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Mediació
El dia 1-O, les jornades prèvies i les
immediatament posteriors, han servit per comprovar que la fractura entre Catalunya i Espanya cada cop és
més notable.
Bona prova d’això, són les nombroses crides al diàleg i a la mediació que
s’han fet, unes crides que inicialment
Madrid ni ha escoltat.
Si ens centrem en el dia 1-O, la jornada es podria definir amb diversos titulars: gran mobilització popular per
votar i defensar les urnes, i brutalitat
policial davant d’una resistència totalment pacífica. També es podrien
afegir els problemes informàtics, que
amb l’esforç dels responsables de les
meses, i la paciència dels votants, es
van poder superar.
La brutalitat policial, amb més de 900
ferits, va indignar al poble català, que
ho va demostrar el dimarts 3-O participant a l’Aturada de País i participant
en unes manifestacions-concentracions, molt i molt concorregudes.
Feia temps que es parlava del xoc de
trens. L’entrada de la policia als col·legis electorals, en tot cas va ser un xoc
entre un tren de gran velocitat i un
gran comboi aturat a l’estació.

Cues quilomètriques a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Votar i salvaguardar les urnes
Més de 2.200.000 catalans van sortir a votar el dia 1-O sobre la independència de Catalunya. Tot i les dificultats informàtiques i policials, els ciutadans van fer les hores de cua que van caldre, i després es van quedar als col·legis per evitar que els cossos i forces de seguretat de l’Estat s’emportessin les urnes i les paperetes. Hi va haver un 90% de vots favorables i una participació del 43 %.

Més de 900 ferits
L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia estatal a poblacions com Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta, Girona, Sant Julià de Ramis, Barcelona o
Tarragona va provocar prop d’un miler de ferits. L’actuació desmesurada
va rebre crítiques d’arreu d’Europa.

Una setmana després, tot quedava
pendent de la intervenció de Carles
Puigdemont al Parlament, fixada per
una hora en què La Marina ja s’estava
imprimint per ser puntualment al carrer, com cada segon dimecres de mes.

Concentració el 3-O a la plaça d’Espanya de Blanes. Foto Aj. Blanes

Aturada de País
Actuació policial a Sant Julià de Ramis. Foto ANC

L’actuació policial del dia 1-O va provocar la ràpida reacció de la ciutadania, indignada pel comportament de la Policia estatal i la Guàrdia Civil.
L’endemà mateix, ja hi va haver concentracions a les portes dels ajuntaments i el dimarts 3-O, una Aturada de País amb un seguiment molt notable i manifestacions arreu amb un nombre de participants del tot inusual en d’altres convocatòries.
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Campanya atípica

L’Editorial
Una data per a la història
Les votacions del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 entren amb
tota seguretat en aquells fets que acostumem a classificar d’“històrics”.
Després de la prohibició de la votació decretada pel Tribunal Constitucional, les forces de seguretat van procedir a buscar les urnes, a segrestar paperetes i sobres de votació, a recollir les citacions per als
membres de les meses, a tallar les comunicacions a internet dels col·
legis electorals...
Tot va ser inútil i la voluntat de centenars de milers de ciutadans disposats a votar van superar els entrebancs i les prohibicions. Més de
dos milions de persones van votar. Un 42% del cens.
Llàstima que la diada que podria ser recordada per l’originalitat d’un
poble que exerceix una votació sense l’acord del seu estat, acabés tacada per la violència d’unes forces de seguretat. A tot el món es van publicar les imatges de les forces antiavalots espanyoles “actuant” contra votants a Catalunya.
La pròpia votació i les escenes de repressió policial associades formen
una fita que ben segur tindrà importants efectes que anirem desco-

Façana de l’ajuntament de Blanes plena de cartells. Foto Joan Ferrer
la crònica - joan ferrer

La campanya del referèndum
de l’1-O va ser del tot atípica. Hi
havia diverses formacions que
defensaven el Sí. No hi havia,
però campanya del NO. El principal objectiu era que no es fes el
referèndum.

brint en les properes dates. yy
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L’atenció mediàtica estava posada més en els moviments de la
Guàrdia Civil a les ordres del fiscal
buscant paperetes i urnes que dels
arguments per votar una opció o
una altra.
Diversos mitjans de comunicació també van rebre la visita de
la “benemèrita” perquè feien publicitat de l’1-O o no agradava la
direcció editorial que tenien.

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

Quan es van confiscar un gran
nombre de paperetes, des de Ma-
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drid, ja es donava per tancat el cas.
L’efecte, però, va ser tot el contrari.
La gent va començar a imprimir
paperetes a casa i també diverses
empreses impressores. Els carrers
i les places es van omplir de la preuada papereta. Al final, no podia
ser d’una altra manera. N’hi va
haver per a tothom i en van sobrar.

dències municipals. El president
Puigdemont es va convertir en
mestre de cerimònies anunciant
via twitter les adreces on es podien
consultar els col·legis. La fiscalia,
no trigava en tancar les pàgines,
però immediatament n’hi havia
d’altres. En definitiva una veritable cursa d’obstacles.

A partir d’aquest moment, els
actes de campanya es convertien
en sortides ciutadanes a omplir
de paperetes i programes, tots els
pobles i ciutats. A la imatge, l’ajuntament de Blanes després d’una
d’aquestes “sortides ciutadanes”.

La jornada de reflexió, també
va ser diferent. Es va convertir en
jornada de portes obertes a les escoles i centres on el diumenge 1-O
s’havia de votar per evitar que ho
precintessin tot. Al llarg dels dies
de campanya, els Mossos no van
parar de rebre notificacions de
com havien d’actuar. El major Trapero ho tenia cla “amb proporcionalitat i assegurant la seguretat de
tothom”. La seva tasca va ser impecable i molt agraïda al final de
la llarga i tensa jornada de l’1-O. yy

Un dels objectius dels ciutadans era saber on havia d’anar a
votar. En molts casos, era el col·
legi electoral de sempre, però en
d’altres, hi havia canvis perquè
l’alcalde no havia deixat les depen-
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Votar i salvaguardar les urnes
la crònica - joan ferrer

llarg i complicat. Hi havia els
problemes per aconseguir una
bona connexió amb internet.

