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canvi de gespa
Les obres de millora del camp
municipal de futbol de Lloret han
començat aquest setembre i duraran
de 6 a 8 setmanes
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Fent camí cap a l’1-O
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Comença la lliga
El Lloret CF juga a Primera Catalana. Palafolls i Tossa lluiten a Segona i CD
Blanes, Ca la Guidó i Lloret B, a Tercera

MontPhoto 2017
MontPhoto 2017 rep 13.000 imatges procedents de 65 països. Els guanyadors del concurs lloretenc es faran públics a principis d’octubre en el decurs de MontPhoto Fest (dies 6, 7 i 8). Les imatges finalistes ja es poden
veure a la pàgina web de MontPhoto. D‘entre les 109 imatges seleccionades pel jurat, es repartiran premis valorats en més de 23.000 euros. Pàg. 9

Milers de persones van omplir Barcelona. Foto ANC

La manifestació de la ‘Diada del Sí’ va reunir prop d’un milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, i va esdevenir un clam en favor de la campanya pel ‘sí’ a la independència en vistes al referèndum de l’1 d’octubre.
Més informació a la pàgina 3

No tinc por

Una de les imatges finalistes. Foto Roberto Moiola

Blanes i Lloret fan costat a les
víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.
Les banderes van onejar a mig
pal, hi va haver minuts de silenci i es van suspendre en senyal de
dol els actes previstos durant els
tres dies de dol. A Blanes, se celebrava la festa dels copatrons i
la Caminada Popular Nit de Sant
Bonós que havia de reunir 5.500
persones. Pàg. 6

Cinc minuts de silenci a Blanes. Foto Yoyo
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El Mirall de Blanes inaugura
el FITAG amb Guantanamera

L’Editorial
Impremta i llibertat
Durant el franquisme era il·legal difondre material imprès sense l’autorització administrativa. Molts polítics que van protagonitzar la transició presumien d’haver “lluitat contra el franquisme”, cosa que feien, entre altres formes, repartint pamflets, que llavors eren il·legals.
El problema era la impressió dels pamflets que s’havia de fer amb una
“ciclostil” ben amagada per evitar que cap escorcoll policial la trobés.
Aquests darrers dies alguns polítics jubilats deuen haver recordat aventures juvenils al veure de nou la policia escorcollant impremtes.
És comprensible que per aconseguir un canvi s’hagi d’anar contra les
normes establertes. Així va passar amb les sufragistes britàniques per
aconseguir el vot per a les dones o com amb en Nelson Mandela per
acabar amb la segregació racial a Sudàfrica.
Les lleis les fan les persones per servir a la societat. Amb el temps
poden canviar si una majoria creu que ho han de fer i cap minoria
ho ha d’impedir.

Guantanamera al Teatre de Girona. Foto Aj. Blanes

El primer pas és votar per saber si realment hi ha majoria. yy

blanes - girona

La 17a edició del FITAG, el
Festival Internacional de Teatre
Amateur de Girona, va aixecar
el teló amb l’obra Guantanamera, del grup blanenc El Mirall.
Ho va fer per un doble motiu:
per festejar els 30 anys que ha
complert el col·lectiu teatral que
encapçala el veterà director Pep
Alum, i perquè la trama de l’obra
gira al voltant de què significa
ser actor en particular i l’essència d’aquesta art escènica avui
dia en general.
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L’alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, va assistir a la inauguració acompanyat del conseller
de Cultura, Lluís Puig; el president accidental de la Diputació
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de Girona, Miquel Noguer; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el director del FITAG,
l’actor gironí Martí Peraferrer.
No ha estat la primera vegada que El Mirall ha participat
al FITAG. Ho ha fet en diverses
ocasions, i ha estat seleccionada
i premiada en el Visionat i en les
campanyes de teatre de la Diputació de Girona.
Al llarg de cinc dies, entre
finals d’agost i principi de setembre, Girona ha estat el punt
de trobada d’actors i directors
amateurs de 28 companyies i 12
estats diferents: Argentina, Brasil, Cuba, Colòmbia, Eslovàquia,
l’Estat espanyol, el Marroc, la

República Txeca, Rússia, Polònia, Uruguai i Xile. S’han representat un total de 29 espectacles,
i també va continuar el projecte
Fitag als municipis que té l’objectiu d’estendre la vivència del
festival arreu de la demarcació
gironina. Lloret de Mar ha estat
un dels municipis que ha acollit
una representació.
Actualment El Mirall està
preparant el seu nou espectacle,
Oceans, que té previst estrenar
a principis de desembre. El nou
muntatge està dirigit i creat pel
dramaturg Ferran Joanmiquel.
Abans, entre setembre i octubre
faran una gira amb una altra de
les seves obres més recents, Plou
a Barcelona. yy

972 372 943
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La diada del “Sí”
catalunya

nacional”. També ha afirmat que
l‘Estat espanyol va “trencar el
pacte constitucional” l‘any 2010,
per la qual cosa ara “el poble català diu que ells ja no tenen cap
autoritat, perquè els seus tribunals han deixat de defensar els
interessos del poble català”.

La manifestació de la Diada
del Sí organitzada per Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural ha congregat al
voltant d‘un milió de persones al
passeig de Gràcia i el carrer Aragó
de Barcelona, segons dades de la
Guàrdia Urbana. Milers de persones van ocupar el centre de la
capital catalana des de quarts de
quatre, formant un símbol de la
suma, entre crits de “Votarem!”.
La mobilització va esdevenir un
clam en favor de la campanya pel
“sí” a la independència en vistes
al referèndum de l‘1 d‘octubre.

«Jordi Cuixart (Òmnium)
afirma que els catalans han
de triar l‘1 d‘octubre entre
“democràcia o repressió”»
Campanya de l’1-O

«La mobilització va
esdevenir un clam en favor
de la campanya pel sí a la
independència»
Vista aèria de la manifestació.Foto ANC

La cruïlla entre dos dels principals carrers de la ciutat de Barcelona es va convertir en un mosaic de colors, on van destacar
les estelades i les senyeres, moltes
penjades al coll com a capa. Els
quatre braços de la Diada del Sí
s‘han dividit en 48 trams, cadascun corresponent a una comarca.
Declaracions
Jordi Sánchez, president de

l‘Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha dit aquest 11-S als
que busquen “desesperadament”
les urnes i les paperetes, en un
missatge implícit a la Fiscalia i a
la Guàrdia Civil, que les podran
trobar l‘1 d‘octubre “a qualsevol
col·legi electoral”. Ha estat una
de les afirmacions de Sánchez en
un discurs en què també ha afirmat que amb la convocatòria del
referèndum Catalunya s‘ha de-

clarat “insubmisa” i ha “desbordat” la legitimitat “dels que volen
preservar la indivisible unitat de
la pàtria”.
El president d‘Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s‘ha adreçat
als manifestants de la Diada del
Sí concentrats a la Plaça Catalunya de Barcelona per assegurar-los que el país es troba “en
una cruïlla històrica”. Ha afirmat

que els catalans han de triar l‘1
d‘octubre entre “democràcia o
repressió” o entre “acabar amb el
règim del 78 o ser una autonomia
intervinguda per les clavegueres
de l‘Estat”.
Cuixart ha afirmat que ara
Catalunya disposa de “lleis pròpies aprovades pel Parlament i
basades en la defensa dels Drets
Humans i en la legislació inter-

La manifestació de la Diada
va acabar donant la benvinguda a
la campanya pel sí al referèndum
de l‘1 d‘octubre. Unes pancartes
gegants verticals es van desplegar a la plaça de Catalunya on es
podien llegir els lemes: Hola nou
país, Hola Europa i Hola República. A més, els presentadors de
l‘acte, els actors Quim Masferrer
i Marta Marco van fer una crida
a participar en els actes unitaris que es faran aquests propers
dies. Just abans, el president de
l‘ANC, Jordi Sánchez, havia animat els ciutadans a participar en
la campanya. “El que hem fet des
del 2012 té sentit si omplim l‘1-O
amb milers de vots”. yy
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Més de 700 ajuntaments
col·laboraran amb l‘1-O

Ofrena floral institucional de l’11-S a Blanes. Foto Marc Romero
blanes - lloret de mar

La presidenta de l‘Associació
de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha
explicat que ja són més de 700
els consistoris que han contestat
afirmativament a la carta del Govern garantint la disponibilitat
dels locals de votació per l‘1-O.
Blanes, No
Blanes no cedirà espais municipals per celebrar el referèndum
de l‘1 d‘octubre.
Després de vàries reunions
entre govern i tècnics, el secretari municipal ha emès un informe
contrari al respecte. En aquest
document, el secretari atribueix a
que la norma està suspesa al Tribunal Constitucional i per tant la
cessió dels locals vulnera la llei.
L‘alcalde de Blanes, el socialista
Miquel Lupiáñez, havia assegurat
el 21 de juny que no posarien entrebancs al referèndum però que
tampoc cometrien cap il·legalitat.
El PSC forma govern a aquesta
ciutat de la Selva, la tercera més
gran de la demarcació de Girona

en nombre d‘habitants, amb el
PDeCAT i ERC.

mana que l‘Ajuntament de Blanes
no doni l‘esquena a la democràcia.

ERC revisarà el pacte amb el
PSC a partir del 2 d’octubre.

El Partit Demòcrata de Blanes, assegura que ha demostrat
el seu ferm compromís amb el
President Carles Puigdemont, el
Govern i el referèndum de l‘1-O
des del minut zero amb la voluntat de que les blanenques i els blanencs puguin votar.

Segons ERC, els dies que queden fins a la realització del referèndum romandran en el govern,
d‘acord amb les condicions de
l‘acord de govern que van pactar,
per poder actuar de forma eficient i amb informació de primera
mà, sobretot pensant en la votació del dia 1 d‘octubre.
El dia 2 d‘octubre, l‘executiva valorarà, amb els companys
de l‘assemblea d‘ERC, tot el que
s‘hagi esdevingut en aquests dies,
juntament amb tot el que ha estat
l‘any i mig que porten com a força
política al govern de Blanes i, en
funció de com sigui la valoració
dels objectius polítics d‘ERC de
Blanes i la gestió política feta al govern, prendran una decisió sobre
continuïtat al govern de Blanes.
L‘executiva del PDeCAT lamenta profundament la negativa
de l‘alcalde Miquel Lupiáñez i de-

Actes previs a la Diada a Lloret. Foto M.A. Comas

Després de la Diada, l’Ajuntament de Blanes ha emplaçat la
Generalitat a treballar conjuntament per facilitar que es pugui
votar l’1 d’Octubre.
L’alcalde ha ofert un llistat amb
19 locals que no són municipals.
Lloret, Sí
Jaume Dulsat, alcade de Lloret, ha signat un decret d’alcaldia
on es posa al costat de la convocatòria del referèndum i de facilitar la seva celebració de la jornada electoral de l’1-O.
CiU governa el consistori lloretenc amb ERC i el PSC. yy
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Lloret Night Shopping
lloret de mar

Aquest setembre l’Ajuntament
de Lloret de Mar, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, ha organitzat una nova edició de la Lloret Night Shopping,
una nit de compres i activitats lúdiques a l’aire lliure en la qual els
comerços poden tancar a mitjanit
i s’ofereixen moltes propostes d’oci
per gaudir de l’ambient comercial
de la vila.
De les 19 a les 00.30 h els assistents van gaudir de promocions

comercials, actuacions musicals,
gastronomia, còctels, demostracions de ball, un espai infantil, i
fins a una trentena d’activitats diferents.
Com a novetat, es va sortejar
una motocicleta Honda Vision 110
i 10 vals per un valor econòmic
de 100 € cadascun, per gastar en
el mateix establiment associat on
s’hagués fet la compra.
Jordi Orobitg, regidor de
Promoció Econòmica, explica

que “a banda de les promocions i
descomptes que ja s’ofereixen, és
un al·licient més per dinamitzar
les compres aquesta nit”.
En total, hi van participar
més d’una cinquantena d’establiments comercials que oferien
descomptes o un detall especial
als seus clients. Lloret de Mar
compta actualment amb un miler de comerços i destina una
part important de la seva partida
a accions de dinamització i promoció comercial. yy

Conveni amb l’ADF
de la Selva Marítima

El conveni es va signar al despatx d’alcaldia. Foto Aj. Blanes
blanes

L‘Ajuntament de Blanes signa un conveni de col·laboració
amb l‘ADF de la Selva Marítima.
L’Agrupació de Defensa Forestal
desenvoluparà activitats preventives i actuacions d’emergència en
situacions de risc de manera coordinada amb Protecció Civil i Policia Local de Blanes.
L’han signat l’alcalde de Blanes,
Miquel Lupiáñez, i el president de
l’ADF de Lloret de Mar-Selva Marítima, Jordi Martínez, acompanyats del cap de Protecció Civil,
Josep Lluís Pouy.

Una de les novetats va ser el sorteig d’una moto. Foto Twitter Promoció Lloret

El principal objectiu del conveni és establir un marc de col·laboració permanent que formalitzi el què

d’una manera pràctica ja porta fent
l’ADF envers el municipi blanenc
des de fa força temps. Es tracta d’actuacions en tots els àmbits i qüestions d’interès relacionades amb la
prevenció i extinció d’incendis forestals, així com en d’altres tipus de
situacions de risc i emergència.
La forma d’aquesta col·laboració es determinarà cas per cas, en
funció de les característiques de
l’actuació que es tracti per fixar
les tasques a realitzar en cada moment, sempre de manera coordinada amb Protecció Civil o la Policia
Local. Per la seva banda, l’Ajuntament de Blanes s’ha compromès a
atorgar una subvenció per un import de 3.000 € per col·laborar en el
funcionament de l’ADF. yy
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Tots som Barcelona

Commoció pels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils amb un balanç de 16 morts i més de cent ferits
Es posa en marxa l’anomenada Operació Gàbia, i Barcelona
queda “tancada”. Alguns ciutadans no han pogut abandonar les
rondes fins ben entrada la nit.
Poques hores després, un
turisme, atempta al passeig marítim de Cambrils (Tarragona).
Tots els terroristes són abatuts
per la policia.

Final de la manifestació del 26 d’agost. Foto ANC

A mesura que passen les hores es relacionen aquests atemptats amb l’explosió d’una casa
d’Alcanar on hi havia més de
cent bombones de butà. L’objectiu dels terroristes era atemptar
amb explosius en monuments de
Barcelona, el que hauria generat
una matança i unes destrosses,
encara molt més importants.
Consternació
A mesura que es coneixien
detalls de la barbàrie, la societat
catalana quedava consternada.
Es van decretar tres dies de dol
oficial i concentracions a les portes dels ajuntaments pel divendres dia 18 al migdia.

Tanques de formigó a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Dijous 17 d’agost, minuts
abans de les cinc de la tarda. Una
furgoneta accedeix a la zona de
vianants de la Rambla de Barcelona. El vehicle es posa en marxa
a gran velocitat i comença a fer
ziga-zagues en direcció al mar
atropellant totes les persones que
troba pel camí: infants, parelles,
grups de turistes... de nombroses
nacionalitats que en aquells moments passegen i gaudeixen de
l’estiu en aquest emblemàtic indret barceloní.

«Els atemptats van provocar
16 morts i més de cent ferits»
Inicialment es parla “d’atropellament massiu” fins que es
confirma oficialment que es
tracta d’un “atac terrorista”, utilitzant el mateix mètode que en

d’altres ciutats europees: un cotxe contra la multitud.

Les mesures de condol i de
suport a les víctimes, però, van
anar molt més enllà.
A Tordera, municipi on co-

mençaven els actes de la Festa
Major, es van suspendre tots. A
Blanes, que se celebrava la festa
dels copatrons, també. Entre els
actes previstos hi havia la caminada popular Nit de Sant Bonós
amb una participació de més de
5.000 persones. A Lloret, també
s’aturava tota l’activitat, el mateix
que passava en d’altres municipis
de la Selva, el Maresme i la resta
de Catalunya.
Alguns dels actes es van recuperar una setmana després. D’altres, cas de la caminada popular
de Blanes, enguany no s’ha celebrat i a l’hora de la sortida, es va
fer un multitudinari acte d’homenatge i record a les víctimes.
Seguretat
Tot i que el nivell d’alerta antiterrorista s’ha mantingut en el
nivell 4 sobre 5, s’han reforçat les
mesures de seguretat, especialment a Barcelona i a les poblacions turístiques.
A Lloret de Mar, per exemple,
s’anunciaven diverses accions: es
limitava l’ús de les pilones automàtiques de diversos punts de la
població, es col·locaven diversos
blocs de formigó (New Jerseys) a
les zones més concorregudes o a
la nit, es tallava la circulació d’ac-

A l’alçada del carrer Hospital (mural de Miró), el terrorista abandona el vehicle i comença la seva fugida. Va ser localitzat i abatut quatre dies després
a més de 40 quilòmetres de Barcelona. En la seva fugida mata
un ciutadà a qui roba el vehicle
i se salta on control policial a la
Diagonal mentre feria un mosso d’esquadra.
Ciutadans anònims i treballadors de la zona comencen a atendre a les víctimes mentre s’inicia
un gran desplegament de Mossos
d’Esquadra, Guàrdia Urbana
i Serveis d’Emergències Mèdiques. Els hospitals de Barcelona
es preparen per rebre desenes de
persones. Molts treballadors que
gaudeixen de les seves vacances
es reincorporen a la feina.

