert Del Ebro al
Danubio, amb Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra
(BGKO). Dins la programació de
NEC’17. 22 h, al Far.
Tordera
conferència a la Biblioteca
amb el tema: “Prudenci Bertrana
i les seves relacions amb
Tordera”, a càrrec de Xavier
Sanjuan. A les 19:30 h.
Audició de sardanes amb la
Principal de Banyoles. A la plaça
de l’Església. A les 22 h.
Palafolls
Gimcana nocturna amb
cotxe. Sortida a la gespa del
Casal d’Avis, a les 21h.
DIa 12
Calella
Vòlei Platja Calella, 10è
Memorial Jordi Bachs de
Vòlei Platja. 11 h, a la zona
esportiva.
revetlla popular. 20 h, al
passeig de Manuel Puigvert.
Pineda de Mar
Concert de Cantautors
A les 21h al Pati Can Comas
Revetlla Popular A.VV.
Unió de Poblenou
De les 08 a les 02 h. A Cal Vedat
Festa infantil, festa de

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

l’escuma i castell inflable
A.VV. Can Moré.
De les 10 a 11 h a la plaça de Can
Moré
Revetlla popular A.VV.
Can Moré. De les 21 a 02 h a la
Plaça de Can Moré
Tordera
Plantada de telescopis al
pàrquing del darrere del Parc
Prudenci Bertrana. Observació de
la Lluna i Júpiter. Cal portar sopar,
cadira i roba d’abric. A les 21 h
Balls tradicionals a la
plaça de l’Església, a càrrec de
Ameba. De 22 a 24 h
Palafolls
Festes de Mas Carbó.
Del 12 al 15
Tordera
Festa de la urbanització
Niàgara Parc.

ballar i repartir sardanes
18 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
Pineda de Mar
Ball d’estiu. De les 19.30 a les
22 h. A la plaça d’Espanya
Dia 17
Calella
De 18 a 1 h, al passeig de
Manuel Puigvert, revetlla
de l’Associació Teatre
Solidari de Calella ATSOC:
- 18 h, pintacares solidari i
aeròbic.
- 20 h, actuacions.
- 21 h sopar solidari
(anticipat 8 € / mateix dia 10 €)
atsocalella@gmail.com
- 00.30 h aproximadament.
En finalitzar les actuacions,
sorteig solidari de productes
cedits per comerços i
empreses col·laboradores.

Tordera
Audició de sardanes
Amb la Cobla Baix Empordà, a la
plaça de l’Església.
A les 22 h
DIa 19
Calella
revetlla de Sant Llop
De 17 - 2.30 h, al passeig de
Manuel Puigvert.
- 17 a 19 h, activitats infantils.
- 19 h, berenar per a la
mainada.
- 19 h, cercavila dels timbalers
d’Udols de Foc amb motiu de
la celebració de la revetlla de
Sant Llop.
- 19.30 h, mini correfoc infantil
amb bengales.
- 20 a 2.30 h, música en viu.
- 21 h, sopar popular.
Pineda de Mar
Fira del Disc

A les 19.30 h. A la plaça Les
Mèlies
Teatre. “El Florido Pensil”.
A càrrec de la Companyia del
Centre Cultural i Recreatiu.
A les 19 h. A la Sala Gran CCR.
Arts d’Estiu: Muchachito
& Chambao
A les 22 h. Espai Arts d’Estiu
(carrer Sant Joan, 31)
DIa 22
Calella
concert de violí a càrrec
dels germans Cubarsi. 21 h, al
pati de la Biblioteca.
DIa 23
Calella
Curs d’ensenyament
de ballar i repartir
sardanes. 18 h, al passeig de
Manuel Puigvert.