El diumenge 1-O, molts blanencs i lloretencs es van llevar
ben d’hora ben d’hora per anar
al seu col·legi electoral. Eren les
cinc de la matinada i les places
i carrers on hi havia els col·legis
es van començar a omplir. En
molts casos, molta gent ja hi havia passat el cap de setmana fent
tallers, cantant, jugant a cartes o
practicant esport amb els fills i
els amics. L’objectiu era clar, calia votar. Però el que encara era
més important, que les paperetes
i les urnes no fossin requisades.
En aquella hora del matí, pocs
es pensaven que la brutalitat per
retirar les urnes seria tant i tant
desmesurada com la que es va
poder veure només unes hores
després a molts punts del país.
A les vuit, arribava un altre
moment clau. La constitució de
les meses. Desenes de voluntaris
estaven preparats per si hi havia problemes en aquest procés
tan senzill i anònim a qualsevol altra consulta, però molt i
molt complex en aquesta ocasió.
Molts encara no saben ni quan
ni com, però, les urnes i les paperetes van fer acte de presència
i tot estava a punt per començar
a votar. A un quart de nou, preveient dificultats, el conseller

L’entreteniment per als que
esperaven al carrer, mirar el
mòbil. No havia passat gaire
estona quan van començar a
aparèixer imatges esgarrifoses i
d’una altra època, la de la dictadura franquista, quan les televisions eren en blanc i negre i només s’emetia el que permetia el
règim. Ara, els temps han canviat i les noves tecnologies permeten veure el que passa arreu del
món en aquell mateix moment.
Sant Julià de Ramis, Dosrius,
Sant Cebrià de Vallalta, Girona,
Barcelona, Tarragona i un llarg
etcètera van veure com nombrosos efectius de la Guàrdia Civil
i la Policia estatal entraven sense contemplacions als col·legis
electorals arrossegant persones
joves o grans.

xement unànime per la feina
feta. A més d’un li van caure les
llàgrimes de veure el suport popular que rebia el cos.

Després d’un dia carregat
d’il·lusió i tensió va arribar el
recompte de vots. A Blanes van
votar 8.879 persones amb 7.941
Sí, 768 NO, 129 vots en blanc i
41 de nuls.

A les nou, començava oficialment la jornada i ràpidament
es comprovava que el dia seria

A Lloret de Mar, 6.184 vots
amb 5.553 Sí, 490 NO, 119 de
blancs i 22 de nuls. yy

Cua per entrar al col·legi de la plaça d’Espanya, rebatejada com a plaça 1-O. Foto Jordi Caupena

Jordi Turull anunciava en roda
de premsa que el cens seria universal, és a dir, es podia votar
a qualsevol col·legi. En aquell
moment, les cues de votants ja
donaven la volta a les places o
cobrien més d’un carrer. Des de
primera hora del matí, a cada

col·legi hi havia una parella dels
Mossos d’Esquadra, que comprovava a distància tot el que
estava passant. El seu objectiu,
assegurar la pau i la tranquil·litat de la zona. Al final del dia,
es van emportar forts aplaudiments, abraçades i un reconei-
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Pressió als alcaldes favorables a l’1-O
catalunya

Els dies previs a l’1-O van ser de
màxima pressió de l’Estat a persones, entitats i institucions per evitar la celebració del referèndum.
Es va ordenar que Mossos
d’Esquadra i Policies Locals intervinguessin tot el material relacionat amb la campanya i el
referèndum. Es van localitzar
cartells i paperetes després de fer
nombroses entrades i escorcolls a
empreses d’arreu del país, es van
tancar webs i es van detenir diversos alts càrrecs de la Generalitat.
Els mitjans de comunicació també van estar en el punt de mira
del govern central i els jutjats.
Alcaldes investigats
La Fiscalia va citar a declarar
els 712 alcaldes que havien fet públic el seu suport i s’havien posat
al costat del President Puigdemont en l’organització de l’1-O.
Molts es van presentar als jutjats
acompanyats de centenars o milers de persones i no van declarar.
D’altres, directament, van decidir
no anar-hi tot i estar advertits de
que podien ser detinguts.
A la Selva, Jaume Dulsat
(PDeCAT), alcalde de Lloret de
Mar, va ser un dels 712 alcal-

des que van fer costat a l’1-O. A
Blanes, Miquel Lupiànez (PSC),
emparant-se en un informe del
secretari municipal, va comunicar a la Generalitat que no podia
cedir locals municipals. El mateix
alcalde, però, va enviar una carta al Govern per negociar quins
espais es podien utilitzar, la majoria, propietat de la Generalitat.
PDeCAT i ERC, socis de govern
del PSC, van pressionar i treballar
al màxim perquè a Blanes es pogués votar amb normalitat.
Al Maresme, Carme Ponsa
(Malgrat de Mar), Montserrat
Candini (Calella), Joan Carles
García (Tordera) i Joan Campolier (Santa Susanna) van fer costat al procés.
A Pineda de Mar, el fet de no
deixar locals municipals (Xavier
Amor), va suposar que el PDeCAT abandonés el govern. A Palafolls, Valentí Agustí tampoc va
donar cobertura a l’1-O tal i com
ja havia passat amb el 9-N.
Bona part dels 712 alcaldes investigats per la Fiscalia,
es van concentrar al Pati Gòtic
de l’ajuntament de Barcelona,
abans de travessar la plaça de
Sant Jaume fins al Palau de la
Generalitat. Amb les vares en