Concentració al passeig de Mar de Blanes. Foto Yoyo

cés a l’avinguda Just Marlès des
de l’avinguda Vila de Blanes.
L’alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat, demanava “comprensió en aquests moments tan
durs en els quals la col·laboració
de tots és vital”.

«La societat catalana ha
demostrat una vegada més
la seva solidaritat i el seu
desig de viure en pau»
Part d’aquestes mesures es
van retirar uns dies després, però
la resta es va mantenir “per raons
de seguretat”.
A les zones de més concentració de gent d’arreu del país es va
incrementar la presència policial.
Gran manifestació
El dissabte 26 d’agost, Catalunya es va reunir a Barcelona per
rebutjar els atemptats i defensar
la Pau i la Convivència. També hi
va haver una manifestació a Ripoll, població on residien bona
part dels membres de la cèl·lula
gihadista. Un dia abans, hi va haver una manifestació a Cambrils.
El lema de totes aquestes mobilitzacions: “No tinc por!” yy
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L’Esbart Joaquim Ruyra
viatge a la Xina
blanes - shanghai

L’Esbart Joaquim Ruyra i la Cobla dels Sons Essencials han viatjat
a la Xina representant Catalunya.
És la primera vegada que un
grup de Catalunya actua en el 28è
Festival de Turisme de Shanghai,
un esdeveniment que sol aplegar
més de 9 milions d’espectadors.
L’esbart i la cobla ja havien actuat plegats en anteriors ocasions.
La més recent va ser amb motiu de

la Festa Major de Santa Anna, i la
primera vegada va ser l’any 2012,
quan van protagonitzar l’espectacle DAD.EXE: Dret a Decidir, Executable sota direcció musical de
Marcel Casellas i direcció artística
i executiva d’Amunt Produccions.
L’expedició la formaven 40
persones: 25 membres del cos de
ball i tècnics de l’Esbart Joaquim
Ruyra i 15 músics de la Cobla
Catalana dels Sons Essencials.
Durant la seva estada, van par-

ticipar en una trobada al Casal
Català de Xangai.
Aquesta és la segona ocasió en
què el grup blanenc viatja a Àsia
després que l’any 2015 ja va representar Catalunya al Festival Internacional de Corea del Sud. En els 55
anys d’història amb què ja compta
l’esbart, ja havia viatjat arreu d’Europa i Amèrica, però fins fa dos
anys no ho havia fet encara al continent asiàtic, on ara ha repetit destinació amb localització a la Xina. yy

successos lloret de mar

Caiguda mortal
Mor un jove austríac en caure
d’un penya-segat a Lloret. El
jove, de 21 anys, va caure des
d’un penya-segat quan es trobava al parc que hi ha al carrer
Josep Tarradellas i va anar a parar al camí de ronda que porta a

la platja de Fenals. Segons fonts
de la investigació, la víctima es
va precipitar daltabaix des d’uns
10 metres d’alçada, per causes
que es desconeixen. Els cossos
mèdics no van poder fer res per
salvar-li la vida. yy

Els fets van passar al camí de ronda. Foto ACN

Investiguen una suposada violació
Tres detinguts a Lloret per una
suposada violació van ser alliberats dies després. A mitjans
d’agost, els Mossos d’Esquadra
van detenir tres joves alemanys,
d’entre 24 i 25 anys, per una presumpta violació a una turista de

19 anys. Tres dies més tard, van
quedar en llibertat, ja que existien dubtes raonables sobre la culpabilitat dels sospitosos, a causa
de la inexistència de testimonis,
els informes mèdics i l’actuació
de la noia. yy

L’Esbart Ruyra a Shanghai. Foto E. Ruyra

Hostal on haurien passat els fets. Foto ACN

Cremen deixalles
Un incendi crema deixalles en
un abocador a Lloret de Mar.
Segons els Bombers de la Generalitat, les deixalles van cremar a
l‘interior d’aquest abocador, un
recinte obert situat a la zona de
Serra Brava. No hi va haver ferits
ni es va haver de fer cap evacu-

ació. Sis dotacions terrestres i
un mitjà aeri dels Bombers van
treballar en les tasques d‘extinció de l‘incendi. Unitats d‘ADF
van controlar que les flames no
s’acostessin a la massa forestal
del voltant de l’abocador. yy

L’incendi va generar molt fum. Foto Bombers
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Focs i Festes
blanes

Jordi Roig, Joan Membrives i
Jordi Masbernat han estat els fotògrafs guardonats en el 23è Concurs
Focs i Festes de Blanes. En l’especi-

alitat de Focs Artificials, el treball
de Joan Membrives ha guanyat el
primer premi , i els autors dels dos
treballs finalistes han estat Alicia
Torras i Pep Barco.

Més donacions i oferiments
de sang que mai
blanes

Les dues jornades extraordinàries de donació de sang que
van tenir lloc aquest agost a
Blanes han ultrapassat amb escreix les xifres que habitualment
s’han donat en anys anteriors.
Segons dades del l’organització,
el Banc de Sang i Teixits de Girona amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat
i l’Ajuntament de Blanes, un total de 233 persones es van oferir
per donar sang els passats 16 i 17
d’agost, quan la unitat mòbil es
va instal·lar a Blanes.

«Aquest agost, les
donacions s’han multiplicat
per 2 i els oferiments per 12»

Premi Focs i Festes - Joan Membrives

En la categoria del Correfoc, l’obra guanyadora l’ha signat Jordi
Masbernat, i els dos finalistes han estat Pau Roig i Joan Membrives.

D’aquest total, 115 persones
van poder donar sang, uns altres
18 no ho van poder fer per diverses circumstàncies, i un centenar de voluntaris i voluntàries
es van haver de derivar directament a la propera donació ordinària que es farà a Blanes, que
tindrà lloc aquest setembre, dies
14 i 15 a la Biblioteca Comarcal.
Des del Banc de Sang i Teixits de
Girona s’ha agraït especialment
tota aquesta gernació d’homes i
dones que es van acostar al bus
estacionat al Passeig de Mar.
Les cues de persones esperant
fora la unitat mòbil es van incrementar sensiblement la tarda del
dijous dia 18, tant bon punt es

va saber la notícia de l’atemptat
terrorista comès a Barcelona. Els
oferiments per donar sang que
s’estaven registrant arreu dels
hospitals de Catalunya, i en especial a Barcelona, també es van
reproduir a Blanes.
En comparació a les dues
jornades extraordinàries de donació de sang que també es van
fer l’any passat coincidint amb la
primera quinzena d’agost a Blanes, les xifres són espectaculars.
Així, al 2016 van participar 79
persones, de les quals 64 van poder donar sang i 15 van ser oferiments que es van haver d’excloure per diversos motius.
Si extrapolem aquestes xifres
amb les del 2017, el nombre de
donacions s’ha doblat; 115 donacions amb relació a les 64 del
2016. Per la seva banda, quant a
oferiments, 18 persones es van

haver d’excloure per diversos
motius després de fer la recollida
de dades i exàmens previs que es
fan sempre. Sumant-li a aquest
nombre el centenar de voluntaris i voluntàries que també van
acostar-se per participar i a qui
es va derivar per a la donació de
setembre, donen un total de 118
oferiments, un 786,66% més que
al 2016 o, dit d’una altra manera,
s’han multiplicat per 12.

«A Blanes, es pot donar
sang el 14 i 15 de setembre
a la Biblioteca Comarcal»
Tant des del Banc de Sang i
Teixits de Girona com des de la
mateixa institució a nivell de Catalunya s’ha agraït explícitament
a totes les persones que després
dels atemptats van omplir les sales de donació. yy

Cues per donar sang en ple mes d’agost. Foto Yoyo

Detinguts per extorsió
lloret de mar

Premi Correfoc - Jordi Masbernat

En les instantànies dels actes de la Festa Major el primer premi
l’ha guanyat Jordi Roig, mentre que tant Josep Salip com Domingo F.
Gómez han estat escollits finalistes.

Premi Festa Major - Jordi Roig

El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Blanes amb el suport
de l’AFIC, l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. yy

Detenen una parella de Lloret per extorsionar un empresari
a qui reclamaven 100.000 euros
per unes imatges sexuals.
La Guàrdia Civil ha detingut
a Alacant una parella resident
a Lloret de Mar per un delicte
d‘extorsió i amenaces. Els detinguts haurien fet xantatge a una
antiga parella de la dona que
residia a aquesta ciutat del País
Valencià. Ella va recuperar la
seva confiança i van començar
a tenir converses amb imatges
i vídeos d’alt contingut sexual.
Un cop va tenir el que volia, la
dona i la seva actual parella (de
52 i 55 anys respectivament) van
demanar a la víctima 100.000
euros per tal de no enviar a l’actual parella els vídeos i les imatges. L’home, que és empresari,

els va convèncer de rebaixar el
preu del xantatge i de firmar un
document on es comprometien
a eliminar tot el material. Al
final, els va preparar una reu-

nió trampa on hi havia també
agents de paisà de la Guàrdia
Civil. El jutge ha deixat la parella en llibertat provisional amb
càrrecs. yy

La detinguda entrant al cotxe policial. Foto ACN
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MontPhoto 2017 rep 13.000 imatges procedents
de 65 països

Una de les obres finalistes de la categoria AUS. Foto Erlend Harrberg
lloret de mar

Els guanyadors del concurs
lloretenc es faran públics a principis d’octubre en el decurs de
MontPhoto Fest (6, 7 i 8 d’octubre). Les imatges finalistes ja es
poden veure a la pàgina web de
MontPhoto.

«MontPhoto 2017 repartirà
premis per valor de 23.000
euros»
Des de 1997, la missió de
MontPhoto és valorar i difondre

l’art de la fotografia i promoure la
defensa mediambiental, el conservacionisme i l’ecologisme.
El concurs premia l’excel·lència en les fotografies. Desitgen
veure imatges innovadores i inspiradores. Llocs desconeguts, noves visions dels éssers vius, comportaments sorprenents o noves
interpretacions del ja conegut. Es
busca una mirada que documenti
la diversitat, la bellesa, el misteri i
la fragilitat de la vida en el planeta.
MontPhoto aposta pel respec-

te a la natura, per això les imatges
presentades al concurs han de reflectir amb fidelitat les situacions
naturals, respectant l’originalitat
de l’entorn, la conservació dels éssers vius en el seu hàbitat, evitant
el sofriment, la pertorbació o les
interferències en el seu comportament.

Es podien presentar fins a un
màxim de 25 fotografies per participant, distribuïdes lliurement
en les categories del concurs.

SECCIONS I CATEGORIES DEL
CONCURS:
Muntanya
A1. MUNTANYA
A2. ACTIVITAT DE MUNTANYA

El jurat oficial de MontPhoto
2017 està format per: Isabel Díez
(Espanya), Jon Griffith (França),
Rosamund Kidman Cox (Regne Unit), Greg Lecoeur (França),
Robert M. Lehmann (Alemanya),
Luís Cinquena (Portugal), Iñaki
Relanzón (Espanya), David Tipling (Regne Unit), Carles Zamorano (Espanya), amb el suport de
l’equip de MontPhoto.

Natura
B1. MAMÍFERS
B2. AUS
B3. ALTRES ANIMALS
B4. MÓN VEGETAL
B5. PAISATGE
Tècnica
C1. MÓN SUBACUÀTIC
C2. MACRO
Denúncia
D. DENÚNCIA ECOLÒGICA
Art
E. ART EN LA NATURA

«Els guanyadors es faran
públics el dissabte 7
d’octubre»

PREMIS:
D’entre les 109 imatges seleccionades pel jurat, es repartiran
premis valorats en més de 23.000
euros distribuïts entre els següents premis:
Premis Generals:
· Beca WWF - FNYH: 6000 € i
la producció de l’exposició.
· Premi d’Honor MontPhoto

2017: 2.000 € i diploma.
· Primer Premi per categoria
del concurs: 300 € i diploma.
· Premi Votació Popular per
categoria: Material fotogràfic i
diploma.
· 8 Mencions d’Honor per categoria: Diploma.
Premis Especials
· Premi Especial comarques
de Girona: 300 € i diploma.
· Premi especial Lloret de Mar:
300 € i diploma.
Premis Joves
· Quatre Premis participació
infantil (fins als 14 anys): Una experiència fotogràfica amb Photo
Logistics i diploma.
· Quatre Premis participació
juvenil (15-17 anys): Una experiència fotogràfica amb Photo Logistics i diploma.
Tots els premiats rebran un
exemplar del llibre Inspirats per la
Natura 2017, invitació a la Gala de
lliurament de Premis, accés preferent a tots els actes del festival del
concurs, i una nit d‘allotjament a
Lloret de Mar per a l‘assistència al
lliurament de premis. yy
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societat

7è aniversari
L’Associació Country Blanes celebra el 7è aniversari amb un sopar i una ballada. L’entitat té uns
80 socis, que es troben 3 cops
per setmana per assajar a l’antiga
escola Carles Faust. Aquest grup

fa molts anys que balla, segons
explica la seva presidenta Neus
Vallory. Els caps de setmana es
desplacen a les poblacions on hi
ha ballades Country. yy

Blanes aprova al ple la nova
Ordenança de Terrasses
sol ser el tarannà habitual dels edils
cupaires, quan l’alcalde li va voler
fer entrega del pin daurat que identifica els càrrecs electes del municipi, el nou regidor va declinar acceptar-lo, tal com també va fer Clara
Castrillo al rebutjar una reproducció de la Font Gòtica, la màxima
distinció del municipi, i que s’entrega a tots els edils quan pleguen.
2 mocions aprovades i 2 de
rebutjades

Joan Rota tornant el seu pin. Foto Aj Blanes
blanes

Ballada del 7è aniversari. Foto Yoyo

Concert amb la VBella Banda
La VBella Banda va omplir el
pati de la Biblioteca de Lloret
de Mar en una de les activitats musicals organitzades per
aquest estiu en aquest espai. La

Ple absolut. Foto M.A. Comas

música de la formació blanenca
va captar l’atenció de lloretencs
i visitants i va omplir de música
l’equipament cultural. yy

El ple municipal de l’Ajuntament de Blanes corresponent al
mes d’agost ha aprovat amb caràcter inicial la nova Ordenança sobre
el funcionament de les terrasses
del municipi. La nova normativa
té a veure amb els establiments que
ocupen la via pública amb terrasses
o vetlladors, ja siguin bars, cafeteries, restaurants o altres tipus de
locals de restauració.
Un cop s’hagi aprovat definitivament els responsables dels
locals comptaran amb un període de quatre anys perquè puguin
adaptar-s’hi en cas que hagin de
fer modificacions. La nova ordenança, que es porta treballant
pràcticament des de l’inici de l’actual mandat, s’ha aprovat amb 11
vots favorables dels membres de
l’equip de govern –PSC, PDeCAT
i ERC- i del Partit Popular. Ciutadans ha votat en contra i la resta
–ICV-EUiA, Batega per Blanes i la
CUP– s’han abstingut.
La redacció de la nova normativa ha suposat 10 mesos d’intensa
feina on s’ha comptat amb la màxima participació. No tan sols dels
partits de l’equip de govern i de
la resta de grups polítics amb re-

presentació municipal. Els sectors
afectats, entitats i tota la ciutadania ha fet aportacions que s’han
plasmat en diversos esborranys
que han anat incorporant la major
part de les 35 al·legacions que es
van presentar.
L’ordenança de terrasses compta amb diverses singularitats que
es preveuen a banda de la normativa general. Són casos específics,
que ja s’ha establert amb els sectors
afectats que es tractaran de manera molt més específica. Són les terrasses instal·lades, per exemple, al
carrer Hospital, a la plaça Verge del
Vilar i al passeig de Dintre.
Nou regidor de la CUP
La sessió plenària es va encetar amb la incorporació d’un nou
regidor a l’Ajuntament de Blanes.
Es tracta de Joan Rota Hübenthal,
representant de la CUP, que ha
entrat en substitució de l’anterior
regidora, Clara Castrillo, que va
renunciar al càrrec.
Joan Rota va ser cap de llista de
la candidatura d’unitat popular en
les eleccions del 2011, i representarà
a partir d’ara aquesta força política
al costat de Jaume Pujadas. Com ja