DIa 13
Calella
audició de sardanes a
càrrec de Punt Cat Cobla. 19.30h,
al passeig de Manuel Puigvert.
Pineda de Mar
Sardanes. A les 19.30 h. A la
plaça Les Mèlies
Palafolls
Festa de Mas Carbó i Festa
de Santa Maria
DIa 14
Calella
Revetlla d’Agost. Ball amb el
grup Premium. 21.30 h, a la plaça
de Catalunya.
Tordera
concert i barraques al
mirador.
A les 23.30 h. Nit jove a la plaça
de l’Església.
Palafolls
Festa de Santa Maria
DIa 15
Calella
havaneres amb Neus Mar.
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert

DIa 18
Calella
actuació per a la mainada
a càrrec d’Oh Events.
17 h, al passeig de Manuel
Puigvert.

Pineda de Mar
CampIonat de tripletes
formades
Lloc: Pistes de Pinemar

concert Temes propis i
versions, amb Hugo i Arnau.
Dins la programació de NEC’17.
A les 22 h, al Far.

Arts d’Estiu: Els amics de
les Arts & Gossos
A les 22 h. Lloc: Espai Arts d’Estiu
(carrer Sant Joan, 31)

Pineda de Mar
Taller infantil: Mini
àlbum de la Biblioteca
A càrrec de Jessica Hinostroza
18 h. A la Biblioteca Poblenou

Palafolls
Festa de Santa Maria
DIa 16
Calella
Curs d’ensenyament de

Arts d’Estiu: The Original
Blue Brothers Band
A les 22 h. Espai Arts d’Estiu
(carrer Sant Joan, 31)

Tot el dia a la plaça Les Mèlies.
La Petita d’estiu: “Landry,
el rumbero”
A les 19 h al Pati de Can Comas.
Revetlla popular A.VV.
Bellamar. De les 20 a les 24 a
la plaça d’Orient
Revetlla agrupació local
del PSC. A les 22 h a la plaça
Biblioteca (Poblenou)
DIa 20
Calella
audició de sardanes a
càrrec de la Cobla Sant Jordi.
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
Pineda de Mar
Sardanes.

DIa 24
Pineda de Mar
Lecturant: Un restaurant
per passar-t’ho bé,
gaudint d’endevinalles,
embarbussaments i altres arts
culinàries. A partir de 6 anys. A
les 18 h. A la Biblioteca M. Serra
i Moret
DIa 25
Calella
hora del conte amb
“Nòmada”.
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
concert amb Roger Mas.
Dins la programació de NEC’17.
A les 22 h, al Far.
Pineda de Mar
Arts d’Estiu: Jorge Blas
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l’agenda

MARESME

A les 22 h. Espai Arts d’Estiu
(carrer Sant Joan, 31)
Palafolls
Festa de Sant Genís
DIa 26
Calella
Regata del Maduixot i
Final del Trofeu Maresme
de Vela.
10 h, al Club Nàutic Calella.
presentació Revel Reggae
Fest. 12 h, a l’annex del Camp de
Futbol de Mar.
Prova del Circuit
“Maresme 5K”.
20 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
revetlla popular
21 h, al carrer de Balmes
(Església-Jovara).
Pineda de Mar
Arts d’Estiu: Jarabe de
Palo. A les 22 h. Espai Arts

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

d’Estiu (carrer Sant Joan, 31)
Palafolls
Festa de Sant Genís
DIa 27
Calella
audició de sardanes a
càrrec de la Cobla La Principal del
Llobregat. 19.30 h, al passeig de
Manuel Puigvert.
Pineda de Mar
Teatre. “El Florido Pensil”. A
càrrec de la Companyia del
Centre Cultural i Recreatiu
A les 19 h. A la Sala Gran CCR
DIa 30
Calella
Curs d’ensenyament
de ballar i repartir
sardanes. 18 h, al passeig de
Manuel Puigvert.
EXPOSICIONS CALELLA
- Museu-Arxiu Municipal Josep
Codina i Bagué (c. Escoles Pies,