Concentracions massives davant de les conselleries. Foto ANC

mà i a crits de ‘votarem, votarem’, van ser rebuts per l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau.
El punt en comú, una apel·lació a
la democràcia per encarar l’1-O.
“Tots aquests fets que anirem
veient els propers dies empetiteixen l’Estat davant del món,
perquè el que fem és fomentar
la democràcia”, assegurava l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs,

en línia semblant amb Marta
Madrenas, alcaldessa de Girona. També va prendre la paraula
la batllessa de Badalona, Dolors
Sabater, que va assegurar que la
“reivindicació popular, pacífica,
persistent, legítima i massiva fa
trontollar el règim del 78”.
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va aprofitar

l’acte, per llençar un missatge al
sistema polític espanyol, a tots
aquells que “amenacen i als que
s’ho miren de costat perquè no els
enganxi la crisi al damunt”. “Que
no subestimin la força del poble
de Catalunya”, va etzibar, tot afegint que l’Estat pot “tenir moltes
masses, pot tenir molts BOE i
moltes lleis, però no tenen el poble de Catalunya”. yy

20 de setembre: 41 escorcolls i 15 detinguts
catalunya

El 20 de setembre, la Guàrdia
Civil, per ordre del Jutjat número 13 de Barcelona, va entrar en
diverses dependències de la Generalitat i va detenir alguns dels
seus alts càrrecs. L’operació també va arribar a empreses privades
i domicilis particulars.
L’operació es va fer en el marc
de la causa oberta relacionada amb
els preparatius del referèndum de
l’1-O. Aquesta causa està ober-

ta pels delictes de desobediència,
prevaricació i malversació. Segons
va informar el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
en un comunicat, el jutge havia
ordenat sis registres en “despatxos
oficials” del Govern de la Generalitat i remarcava que l’escorcoll “es
limitava als despatxos de les persones que tenen condició d’investigades dins de la causa”.
El titular jutjat d’instrucció
número 13 de Barcelona, Juan

Antonio Ramírez Sunyer, va
obrir una investigació per l’anomenat cas Vidal, arran de les
conferències de l’exsenador on va
apuntar que el Govern disposava
de dades fiscals dels catalans de
manera il·legal. Aquesta causa va
ser el detonant de l’actuació.
La resposta ciutadana va ser
immediata i centenars de persones es van presentar a les portes
dels edificis ocupats per defensar
“la democràcia i el Govern cata-

là”. La màxima concentració es
va produir davant d’Economia,
on la Guàrdia Civil hi va passar
més de 20 hores. La Policia Nacional també es va presentar a la
seu de la CUP a Barcelona, però
finalment no va entrar.
Les concentracions van seguir els dies posteriors davant
del TSJC i la Ciutat de la Justícia,
sempre coordinades per l’ANC i
Òmnium, que no es van cansar
de repetir que havien de ser protestes pacífiques i evitar en tot
moment caure en provocacions.
Estat d’excepció

Blanes, com la resta de municipis, va sortir al carrer per defensar la democràcia. Foto Yoyo

En una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del
Palau de la Generalitat -després
de reunió extraordinària del
Consell Executiu- Carles Puigdemont es va refermar en l’1-O
i va fer una crida a la ciutadania
per donar una resposta “massiva
i pacífica” davant de l’actitud “totalitària” de l’Estat. El president
va asseverar que en les “darrers
hores i avui” el Govern espanyol
ha “suspès de facto l’autogovern
de Catalunya i ha aplicat de facto
un estat d’excepció”. “Les lliber-

tats estan essent suspeses i reprimides”, va afegir.
Concentracions
multitudinàries
Responent a una convocatòria que es va estendre a la ciutadania principalment a través de
les xarxes socials, WhatsApp i el
mètode més tradicional de tots,
el boca-orella, milers de persones es van mobilitzar arreu del
país. La trobada va ser a les vuit
del vespre a les portes dels ajuntaments. L’objectiu, tal com s’explicitava al missatge compartit i
reenviat, era donar suport a les
institucions catalanes i en defensa de la democràcia.
Es tractava de que tots aquells
i aquelles que no podien anar la
concentració de Barcelona, ho fessin a la seva població. El missatge
de la convocatòria estava encapçalat pels símbols internacionals
d’ajuda, SOS, així com per de la
privació de la llibertat d’expressió,
una franja roja sobre una boca.
I després d’intervenir les finances catalanes, va arribar el
torn als Mossos d’Esquadra. yy
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Els empresaris de Lloret
contra la violència policial

Vista aèria de la façana marítima. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Després dels fets ocorreguts
el diumenge 1 d’octubre arreu de
Catalunya, la Mesa Empresarial
de Turisme, el Gremi d’Hostaleria, el Club d’Economia, l’Associació de Bars i Restaurants,
l’Associació de Comerciants de
Lloret de Mar i l’Associació Catalana d’Agències de Viatges
Especialitzades, van fer públic
aquest comunicat:

-El rebuig a la violència i la
repressió practicada pels cossos i
forces de seguretat de l’Estat durant la jornada del Referèndum a
Catalunya.
-El suport a tots els gairebé
900 ferits i a les seves famílies,
víctimes de la violència quan intentaven defensar el seu dret a vot
de forma pacífica. També volen
donar el seu suport a les persones,

entitats i institucions que han treballat per garantir els drets democràtics fonamentals.
-Que Catalunya ha de poder
continuar mostrant la seva oferta
turística i de serveis en un marc
democràtic i de convivència, molt
especialment Lloret de Mar, un
destí en ple procés de transformació, obert i acollidor des de
sempre. yy