En la part de control, la moció
presentada per Ciutadans demanant que l’Ajuntament es personi
com a acusació particular en el
cas d’Aigües de Blanes va quedar
rebutjada amb els 11 vots en contra de l’equip de govern i el PP.
Tampoc va prosperar la moratòria
en la implantació de nous supermercats, una proposta d’acord
presentada per ICV-EUiA i Batega
per Blanes. En aquest darrer cas,
va quedar tombada pels 13 vots
en contra del PSC, PDeCAT, ERC,
Ciutadans i PP, mentre que la resta
-10 vots- la van recolzar.
Les dues mocions que van
prosperar, totes dues presentades
igualment per ICV-EUiA i Batega
per Blanes, han estat d’una banda demanar que s’augmentin els
pressupostos generals de l’Estat
per a la lluita contra la violència
de gènere i les polítiques d’igualtat. De l’altra, també es va aprovar
fer un pla de recuperació del barri
de Valldolig, així com que es creï
una Comissió Redactora que realitzi processos participatius amb
veïns i veïnes per fer Plans de Recuperació Singulars.
Les dues propostes han tirat endavant amb la unanimitat de totes
les forces polítiques municipals. yy
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Manu Guix Quintet es queda
sense actuar
lloret de mar

Un dels plats forts del cicle
Música a Santa Cristina d’aquest
2017 era la presència de Manu
Guix. Estava programada pel
divendres dia 18, l’endemà dels
atemptats de Barcelona i Cambrils. Al decretar-se tres dies de
dol, tots els actes es van suspendre. L’organització va buscar una
nova data i aquesta va quedar fixada per dijous 31 d’agost. Aquest
any, però, no era el de Manu Guix
a Santa Cristina, i les previsions
meteorològiques van anar en
contra del quintet i de l’organització. Per segona vegada es va haver de suspendre l’actuació prevista a l’emblemàtica plaça del Pi
del paratge de Santa Cristina, ara
pel risc de precipitacions.
Protagonisme local
El concert inaugural del cicle
va anar a càrrec de Jordi Molina
i la seva tenora, que va presentar
el seu darrer treball Matèria del
Temps. Molina és fill de Blanes,

Jordi Molina va obrir el cicle de concerts. Foto M.A. Comas

però està molt vinculat a Lloret de
Mar, entre d’altres coses, perquè
hi va fer part dels seus estudis.
Molina explica que, “Matèria del Temps és el resultat d’un
llarg aprenentatge, de moltes experiències viscudes, d’influències musicals molt heterogènies
i de la confluència dels meus dos
vessants com a músic: l’instru-

mentista i el compositor”.
El dia 11 d’agost el protagonisme va ser pels lloretencs Teoria
del Qua i els blanencs X-Tramp.
Tots aquests concerts es van
fer a l’exterior. El darrer, com
marca la tradició, un recital líric,
es va poder seguir a l’interior de
l’ermita. yy

Susanna del Saz clou Les
Nits de Marimurtra 2017
blanes

Susanna del Saz, l’única artista
que ha participat a les 12 edicions
de concerts a Marimurtra, va ser
l’encarregada de posar el gran final a l’edició 2017 de Les Nits de
Marimurtra. Ho va fer portant al
Templet de Linné un sorprenent
tribut a Julio Iglesias, això sí, i evidentment, a través de la veu d’una
dona. El concert es va fer amb uns
dies de retard arran dels atemptats
de Barcelona i Cambrils.
La programació ha seguit l’estàndard de qualitat dels darrers

anys, amb actuacions per a diferents grups de públic: un artista
emergent (Víctor Branch), un
artista de primer nivell nacional
(Quimi Portet), una formació
d’altíssima qualitat i reconeixement (The Gospel Viu Choir) i
una artista de gran implantació
(Susanna del Saz).
L’assistència de públic ha superat el 95% de la capacitat.
Enguany els membres d’Oncolliga Blanes han estat els encarregats de gestionar el bar de Les

Víctor Branch, una jove promesa al Marimurtra. Foto Yoyo

Nits de Marimurtra. El 100% dels
beneficis generats amb aquesta
activitat s’han destinat íntegrament a aquesta entitat.
La Fundació Privada Carl
Faust ja s’ha posat a treballar
en la realització de la propera
edició de Les Nits de Marimutra “amb l’objectiu d’aprofundir
en aquells punts més positius i
que han generat més sinergies
amb productors locals, entitats
de proximitat, patrocinadors i,
sobre tot, amb el públic que ha
assistit als concerts”. yy
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El Teatre de la Costa Brava Sud presenta 50
noves propostes
blanes - lloret de mar

Els teatres de Blanes i Lloret
de Mar presenten 18 muntatges
professionals. La resta són a càrrec d’entitats locals i espectacles
infantils de qualitat adreçats a
tota la família.
Per a la confecció de la programació del 2017 el Teatre de
la Costa Brava Sud ha comptat
amb un pressupost de 310.000 €:
190.000 € corresponen a Lloret i
120.000 € a Blanes.
Blanes
La programació professional
al Teatre de la Costa Brava Sud
s’encetarà al Teatre de Blanes
el 24 de setembre amb el músic
blanenc més internacional: Jordi
Molina. Presentarà Matèria del
Temps, una proposta innovadora i trencadora.
Pel 22 d’octubre amb Sota
Teràpia, amb Francesc Ferrer
i Marina Gatell, entre d’altres:
una comèdia de situació que ha
funcionat molt bé als escenaris

barcelonins. En aquesta mateixa
línia, el 10 de novembre serà el
torn d’una altra comèdia, Cincuenta sombras de Andreu, un
monòleg humorístic per a fans
i detractors del llibre més venut
dels darrers anys.
Una altra proposta distesa,
recomanable fins i tot per al
públic infantil i familiar, serà
Hotot, que encapçala un dels
millors actors còmics, Marcel
Tomàs. L’espectacle tindrà lloc
el 19 de novembre.
El 14 d’octubre s’oferirà Federico entre los dientes, protagonitzada per postgraduats de
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Múrcia, amb ball i cant
flamenc, així com dansa contemporània.
El repàs a la programació
professional al Teatre de Blanes inclou El Muntaplats, que
s’oferirà el 24 de novembre i que
forma part de l’intercanvi de
propostes de grups locals entre
Blanes i Lloret.

Lloret de Mar
La temporada escènica de tardor començarà a Lloret el 13 d’octubre amb Florido Pensil Niñas
de la companyia basca Tanttaka
Teatroa.
El 20 d’octubre, els espectadors
podran degustar, Art, de Yasmina
Reza que ha traduït Jordi Galceran. El mateix cap de setmana, el
diumenge 22 d’octubre a les 19.00
h, s’ha programat un espectacle de
circ per a tota la família. La companyia andalusa Vol’e Temps presenta l’espectacle Mundos de papel.
El dissabte 11 de novembre es
podrà veure Carinyo, de la companyia valenciana Pérez&Disla.
L’obra, interpretada en valencià
pels actors Sergio Caballero i Mireia Pérez a partir de la dramatúrgia
conjunta de Juli Disla i el director
Jaume Pérez, parla de com compartir l’espai i el temps amb una
altra persona. L’endemà diumenge, dia 12, serà el torn d’Homes,
la comèdia musical, un muntatge
de nova creació i autoria catalana

Sota Teràpia es podrà veure al Teatre de Blanes el 22 d’octubre

signat per un tàndem prodigiós:
Carol López i Sergi Belbel.
El divendres dia 24 s’ha programat Pluja de Guillem Albà i
Clara Peya. El diumenge 26 de
novembre la coreògrafa sevillana, Raquel Madrid, portarà
l’espectacle Hay cuerpos que se
olvidan.
La temporada de teatre continuarà el 9 de desembre amb

Masacre, una breve historia del
capitalismo español amb Alberto
San Juan i Marta Calvó.
El Lloret Espai Off, el cicle
que programa espectacles a fora
del teatre, presenta tres nous títols: Pares Nostres (14 d’octubre)
a càrrec de la Cia. Indòmita; Plou
a Barcelona (27 d’octubre) del
Mirall de Blanes i Balneari Maldà 2: l’educació (25 de novembre)
amb la Cia. Els Pirates Teatre. yy

Cartells sobre els elements
patrimonials culturals
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret de
Mar continua posant en valor el
seu patrimoni cultural. A banda
del servei d’audioguies, que ja
està en funcionament als Jardins
de Santa Clotilde, s’han instal·lat
a diferents punts de la vila un total d’onze senyals que tenen per
objectiu millorar la visibilitat
d’aquests equipaments i oferir
una eina als usuaris interessats en
aproximar-se una mica més a les
característiques tècniques i con-

text històric d’aquests elements.
Del total d’onze senyals instal·lats, n’hi ha quatre que són
uns cartells informatius sobre la
Casa de la Vila, l’Església Parroquial de Sant Romà, el Cementiri Modernista i els Jardins de
Santa Clotilde. Aquestes senyals
es troben disponibles en quatre
idiomes (català, espanyol, francès
i anglès). A banda s’han instal·lat
dues senyals direccionals per millorar la informació d’accés al po-

Cartell de la plaça de l’església. Foto M.A. Comas

blat iber de Puig de Castellet i a
Can Saragossa i tres tòtems i dos
panells panoràmics que, a banda de la informació concreta de
l’equipament cultural, inclouen
un plànol general de la vila.
Anna Fuentes, directora de
Patrimoni Cultural explica que
“aquests cartells inclouen el nom
de l’edifici i l’estil o època, una
breu explicació i, en la majoria de
casos, una combinació d’imatges
antigues i actuals”. yy

LA MARINA 13

setembre DE 2017

Audioguies als Jardins de
Santa Clotilde

Les Kellys es
concentren a Lloret
lloret de mar

L’associació que aglutina el
col·lectiu de les cambreres de pisos dels hotels, les Kellys Confederades, han alçat la veu aquesta mes d’agost a diverses ciutats
de l’Estat, una d’elles, Lloret
de Mar. La mobilització estava
programada per una setmana
abans, però es va ajornar a causa dels atemptats de Barcelona
i Cambrils (del 18 d’agost es va
traslladar al 25).
Entre altres peticions, demanen que se’ls reconegui com
a malaltia laboral les afeccions
respiratòries i motores. A més,
volen una revisió dels anys de
cotització per acollir-se a la jubilació anticipada i, sobretot,
es mostren disconformes amb
l’externalització dels serveis de

neteja, segons exposa Eulàlia
Corralero, membre del col·lectiu. “L’esforç que fem no ens
permet treballar fins als 67 anys,
totes tenim les mateixes malalties però no es reconeixen com a
malalties laborals, i externalitzant serveis no s’arregla res”.
Tot plegat, segons les Kellys,
“suposa una vulneració dels
drets laborals de les cambreres
de pisos”. Consideren que les
solucions passen per tenir un
suport més ampli dels sindicats
i dels grups polítics.
El moviment de les Kellys va
sorgir ara fa tres anys a Lloret de
Mar. Les xarxes socials són un
dels camins per difondre les seves activitats i reivindicacions. yy

Una parella visita Santa Clotilde amb l’ajuda de l’audioguia. Foto M.A. Comas
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret ha
posat en funcionament aquest
agost el servei d’audioguies als
Jardins de Santa Clotilde. En
paraules d’Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural,
“oferim una eina més per a descobrir els Jardins de Santa Clotilde i donar un valor afegit a la
visita”. I afegeix, “expliquem la
història dels jardins, els principals elements patrimonials i
vegetals. També oferim informació sobre els personatges
històrics que hi estan vinculats
i sobre la zona on són ubicats”.
Les audioguies es lliuren
gratuïtament amb l’entrada i
s’adjunten amb un plànol dels
jardins que detalla els deu punts
del recorregut de locució. En

paraules del regidor de Patrimoni Cultural, Albert Robert:
“el recorregut està pensat com
una visita guiada i el llenguatge
és atractiu i lúdic per arribar a
tots els públics”. Per als interessats hi ha disponibles auriculars
amb un preu d’1,5€.
Les audioguies estan disponibles en quatre idiomes: català,
castellà, anglès i francès.
El cost de les audioguies ha
estat aproximadament de 5.440
€ i s’ha finançat a través de la
subvenció del Pla de Foment del
Turisme 2016-2018.
Els Jardins de Santa Clotilde
de Lloret són de propietat municipal i estan catalogats com a Bé
d’Interès Cultural.

Rècord de visitants
Els equipaments del MOLL
(Museu Obert de Lloret) han
registrat un increment molt notable de visitants el mes d’agost.
En total han estat 19.621 visitants, un 25% més que l’any anterior. Aquest augment s’ha donat bàsicament en dos segments
de públic.D’una banda a les activitats organitzades pel MOLL,
com visites guiades i teatralitzades i, en segon lloc, per l’augment dels visitants particulars
que han suposat un increment
d’un 28% respecte el 2016.
També s’ha batut un rècord
absolut d’ingressos durant un
mes amb 60.665 euros. yy
Concentració a la plaça de la vila. Foto Facebook Confederación de Kellys (Ernest Cañada)

14 LA MARINA

setembre DE 2017

societat

Festa dels Copatrons
El programa de la festa major
petita de Sant Bonós i Maximià
de Blanes es va veure alterat de
manera notable pels atemptats
de Barcelona. Els tres dies de

dol oficial van obligar a moure
la majoria d’actes una setmana.
Els únics que es van mantenir
van ser els del dilluns 21 d’agost.

Tornen les activitats de
Lloret Nature

Enric Cassasses va actuar a la Cooperativa. Foto Yoyo

Un total de 65 persones de totes les edats van participar a la
Cursa Córrer el Cós, que enguany va haver de canviar de
recorregut per motius logístics.
D’aquesta manera, enlloc de
sortir des del passeig de Mar, ho

va fer des del carrer paral·lel, el
Carrer Esperança, en un recorregut que s’allarga més de mig
kilòmetre, la distància que separa l’Ermita de l’Esperança de
l’Església Santa Maria.

Diversos caiacs a la costa lloretenca. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Amb l’arribada del setembre
han tornat a posar-se en marxa
les activitats de Lloret Nature, el
projecte de Lloret Turisme que
pretén posar en valor el patrimoni natural de Lloret apropant-lo
als visitants.

«Una de les novetats
d’aquest trimestre són les
sortides guiades amb caiac»

Cercavila prèvia a la cursa de Córrer el cós. Foto Yoyo

Els artistes de l’associació
NABAC van omplir de música,
balls i –sobretot- molt bon humor l’escenari de la plaça dels
Dies Feiners amb el seu repàs
a cançons de tots els temps.

Com sol ser habitual cada vegada que actuen, el recinte es
va omplir de públic disposat a
passar una estona més que entretinguda al llarg del vespre i
la nit de dissabte.

El grup NABAC a la plaça dels Dies Feiners. Foto Joaquim Llorens

Altres actes de la festa major
petita van ser, entre d’altres, les

sardanes, el vermut sota l’arc dels
copatrons o el dinar popular. yy

Lloret Nature es va iniciar la
primavera passada i incloïa fins al
moment tres activitats: dues activitats familiars (tallers de descoberta de l’entorn i sortides de immersió lleugera) i unes sortides de
marxa nòrdica pel camí de ronda
i els boscos de Lloret que van
estar disponibles fins al mes de
juny. Per a aquesta tardor es proposa una nova proposta de sortides guiades amb caiac de mar
a través de les quals aprendre la
tècnica per navegar amb aquestes

embarcacions i conèixer la fauna i
la flora del litoral de Lloret.
Les activitats han començat
novament el 2 de setembre amb
les sortides de snorkelling, el dia
9 de setembre van tornar les sortides de marxa nòrdica i el dia 7
d’octubre començaran novament
els tallers de descoberta de l’entorn i les sortides en caiac de mar.
Totes les activitats, exceptuant
l’snorkel, que només es podrà fer
durant el mes de setembre, acabaran el dissabte 28 d’octubre.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“amb Lloret Nature volem aconseguir que els nostres visitants
descobreixin l’entorn natural de
Lloret de Mar, un patrimoni que
a vegades passa desapercebut i que
volem posar en valor oferint una
sèrie d’activitats entretingudes i a
la vegada didàctiques per fer fora
de la temporada alta. És també
una manera de fidelitzar el nostre

públic amb activitats diferents i
aprofitant que aquest any 2017 ha
estat declarat per les Nacions Unides com a Any del Turisme Sostenible per al Desenvolupament”.