36). Col·lecció permanent.
Fins al 7 de gener de 2018
Exposició “Complements
de moda, 1850-1950”.
Organitzada pel museu.
Horari: de dimarts a dissabte de
18 a 21 h. Diumenges i festius
d’11 a 14 h. Preus: visita normal
2 €. Visita reduïda 1 €. Consulteu
preu de grups al 93 769 51 02.
- Sala d’Exposicions de
l’Ajuntament Vell (pl. Ajuntament,
1-3) Fins al 3 de setembre
Exposició “Dominica
Sánchez. Perfils d’ombra,
escultures i dibuixos”.
Organitzada per l’Ajuntament de
Calella. Comissariat a càrrec de
Josep Casamartina. Horari: de
dimarts a dissabte de 18 a 21.30
h. Diumenges i festius d’11 a 14
h. Preus: entrada gratuïta.
- Museu del Turisme (c. Sant
Pere, 122-140) Fins al 15 de
setembre. Exposicions
fotogràfiques “Marroc”,
de Foto-Film Calella (1996) i

“Etiòpia, un viatge a les
tribus de la Vall del riu
Omo”, de Quim Botey (2016).
Col·labora l’Ajuntament de
Calella i el Museu de Calella.
Horari: de dimarts a dissabte de
17 a 21h. Diumenges i festius
d’11 a 18 h.
- Centre d’Interpretació
del Far de Calella (carretera
N-II, km 666) Horari: de dimarts
a diumenge de 17 a 21 h. Preus:
visita normal 2 €. Visita reduïda
1€. Consulteu preu de grups al
93 769 51 02.
- Refugi Antiaeri del Parc
Dalmau (Parc Dalmau)
Horari: de dimarts a diumenge
de 17 a 21 h. Preus: visita
normal 1 €. Visita reduïda 0,50€.
Consulteu preu de grups al
93 769 51 02.
- Capella de Sant Quirze i
Santa Julita
Horari: dijous de 17.30 a 20 h.
Diumenge d’11 a 13 h. Preus:
entrada gratuïta.
Exposicions PINEDA DE MAR
Del 17 de juny al 17 de setembre
Exposició : “De l’aura
persistent”
Exposició de pintura
contemporània amb obres
de Josep Maria Avilés, Anna
Comellas, Uwe Geest, Lluís Ivern,
Manel Marzo-Mart, Adelaida
Murillo, Agustí Penadès i Pilar
Perdices, i el suport del filòsof i
crític d’art Arnau Puig.
Dijous i divendres de 18 a 20.30
h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 18
a 20 h. Diumenges de 10 a 14 h
Lloc: Fundació Tharrats
BIBLIOTECA M. SERRA I
MORET
De l’1 al 25 d’agost, Biblioestiu.
Gaudeix d’un espai de lectura
a l’aire lliure. Passatge de les
bibliotecàries. Totes les tardes
de 18 a 20 h. (si el temps ens
acompanya).

De l’1 al 31. Exposició
documental “Aprofitant
el temps lliure”. Segona
planta.
De l’1 al 31 d’agost. Viatja amb
el Passaport d’en Gènius!
Vine a buscar el teu. Llegir té
premi.
Cada dilluns, de 18 a 19 h.
Taller Bibliotecari/a per
un dia. Cal inscripció prèvia.
Activitat pensada a partir dels
8 fins als 12 anys per conèixer
per dins el món dels llibres i de
la biblioteca. Si sents curiositat,
apunta’t.
Del 30 d’agost al 10 de setembre.
Exposició documental
“Dia Internacional de la
Solidaritat”. Segona planta.
BIBLIOTECA POBLENOU
Fins al 21 d’agost
Exposició: 75è aniversari
del naixement d’Isabel
Allende.
Finsa al 31 d’agost
Exposició: 13 d’agost
75 anys de l’estrena de
la pel·lícula “Bambi”.
Coincidint amb el 75è aniversari
d’aquesta producció de Walt
Disney, posem a la vostra
disposició obres del productor
en diferents versions, formats i
llengües per a tornar-ne a gaudir
(llibres infantils, dvd, llibres de
cinema, monogràfics).
SETEMBRE
Dies 9, 10 i 11
Actes relacionats amb
la Diada Nacional de
Catalunya: marxa de torxes,
ofrenes florals, sardanes, actes
institucionals…
Segona quinzena
Calella
Festa Major i Fira de
Calella i l’Alt Maresme
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TRANSPORTS PÚBLICS
Rodalies