Manifest de Lloret i Cúllar
lloret de mar

L‘ajuntament de Lloret de Mar
i l‘ajuntament de Cúllar també es
van posicionar:
Els nostres municipis i els seus
ciutadans estem orgullosos dels
llaços de fraternitat i amistat que
ens uneixen i ho estarem sempre;
la nostra és la història de dos pobles germans que s‘ha anat forjant
per les moltes famílies que es van
traslladar de Cúllar a Lloret i que
sempre han mantingut aquesta re-

lació de proximitat, d‘afecte.
Esperem amb il·lusió i vivim
amb festivitat els retrobaments que
realitzem diverses vegades l‘any,
especialment amb motiu de la Festa de Moros i Cristians a Cúllar, a
l‘abril, i per les jornades de la Casa
de Cúllar a Lloret en el marc de les
festes de Sant Romà, al novembre.
Són dies emotius, intensos, de retrobament entre famílies i amics.
Aquest intercanvi cultural i social
contribueix a l‘enriquiment i la co-

Actes conjunts de les dues poblacions. Foto M.A. Comas

hesió dels nostres pobles i n’és un
gran exemple la gran activitat que
es porta a terme des de la Casa de
Cúllar a Lloret de Mar.
La nostra unió es basa en unes
arrels comunes que han construït
els mateixos ciutadans de Cúllar i
de Lloret, uns llaços indestructibles que estan totalment allunyats
de la qüestió de la identitat nacional. El nostre pilar, la nostra força,
és aquesta unió i així vol continuar
vivint-ho la nostra ciutadania. yy
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Aturada de País contra la brutalitat policial
catalunya

l‘actuació global dels dos cossos
(Policia estatal i Guàrdia Civil).
L‘escrit, presentat al Jutjat d‘Instrucció número 7 de Barcelona
que va rebre la denúncia de la
Generalitat contra les càrregues
policials, també assegura que els
ferits –la majoria “molt lleus”representen només un “0,037%”
dels concentrats a les seus electorals, mentre que l‘únic greu només suposa el 0,000042 %.

Institucions, instituts i escoles
tancats, carreteres tallades, manifestacions multitudinàries i molts
comerços i empreses aturades,
balanç de la jornada del 3-O.
Pel dimarts 3-O hi havia
convocada una vaga general dels
sindicats minoritaris i una Aturada de País per part de la Mesa
per la Democràcia després de les
càrregues policials del diumenge
anterior.
L’aturada al sector de l’ensenyament va ser pràcticament
total. Va afectar totes les franges
d’edat: infantil, primària, secundària i universitats. A diferència
d’un dia de vaga, molts centres no
van obrir al no poder garantir els
serveis mínims.
Els centres de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva van
funcionar com si fos un dia festiu.
L’única diferència van ser les
consultes externes. Si no es van
poder fer per l’aturada, a posteriori es van reprogramar un altre dia, segons explicava a Ràdio
Marina, el doctor Marcel Prats,
Director Assistencial de la Corporació.
La Corporació gestiona els
hospitals de Blanes i Calella, diversos CAP i centres sociosanitaris.
Els veïns de la Selva i el Maresme van sortir al carrer i van
fer sentir la seva veu. A Blanes, es
van fer diversos talls de carretera
a la GI-682 (Blanes-Lloret) i GI-

Altres concentracions
Blanes va acollir el dissabte
dia 7 dues concentracions relacionades amb tot el que està passant
entre Catalunya i Espanya.
Concentració multitudinària a Blanes. Foto Aj. Blanes

600 (Blanes-Tordera). A Lloret de
Mar també es va tallar la carretera de Blanes.
A Tordera, el tall va afectar la
N-II. Un nombrós grup de veïns
acompanyats per diversos tractors, va protagonitzar els talls.
Al transport públic de viatgers
també hi va haver un seguiment
important.
Als eixos comercials de bona
part de les poblacions de la Selva
i el Maresme es van imposar les
persianes abaixades. En municipis turístics com poden ser Lloret
o Calella, els visitants es preguntaven quin festiu era. Als barris,
el seguiment va ser molt inferior.
A la indústria, també seguiment
desigual. En algunes grans empreses, cas de Nylstar, es va fer
una aturada de mitja hora.

Establiments de Lloret tancats. Foto M.A. Comas

El que també van ser molt i
molt nombroses van ser les manifestacions o concentracions.
A totes el mateix objectiu: defensar la democràcia i criticar
la brutalitat policial. El cant dels
Segadors, l’Estaca o el Passiu
bé es van poder escoltar a més
d’una població.
Protestes arreu
El Govern qualificà de “molt
massiva” l‘aturada del país i xifrà
en més d‘un 70% el seguiment a
l‘Administració pública.
A Girona, manifestació rècord amb 60.000 persones defensant la independència i protestant
contra les càrregues policials.
La marxa guardà silenci davant la Subdelegació del Govern

Nacional II tallada a Tordera. Foto Marc Muñoz

espanyol i va aplaudir a les portes del Col·legi Bruguera.
La concentració de la Taula
per la Democràcia va desbordar
la plaça Universitat de Barcelona.
Fiscalia
El mateix dia 3 d’octubre i
amb els carrers plens de gent, la
Fiscalia es pronunciava sobre l’actuació policial.
La Fiscalia avala l‘actuació de
la Policia espanyola i la Guàrdia
Civil l‘1-O afirmant que no va
afectar “en absolut la convivència
ciutadana” i recrimina al Govern
que convoqués “de forma irresponsable” els ciutadans en concentracions “tumultuàries” en els
col·legis electorals. El ministeri
públic s‘oposa, així, a investigar