«Entre abril i juny van
participar a les activitats de
Lloret Nature 162 persones»
El projecte Lloret Nature va
començar l’abril passat i fins
a finals de juny un total de 162
persones van participar en alguna de les activitats proposades.
Les sortides de marxa nòrdica
que van estar disponibles des
de principis d’abril i fins a mitjans de juny amb dues sortides
setmanals va comptar amb 94
participants; 34 persones van
participar en els tallers familiars
de descoberta de l’entorn dels
dissabtes d’abril i maig i 24 persones més van gaudir amb les visites guiades de snorkelling dels
dissabtes del mes de juny. yy
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Més desfibril·ladors mòbils
ca que, “malgrat que els DEA
situats a via pública són de tipus
automàtic, i no requereixen de
coneixements per poder-los utilitzar, els ciutadans encara tenen
certa recança en utilitzar-los en
cas d’emergència, per això cal
incidir en la formació i des de
Dipsalut s’organitzen de forma
periòdica cursos de formació,
oberts a tothom, en els diferents
municipis de Girona”.

Desfibril·lador al cotxe de protecció civil. Foto Aj. Lloret
lloret de mar

L’any 2003 l’Ajuntament de
Lloret de Mar va signar un conveni de cessió de desfibril·ladors
automàtics amb l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut) a
través del seu “Programa Girona,
territori cardioprotegit”.
En concret, el conveni recollia la cessió de 5 desfiladors
(DEA) mòbils i 13 DEA de tipus
fix, situats a la via pública en
unes columnes específiques i que
estan les 24 hores a disposició de
la ciutadania per intervenir ràpidament en cas que una persona

pateixi una aturada cardíaca.
Antonio Lorente, regidor
de Salut Pública ha explicat que
“aquest mes d’agost, s’ha complementat la cessió de DEA mòbils
amb 4 noves unitats, la qual cosa
permetrà que tots els vehicles de
primera intervenció, tant de la Policia Local com de Protecció Civil,
vagin equipats amb un aparell”.
L’experiència adquirida en
els darrers anys ha permès comprovar que les unitats més efectives són els desfibril·ladors que
porten els cossos de seguretat i
d’emergències. El regidor expli-

D’altra banda, durant l’estiu, totes les platges del municipi
també compten amb DEA mòbils, els quals estan ubicats en els
mòduls de salvament a disposició dels socorristes.
Alhora, les instal·lacions esportives municipals estan equipades amb DEA, situats a l’interior de les dependències, de manera que també són instal·lacions
cardioprotegides.
L’any passat, a les comarques
gironines es varen recuperar més
de trenta persones gràcies als
desfibril·ladors implantats per
Dipsalut. Una d’aquestes actuacions va tenir lloc a l’octubre a
Lloret de Mar quan la Policia es
va desplaçar fins al carrer Francesc Cambó per una alerta d’aturada cardíaca al carrer, a l’entrada d’uns apartaments turístics. yy

19a Trobada Gegantera
BLANES

Blanes va ser envaïda la tarda-vespre del primer dissabte de
setembre per la fal·lera gegantera, que va omplir els carrers del
centre de la vila amb una festiva
gatzara seguida per centenars
d’espectadors, que no es van perdre cap detall de la celebració. Es
tractava de la XIX Trobada Gegantera, que a més a més enguany
ha coincidit amb el 25è aniversari
que compleix aquest 2017 la Colla
Gegantera de Blanes.

Foto de família. Foto Yoyo

La jornada del dissabte va començar amb la inauguració d’una
placa commemorativa.
Així, hi havia els excaps de
colla Pep Portas, Amparo Ardanuy, Joan Bertrana i Laia Planas, i antics portadors, entre els
quals destacava la presència de
Joan Triadó, qui va iniciar-se en
aquesta tasca fa 25 anys i continua
fent-ho encara . La placa és de ceràmica, l’ha confeccionat l’artista
local Quico Ros, i està situada a la

façana del Casal La Cooperativa,
el local social de la Colla Gegantera, on també s’hi allotgen altres
entitats del municipi.
La 19a Trobada Gegantera de
Blanes ha comptat enguany amb
la participació de nou colles geganteres. Hi va haver plantada de
gegants, cercavila, ball de gegants
i concurs de fal·leres, es tracta del
el crit de guerra geganter i es valora la màxima intensitat sonora i
duració possibles. yy
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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
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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. d’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

DIRECTORI GASTRONÒMIC - LA MARINA 17

setembre DE 2017
BOCATERIA XIRINGU
Av. Mediterrani, 5
620 029 267 - BLANES

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

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

El Jardí
C. Conill i Sala,22
972 366 882 - Lloret de Mar

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

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

VINTAGE
C. Olivers, 2
650 141 323 - BLANES

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

EL MUSEU
Ctra. de Tossa, 51
972 372 700 - LLORET DE MAR

NOVO
C. Bellaire, 2
675 972 853 - BLANES

Ca L’espí
Arnau Gatell, 5 Blanes
647 90 33 08

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

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

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

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

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

RÍO
C. Barcelona, 4 - BLANES

EL CELLER DE VENÈCIA
C. Venècia, 49
972 371 694 - LLORET DE MAR
EL NOU CELLER IBÈRIC
Pl. Germans Maristes, 3
619 449 154 - LLORET DE MAR

CafÈ Acció Bocateria
Ctra. de Malgrat, 7 Local 1
972 092 768 - BLANES

EL RACÓ D‘EN PACO
Pl. Onze de Setembre, 7
972 355 573 - BLANES
EL ROMANÍ
C. Sant Pere, 5
972 369 349 - LLORET DE MAR
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

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
Aromes
C. Jaume Ferrer, 10 Blanes
634 54 60 51
ARRIETA 32
C. 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

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

BAR VÍCTOR
Pl. Mil·lenari, 1
605 991 630 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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

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

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

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

Cafè Bistró
C. Josep Tarradellas
972 364 764 - Lloret de Mar
CAFETERIA BIANCHI
C. Sant Pere, 81
972 364 940 - LLORET DE MAR
CAN MIQUEL
Pg. Cortils i Vieta, 25
972 330 850 - 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

FRANKFURT ARDALES
Av. Mediterrani, 12
972 332 107 - BLANES
FRANKFURT DEL RIERAL
Av. Josep Pla i Casadevall, 30 (el Rieral)
972 377 220 - LLORET DE MAR
FRANKFURT LA FONT
C. Gavarres, 95
972 353 741 - BLANES
GUSTO
Pg. Cortils i Vieta, 26
872 501 309 - 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
LA COVA (CAFÈ)
Pg. de Sa Caleta, 16
972 365 643 - 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
Yuppi Bar
C/ Ca la Guidó, 4
606 21 37 86 - Blanes

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
LA TERRASSETA
C. Provença, 18
872 503 382 - BLANES

NIT I COCTELERIA

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

ANCLA
Valentí Almirall, 15
616 680 113 - LLORET DE MAR

LE PAIN DU JOUR
Centre Comercial Braus
972 373 430 - LLORET DE MAR

BONAVISTA
Pg. Jacint Verdaguer, 3
972 363 955 - LLORET DE MAR

Las Regiones
Av. les Regions, 12
972 362 090 - Lloret de Mar

CARMEN’S
Av. Camprodon i Arrieta, 24
972 366 344 - LLORET DE MAR

MARI
C. Sant Pere, 70
972 365 357 - LLORET DE MAR

DELICUS LOUNGE BAR
Av. Vila de Tossa, 51
605 929 828 - LLORET DE MAR

MOMENTS
Camí Sant Pere del Bosc, 13
972 348 175 - BLANES

EL SECRET DE SUE
C. Sant Jaume, 10
872 986 888 - BLANES

MT FACTORY
C. Mas Enlaire, 19
972 115 637 - BLANES
MONTEVISTA
C. Santiago Rusiñol, 16
972 365 208 - BLANES
MOSSEGA’M
Ctra. de Malgrat, 1
972 354 027 - 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
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· El fogó de la Marina ·
Pastissets de formatge i xocolata
INGREDIENTS
Per al pa de pessic: 5 ous, 200 g de farina, 200 g de sucre, 250 g
de formatge mascarpone, ½ sobret de llevat, 1 culleradeta d’essència de vainilla.
Per a la cobertura: 200 g de xocolata negra especial per a
postres, 200 ml de nata per muntar, 50 g de mantega.

PREPARACIÓ:
Preparem un bol amb els ous, el sucre i la vainilla, tot ben batut.
Afegim el formatge mascarpone i continuem batent fins que tots
els ingredients estiguin ben integrats. Afegim la farina i el llevat
prèviament tamisats i seguim treballant el preparat fins a obtenir una massa fina.
Preparem un motlle desmuntable gran (penseu que volem fer un
pa de pessic prim), folrem la base amb paper de forn i engreixarem
amb mantega. Aboquem la massa i ho deixem al forn (preescalfat a
180º), durant uns 20 minuts. Un cop llest ho deixem refredar.

setembre DE 2017
LA NOSTRA VENDETTA
Av. Europa, cantonada ctra. de Malgrat
972 332 879 - BLANES
A domicili des de 6
MC DONALDS
Ctra. Accés 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

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

A continuació, ho posem un parell d’horetes al frigorífic per endurir la cobertura. Per presentar-ho, desmotllem el pastís, el tallem en
petites porcions i el decorem al gust.
Bon profit!
Manoli Bustamante

FOSTER’S HOLLYWOOD
Av. Europa, 40
972 355 243 - BLANES
GRAN WOK
Av. Europa, 41
972 335 702 - BLANES

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR
JOHN THOMAS (burguer)
C. Just Marlès, 25
972 365 106 - LLORET DE MAR
KEBAB BAR GALERA
C. Oliva, 96
632 858 991 - LLORET DE MAR

L’HIVERNACLE
Esplanada del Port, 28
972 354 432 - BLANES
Mar de copes
Av. del Mediterrani, 24 · Blanes
NOU MONTECARLO
Av. Mediterrani, 18
670 581 207 - BLANES
RONNIE SHOTT’S
C. Pere Codina i Mont, 8
972 371 684 - LLORET DE MAR
S’ona Music
Av. Europa
BLANES

BOSCO PIZZA
C. Tapioles, 17 - 872 094 821
De 12 h a 15 h i de 17 h a 23 h.
Dm. tancat - BLANES
BURGER KING
Ctra. Accés C. Brava, 150
972 348181 - BLANES
CARPI PIZZA
Pg. de la Marina, 26
972 336 661 - BLANES
FRANKFURT
Pg. de la Marina, 24
931 613 103 - BLANES

ESPAI RESERVAT PEL
SEU ESTABLIMENT

972 33 45 00
23 € al mes

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

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

KEBAB ISTANBUL
C. Josep Trueta, 9 - BLANES
KEBAB LOOKY I
C. Josep Tarradellas, 62
BLANES
KEBAB LOS PAVOS
Av. dels Pavos, 18
972 354 807 - BLANES
LA PAMPA
C. Santa Llúcia, 16
972 368 463 - LLORET DE MAR
MARATHON
Pg. Cortils i Vieta,10
625 691 261 - BLANES
MC ALISTER
C. Just Marlès, 23
972 364 314 - LLORET DE MAR

MARINA PICCOLA
C. Josep M. Poblet, 17
972 351 781 - BLANES
MÀXIM
Pg. Sa Caleta, 20
972 365 179 - LLORET DE MAR
MEDITERRÁNEA
Av. del Rieral, 29
972 373 392 - LLORET DE MAR
NA TARANTELLA
Av. Mediterrani, 11 i Ctra. de Tordera
972 331 637 - BLANES
NAPOLI, PIZZERIA
C. Pompeu Fabra, 2
972 351 679 - BLANES
PIZZAIOLO
Rbla. Joaquim Ruyra, 7
972 334 461 - BLANES
REST. DIVERSO
Carrer Domènech Carles, 2, 17310
972 11 46 60 - Lloret de Mar

EUROPA KEBAB
C. Olivers, 13 - BLANES

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

MENJAR PER
EMPORTAR I RÀPID

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

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

Anem preparant la cobertura de xocolata. Escalfem la nata, retirem
del foc, afegim la xocolata trossejada i la mantega. És el moment
de remoure bé fins que la xocolata sigui fosa. Aboquem la xocolata i deixem refredar.

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

MEXICANITO
C. Hospital, 9
972 333 757 - BLANES

PIZZERIES

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

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
DA PAULO LOUNGE TRATTORIA
Av. Camprodon I Arrieta, 36
972 373 140 - LLORET DE MAR
DE SALVATORE
C. Olivers, 11
BLANES

CUINA D’AUTOR
FREU
Av. Vila de Tossa, 27
972 369 326 - LLORET DE MAR

Di Napoli
Pg. de Camprodon i Arrieta, 38, 972
364 475 - Lloret de Mar

L’ARROSSERIA DE FENALS
C. de les Antilles, 5
972 361 264 - Lloret de Mar

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

Mas Romeu
Av. Mas Romeu, 13
972 367 993 - Lloret de Mar

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

Rest. El Tunel
C/ Narcis Fors, 34
647 95 84 01 - Lloret de mar

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

Rest. St. Pere del Bosc
Paratge de St. Pere del bosc S/N
972 361248 - Lloret de mar

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

SA LOLA
Av. Catalunya, 36
972 355 219 - BLANES

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

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

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

SÍBARIS
Esplanada del Port, 11
972 332 948 - BLANES
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Requeriments més estrictes en seguretat a les
discoteques de Lloret

Minut de silenci per la mort del turista italià. Foto M.A. Comas
moisés garcía

Arran de la mort d’un jove
italià de 22 anys, Niccoló Ciatti,
a una discoteca de Lloret després d’una baralla, l’Ajuntament
ha requerit a 17 establiments del
municipi que aportin els contractes dels vigilants de seguretat. El consistori ha restringit la
demanda només a aquests locals
d’oci nocturn perquè són els que
tenen un aforament superior a
500 persones i, segons estableix
la llei, han de disposar de vigilants. A més dels contractes,
també se’ls requereix que aportin la memòria de seguretat i un
pla d’autoprotecció.

«Dels tres detinguts
inicialment, el presumpte
agressor va quedar
ingressat a presó»
Pel que fa a la discoteca St.
Trop en la qual es van produir els
fets, va passar uns dies clausurada, fins que va poder acreditar
que comptava amb les mesures
de seguretat necessària, amb la
contractació de dos vigilants de
seguretat. Va quedar provat que el
local, fins al moment del crim, no
disposava de cap vigilant. Només
tenia nou controladors d’accés.

Els fets van passar al voltant
de les tres de la matinada de divendres a dissabte del passat 12
d’agost, quan es va iniciar una
baralla dins de la discoteca. El
turista italià que va rebre la pallissa va morir un dia més tard,
a l’Hospital Josep Trueta de Girona, després de no poder superar les greus ferides amb les
quals hi va ingressar. Els Mossos
d’Esquadra van detenir els tres
homes que van participar en el
succés, de 20, 24 i 26 anys, residents a França i de nacionalitat
russa. Un d’ells va rebre presó
provisional, comunicada i sense
fiança per ser considerat autor
material del cop que va provocar
la mort de la víctima. Es tracta

de Rassoul B., que després del
seu ingrés a presó va demanar
la llibertat provisional. La defensa considerava desproporcionada la mesura. El jutge, però,
va desestimar el recurs presentat
en considerar que existien múltiples indicis que assenyalaven
que havia estat l’autor del crim.
A més, es va destacar la gravetat
dels fets i l’alt risc de fugida, ja
que, tot i tenir domicili a França,
no tenia cap arrelament a l’Estat
espanyol. Aquesta resolució judicial va atendre les al·legacions
presentades pel Ministeri Fiscal,
la Fecasarm i la família de la víctima. Els altres dos detinguts, en
canvi, van quedar en llibertat.
Un d’ells sense cap restricció,

Un dels detinguts que va quedar en llibertat. Foto ACN

mentre que l’altre té la prohibició
de sortir del territori Schengen.
Des de Lloret de Mar, després
dels fets, es va convocar un minut de silenci a la plaça de la Vila,
en el qual es van concentrar un
centenar de persones. L’agresió
va ser rebutjada de manera institucional per part dels membres
de l’equip de govern i de la resta de regidors. En aquest sentit,
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret,
ha dirigit una carta als mitjans
de comunicació italians, després de comprovar la repercussió mediàtica que ha tingut el
cas. A l’escrit, manifesta que és
inadmissible una acció violenta
d’aquest tipus i assegura que els

fets han deixat sensació d’impotència, ràbia continguda i consternació.

«La discoteca on hi va haver
la baralla va quedar tancada
fins que va contractar dos
guardes de seguretat»
L’Ajuntament de Lloret s’ha
presentat com a acusació popular
contra l’homicida del jove italià i
demana la màxima pena que estableix la llei. Pel que fa al cas, el
jutge manté a la presó l’autor de
l’agressió mortal mentre que la
família de Niccoló Ciatti exerceix
com a acusació particular. yy

Precinte que es va col·locar a la discoteca. Foto ACN
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La vaga dels treballadors de les ambulàncies
s’endureix
selva - maresme

Els treballadors de les ambulàncies de les comarques de
Girona i l’Alt Maresme estan en
peu de guerra.