AUTOBUSOS

lloret - blanes (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

blanes (Estació Renfe) - lloret
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

lloret DE MAR- blanes (centre)
Feiners 7.15 - 21.15 cada 15 min 22.15 23.15
lloret de mar (Estació de bus) - barcelona

Blanes - Barcelona (Renfe)
Feiners

5.00

6.00

7.00

8.00

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min

2.30

4.00

8.45

10.45 11.15 11.30 12.45 14.00 15.00 16.00

6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

9.45

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

17.00 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47

9.30
-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)

13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47

7.45

16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45

FESTIUS

BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)

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

21.44

-

-

-

21.03

Blanes - GIRONA (Renfe)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

9.15

11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12

-

-

-

-

FeSTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

9.45

10.45

11.37

12.37

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

22.13

-

-

-

-

-

-

-

8.45

14.44

20.45

FeSTIUS (Directes)

9.45

10.00 11.00 11.45 12.00 12.45
0.25

-

6.30

7.05

7.30

9.00

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)
7.00

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

-

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)
14.00 17.30 19.00 23.25

-

-

-

9.00

-

-

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.15 20.15 22.45
-

-

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

15.50

Feiners
11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00
13.15 19.00

Feiners (totes les parades)

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA
Feiners (totes les parades)

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

dissabtes , Diumenges i festius

dissabtes, Diumenges i festius
8.30

-

11.00 14.00 15.50

GIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)

8.00

Feiners 7.00 - 21.45 cada 15 min 22.45 23.45
FESTIUS 7.00 - 21.40 cada 20 min

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 7.00 9.30 13.00 15.45
17.00 19.00
-

dissabtes feiners

8.30

blanes (centre) - lloret DE MAR

9.00

Feiners

dissabtes feiners

Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

8.45

0.15

-

-

-

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)
7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45
dissabtes, Diumenges i festius
7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
dissabtes, Diumenges i festius
8.30

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
19.30 21.30 22.30
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
Agost - Setembre
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

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

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

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

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

economia local

Itàlia a Blanes
BLANES

Un petit racó de Blanes per
gaudir d’Itàlia. A la Cantina “Itàlia” trobareu més de 40 vins, cervesa Peroni i una selecció de cerveses artesanes, fustes d’embotits,
croquetes fetes amb la recepta de
la Nona, entrepans, piadines i tapes, tot preparat al moment amb
ingredients autèntics italians.
També podeu fer les vostres comandes per emportar.
En Juri Colombo obre de dilluns a dissabte a partir de les 6 de
la tarda al carrer Barcelona, 2 de
Blanes, amb l’objectiu d’oferir-te
una manera diferent de gaudir de
la gastronomia italiana. yy

Logo de la Cantina Italia

25 anys de FISIOBLANES
blanes

FISIOBLANES ha inaugurat
220 m 2 de noves instal·lacions
amb nou equip terapèutic i nou
material mèdic per celebrar els
25 anys d´assitència a Blanes. El
centre aposta pel servei integral
incorporant noves tècniques i
teràpies globals dirigides per especialistes.