Al matí, prop de 200 persones
es van concentrar davant l’Ajuntament, en resposta a la convocatòria del moviment ciutadà
‘Parlem? ¿Hablamos?’, a favor del
diàleg entre Catalunya i Espanya. Bona part dels participants
anaven vestits de color blanc, tal
com s’havia demanat des de la
convocatòria, duent també altres
elements d’aquest mateix color
per remarcar la neutralitat que
proclamen.
El mateix dissabte a la tarda, més de 350 persones portant
banderes espanyoles i catalanes,
però majoritàriament reivindicatives de l’Estat espanyol i altre
vestuari al·lusiu es van trobar per
reivindicar la unitat d’Espanya i,
sobretot, recordar a tothom el seu
doble sentiment de catalans i espanyols, una manifestació que va
tenir la seva continuïtat a Barcelona l’endemà diumenge.yy

Carrers sense activitat a Malgrat. Foto Yoyo
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Vigília animada

Cassolades

lloret de mar

pineda de mar

Les amenaces de clausurar els
locals per evitar que fossin col·legis
electorals, va provocar un cap de
setmana carregat d’activitats: competicions esportives als patis de les
escoles, jocs de taula a l’interior
dels locals, cantada d’havaneres,
ballada de sardanes…

Els dies anteriors i posteriors
a l’1-O hi ha hagut moltes maneres de protestar i manifestar-se.
Una, sortir al carrer i fer soroll
amb estris de cuina, les conegudes cassolades.
N’hi va haver una de multitudinària, el dia que va parlar
Felip VI. Molta gent va sortir al

De tant en tant, la visita dels
Mossos per comprovar el que es
feia. La resposta sempre era la mateixa, “passar un cap de setmana
amb els fills o amb els amics. Nosaltres no sabem res ni d’urnes ni
de paperetes”.
A les cinc de la matinada del
diumenge, va arribar un gran nombre de persones de reforç. Era el dia
esperat, el dia de la veritat, l’1-O. yy

La gran obsessió del Govern
estatal els dies previs a l’1-O era
localitzar i intervenir les urnes i
les paperetes. Es van escorcollar

Cassolada a Pineda. Foto Yoyo

nombroses impremtes i es va localitzar una important quantitat de paperetes. De les urnes, ni
rastre. El divendres anterior al
dia 1-O, la Generalitat en va fer la

presentació. Eren molt diferents
al que tothom esperava. L’organització va ser perfecte i el dia
1-O, totes eren al seu lloc a l’hora
prevista. yy

La força dels pagesos
palafolls

El sector agrari ha estat un dels
més actius en la defensa de la democràcia i el dret a decidir. Abans
de l’1-O ja van protagonitzar diverses marxes per protestar contra els
registres i detencions en dependències de la Generalitat.

Tractors barrant el pas a Palafolls. Foto Yoyo

Entrada de l’urna a l’Institut S’Agulla de Blanes. Foto Yoyo

El dia després
lloret de mar

El dilluns, dia 2-O al migdia,
hi va haver concentracions a les
portes dels ajuntaments. L’actuació policial als col·legis electorals
va ser de tal brutalitat que va esgarrifar el món. El mateix dilluns
ja hi va haver concentracions
multitudinàries i el dimarts, hi
va haver l’Aturada de País (veure
pàgina 6). La resposta del poble
català en tot moment va ser clara,
“no respondre a les provocacions,
nosaltres som gent de pau, l’únic
que volem és votar”.yy

A Pineda de Mar, també hi
va haver cassolades davant l’hotel on s’allotjava la Policia estatal (imatge). yy

Cantada d’havaneres a l’espera de l’1-O. Foto M.A. Comas

Paperetes i urnes
blanes

carrer a fer soroll, i les persones
que tenien les finestres obertes
van tenir dificultats per escoltar
el missatge de suport del monarca a les polítiques del PP que
s’emetia per televisió.

Concentració del 2-O a la plaça de la Vila de Lloret. Foto M.A. Comas

El dia 1-0 es van tallar accessos als col·legis electorals per evitar l’arribada de la Guàrdia Civil
o la Policia estatal. A la imatge,
dos tractors abans d’arribar a
l’institut de Palafolls, únic col·legi electoral de la població. yy
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Jornades Europees Nylstar engega un nou
de Patrimoni
projecte industrial
lloret de mar

L’Ajuntament de Lloret, a través del MOLL (Museu Obert de
Lloret) va organitzar els dies 6, 7
i 8 d’octubre una nova edició de
les Jornades Europees de Patrimoni. Es van programar jornades
de portes obertes i visites guiades
a diferents equipaments patrimonials del municipi amb l’objectiu
de donar a conèixer el valor i la
història del llegat cultural lloretenc. Les jornades formen part
d’un programa europeu de sensibilització del patrimoni cultural,
promogut pel Consell d’Europa
i la Comissió Europea. De fet,
aquestes jornades estan considerades com la manifestació cultural participativa més important
d’Europa en relació al patrimoni.
Cada any s’organitzen a tota
Europa més de 70.000 actes per
tal de contribuir a la presa de
consciència sobre el patrimoni comú d’Europa i la necessitat
constant de la seva protecció. El
tema proposat per a l’edició d’enguany ha estat “Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats”
amb l’objectiu de posar l’accent
en els valors patrimonials incorporats a la natura, en la importància del medi ambient sobre els
estils de vida de les persones i la

influència que té sobre el benestar
i el creixement socioeconòmic de
les comunitats.

aquest projecte, amb l‘objectiu de
garantir la continuïtat de Nylstar.
Des de l‘ajuntament també s‘ha
demanat a la Generalitat poder
participar al Pacte Nacional per
a la Indústria perquè la tèxtil
blanenca pugui desenvolupar els
projectes de futur.

A Lloret del 6 al 8 d’octubre
es van programar tres dies de
portes obertes a Can Saragossa,
al Museu del Mar, al Turó Rodó,
als Jardins de Santa Clotilde i al
cementiri Modernista.