Talls intermitents a Can Bartolí. Foto Yoyo

Amb crits de “Comín, dimissió” o “Fora la màfia” i repartint
papers informatius als conductors, uns cinquanta treballadors
de TSC van tallar el divendres
primer de setembre de les 7 de la
tarda fins les 9 del vespre l‘N-II a
Tordera. En concret van fer talls
d‘entre 5 i 10 minuts a la rotonda que connecta la localitat del
Maresme amb Blanes, Girona i
Barcelona.
Des del comitè d’empresa
expliquen que “no es tracta de
reivindicacions salarials, sinó
socials”. El portaveu del comitè, Adolfo Martín, assegura que
transporten els pacients en vehicles que no estan climatitzats
i que això afecta la qualitat del
servei. “En transports no urgents
portem persones a 40 graus a l’estiu, això no pot ser”, denuncia.

Asseguda al centre de Calella. Foto Yoyo

També asseguren que les seus

tenen greus problemes d’higiene.
“Hi ha tot tipus d‘insectes i moltes vegades el personal sanitari
s’encarrega de la neteja dels vehicles”, afirma Martín. En total
els treballadors reclamen que se
solucionin dotze punts que han
passat a l’empresa. En aquest
sentit han assegurat que no desconvocaran la vaga fins que no es
fixi un calendari.
Per això han emplaçat a la
Generalitat a actuar. “No només
volem la promesa que se solucionaran les deficiències, volem
també una data d’actuació. Mentrestant, la vaga es mantindrà”,
ha avisat Martín.
Els treballadors reconeixen
que aquests problemes “no s’arreglen d’un dia per l‘altre”, però
sí que demanen que es fixi una
data per poder començar a negociar. Amb tot, Salut està inspeccionant les seus per saber si el
que denuncien que els treballadors és veritat o no, però lamenten que no els donin els informes
que n’extreuen, malgrat que els
han demanat.

Els divendres dia 8 de setembre, es va passar de fer aturades
de 4 hores, a una vaga de 24 hores. En tractar-se d’un servei bàsic, els serveis mínims són elevats, al voltant del 90%.
El portaveu del comitè de
vaga ha recordat que s’han assegut fins a sis vegades per intentar
arribar a un acord i que lamentablement aquest no ha arribat.
Amb tot, l‘empresa ja va presentar una proposta per evitar
la mobilitat geogràfica i el canvi
d’horaris que inicialment denunciaven els treballadors. Martín ha explicat que aquesta qüestió no es pot considerar com un
gest, ja que “s‘haurà de decidir
en un judici”. Les mobilitzacions
han durat tot l’estiu.
Una setmana abans de les
mobilitzacions de Tordera, els
treballadors de les ambulàncies
es van concentrar a Calella, van
recórrer diversos carrers del centre i van arribar fins a l’hospital.
Les mobilitzacions també han
estat molt visibles a l’Hospital
Josep Trueta de Girona. yy
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Ruta de Personatges Il·lustres al cementiri
verses localitats europees. A Blanes s’han senyalitzat 14 tombes i
panteons amb sengles plaques per
facilitar el seguiment de la ruta.
Per això, s’ha confeccionat
una placa que s’ha instal·lat a
l’entrada del cementiri amb un
plànol de situació i el llistat dels
personatges il·lustres. El plafó informatiu inclou una breu explicació històrica en 4 idiomes -català,
castellà, anglès i francès- completat amb una relació dels noms.
Cartell amb la ubicació de les tombes. Foto Yoyo
blanes

Blanes disposa des d’aquest
agost d’una Ruta de Personatges

Il·lustres, un atractiu turístic cultural que darrerament ha esdevingut una nova alternativa en di-

Del total de 14 personalitats que formen la ruta, tres
d’elles disposen d’un panteó
propi: l’escriptor Joaquim Ruyra (1858-1939); el fundador del
Jardí Botànic Marimurtra, Carl

Faust (1874-1952) i el metge Xavier Brunet (1897-1977). Altres
personatges són l’escriptor Joan
Ribas i Carreras (1875-1913); el
cantant Esteban – Esteve Baltrons (1936-2013); el dibuixant
Joan G. Junceda (1881-1952) i
l’escriptor, poeta, assagista, historiador folklorista i catalanista
Josep Cortils i Vieta.
També s’hi ha inclòs l’activista cultural Benet Ribas (19081997); la pintora Maria Teresa Bedós (1906-1988); el poeta i autor
de l’obra Pastors i Misteris –coneguda a la vila com Els Pastorets de
Blanes-, Pere Puig i Llensa (19072002); el pintor Joan Padern
(1924-2016), i el mestre Napoleó
Soliva (1907-1991). Per últim, el

llistat també inclou les tombes
dels beats Sebastià Llorens (19101936) i Jaume Puig (1902-1936).
Està previst que es faci una
primera visita guiada coincidint
amb la festivitat de Tots Sants.
La idea de posar en marxa
aquesta ruta la va suggerir l’Arxiu Municipal de Blanes i aviat
la va recolzar el responsable de
la ponència tècnica d’activitats i
del cementiri municipal, Salvador Tordera. Ara, després d’haver
treballat quin llistat de persones
es volia incloure de manera definitiva a la ruta, s’han instal·lat les
plaques al costat de cada tomba,
amb un codi QR que enllaça amb
la informació penjada al web. yy

Interferències
blanes

Protecció Civil i Telecomunicacions investiguen una interferència que afecta les emissions de
TV a Blanes.

«Blanes disposa d’una torre
de telecomunicacions a Sant
Joan i un reemissor a Quatre
Vents»
Alguns veïns de diversos sectors del centre de la vila han detectat aquest estiu una interferència que afecta la correcta recepció
als seus aparells de televisió, i ho
han posat en coneixement del
consistori.
Des d’un primer moment,
Protecció Civil, encarregada
d’aquest servei, es va posar en
contacte amb l’empresa que s’en-

carrega de la gestió de la torre de
telecomunicacions de Sant Joan
–que dona cobertura, entre d’altres zones, al centre de Blanes–,
que va confirmar que el centre
reemissor de TDT funcionava
correctament. A partir d’aquí,
l’Ajuntament de Blanes es va posar en contacte amb la Direcció
General de Telecomunicacions
de Girona, l’organisme competent en la matèria, perquè ajudés
a resoldre el problema.
Segons el cap de Protecció
Civil, Josep Lluís Pouy, no és
atribuïble a cap causa climatològica com podria ser el fading,
la pèrdua de recepció del senyal
televisiu o una disminució notòria. Antigament, a Blanes –i
en moltes altres localitats del litoral, com per exemple a Barcelona– s’havia donat coincidint

Primer pla d’una antena encarada a Sant Joan. Foto Yoyo

amb l’estiu, quan la propagació
augmentava pels efectes de l’augment de la calor, combinada amb
la humitat que hi ha a la costa.
Un cop descartades les possi-

bilitats més probables de l’actual
anomalia, els tècnics de Protecció Civil i de la Direcció General
de Telecomunicacions de Girona
van acordar una sèrie d’accions
per intentar aclarir el problema

com fer mesures en diversos sectors del centre de la vila on s’havien registrat les queixes. Blanes
disposa d’una torre de telecomunicacions a Sant Joan i un reemissor a Quatre Vents. yy
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Jornada de sensibilització Platja Segura
blanes

La platja del centre de Blanes
ha estat l’escenari de la jornada
de sensibilització Platja Segura
organitzada pel Departament de
Protecció Civil de l’Ajuntament de
Blanes. La campanya s’ha adreçat
principalment al públic infantil,
uns dels usuaris més vulnerables
que hi ha en aquest medi.
Durant tota la jornada es calcula que han participat uns 150
nens i nenes de 3 a 12 anys d’edat,
principalment del Casal d’Estiu
de l’Agrupament Escolta i Guia
Pinya de Rosa, convidats especials per a aquesta ocasió, així com
d’altres infants que hi havia a la
platja. S’han dividit en sis grups
per franges d’edat, que anaven
dels 3 fins els 15 anys.
El cap de Protecció Civil, Josep Lluis Pouy, ha fet diverses
sessions d’uns 20 minuts de duració, cadascuna per explicar a
la canalla les principals mesures

de seguretat que han de tenir en
compte. Per buscar la complicitat
dels nens i nenes, se’ls ha proveït
d’un simbòlic carnet de “Socorrista Infantil”, una titulació amb
la qual han pogut donar prova
dels coneixements adquirits amb
un breu examen oral que els ha fet
in situ el cap de Protecció Civil.

això comporta, i menys encara si
es pateix algun tipus de malaltia o
s’està prenent determinat tipus de
medicació. Anar proveïts i protegits amb suficient hidratació, crema solar o para-sols, o bé la qüestió bàsica de no banyar-se si no se
sap nadar, n’han estat d’altres.

Els “socorristes infantils” han
après a distingir què signifiquen
els colors de les banderes que es
fan onejar a les platges. Indiquen
no tan sols l’estat de la mar, sinó
també si hi ha factors externs que
poden impedir el bany, com ara
la presència de meduses o vessaments que no fan recomanable banyar-s’hi. Un altre dels conceptes
que se’ls ha explicat són les funcions dels socorristes, així com saber on i com se’ls pot localitzar, els
torns de funcionament, etc.

Una de les principals missions del Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes durant l’estiu és la seguretat
dels usuaris de les platges del
municipi a través del Servei de
Vigilància Salvament i Socorrisme, que funciona del 10 de juny
al 16 de setembre. Es protegeixen
principalment tres de les platges
més extenses quant a longitud
dels respectius litorals: S’Abanell
(2’5 kilòmetres), Blanes Centre
(250 metres) i Cala Bona (200
metres).

Se’ls ha donat consells com
ara no estar-se massa temps a la
platja pels perills d’insolació que

Segons una investigació de
l’any 2015 del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-

Carme Forcadell rep
l’escriptora Alba Saskia
del premi de literatura més conegut arreu de l’Estat espanyol sinó,
sobretot, la seva experiència vital
que els nens i nenes segueixen encara amb més interès, adquirint
un tipus de coneixements encara
més valuosos.

Torrecillas, Forcadell, Saskia i Lupiáñez. Foto Quim Llorens
blanes - barcelona

La presidenta i la jove escriptora, que als 25 anys va aconseguir
que la seva primera novel·la fos
una de les 10 finalistes del Premi
Planeta 2016, han compartit durant prop de mitja hora un intercanvi d’impressions molt especial.
No tan sols per la singular aventura que significa haver aconseguit
aquesta fita literària, sinó sobretot
per l’exemplar trajectòria de superació personal de l’Alba.
Malgrat la seva joventut, ja
porta molts anys lluitant contra
una estranya malaltia degenerativa, la síndrome Brown Vialetto
Van Laere, de la qual tan sols es
coneixen dos casos diagnosticats
a l’Estat espanyol: ella i una nena
de Tenerife. Una mostra de la seva
gran fortalesa i empenta, així com
del seu caràcter decidit a superar
qualsevol adversitat, és que Alba

Saskia presideix la Fundació Hope
-el seu pseudònim que du tatuat
a l’avantbraç-, que lluita contra
aquesta síndrome.
Carme Forcadell s’ha interessat per saber més detalls sobre l’experiència vital de la seva jove convidada, a qui ha desitjat molta sort
i empenta per continuar lluitant
per aconseguir que els seus somnis
es facin realitat. En aquest sentit,
Alba Saskia li ha confiat els seus
més immediats plans de futur, que
passen entre d’altres per començar
un curs de guionatge cinematogràfic el proper mes d’octubre.
La presidenta del Parlament de
Catalunya ha trobat especialment
interessant les xerrades que periòdicament protagonitza la jove blanenca amb escolars. No tan sols
per parlar-los sobre l’aventura que
li ha significat haver estat finalista

D’altra banda, Alba Saskia
també té previst participar properament en la nova aventura televisiva de la periodista blanenca Fina
Brunet, que s’ha incorporat en la
nova temporada al Quèquicom de
TV3. Un programa sobre ciència,
natura, salut i tecnologia que pretén despertar la curiositat cap a la
ciència com una manera d’interpretar la realitat i com analitzar-la.

Formació a la mateixa platja. Foto Aj. Blanes

CSIC), la platja més extensa al
costat del passeig construït, la
de S’Abanell, allotja durant l’estiu 900.000 usuaris, als quals cal
sumar els 560.000 banyistes que
també hi ha al tram final d’aquesta zona de bany, la platja de
S’Abanell, fins a tocar amb la llera
de la Tordera. Això vol dir que, en

total, sumen 1.460.000 persones.
Les dades es van recollir durant la franja temporal de l’1 de
juny al 30 de setembre en 18 dies
diferents, extrapolant quantes
persones ocupaven 460 m 2 de
platja en els dos trams que abasten la platja de S’Abanell. yy

Projecte
Generacions
blanes

Casa Oms de Blanes acull fins
el dia 30 de setembre l’exposició
‘Projecte Generacions’, un treball
molt personal del fotògraf Charles Ragsdale que recull retrats de
26 homes i dones d’arreu de l’estat
espanyol que han superat els 105
anys de vida. Les fotografies els
mostren al costat dels seus descendents més joves, per remarcar
d’aquesta manera l’important paper que ha desenvolupat la gent
gran en la construcció del futur
de les noves generacions.

Un dels protagonistes de la
mostra, és el veí de Blanes més
longeu, Joaquim Illas -conegut
com en ‘Falet’-, amb més de 108
anys. Joaquim Illas surt a la fotografia de Ragsdale acompanyat de
la Jana, la seva besnéta.
A data de l’any 2017, arreu de
l’estat espanyol hi ha 248 homes i
dones que tenen més de 105 anys.
Durant el 2016 Charles Ragsdale
es va dedicar a recórrer la península per recollir en imatges 26 avis
i àvies protagonistes del treball. yy

Durant la trobada, que ha tingut lloc al despatx d’audiències de
la cambra catalana, Alba Saskia
ha obsequiat la presidenta del
Parlament de Catalunya amb un
exemplar signat del seu llibre, Con
un par de alas. Es tracta d’una història de superació personal i, tot i
que en cap cas és autobiogràfica,
el seu parell d’ales simbolitzen
les ganes que té l’autora de mirar
la vida des d’una perspectiva més
emotiva, amb més resiliència.
Van acompanyar l’Alba,
l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i el primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura i Arxiu de
l’Ajuntament de Blanes, Quim
Torrecillas. yy

Joaquim Illas amb la Jana, la seva besnéta. Foto Aj. Blanes
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La nova gespa del Camp Municipal d’Esports, a
finals d’octubre
moisés garcía - lloret de mar

Aquest setembre han començat les obres d’adequació del terreny de joc del Camp Municipal
d’Esports de Lloret de Mar. L’actuació consisteix, principalment,
en el canvi de la gespa artificial,
per una de més nova, acord amb
les necessitats de l’equipament,
un dels més utilitzats a la destinació al llarg de l’any per clubs locals i visitants. La previsió és que
aquestes obres finalitzin a finals
d’octubre, ja que el temps estimat
és d’entre 6 i 8 setmanes.

«El canvi de gespa, que
ha començat a primers de
setembre, durarà de sis a
vuit setmanes»

Les obres han fet canviar els
plans del Club de Futbol Lloret,
que ha passat a disputar els seus
partits com a local al Camp del
Molí (que també va patir un canvi de gespa, l’estiu del 2014), situat a l’avinguda de les Alegries,
al barri del Molí. A més, els seus
equips de base també fan ús de les
Pistes d’Atletisme, on es realitzen
sessions d’entrenament al llarg de
la setmana.
Tot i que la intenció era realitzar aquest canvi de gespa durant els mesos de juliol i agost,
on l’activitat és mínima, diferents problemes burocràtics ho
han impedit. Segons va explicar
el regidor d’Esports, Joan Bernat, el principal motiu del retard

«Les al·legacions que es van
formular al plec de clàusules
ha retardat l’inici de les
obres»
van ser les al·legacions que es van
formular al plec de clàusules del
concurs d’adjudicació, fet que va
provocar que s’hagués d’impulsar una nova licitació. En aquest
sentit, l’edil va defensar que els
temps no han estat els que haurien de ser, però va assegurar que
no hi hauria impediments per
tal que el principal club afectat,
el Club de Futbol Lloret, pogués
realitzar amb normalitat els seus
entrenaments i partits a altres
equipaments del municipi.