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

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

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

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

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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
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
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689

Entre les novetats d’aquest
2017 hi ha:
-Fisioteràpia en suspensió, un
servei cobert per mútua mèdica.
-Ioga aeri i pilates aeri.
-Preparació pre-post part amb
col·laboració de la llevadora.
- INDIBA ACTIVE
- DYNAMIX
(Neuromodulació del dolor)
-MAGNETOTERÀPIA. yy

Exercicis en suspensió

Nova gerència al S’ona
BLANES

S’ona Blanes està preparada
per oferir tot tipus d’espectacle:
monòlegs, concerts en directe,
balls de saló, tallers de salsa, batxata i kizomba i balls en línia. Els
nous responsables de l’establiment són l’Aurora i l’Alfonso, dos
veïns de Blanes coneixedors dels
gustos de la població a l’hora de
gaudir de la música i del ball.
S’ona Blanes està situat a
l’avinguda d’Europa, 43, polígon
de l’Estació, nau 17. Es pot seguir
tota l’actualitat: activitats, horaris..., a la seva pàgina de Facebook
S’Ona Blanes. yy

Nous responsables de S’ona Blanes
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punts de distribució de la marina

ANUNCIS PER PARAULES
Bressol marca Micuna
Amb barana corredissa i dues
alçades possibles de somier. Es
regala matalàs. Molt bon estat.
85€ negociables. 600 768 238.

Classe de repàs de primaria
i ESO
Classes individuals i totalment
personalitzades
Anna 620 184 464 (Blanes)

Bressol de viatge
Bressol de viatge plegable i amb
funda que també es pot fer
servir com a parc. Molt bon estat. Es regala matalasset. Preu
25€. Tel. 600 768 238.

Comença a guanyar diners de
manera fàcil. Curs de borsa
Aprèn a interpretar les senyals de
compra i venda. Només 21 hores.
Truca al 972 33 21 39
Patins en línia
Totalment nous, dins del seu
embalatge. Extensibles de la
mida 34 fins a la 37, ideals per
aprendre. Preu: 25 €.
Contacte: 660 089 090 WS.

Venc Wii
Wii en perfecte estat, amb dos
comandaments amb funda + U
Draw i 11 jocs 150€.
Contacte: 661 1412 49 (tarda)

Venc climatitzador
evaporatiu
Utilitzat només un estiu - 90 €
Tel. 650 889 558

Skate de Fanboy i Chumchum
Nou sense estrenar. Sense cap
rallada ni picada. Perfecte per iniciar-se. 15 €. 636 490 940 WS.

Contractació exclusivament
a Ràdio Marina de
9.00 a 13.00 h o per correu a
publicitat@radiomarina.com

SCOOTER ELÈCTRIC
Venc scooter elèctric marca
Libercar Urban. Molt poc ús.
Preu: 550€. Tel. 620 049 619

Aparell d’abdominals
Per treure’t la panxa aquest estiu.
Molt poc ús. 15 €
Tel. 618 509 380 WS.

Contractació d‘anuncis per paraules
- COMPRA VENDA PARTICULARS:
Gratuït (dues publicacions)
- IMMOBILIÀRIA I PROFESSIONAL: 15 €
- SERVEIS PROFESSIONALS (Autònoms): 10 €

BLANES
1	VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2	EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
3 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
4 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
5 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
6 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
7	E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
8 CAPRABO
Carrer Lleida
9 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Pilar
10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
11 FARMA SALUT
Avinguda Europa
12	TOTCARN
Avinguda Europa
13	RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
14 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
15 CAPRABO
Carrer Ses Falques
16	E.S. SARAS
Avinguda Europa
17 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Pirineus
18 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Gavarres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
20 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
21 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Cristòfol Colom
23 CAPRABO
Cristòfol Colom
24 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
25 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners
26 ÀCORA VIATGES
Carrer Raval

LLORET DE MAR
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 MARIA TIBAU
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 PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22 PdePA
Josep Pla i Casadevall
23 PdePA
Carrer Narcis Macià i Domènech
24 Bar casas colgadas
Avinguda de Vidreres

Entrevista a Jordi Balcells (Preparador físic del Girona FC)