Els sindicats

Cap de setmana ibèric
En una època d’esplendor
mediterrani, els ibers són els
grans desconeguts en comparació
amb d’altres cultures coetànies.
D’aquí la nostra voluntat de donar a conèixer aquesta brillant i
avançada cultura, habitant de les
nostres terres, a través d‘unes jornades molt especials.
Les visites programades pel
cap de setmana del 14 i el 15 d’octubre són:
- Portes obertes al jaciment de
Puig de Castellet. D’11 a 18 h.
- Portes obertes a Can Saragossa. De 10 a 13 h i de 17.30 a
19.30 h.
- Portes obertes al Turó Rodó.
D’11 a 18 h. yy

El sindicat UGT, majoritari a
Nylstar, valora positivament els
projectes de l’empresa.
Interior de Nylstar. Foto ACN
blanes

La tèxtil Nylstar de Blanes engega un nou projecte industrial,
que passa per renovar part de les
seves instal·lacions i aprofitar les
naus en desús per afavorir que s‘hi
instal·lin altres empreses del sector
i crear un clúster. En paral·lel, la
fàbrica també posarà fi als dos expedients de regulació (ERO) temporals, un dels quals porta vigent
des del 2015. La intenció de la tèxtil és disposar d‘una plantilla que
volti els 115 treballadors, i per això
pactarà baixes incentivades per a
una vintena d‘empleats. La majoria
d‘ells, d‘edats properes als 60 anys,
a qui es donaran facilitats perquè
es prejubilin. El grup Praedium,
propietari de Nylstar, ha exposat
aquests plans durant una reunió a
quatre bandes entre Ajuntament,
Generalitat i comitè d‘empresa.

«El pla preveu: renovar les
instal·lacions, aprofitar les
naus en desús i tancar els
ERO oberts»

Visita al Museu del Mar. Foto M.A. Comas

Interior de l’habitatge de Turó Rodó. Foto M.A. Comas

A finals d‘octubre farà un any
que Nylstar va tornar a engegar
maquinària. La tèxtil centenària
–abans, la SAFA- havia estat vuit
mesos aturada i damunt seu havia
planat l‘amenaça del tancament.
L‘empresa, propietat del Grup Praedium, va decidir apostar aleshores
per produir un tipus de fil d‘alt
valor afegit (més resistents, suaus,
elàstics i fins i tot, cosmètics).

Inversions
Pel què fa a noves inversions,
la intenció de la tèxtil és tirar endavant tres millores a les actuals
instal·lacions. La primera consisteix en comprar una nova texturitzadora; la segona, disposar
d‘un nou laboratori de color; i la
tercera, d‘una central de cogeneració (per no dependre d‘electricitat externa).
Durant la trobada, els representants del Grup Praedium han
dit que encara estan fent números
sobre el projecte. Segons informa
l‘Ajuntament, però, sí que la direcció de Nylstar ha avançat que
comptaran amb el recolzament
d‘Indústria i que esperen rebre finançament de l‘Institut Català de
Finances (ICF).
135.000 metres de
terrenys
Durant la reunió també es
va parlar sobre el futur dels terrenys –i naus- en desús que hi ha
a la parcel·la de Nylstar. En total,
135.000 metres quadrats. La intenció de la factoria és impulsar la
creació d‘un clúster tèxtil, afavorint que altres empreses del sector s‘instal·lin en aquests espais i
ocupin les naus.
L‘alcalde de Blanes, Miquel
Lupiáñez, ha reiterat el compromís del consistori d‘apostar per

Reunió a 4 bandes a la Sala de Plens. Foto Aj. Blanes

Després de la reunió entre
l’empresa, la Generalitat l’ajuntament i el comitè d’empresa, el
seu president, Juan José Rodríguez, en fa una valoració positiva,
“quan tothom pensava que l’empresa tancaria, es va treballar per
aconseguir solucions. Nosaltres
vàrem ser l’únic sindicat que va
signar els acord per tirar endavant una possibilitat, que s’ha demostrat era factible”.

«UGT, sindicat majoritari, ho
valora molt positivament
mentre CCOO mostra
dubtes»
Rodríguez destaca que es tanquin els dos ERO que hi ha en
marxa amb persones que es podran prejubilar i posteriorment
jubilar.
També espera que la Generalitat inclogui Nylstar al Pla Nacional per la Indústria tal i com
ha demanat l’ajuntament. “No hi
ha una empresa més emblemàtica que Nylstar per formar part
d’aquest programa”.
CCOO ha expressat els seus
recels “per la manca de concreció” dels nous projectes de futur.
A més, CCOO també ha demanat
a la Direcció que exposi l‘estat de
comptes de la companyia i li ha
recordat que hi ha una quarantena de treballadors que es van
acollir a jubilacions parcials que
encara no han cobrat la prestació
d‘atur. yy
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La cuina del peix de l’art
unes xarxes a pocs metres de la
platja que, després d’un temps
prudencial, es recullen a mà des
de terra. En certes èpoques, l’art
era un dels pocs mitjans de subsistència amb què es comptava.
I un dels llocs on s’ha practicat
la tècnica de l’art amb més excel·lència és a Lloret de Mar, a les
platges de Canyelles i de Lloret.