Tasques de retirada de la gespa que hi havia fins ara. Foto M.A. Comas

Segons fonts municipals, el
canvi de gespa ha estat una petició
que s’ha fet, de manera reiterada,
en els darrers anys, des de diferents sectors. No només ho han

demanat els clubs locals, també
ho han fet els grups visitants, que
fan ús de les instal·lacions en diferents estades i entrenaments a la
destinació. yy

IX Aquatló Popular Vila de Blanes
El més ràpid en la categoria
d’homes va ser Sergi Matas, de
Pineda, que va invertir 25 minuts amb 16 segons en fer el recorregut. Aquesta marca millora
en 1 minut i 30 segons la que es
va assolir en l’anterior edició del
2016. El podi el van completar
d’una banda Enric Joan Tejedor,
de Barcelona, que va fer un temps
de 26,19 minuts, i de l’altra Nadir
Bouras, de Calella, que va trigar
tot just tres segons més.

Podi masculí. Foto Quim Llorens
blanes

El IX Aquatló Popular Vila de
Blanes ha tornat a repetir l’èxit de

participació d’anteriors edicions,
i va aplegar més de 300 atletes
inscrits.

Pel que fa al podi de les triatletes més ràpides, la primera
plaça va ser per a Gemma Díaz,
de Castelldefels, campiona per
segon any consecutiu. Enguany
ha batut la seva pròpia marca
respecte l’any passat rebaixant
gairebé 4 minuts i mig respecte
el record assolit el 2016, ja que

va invertir 30,44 minuts i en
canvi l’any passat ho va fer en
35,13 minuts.
La segona plaça va ser per a
Naiara González, de Montgat,
amb un temps de 30,49 minuts.
Per últim Laia Díaz, de Castelldefels, va ocupar la tercera posició després de cobrir l’Aquatló
Popular en un temps de 31,55
minuts. Per últim, respecte la
classificació per equips, el campió va ser Moba, format per Maria José i Joaquim Mojica Pérez,
tots dos de Barcelona, que van
invertir 26,03 minuts.
En l’apartat de triatletes locals que van obtenir els millors
temps, la primera plaça va ser
per a Elias Aceña Martínez,
que va arribar en la 33a posició

amb un temps de 33,49 minuts;
el segon blanenc més ràpid va
ser Guillem Berntallada Ferrer,
situat a la 66a plaça amb 36,45
minuts, i en tercer lloc Alberto
Arrazola Serrano, que va arribar
en la 73a posició i un temps de
37,54 minuts.
Per la seva banda, en la categoria de dones, la més ràpida va
ser Nina Costa, que va invertir
42,32 minuts i va arribar a la 22a
posició. La segona plaça al podi
la va guanyar Iris Sequera Garcia, que va arribar en 44è lloc
amb un temps de 53,04 minuts; i
darrere seu, a la tercera plaça de
les millors esportistes de Blanes
a l’Aquatló Popular, s’hi va situar
Bernadette-Marie Byrne, situada a la 47a plaça amb un temps
d’1,00,24 hores. yy

Marc Muniesa, un dels pilars del Girona FC
moisés garcia - LLORET DE MAR

Arribar i moldre. La fase
d’adaptació de Marc Muniesa
al sistema de Pablo Machín, en
el Girona FC, ha estat ràpida i
efectiva. El de Lloret de Mar, als
seus 25 anys, s’ha fet amb un lloc
en l’onze titular des del primer
moment i és, ara mateix, un dels
líders de la defensa, ocupant la
posició de central esquerrà, en
la característica línia de tres que
utilitza el tècnic sorià.
Ha estat un dels desitjos de

la secretaria tècnica del club de
Montilivi des del primer moment. Tot i que la seva arribada es va fer esperar fins al mes
d’agost, la voluntat del Girona i
del mateix Muniesa, segons van
explicar durant la seva presentació oficial, sempre ha estat la
de trobar-se. De moment, l’ex
del Barça jugarà en qualitat de
cedit al llarg d’aquesta temporada, però la intenció del futbolista, si totes les parts queden
satisfetes amb el seu rendiment,
és acabar fitxant per l’entitat

gironina. Marc Muniesa no
és l’únic lloretenc del Girona,
també hi ha el preparador físic,
Jordi Balcells.
El debut del Girona a Primera Divisió ha estat el somiat. Primer partit, empat a dos
davant del poderós Atlético de
Simeone. Els gironins es van
avançar en el marcador per 2 a
0. El segon partit, també jugat
a Montilivi, victòria davant del
Málaga (1-0). La primera derrota va arribar a Bilbao (2-0). yy

Acte de presentació de Muniesa. Twitter Girona FC
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Twirling Blanes, Campió del Món i d’Europa
3 podis a la Copa de Karting
del món
blanes

La delegació blanenca, amb
13 atletes, formava part de l’equip
espanyol. L’entrenadora Jèssica
Díez valora molt positivament
aquesta experiència. “És la primera participació en una Copa del
Món. Anàvem amb la selecció espanyola, però defensàvem el nom
del club i de Blanes.”
L’equip sènior, format per 8
atletes, va aconseguir la cinquena
posició. En categoria individual hi
va haver 3 podis: Anna Comino,
Nerea Ortega i Óscar Rico.

Aquest mateix estiu, Paula
Mejías, va pujar al podi al Campionat d’Europa celebrat a Itàlia, categoria júnior. La tercera
posició va ser molt celebrada
perquè era la primera vegada
en categoria individual que una
atleta de la delegació espanyola
pujava al podi.
El proper objectiu és la Copa
d’Europa 2018 que se celebrarà a
Irlanda. Els entrenaments que es
fan en aquests moments ja van
encaminats a aquesta nova fita. yy
Lliurament del trofeu. Foto Aj. de Blanes
blanes

Delegació espanyola a Croàcia. Foto Paul Rutten

Èxits de Pujol
Belmonte

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Blanes, Joel Comas,
acompanyat per l’alcalde i altres
regidors del consistori, ha lliurat
a Pedro Hiltbrand un reconeixement públic pels seus èxits esportius. Es tracta del trofeu de la II
Nit de l’Esport, un esdeveniment
que va tenir lloc el passat 15 de
juliol a la Ciutat Esportiva Blanes.
A causa dels seus compromisos esportius que l’emplaçaven
fora de Catalunya, Pedro Hiltbrand no va poder assistir a l’acte, amb la promesa que en dies
posteriors tindria lloc l’entrega,

Les penyes del Màlaga i el Girona de Blanes es troben abans
del partit de Montilivi.

blanes

El blanenc Guillem Pujol Belmonte ha aconseguit aquest estiu
diversos èxits en proves celebrades en aigües obertes.
Guillem Pujol, ha guanyat la
90 Travessia al port de Barcelona,
la prestigiosa prova de 5 km.
L’esportista blanenc del CN
Mataró, també s‘ha proclamat
guanyador de la 25a clàssica de natació Internacional Peñiscola-Benicarló, una travessia de 8.000
metres puntuable per la III Copa
d’Espanya d’Aigües Obertes.

Coincidint amb la Travessia
de Blanes es va celebrar a la ria
de Navia d’Astúries, la tercera
prova de la Copa Len, el Campionat d’Europa d’aigües obertes
on el nedador blanenc va quedar
cinquè de la general i primer espanyol. La prova de 7.500 metres
es va caracteritzar per una aigua
força freda i amb moltes corrents.
També a Astúries, es va celebrar la 60a edició de la baixada de
la ria de Navia de 5.000 metres.
Guillem Pujol va fer el sisè lloc de
categoria absoluta i de nou va ser
el primer a nivell estatal. yy

Pedro Hiltbrand, que va assolir el campionat d’Europa l’estiu
de l’any passat i el Mundial –la
CIK FIA World Championshipen categoria sènior a finals del
2016, aspira ara a poder tornar
a aixecar la copa de Campió de
Món molt aviat. Aquest setembre
té dues proves a Alemanya i la
Gran Bretanya.
Als seus 21 anys, el seu somni
és arribar a la F1, i porta tota la seva
vida en el món del motor. El seu
pare fa 40 anys que treballa en sen-

gles circuits de karting: primer a
Tossa i més tard a Blanes, on el seu
fill va iniciar-se en aquest esport.
A la passada Nit de l’Esport,
a part de Pedro Hiltbrand, al nedador Guillem Pujol i el corredor Buba Sabaly també van rebre
un reconeixement especial. 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. En
nom del nedador, va recollir el
trofeu el seu pare, Robert Pujol.
Ara, Pedro Hiltbrand, l’ha recollit personalment. yy

Germanor futbolística
blanes

Victòria al Port de Barcelona

tan bon punt la seva atapeïda
agenda estigués lliure.

La Penya Gironina de Blanes
es va gestar la temporada passada però no ha rebut el reconeixement oficial fins aquest estiu, segons explica el president de l’entitat, Antonio Meléndez, “quan
encara era equip de Segona A,
ja vaig començar a fer gestions
per crear la penya. Aquesta estiu
hem rebut tota la documentació
aprovada de la Generalitat.”

citana de Blanes, una entitat amb
17 anys d’història. L’acte també
va reunir diversos directius del
Málaga que s’havien desplaçat
a Girona, segons explica Jaume
Barrera Gutiérrez, president de
la Penya Malacitana, “cada cop
que anem a Málaga ens tracten molt bé. Hem aprofitat que
l’equip visitava per primera ve-

gada les comarques de Girona,
per organitzar aquest acte.”
El dia del partit van ser a
Montilivi, però no van poder veure la victòria del seu equip, perquè
se la va emportar el Girona Futbol
Club (1-0). La penya andalusa té
120 socis, i la del Girona, de moment, una trentena. yy

Entre els objectius que s’han
marcat: reunir-se per veure per
televisió els partits de l’equip a
la seu de la Penya del carrer Ardales, anar a Montilivi o fer desplaçaments quan el Girona jugui
a camp contrari.
A finals d’agost, la Penya del
Girona va participar en un acte
de germanor amb la penya Mala-

Intercanvi d’obsequis entre els presidents de les dues penyes. Foto Yoyo
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Comença la lliga
de futbol 2017-18 Fins un 10% dels
preescolars tenen defectes
visuals que cal corregir
salut

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

T

Cos tècnic del CF Lloret. Foto CF Lloret

Els jugadors del CD Blanes celebrant la 1a victòria. Twitter Primer equip
SELVA - MARESME

El futbol català s’ha posat en
marxa coincidint amb l’inici del
mes de setembre. Després de les
dues primeres jornades, els resultats han estat desiguals.
Primera Catalana. El Lloret
CF repeteix una temporada més
en aquesta categoria amb Edu
Urdiales a la banqueta. Va debutar a camp contrari i va perdre.
En el primer partit a casa, tot i
avançar-se en el marcador, també
va acabar perdent (1-2). El Lloret
haurà de jugar els primers partits
com a local al camp del Molí pel
canvi de gespa al municipal (veure pàgina 23).
En aquesta categoria, hi ha un
altre equip de la comarca de la
Selva, el Farners CE.
Segona Catalana. El Palafolls
CD, després de certs dubtes sobre
la seva continuïtat, segueix en
aquesta categoria. El primer partit va quedar ajornat, i en el segon
va empatar a 2 al camp del Bescanó. En aquesta categoria també
hi trobem al Tossa UE, que l’any
passat va aconseguir l’ascens després de fer una gran temporada a
Tercera. De moment, una victòria
i una derrota.
Tercera Catalana. El Ca la
Guidó AD, el Cala pels seus seguidors, ha estat l’equip que ha

començat amb més força i efectivitat la temporada 2017-18 del
grup 16 de la Segona Catalana.
Dos partits, dues victòries.
El CD Blanes, que l’any passat jugava a Segona, va començar la lliga amb molta força i va
aconseguir una clara victòria a
camp contrari (0-3 al camp de
l’Anglès). El segon partit contra
la Vidrerenca CEF, es va ajornar.
En aquesta categoria també
hi ha el Lloret CF, B, amb una
victòria i una derrota per començar. El CF Tordera, va empatar a
Sant Feliu de Guíxols a 3 en el
seu debut al campionat. A la segona jornada es va topar amb el
Ca la Guidó i va perdre (1-3).
El Calella CF, que s’estrena en
el grup 4, està en fase d’aclimatació a la categoria. De moment,
dues jornades, dues derrotes.
El CD Malgrat també juga a
Tercera Catalana, però els dos
primers partits han estat ajornats.
Com diuen els entrenadors,
això, només acaba de començar
i el més important és com acaba
i no com comença. El gran desig
de les directives, que els aficionats
s’acostin al camp a veure futbol
en directe. Les despeses són moltes, i els ingressos, reduïts. yy

ot i que no sol ser percebut pel nen, ni pels pares i
tampoc pels mestres, fins
a un 10% dels nens en edat preescolar i fins a un 20 % dels d’edat
escolar pateixen defectes visuals
que necessiten tractament, habitualment correcció òptica amb
ulleres. La implicació del no diagnòstic d’aquests dèficits en els
primers anys de vida és variable,
encara que sempre rellevant, i
les conseqüències depenen del
tipus d’alteració visual que presenti el nen. A diferència de l’ull
normal, quan hi ha un defecte de
la refracció (miopia, hipermetropia o astigmatisme) la imatge
de l’objecte no es projecta sobre
la retina, donant lloc a una visió
poc nítida i per tant a una menor
agudesa visual. El problema és
que els dèficits de l’agudesa visual no són percebuts pel nen, habitualment no donen símptomes
que els facin sospitar, però poden
interferir en el desenvolupament
del nen i especialment en la seva
capacitat d’aprenentatge. El més
preocupant és quan un d’aquests
defectes visuals afecta un únic
ull o la graduació és molt diferent
entre ambdós. En aquests casos
es pot produir una inhibició del
procés maduratiu de la capacitat

Dr. Josep Marès Bermúdez , Pediatre

visual de l’ull amb el defecte de
refracció o en el que té més graduació dels dos, i provocar el que
es coneix com a una ambliopia
o ull gandul. Entre un 2% i un
4% dels nens pateixen, sense saber-ho, aquest problema. I si no,
es detecta abans dels 4-6 anys
l‘ull gandul és irrecuperable i la
visió d’aquest ull serà per sempre
deficient, tot i la correcció òptica
amb ulleres.
La possible repercussió negativa
dels defectes visuals en l’aprenentatge en els nens petits, però molt
especialment la rellevància en la
detecció precoç d’un defecte que
pugui donar lloc a un ull gandul
de per vida, fa prioritària l’avaluació de la capacitat visual de tots
els nens. Habitualment s’avalua
l’agudesa visual dels nens amb
làmines amb dibuixos o lletres
(optotips) en les revisions pediàtriques a partir dels 3-4 anys, ja
que no és possible fer-ho abans
per la manca de col·laboració dels
més petits. Aquesta prova permet
la detecció d’un gran nombre de
nens amb dèficits visuals, però de
vegades és poc precisa, és d’interpretació subjectiva, hi ha nens
que no col·laboren i això fa que en
alguns casos el diagnòstic d’un
defecte greu, com és l’ull gandul,
es retardi. Tots aquests nens amb
resultat dubtós o no col·laboradors haurien de ser avaluats per
un oftalmòleg, a l’igual que tots
en els que la prova ja detecta un
possible defecte visual.