“Per què Girona no pot ser una ciutat que estigui
molts anys a Primera?”
MOISÉS GARCíA

El somni de qualsevol nen quan
comença a jugar a futbol és poder
arribar algun dia a la Primera Divisió. Un lloretenc ho ha aconseguit. No ho ha fet com a futbolista,
ho ha fet com a preparador físic.
És Jordi Balcells, el màxim responsable de l’estat físic dels jugadors
del primer equip del Girona Futbol
Club. Enguany, afronta el seu major repte com a professional, formant part, una temporada més,
de l’staff tècnic de Pablo Machín.
L’equip començarà la competició
el cap de setmana del 20 d’agost, a
casa, davant de l’Atlètic de Madrid
del Cholo Simeone. Serà el tret de
sortida a un curs il·lusionant, que
Balcells espera amb moltes ganes i
amb la intenció d’assolir una permanència que ajudi a l’entitat a
consolidar-se a la màxima categoria del futbol estatal.
Fem memòria. Com vas aconseguir arribar al cos tècnic del primer equip del Girona FC?
Vaig començar entrenant equips
de la base. Quan el primer equip
va assolir l’ascens a la Segona Divisió B, gràcies a l’ajuda de Toni
Masferrer, em vaig incorporar a
la primera plantilla per fer suport
en aspectes de preparació física.
Després, quan l’equip va pujar a
Segona Divisió A, ja em vaig incorporar de manera plena i exclusiva al primer equip.
Entenem que la teva funció
comporta una gran responsabilitat.
Sí. És una gran responsabilitat,
però sobretot és un repte. Estem
acostumats a treballar en una
dinàmica que té unes característiques determinades com és la Segona Divisió. Ara, a Primera, ens
enfrontem amb els millors equips
d’Europa. Ara mateix, estem en
aquest repte d’adaptar-nos i ser
capaços de rendir per treure bons
resultats.
La preparació física d’un equip
canvia molt de Segona a Primera Divisió?
Pel que fa al dia a dia i a la preparació de tasques, no varia massa,
però sí que ho fa en l’estructura i
la preparació dels partits. A Segona Divisió mai t’atures, cada
cap de setmana tens competició.
Ara, a Primera, comptem amb les
famoses aturades pels compromisos de les seleccions i això té incidència en la preparació física.
En aquest sentit, molts creuen
que el descans és el millor entrenament. Hi estàs d’acord?
Absolutament. El descans és tan

important com el treball de camp
o de gimnàs. Quan parlem de descans hem de tenir en compte el
descans físic i mental. En aquest
sentit, l’anomenat “entrenament
invisible” és importantíssim. S’ha
de tenir cura de l’alimentació,
portar una vida saludable i dormir les hores que toquen.
Amb el treball de molts anys,
heu aconseguit una fita històrica: pujar a Primera Divisió.
T’ho esperaves quan vas arribar?
Quan vaig arribar al Girona estàvem a la Tercera Divisió. És cert
que érem dels equips referència
de la província, però ni en el millor dels somnis hauríem pensat
que l’equip podria pujar a Primera. En els últims anys ho havíem
visualitzat i cada temporada ens
hi acostàvem més. Al final, ha
deixat de ser un somni per passar
a ser un objectiu que hem pogut
fer realitat.
Serà un ascensor de pujada i
baixada o creus que el Girona
es podrà mantenir a la màxima
categoria?
El club està en un moment institucional ideal per mantenir-se
a Primera. Hi ha ciutats a l’elit
que no es poden ni comparar a
Girona. Per tant, per què Girona
no pot ser una ciutat que estigui
molts anys a Primera? Esperem
que l’ascens hagi servit per consolidar-nos.
Per arribar fins aquí, heu hagut
de passar mals moments. El dia
del Lugo va ser el moment més
dur?
Segurament és el dia més dur que
a mi, personalment, m’ha tocat
viure. Teníem l’ascens a tocar i va
marxar de la manera més dura,
en els últims minuts, quan ja ho
celebràvem. A més, vam passar
una temporada complicada en
l’àmbit institucional, però els resultats eren espectaculars. Aquell
dia ens ha servit per aixecar-nos
i, quan ens hem trobat en situacions similars, hem estat més forts.
Aquestes coses t’ajuden a créixer.
Del moment més dur, al més
alegre: l’ascens.
Sense dubte. Encara penso en la
celebració i se’m posen els pèls
de punta. Ho desitjàvem tant que
tothom ho va gaudir molt. La
celebració va ser perfecta, a casa
amb la nostra gent. L’endemà, a
més, vam poder veure una ciutat
que va sortir al carrer, amb molts
nens amb la samarreta del Girona. Quedarà com un dia històric
per al club i la ciutat.