Ingredients de la cuina de l’art. Foto M.A. Comas
lloret de mar

De l’1 al 31 d’octubre, l’Associació de Bars i Restaurants de
Lloret, el Gremi d’Hostaleria de
Lloret i Lloret Turisme, organitzen les XV Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Peix de
l’Art. Les jornades del peix i del
marisc de Lloret de Mar. Els menús van destinats a tot tipus de
públic i els preus oscil·len entre
els 25 i els 80 euros.
Hi participen 20 hotels i restaurants:
• BARCA D’OR-RIGAT PARK
HOTEL
• CAN BOLET
• EL CALAMAR DAURAT
• EL PORT DE LA CALA
• EL RACÓ DE FENALS
• EL ROSSELL
• ROSTISSERIA EL TINGLADO
D’EN MANEL
• EL TRULL
• FENALS INTERNACIONAL
• FREU – GRAN HOTEL
MONTERREY
• IL BRIGANTINO
• L’ARROSSERIA DE FENALS
• LA LONJA
• MARSOL – HOTEL MARSOL
• MAS ROMEU
• MASIA CAN SABATA
• MIRAMAR LOUNGE HOTEL MIRAMAR
• HOTEL SANTA MARTA
• SYBIUS CALA CANYELLES
• XALOC

tronòmiques, a la primavera les
de l’arròs; i a la tardor, les del
peix de l’art. Segons explica Josep Franch, gerent del Gremi
d’Hosteleria i de l’Associació
de Bars i Restaurants, “quan es
van consolidar les de l’arròs,
vam treballar per organitzar-ne
unes altres. Com que no tenim
un peix característic com poden
ser les anxoves de l’Escala o les
gambes de Palamós, van optar
pel peix que s’aconsegueix amb
l’art, molt utilitzat a Lloret de
Mar anys enrera”.
Com és habitual, per cada
menú s’obté una entrada gratuïta
als Jardins de Santa Clotilde. A
més, es regala un passi i una consumició al Casino i dues hores gratuïtes als pàrquings municipals.
La tirada a l’art
En la professió de la pesca,
l’art és un sistema que consisteix
a llançar, des de petites barques,

Hi col·laboren: Complet Hotel, Gran Casino Costa Brava,
Peixos Ros, Ergo-Laboris, Celobert, Gidona, La Marina, Ràdio
Marina, Nova Ràdio Lloret, Cadena Ser-40 Principales, Fem
Girona Ràdio, Banc de Sabadell,
Techni-web, Pla de Qualitat Costa Brava Sud - La Selva - El Maresme i Hotelslloret.com
Lloret de Mar organitza al
llarg de l’any dues jornades gas-

Tirada de l’art. Foto M.A. Comas

A Lloret, l’art d’arrossegament fou, des del temps més
remot, tota una institució d’un
alt contingut social i benèfic. Va
ajudar al sosteniment de moltes famílies durant centenars
d’anys. La tirada a l’art és un
dels més clars símbols del Lloret d’abans, quan quasi tothom
era pobre. Tothom podia participar- hi: homes i dones. A ningú no li demanaven qui era ni
d’on venia. Si agafaven peix, la
part del vell era igual que la del
menut; la part de l’home igual
que la de la dona. Hi havia l’esperança de recollir un grapat de
peix i de guanyar uns cèntims.
Era, també, una prova de solidaritat. En cap altra platja catalana aquest ormeig no va prendre
tanta volada. A Lloret van arribar a córrer set arts alhora.
A principis de 1970 les xarxes
van ser tirades per última vegada
segons aquesta tècnica ancestral.
Alguns dels pescadors que van
fer l’art en dècades passades ens
en parlen amb sentiment d’enyorança per un món mariner que
gairebé s’ha perdut del tot, comentant-nos les seves vivències
d’aquest sistema rude, curiós,
laboriós i, alhora, tan satisfactori.
Amb el record de la tradicional tirada a l’art, es convida a
tastar una gran varietat de menús de peix i marisc mediterrani
de qualitat, que es pot gaudir en
els millors restaurants i hotels de
Lloret de Mar. yy
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Mes del Suquet de Peix

Petit Mercat de
les Delícies
blanes

El barri de Mas Enlaire de
Blanes ha allotjat durant dos dies
una nova experiència que ha arribat amb ganes d’arrelar i tenir
continuïtat els propers anys. Es
tracta del ‘Petit Mercat de les Delícies’, que ha estat en marxa al
llarg d’un divendres tot el dia i el
matí de dissabte.

Un dels 16 establiments participants. Foto Aj. Blanes
blanes

Durant tot el mes d’octubre,
Blanes acull el Mes del Suquet de
Peix, unes jornades gastronòmiques hereves de les que durant
nou anys consecutius s’han celebrat al municipi blanenc.
L’activitat està impulsada per
l’Àrea de Promoció de la Ciutat i
Turisme de l’Ajuntament de Blanes amb el suport de la Confraria
de Pescadors de Blanes, així com
diverses empreses i institucions.
Aquest any també s’ha organit-

zat el Mes de la Gamba i el Mes
del peix blau.
El Mes del Suquet de Peix
compta amb la participació de 16
restaurants de Blanes, amb menús que van des dels 28 € el més
barat fins als 52 € el més car.
Els establiments i els respectius
xefs són: Ca la Luci (Alícia Alonso); Can Borell (Manel Vegas); Can
Flores (Pere Povill); Can Tarranc
(Carles Guitart); Cava Nit (Mònica Alemany); Celler Sant Antoni

(Giovanni); El Port Pesquer (Carmen Fernández); Juanma (equip
del restaurant); Kiku (Kiku); La
Balma (Toni Marín); Las Salinas
(Isabel Alves); La Taverna del Port
(Dante Italiani); Racó Sa Palomera (Inés Pascual); Sa Malica – Can
Ton (José Porcel); Sentits (Òscar
Vilà); i Sibaris (Bruno Bonnier).
Com a activitats paral·leles,
s’han organitzat tallers per aprendre a fer el suquet de peix i un
sorteig de lots de productes gastronòmics blanencs. yy