Un gran avenç tecnològic que
permet millorar aquest diagnòstic precoç ha estat el desenvolupament dels autorefractòmetres
binoculars. Aquests aparells
permeten de forma automàtica,
en pocs segons, sense necessitat
de col·laboració i de forma objectiva, avaluar la refracció visual
dels nens a partir dels 6-9 mesos
d’edat. La seva utilització està
avalada per l’Acadèmia Americana de Pediatria, i són avui en
dia la prova instrumental més
validada i reconeguda per la
detecció precoç de defectes de
refracció visual en la infància,
molt especialment en menors
de 4 anys. Alguns països com
EUA, Alemanya... han incorporat aquesta prova en les revisions pediàtriques. En el nostre
país són encara pocs els centres
sanitaris que ja disposen d’autorefractòmetres binoculars en
les consultes de pediatria. En alguns centres públics s’estan duent a terme estudis per avaluar el
cost-efectivitat de la seva utilització sistemàtica en les visites de
control del nen sa. És desitjable
que en un futur estiguin disponibles en la majoria de consultes
que atenen infants perquè se’n
puguin beneficiar tots els nens,
especialment els més petits, en
els quals la detecció precoç ofereix les màximes possibilitats de
prevenció i tractament. I és que
com diu la dita, val més prevenir
que curar. yy
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l’agenda

LLORET
DIA 14
RUTA INDIANA-CAN FONT
+ DAIQUIRI
Guided Tour (EN). Preu: 5 €.
Inscripcions: Oficines Turisme.
Museu del Mar. 18.30 h
DIES 14 I 15
VIII INTERNACIONAL FESTIVAL
CONCURS CORAL CANÇÓ
MEDITERRÀNIA
Plaça de la Vila. 20 h
DIA 15
RUTA INDIANA-CAN FONT
+ DAIQUIRI
Visite guidée (FR). Preu: 5 €.
Inscripcions: Oficines Turisme
Museu del Mar. 18.30 h
FESTIVAL FOLKLòRic
Plaça Pere Torrent. 20-22 h
DIA 16
MARXA NÒRDICA · NORDIC
WALKING.
Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme
SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Inscripcions: 10 € Oficines
Turisme.
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 / 2,5 €
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES / TALLERS
Capella dels Sants Metges.
18 - 20 h
VIII INTERNACIONAL FESTIVAL
CONCURS CORAL
CANÇÓ MEDITERRÀNIA.
Plaça de la Vila. 18.30-20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

SARDANES: COBLA CIUTAT DE
GIRONA. Plaça de la Vila. 22 h

Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 / 2,5 €

DIA 17
JORNADA CANINA
Plaça Pere Torrent. 9-19 h

MARXA NÒRDICA · NORDIC
WALKING
Av. Alegries, 3. 10 h · Inscripcions:
4 € Oficines Turisme

FESTA DE LES ALEGRIES
Ermita de les Alegries. 11-21 h
DIA 20
MARXA NÒRDICA · NORDIC
WALKING. Museu del Mar.
10 h · Inscripcions: 4 €
Oficines Turisme
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA. Plaça de la Vila. 13.45
- 14.45 h
DIES 20 I 21
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA. Plaça de la Vila.
17 - 19 h
DIA 21
RUTA INDIANA-CAN FONT
+ DAIQUIRI. Guided Tour (EN).
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 - 20.30 h
DIA 22
RUTA INDIANA-CAN FONT
+DAIQUIRI
Visite guidée (FR). Preu: 5 €.
Inscripcions: Oficines Turisme
Museu del Mar. 18.30 h
AMARGANT&MAUREL TRIO
Hotel Delamar. 22 h.
NITS DE JAZZ
DIA 23
RUTA INDIANA-CAN FONT

SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Inscrip: 10 € Oficines Turisme
SARDANES: COBLA
JOVENÍVOLA SABADELL
Plaça de la Vila. 22 h
DIES 23 I 24
LLORET SWIMMING - SWIM
RUN KIDS
Prova combinada infantil de
natació en aigües obertes 2 km cursa a peu 10,5 km
Platja de Fenals. 9-14 h
DIA 24
XXXVII MARXA POPULAR
“PLATGES LES DE LLORET” 10
km. Plaça de la Vila. 8 h.
Inscrip: El Puntet - 972 372 268
CEMENTIRIS D’INDIANS
Visita guiada nocturna.
Inscripcions: Museu del Mar 972 364 454. Cementiri. 21-22.30 h
DEL 25 AL 28
MARATÓ DE PETANCA
Pl. Domènech Moner i Basart
(Rieral). 9-19 h
DIA 25
MONOLIT - Plaça Pere Torrent.
19-21 h · FESTIVAL FOLKLÒRIC
DIA 27
DIA MUNDIAL DEL TURISME
Jornada de portes obertes

blanes

Dia 23
Campanya pel Sí (ANC/Blanes
per la Independència): caminada
popular, xerrada amb Lluís Llach,
carpes informatives, vermutada,
jocs infantils, concert...al Passeig
Cortils i Vieta
Dia 24
XIV MISSA DE L’ALBA
Platja Sa Palomera a les 7 h

Del 15 a l’1 d’octubre
EXPOSICIÓ:BLAUMARÍ
Maria Oms Jané
Sala García-Tornel

FARRÉS&SOLSONA DUO
Hotel Delamar. 22 h
NITS DE JAZZ

THE WANDERING ORCHESTRA
Plaça de la Vila. 21 h ·
ESPECTACLE DE CARRER

DIA 30
RUTA INDIANA-CAN FONT
Museu del Mar. 10 h ES
12 h CAT · PREU: 5 €

MARXA NÒRDICA · NORDIC
WALKING. Av. Alegries, 3. 10 h ·
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme
DIA 28
RUTA INDIANA-CAN FONT
+ DAIQUIRI. Guided Tour (ENG).
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h
DIA 29
RUTA INDIANA-CAN FONT
+ DAIQUIRI. Visite guidee (FR).
Preu: 5 €. Inscripcions: Oficines
Turisme. Museu del Mar. 18.30 h

SORTIDA GUIADA SNORKEL
Casa del Mar-Fenals. 10 h
Inscripcions: 10 € Oficines
Turisme
MARXA NÒRDICA · NORDIC
WALKING
Museu del Mar. 10 h ·
Inscripcions: 4 € Oficines Turisme
CANTADA POPULARS
D’HAVANERES /
TALLERS. Capella dels Sants
Metges. 18-20 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Passeig de Mar / Banc dels
Músics. a les 10 h

Fins al 7 d’octubre
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL
POUM. Centre Cultural Els
Padrets. Carrer Sant Bonós, 5

al MOLL, visites guiades,
actuacions... Plaça de la Vila. 1622 h. Programació a part

Del 15 al 14 d’octubre
BPF BLANES PHOTO FESTIVAL
GIF – Grup d’Imatge i Fotografia
Exposició fotogràfica
Casa Saladrigas
Dia 17
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
PEDALADA POPULAR 2017

Dia 24
VISITA GUIADA “RUTA DE LES
ERMITES”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat. A les 10 h
Dia 26
48è CONCURS DE PESCA
TROFEU BLANDA
Associació Pesca Esportiva
Nostra Senyora del Vilar.
Platja S’Abanell de 18 a 6 h

Dies 29 i 30
EL PETIT MERCAT DE LES
DELÍCIES
El 29 de 08 a 14 h i de 17 a 20.30 h
i el 30 de 8 a 14 h
Dia 29
FESTA DEL PATRÓ DE LA
POLICIA LOCAL
Plaça dels Dies Feiners.
BIBLIOTECA COMARCAL
Dies 14 i 15
Donació de Sang
Organitza Banc de Sang i Teixits.
A la planta baixa.
Dia 19
Xerrada OrganitzaDA per
Dona Terra
A les 19 h a la Sala Roberto
Bolaño.
Dia 21
Hora del Conte Pas a pas
posem el nas
Amb la Companyia Clinclonclown.

A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño.
Dia 29
sessió del Club de Lectura
Juvenil Bèsties fantàstiques i
on trobar-les de J. K. Rowling,
per a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions a la Biblioteca. A les
17 h a la Biblioteca Jove.
ALTRES ACTIVITATS
CENTRE EXCURSIONISTA DE
BLANES
Senderisme, sortides familiars,
amics dels camins, alta muntanya
MORRALLA, ESPAI CREATIU
Casal dels joves de Blanes.
Tallers, cursos, concerts, gimnàs.
Avinguda de l’Estació, nau 4
JO EM CUIDO!
Activitats esportives dirigides per
a adults i gent gran.
Ciutat Esportiva Blanes
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Maresme

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Dia 14
Calella
Club de lectura sènior
Tardes de tertúlia, amb
el comentari de Aigua per
a elefants de Sara Gruen.
Coordinat per Quima Martínez.
18 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.

Palafolls
Concentració motera amb
cotxes americans. A la plaça
de les Valls d‘Ax, a partir de les 8 h.

Dia 15
Calella
cercavila de tots els grups
participants a les 45es Jornades
Internacionals Folklòriques
de Catalunya a Calella. 21 h.
Itinerari: riera de Capaspre,
Jovara, Escoles Pies, plaça de
l’Ajuntament, Bisbe Sivilla,
Església fins a la Sala Mozart,
retorn pel carrer Església fins a la
pl. Església.

Dia 19
Palafolls
XERRADA I TALLER. Tècniques
hipopressives. Al Casal de la
Dona. Cal confirmar l‘assitència.
Més informació a
casadona@yahoo.es.

Tordera
BERTRANA COMENTAT. Amb
Miquel Martín i Olga Cercós, a la
Biblioteca. 19.30 h

Pineda de Mar
Ioga del riure “Respirant
alegria”. Grup pràctica
compartida, presentació. A les
18.30 h. Pavelló escola Aloc

Dia 27
Calella
obertura de l’Expo i
botiga Ironman.
16 -20 h, al passeig Garbí.

Dia 20
Pineda de Mar
“Comunicación verbal
i corporal, actitud i
assertivitat”
A càrrec de Lorena Tamayo.
De les 19.30 a 21 h.
c/ Joan Maragall, 19

Inauguració de
l’exposició “Turisme
sostenible”. 19 h, a l’Espai
Mutur del Museu del Turisme.

espectacle inaugural
amb l’actuació de tots els
grups participants a les 45es
Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya
a Calella. Entrada gratuïta. 22 h, a
la Sala Mozart.
Dia 16
Calella
inici de les 12 Hores
d’Handbol. 9 h, al Pavelló
Municipal d’Esports Parc Dalmau
Primer dia de la 5a Fira
de la Gent Gran per un
envelliment actiu. 10.30 - 14 h;
17 - 20 h, a la plaça Església.
actuació d’un dels grups
dels participants a les 45es
Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya
a Calella. 22 h, a la Sala Mozart.
Pineda de Mar
Jubílate a tu aire
conferència a càrrec de Elisa
Anelli. A les 18 h.
c/ Joan Maragall, 19
Santa Susanna
AQUATLÓ INFANTIL AL PASSEIG
DE MAR
Dia 17
Calella
Sortida de la 16a Marxa
de la Minerva. 8 h, al passeig
Manuel Puigvert, davant del
monument a la sardana.
cloenda del curs
d’ensenyament de ballar i
repartir sardanes i audició
a càrrec de la cobla Sabadell.
19.30 h
A la plaça de Catalunya.
actuació d’un dels grups
dels participants a les 45es
Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya
a Calella. Aquestes actuacions es
repetiran al llarg de la setmana.
22 h, a la Sala Mozart.

DEL 18 AL 25
TORDERA
ESPOSICIÓ: CONSUM COM
SOM? A la Biblioteca

Dia 21
Calella
Cicle Gaudí: Incerta
Glòria (drama - històric)
Director: Agustí Villaronga.
21 h, a la Sala Mozart.
Palafolls
Sortida terapèutica del
Servei Respir al Castell de
Palafolls.
L‘Ajuntament de Palafolls
s‘afegeix amb aquesta iniciativa
al Dia Mundial de l‘Alzheimer.
Pineda de Mar
Kundalini i altres Iogues
A les 18.30. Pavelló escola Aloc
Intel·ligència emocional
A càrrec de Lorena Tamayo. De
19.30 a 21 h. c/ Joan Maragall, 19
Meditació i Mindfullness
A les 19.30. Pavelló escola Aloc
Dies 22, 23 i 24
Calella
Festa Major
Fira de Calella i l’Alt Maresme
Dia 22
Pineda de Mar
Cinefòrum
A les 20 h. c/ Joan Maragall, 19
Tordera
ELECTROSTAT AL CLAVÉ
Cicle bé + Bo
Dia 23
Pineda de Mar
Festa 4t anniversari
Associació Canviem.
Actuacions de la coral i del grup
de teatre Canviem.

Dia 25
Santa Susanna
SARDANES. Amb la cobla Santa
Maria al pavelló municipal.
18.30 h
Dia 26
Pineda de Mar
Jubílate a tu aire
Conferència a càrrec de Elisa
Anelli. A les 19.15 h.
c/ Joan Maragall, 19

Malgrat de Mar
CONTES PER A INFANTS
FINS A 3 ANYS. 18 h Sala de la
Biblioteca la Cooperativa.
Pícnic per a petits curiosos.
Pineda de Mar
Avui tertúlia
Es comentarà Carta de una
desconocida, d’Stefan Zweig.
De les 17 a 19 h. Biblioteca M.
Serra i Moret.
Club de lectura, a càrrec de
l’escriptor i filòleg Toni Sala.
Es comentarà l’obra Rashomon
i altres contes de l’escriptor
Ryunosuke Akutagawa.
A les 20.30 h. Biblioteca M. Serra
i Moret

Tordera
hora del CONTE. A la
Biblioteca 18 h.
Dia 28
Calella
Expo i botiga Ironman.
10 - 20 h, al passeig Garbí.
Tardes de tertúlia i
tallers de la memòria
per a la gent gran.
18 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
Cineclub: Frantz (drama)
VOS. França 2016.
Director: François Ozon.
21 h, a la Sala Mozart
Palafolls
Taller de caninoteràpia.
Al Servei Respir, a les 10 h.
Club de lectura. A la
Biblioteca Enric Miralles, a les
19 h. Es comentarà el llibre
Rashomon i altres contes,
de Ryunosuke Akutagawa.
Tordera
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL
MAESTRO ZEN”. de Mauro
Valenciano a la Biblioteca.
19.30 h.
Dia 29
Calella
Expo i botiga Ironman
10 - 20 h, al passeig Garbí.
Pineda de Mar
Presentació del llibre:
El ángel caído del Tercer Reich
y el judío victorioso, a càrrec
de Carme Xancó. A les 20 h.
Biblioteca M. Serra i Moret.
Taller Infantil: Paisatge

de tardor. A càrrec de Jéssica
Hinostroza. Aprèn una nova
tècnica artística i decorativa i
crea una manualitat amb què
podràs decorar la teva llar. Per
a nens i nenes de 5 a 11 anys.
Cal inscripció prèvia. A les 18 h.
Biblioteca Poblenou
Palafolls
Caminada fins al Molí
d‘en Puigvert. Sortida des del
Casal d‘Avis, a les 9.15 h.
Tordera
PRUDENCI BERTRANA I
L’EMPORDÀ a càrrec de Santi
Puig, a la Biblioteca. 19.30 h
Dia 30
Calella
inici de l’Ironman
Barcelona 2017. Organitzat
pel Club Triatló Costa Barcelona
Maresme. Més informació a
https://goo.gl/PmHvLa. 8 h, a la
Platja Gran de Calella, davant del
Camp de Futbol de Mar.
Palafolls
Excursió a Carcassonne.
TALLER. Comenca el curs
fent manualitats
A la Biblioteca Enric Miralles, a
les 10.30 h. Per a nens i nenes
de 6 a 12 anys.
Pineda de Mar
Jornada de portes
obertes al Casal d‘Avis
Poblenou. Actuarà grup Amics
de la música. A les 16 h.
Pg. Costa Brava, 47
Tordera
LA VIDA D’EN CARBASSÓ sobre
els maltractaments a la infantesa,
al Clavé.

28 LA MARINA

setembre DE 2017

Programacions trimestrals. Tardor 2017
maresme - selva

AUDITORI DE PINEDA
La programació de teatre, música i cinema de l’últim trimestre
de 2017, entre el 8 d’octubre i el
23 de desembre, inclou 3 sessions
de cinema, 4 espectacles teatrals i
3 concerts a l’Auditori de Pineda
de Mar. Les entrades anticipades
ja són a la venda a través de www.
tictactiquet.com i a Can Comas
(de dilluns a divendres de 10 a 13h
i de 17 a 20h). També se’n podran
comprar al mateix Auditori una
hora abans de cada espectacle, en
cas que no s’hagin exhaurit.

«Les activitats començaran
el 8 d’octubre i acabaran el
23 de desembre»
Pel que fa al cinema, es podran
veure les pel·lícules Pirates del Carib 5. La venjança de Salazar el dia
8 d’octubre a les 18:30 h; Cars 3, el
5 de novembre a les 18 h; i La Bella
i la Bèstia, el 3 de desembre a les
18:30 h. El preu de cada sessió de
cinema és de 3 euros.
La nena dels pardals (5 euros),
un espectacle per a públic familiar, obrirà la programació teatral
el 15 d’octubre a les 18 h. El 12 de
novembre, també a les 18 h, tindrà
lloc l’espectacle de teatre musical
Paradise (10 euros); i Aladdin
#the pop musical (5 euros), també
de teatre musical, està programat
per al 17 de desembre, a les 18.30
h. Art (20 euros), de Yasmina
Reza, amb Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva, es
representarà a l’Auditori el 9 de
desembre a les 22 h.

«Art, amb Pere Arquillué,
Francesc Orella i Lluís
Villanueva, es representarà
el 9 de desembre»

I pel que fa a música, obrirà la
temporada el Concert Cor L’Aixa: A la flor del teu jardí (5 euros)
el 21 d’octubre a les 22 h; el 18 de
novembre Bluelounge Quartet (5
euros) oferirà un concert a les 22
h, i tancarà la temporada a l’Auditori el tradicional Concert de
Nadal (gratuït), el 23 de desembre a les 19 h, a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
(OCE).