Jordi Balcells dirigint un entrenament la darrera temporada. Twitter Balcells.

Un dels màxims artífexs
d’aquest ascens ha estat l’entrenador, Pablo Machín. Com és
treballar amb aquest tècnic?
És un tipus molt normal però
també és molt exigent amb si mateix i amb el seu equip de treball.
Crec que ha donat al club una dimensió que és digne d’admirar. A
més, per aquest món, és una persona molt intel·ligent i domina
tots els entorns. Els resultats estan a sobre de la taula i és un dels
millors entrenadors que ha tingut el Girona en la seva història.
Abans d’aconseguir aquest ascens, vau tenir la Primera Divisió a tocar fins a quatre vegades
(tres promocions i una lliga) i
no va poder ser. Us vau aixecar
sempre. Això diu molt de la
mentalitat que implanteu des
del cos tècnic?
Sí. És una mentalitat que s’ha
anat generant a mesura que han
anat passant situacions concretes. A més, el nucli del club sempre ha volgut i la direcció espor-

tiva ha mantingut la tranquil·litat i ha confiat en el cos tècnic.
La nostra perseverança en el dia
a dia fa que arribin els resultats i,
a la vegada, que et vegis en cor de
seguir endavant.
Quin és el teu somni amb el Girona?
Estabilitzar el club a la Primera
Divisió. És una categoria espectacular i hem d’intentar que el
Girona creixi juntament amb la
ciutat. A més, és important crear
un vincle entre el club i l’afició,
per tal que l’entitat perduri molts
anys a la màxima categoria.
Abans de ser preparador físic,
també vas jugar a futbol. Ho
vas fer a l’equip del teu poble,
a Lloret de Mar. Què recordes
d’aquella etapa?
De la meva etapa com a jugador
del Club de Futbol Lloret, sobretot, recordo la gran quantitat d’amistats que vaig fer. M’ho
vaig passar molt bé, però per
una lesió al genoll vaig haver de

Equip tècnic 2017-18. Twiter Pablo Machín

PRÒXIMA EDICIÓ: 14 setembre

penjar les botes molt aviat, als
26 anys, i això em va servir per
encarar la meva carrera professional. Hi havia un gran ambient dins del vestuari i vam ser
capaços d’ascendir dues vegades.
Això, sigui a la categoria que sigui, sempre és difícil i molt bonic
de recordar.
L’actual junta directiva del Club
de Futbol Lloret té l’objectiu
d’aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió. Ho veus factible?
Jo penso que si Girona està preparada per estar a Primera Divisió, és perfectament assumible
que Lloret de Mar, amb tot el
potencial que té, pugui tenir un
equip a la Tercera Divisió. És la
categoria que tenen a continuació. Els que parlem del CF Lloret
en l’antiguitat sempre recordem
aquell equip que va estar a punt
de pujar a la Segona Divisió B.
Recordo que el camp sempre estava ple i la gent gaudia molt del
futbol. Si aquest és l’objectiu, espero que ho assoleixin. yy