Clavé de Tordera
L’espectacle Electrotast obrirà la programació dels darrers
mesos de l’any (22 de setembre).
Es tracta d’un maridatge de música electroacústica i cerveses
artesanes emmarcat al cicle bé
+ bo.
En l’àmbit del teatre, la programació compta amb dues
grans propostes. D’una banda,
Dansa de mort, un text del dramaturg suec August Strindberg
adaptat i dirigit per Jordi Casanovas i interpretat per tres grans
noms de l’escena: Mercè Arànega, Lluís Soler i Jordi Figueras
(26 de novembre). De l’altra,
Celestina, La Tragicomedia; una
versió grotesca i actual del clàssic de la literatura espanyola a
càrrec de la companyia sevillana
Atalaya Teatro, guardonada amb
el Premi Nacional de Teatre l’any
2008 (16 desembre).
Juntament amb aquestes
propostes, la programació de
setembre a desembre del Teatre Clavé posa especial atenció
a aquelles propostes artístiques
que sovint són difícils de trobar
en els circuits de teatre o d’arts
escèniques. És el cas de Lucis et
umbrae, un espectacle al voltant
del món de la llanterna màgica,
l’element precursor del cinema
actual, ideat per Sergi Buka i
amb música en directe de Jordi
Sabatés (22 d’octubre).

Espectacle de màgia de la darrera temporada de Rialles. Foto Yoyo

Façana de l’Auditori de Pineda de Mar

És també el cas de l’espectacle Opera dei pupi, el teatre tradicional de marionetes originari
de Sicília, nascut a la meitat del
segle XIX i declarat Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (11 de
novembre).
Per als més menuts, la programació de tardor del Teatre
Clavé inclou un dels espectacles
emmarcats en la 13a edició del
festival El més petit de tots. En
aquesta ocasió, la companyia Da.
Te Danza portarà a l’escenari del
Teatre Clavé l’espectacle Akari,
una proposta de dansa contemporània al voltant de la llum (18
novembre).
El cicle familiar es completa
amb l’espectacle Les supertietes
de la companyia Les Bianchis
basat en contes de l’Empar Moliner (7 d’octubre), i amb dues
pel·lícules d’animació: la multi-

premiada La vida d’en carbassó
que, a través de l’animació en
stop-motion reflexiona sobre els
maltractaments en la infantesa
en una proposta amb un alt contingut pedagògic i emocional (30
de setembre) i la recent estrenada
Capità calçotets basada en la saga
de llibres infantils d’aquest peculiar superheroi (4 de novembre).
La programació de tardor
finalitzarà al mes de desembre
amb el concert de Sant Esteve,
enguany titulat Swing, Swing!
(26 de desembre).

Rialles de Blanes
1 d’octubre: Companyia del
Nyiguit. Canta‘m un conte
15 d’octubre: Jordi del Rio.
Menuda Comèdia
29 d’octubre. El Replà
produccions. Ai, Rateta, Rateta

Dansa de mort es podrà veure a Tordera el mes de novembre

12 de novembre. Teatre a la
Fuga. Contes 1.0.
Premi “la Mostra” 2017
26 de novembre. Grup
Rialles. Lluita de Fades
10 de desembre. País de Xauxa.
Fem un Pessebre
Les represnetracions es faran al
Teatre de Blanes a les 17.30 h.

Aula de Calella
Els dies 26 i 27 de setembre
es faran les inscripcions pel nou
curs de l’Aula d’Extensió Universitària de Calella.
Serà al Casal de l’Amistat de
10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00.
El preu de tot el curs és de
39 euros (37 euros pels socis del
Casal). Les xerrades començaran
el 4 d’octubre. yy
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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)
lloret de mar (Estació de bus) - barcelona

Blanes - Barcelona (Renfe)
Feiners

2.30

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

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
13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47
16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

7.45

8.45

9.45

10.00 11.00 11.45 12.00 12.45

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15
20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45

FESTIUS

BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)
6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

0.25

21.44

-

-

-

dissabtes feiners

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

9.15

19.15 21.12

11.16 13.16 15.15 17.15
-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

14.00 17.30 19.00 23.25

-

-

Feiners (totes les parades)
6.15

Feiners (totes les parades)

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

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)
9.00

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

-

-

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

20.33

-

10.00 14.30 17.00 19.00

-

Feiners

-

9.30

13.15 19.00

20.03

-

7.00

-

19.33

18.15 20.14 22.18

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

19.03

8.00

7.00 - 21.40 cada 20 min

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
-

15.50

18.32

10.15 12.16 14.14 16.15

7.00 - 21.45 cada 15 min

Feiners
FESTIUS

-

9.00

17.36 18.07

8.16

blanes (centre) - lloret DE MAR

9.00

7.30

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

7.16

7.15 - 21.15 cada 20 min

-

7.05

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)

FESTIUS

11.00 14.00 15.50

6.30

8.30

7.15 - 21.15 cada 15 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

Blanes - GIRONA (Renfe)

-

Feiners

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

21.03

-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

6.03

9.30

Feiners

-

-

-

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
Setembre - Octubre
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Natació amb aletes
lloret de mar

La piscina de l’Olympic
Spa&Resort Club de Lloret de
Mar ofereix un nou servei: la natació amb aletes. La tècnica és molt
semblant a l’estil papallona de la
natació clàssica, però sense fer servir els braços, els quals s’estenen a
continuació del cos amb les mans
juntes, formant una mena de proa,
que permet tallar l’aigua i facilita el
desplaçament. Per les seves característiques el dofí és l’animal a imitar.
Durant les competicions, es poden
produir onades de fins a 40 cm.,
desbordant-se sovint l’aigua de les
piscines. Els dimarts i els dijous, a
partir de les cinc de la tarda, hi ha
jornada de portes obertes. yy

Les aletes permeten agafar grans velocitats

Nou servei per a mascotes
blanes

Uns joves emprenedors de
Blanes han posat en marxa aquesta nova iniciativa. CanNet és un
espai on es poden rentar les mascotes de forma còmode, fàcil, higiènica i econòmica. L’autorentat
està obert tots els dies de l’any de
9 a 21 h. Sense cues, ni esperes.
El productes que fan servir són
hipoalergènics, desparasitaris i
amb assecador inclòs. També tenen servei de perruqueria canina,
amb cita prèvia (657 54 52 54) i
venda de productes per a mascotes (snaks, joguines, productes
higiènics...) CanNet està ubicat al
carrer Ter, 17, els Pavos (Blanes),
molt a prop del nou Pipi Can. yy

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

LLORET
Setembre
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

De 22 h a 22 h (24h)

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

Logo de CanNet

Comercial de Serralleria Tarradas
BLANES

Joan Tarradas Marcó, tècnic
especialista en Serralleria de Seguretat des de fa més de 15 anys, ha
iniciat un projecte nou i ambiciós
amb l’obertura d’una nova botiga
especialitzada en la venda i distribució al detall i a l’engròs de material de serralleria. Es poden trobar
tot tipus de panys, caixes fortes,
habitacions del pànic a mida, control d’accessos, duplicat de claus,
comandaments a distancia, claus
d’automoció, igualaments i mestrejaments de cilindres... Sempre fan
servir la tecnologia més avançada.
És distribuïdor de portes d’alta seguretat de la marca “Inn Solutions”
i de tota la seva línia de productes.
Comercial de Serralleria Tarradas
està situada a la Ctra. Accés Costa
Brava, 120 de Blanes. yy

Joan Tarradas a la porta del nou establiment
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punts de distribució de la marina
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

ANUNCIS PER PARAULES
Barana de llit
Extensible i plegable de 70 cm a
1,10 de molt alta qualitat i resistent. Ideal pel canvi de llit, sortides d’hotel, molt millor que
bressol de viatge. Preu: 20 €
Tel. 636 49 09 40

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)

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

Joc tragabolas “Gormiti”
Totalment nou. 10 €. Només
Whatsapp 660 08 90 90

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 €

ENTREVISTA A JOAN SALVADOR SURÍS i SALA (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL PALAU DELS VESCOMTES DE CABRERA DE BLANES)

“Volem recuperar el Palau dels Vescomtes de
Cabrera perquè el gaudeixi el poble i els visitants”
ALMUDENA MONTAÑO

realitzi de l’obra original.

L’Associació d’Amics del Palau ha presentat un ambiciós
projecte per recuperar el Palau
dels Vescomtes de Cabrera de
Blanes -construït a mitjans del
segle XIV per Bernat de Cabrera, vescomte de Cabrera i
Girona- i aprofitar tot el seu
potencial per obrir-lo al poble i
al turisme. L’objectiu és poder
realitzar activitats turístiques,
educatives, religioses, musicals,
museístiques, infantils i socials,
entre d’altres. Aquest projecte de
recuperació l’ha redactat l’arquitecte blanenc Joan S. Surís,
president de l’Associació.
Hi ha molta feina a fer. Per on
començareu?
Per explicar qui eren els Cabrera i que el poble conegui el
projecte. Per això, s’han fet diverses conferències i aquest nou
curs escolar l’associació farà
xerrades als col·legis. Volem recuperar el Palau dels Vescomtes
de Cabrera perquè el gaudeixi el
poble i els visitants.
Quants diners es necessiten
per tirar-lo endavant?
El projecte podria tenir un cost
aproximat de 10 milions d’euros i l’execució es podria realitzar per fases. La Selva ha rebut
una ajuda del Fons Europeu
d’uns 900.000 euros per destinar-los a desenvolupar la marca
Cabrera a la comarca. Els municipis que presentin el seu projecte rebran una part d’aquesta
subvenció i l’Ajuntament ha
d’invertir la mateixa quantitat
que es rebi. Estem esperant que
l’Ajuntament de Blanes vesteixi
un projecte per aconseguir part
d’aquesta subvenció.
Quines seran les primeres
obres?
Jo crec que la primera actuació hauria de ser obrir el carrer
Nou de Palau, que ja ho preveu
el POUM actual de Blanes, per
potenciar tot el conjunt. Amb
la connexió de la plaça de l’Església amb el carrer dels Papus
s’aconsegueix que la plaça no sigui un cul de sac com ara. Actualment, els visitants arriben a la
plaça del Palau i tornen pel mateix lloc. Amb aquesta actuació
es podrà fer la volta al Palau i es
posarà en valor la part de darrere amb l’absis obert i tota la muralla posterior que és impressionant. Es podria generar un eix
cap a la capella de l’Esperança,
el convent i Sant Francesc. I una
altra ruta senyalitzada cap a
Santa Bàrbara i Sant Joan.

El projecte també inclou la realització d’aparcaments soterranis a la plaça?
Hi ha la proposta de realitzar
un aparcament soterrat amb
dos nivells. Això alliberaria la
plaça de vehicles, urbanitzant
la plaça i generant que pogués
acollir més activitats com, per
exemple, concerts i representacions històriques, entre d’altres.

Joan Salvador Surís ha redactat un projecte de millora del Palau per obrir-lo al poble i al turisme. Foto: Almudena Montaño

Durant el segle XV el Palau es
va convertir en la residència
principal dels vescomtes i un
dels llocs més importants de
la comarca. Es vol recuperar
aquesta importància com a
lloc turístic?
Si, turístic i cultural. Els Cabrera es van instal·lar a Blanes
com a port per relacionar-se
amb els nous territoris i per generar l’intercanvi i comerç amb
Sicília a través del mar. Era un
punt comercial molt important.
Un cop rehabilitat el Palau, no
només serà un atractiu turístic
local, sinó que també generarà
la Ruta dels Cabrera, que s’estendrà per tot el territori juntament amb Hostalric, Breda i la
resta de pobles que conservin
patrimoni dels Cabrera.
Quin tipus d’activitat es faran
al Palau?
Concerts musicals i de coral en
un auditori amb capacitat per
aproximadament dues-centes
persones, reunions d’entitats
del municipi en sales multifuncionals i també activitats turístiques amb explicacions històriques. Un dels elements interessants serà la nova coberta
amb una terrassa-mirador des
d’on es podrà explicar el Blanes
medieval, es divisarà la façana
marítima i gairebé tot Blanes!
L’auditori on s’ubicarà?
A la zona de l’antic pati d’armes, part d’aquest espai l’ocupa actualment l’antic Esbarjo.
El pati d’armes es recuperarà
amb un format de pati central
porxat a la primera planta, seguint la volumetria original i
on donaran les sales pensades
per a les entitats. També es po-

drà aprofitar per fer recreacions
medievals.
El Palau va ser declarat Monument Històric l’any 1949 i
la Generalitat el va distingir
com un Bé Cultural d’Interès
Nacional l’any 2013. Com és
que, malgrat aquests reconeixements, ha quedat gairebé
abandonat?
L’edifici pertany al Bisbat de Girona i, donada aquesta circumstància, les actuacions des del
poble eren complexes. Des del
2016 hi ha un conveni d’intencions amb el Bisbat que dona peu
a cedir l’ús del Palau per actes
que no siguin només religiosos.
A partir d’ara les inversions que
s’hi realitzin revertiran en el poble, això és bo per tots, perquè el
poble en podrà fer ús, i el Bisbat
tindrà un manteniment i aprofitament de l’edifici.
Com que el Palau és propietat
del Bisbat de Girona, les activitats que es programin no
poden ser “contràries als principis i moral de la fe catòlica”,
tal com recull el conveni signat
el 12 de novembre de 2016 entre l’Ajuntament de Blanes, el
Bisbat de Girona, el Consell
Comarcal de la Selva i l’Associació d’Amics del Palau.
Les activitats seran sempre culturals, socials i d’entitats. No
cal que siguin activitats religioses, però tampoc en contra.
La gestió, en general, serà de
l’Ajuntament.
Creieu que l’edifici està desaprofitat actualment?
Absolutament. És una pena des
de tots els àmbits: des del punt
de vista social, cultural, turístic

i urbanístic. Està desaprofitat
perquè actualment no se li dona
cap altre servei que no sigui de
l’àmbit religiós. Fa molts anys
havia tingut un servei amb l’Esbarjo Parroquial, però actualment l’edifici ha quedat obsolet
i ja no acompleix les mínimes
garanties de seguretat que un
espai públic requereix.
Potser la gran decadència
d’aquest espai es va viure a
partir de 1694, quan les tropes franceses van atacar i dinamitar el Palau, deixant les
muralles en l’estat en què les
coneixem actualment. Què
queda exactament de l’edifici
medieval?
A banda de les muralles, només
queden vestigis a les parets interiors de les arrencades de les
voltes i els nivells dels forjats
antics. A la sagristia encara es
pot veure com era exactament
el mòdul que hi havia adossat a
la muralla. La façana i la torre
de campanar són les parts que
millor es conserven.
L’arquitecte encarregat de
l’obra original del Palau -al segle XIV- va ser Arnau Bargués,
qui també va participar en la
construcció de la Catedral de
Barcelona. En els treballs de
reconstrucció es respectarà
l’obra original?
Sempre. Jo crec que tota actuació s’ha de realitzar amb materials i mitjans que diferenciïn
clarament tot allò que és antic
de les noves actuacions. S’ha de
procurar emfatitzar tots els elements originals. Jo sóc partidari d’utilitzar materials i tendències del segle XXI per diferenciar clarament l’actuació que es
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Quina documentació sobre els
Cabrera tenim a Blanes actualment i on està dipositada?
Al Bisbat hi ha molta documentació per analitzar i també a
l’arxiu municipal de Blanes. La
idea és que al Palau hi hagués
una sala d’estudi o biblioteca
centrada en els Cabrera, amb
originals i còpies dels documents perquè si algú volgués
realitzar una consulta sobre els
Cabrera ho trobés centralitzat,
ja sigui en paper o amb productes audiovisuals que arribessin
al gran públic.
Com se li va acudir redactar
el projecte del Palau dels Vescomtes?
Fa vint anys, quan treballava
al departament de Patrimoni
de la Diputació de Barcelona,
passaven per davant meu ple
de projectes de millores d’edificis històrics de molts municipis, molts de menys entitat
que el Palau i pensava, des de
la distància, en el meu poble i
que calia fer alguna cosa amb
un edifici tan important. És un
espai prou emblemàtic per conservar-lo i posar-lo en valor.
Cal reivindicar un patrimoni
tan important que tenim i donar-li utilitat. Un edifici està fet
per viure’l i utilitzar-lo, aquesta
és la meva manera d’entendre
l’arquitectura.
Després d’haver portat el Sant
Crist per Setmana Santa a Blanes, fa quatre anys, què creu
que costarà més: haver portat la
creu o tirar endavant el projecte
del Palau?
Em costarà més tirar endavant
aquest projecte! Veig més fàcil
tornar a portar el Sant Crist que
mobilitzar a tothom per tirar endavant l’obra del Palau. De fet,
aquest és el meu Sant Crist particular però segur que, com l’altre,
amb voluntat i empenta de tots
els implicats i el poble de Blanes,
també ho aconseguirem. Mirarem de canviar la inèrcia que diu
que a Blanes costa molt tirar endavant qualsevol iniciativa. yy