L’activitat ha estat organitzada per l’Associació de Veïns de
Mas Enlaire amb la col·laboració de l’Ajuntament de Blanes i
el suport del col·lectiu ‘Artesans
d’Arreu’, que promou activitats
de caire gastronòmic a diferents
indrets de Catalunya. Tal com el
seu nom indica, ‘El Petit Mercat
de les Delícies’ és una fira gastronòmica on els visitants poden
adquirir i degustar una exquisida varietat de productes autòctons catalans per complaure un
ample ventall de gustos.
L’objectiu de l’Associació de
Veïns de Mas Enlaire a l’hora
d’organitzar aquesta activitat
no ha estat cap altre que seguir
contribuint a la dinamització

d’aquest barri, que durant els
darrers anys està sent especialment actiu allotjant un bon ventall d’esdeveniments.
Així ho entén el seu president, Miguel Gallego, “volem
que tant la gent de Blanes com la
que ens visita sàpiga que aquest
barri, com molts altres de la nostra vila, és un lloc molt maco
per passar-s’hi i trobar-hi al·licients. Creiem que amb aquesta
activitat, i les altres que també
organitzem al llarg de tot l’any,
donem més vida al barri i contribuïm a dinamitzar no tan sols
Mas Enlaire, sinó també la nostra ciutat”.
L’experiència
també
ha
comptat amb el suport de la comunitat de propietaris del Mercat d’Abastaments de Mas Enlaire. En aquest sentit la seva presidenta, Loli Calero, s’ha mostrat
molt satisfeta del resultat que ha
tingut durant aquests dos dies,
ja que ha suposat un element de
promoció respecte els productes
de qualitat i proximitat que es
venen al mercat. yy

Una de les sis parades que hi havia. Foto Aj. Blanes

Fira Medieval

Fira Medieval 2016. Foto M.A. Comas
lloret de mar

Lloret de Mar retornarà els
dies 11 i 12 de novembre als
temps medievals i s’omplirà de
parades amb cabanes, artesans,
mercaders i ambientació medieval el seu centre històric.

Durant tot el cap de setmana,
es succeiran les cercaviles de malabaristes, els tallers artesans i els
espectacles de màgia i de música
amb les representacions de joglars
i trobadors. Serà el millor pròleg a
les Festes de Sant Romà. yy
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El PSC es queda sol al govern de Blanes
blanes

encetar-ne de nous. També us
recordo que els treballadors i
treballadores d’aquest ajuntament continuen i continuaran
al vostre servei”.

El dimecres, 4 d’octubre, ja
forma part de la història de la
política municipal de Blanes. En
dues hores un govern que fregava
la majoria absoluta (PSC, PDeCAT i ERC), va quedar en un govern molt minoritari, amb 4 dels
21 regidors del consistori (PSC).

“D’altra banda, s’ha de ser
realista. Ara mateix l’impuls a
les polítiques públiques municipals incloses al Pla de Govern
queden compromeses per la situació en minoria”.

ERC i PDeCAT, després de tot
el que havia envoltat l’1-O, deixaven el govern.

«Les properes eleccions
municipals seran el maig de
2019»

ERC ho va anunciar en roda
de premsa a les cinc de la tarda
i ho va reiterar en el ple que començava a les set, on a més van
demanar la dimissió de l’alcalde
Miquel Lupiáñez.

«El PSC té 4 dels
21 regidors»
ERC ja havia criticat l’alcalde Miquel Lupiáñez per no cedir
locals per l’1-O i havia assegurat
que després del referèndum es
replantejarien la seva situació al
consistori. Dilluns dia 2-O, va decidir l’assemblea local, i el dimecres dia 4, el cap de llista, Àngel
Canosa, ho feia públic, “Entenem
que les conductes de l’alcalde són
indignes. Ha mantingut el silenci,
això vol dir consentir les actituds
violentes. No ens podem mantenir en un equip de govern treballant amb ningú del PSC”.

«La primera sociovergència
de Blanes ha durat poc més
de dos anys»
Segons Canosa, les diferències no són només en aquest tema
de l’1-O, “anteriorment hi havia
hagut diferències, algunes públiques, d’altres no. Enteníem que
un pacte a tres bandes, pot generar aquestes diferències. Per això,
vam fer públic l’acord de govern i
vam deixar les decisions en mans
de l’assemblea”.

En el mateix ple, Joaquim
Torrecillas del PDeCAT, anunciava el trencament, “perquè
volem treballar en un govern
municipal que garanteixi els
drets dels ciutadans, les llibertats
públiques i el recolzament a les
propostes que es prenguin en el
Parlament de Catalunya i no estar en un govern que hi col·labora gent del PP”.
Malgrat la sortida, “el PDeCAT està disposat a garantir
l’estabilitat. També estem oberts
a escoltar qualsevol proposta”.
Torrecillas també va anunciar
que es quedarien uns dies per
acabar alguns projectes i fer un
informe de la feina feta.
Amb aquesta decisió, la primera sociovergència de Blanes
ha durat poc més de dos anys.
Fins al 2015, quan governava al
PSC, CIU era a l’oposició i quan
l’alcalde era convergent, els socialistes eren a l’altre costat.
Després dels resultats del maig
de 2015, tres partits amb quatre
regidors, 4 formacions amb dos,
i una amb un representant, PSC
i CIU van arribar a un acord per

Els deu regidors que havien governat fins ara. Foto Yoyo

governar junts. Primer en solitari i després amb ERC i el suport
del PP des de l’exterior.
Pepa Celaya, portaveu del
PSC, va valorar de manera diferent les dues renúncies. La d’ERC,
ja l’esperaven, però no la del PDeCAT, i va deixar la porta oberta
a qualsevol majoria per millorar
Blanes “la marxa d’ERC, qui més
que menys ja se l’esperava. Ara,
amb la del PDeCAT, encara estic
en estat de shock. Ho lamentem,
però ho respectem. Estem oberts
a qualsevol majoria. Posem a disposició els nostres càrrecs. Estiguem on estiguem, treballarem
pel bé de Blanes”.
El PSC té 4 dels 21 regidors del
consistori.
Comunicat de l’alcalde
L’endemà mateix, l’alcalde feia
un comunicat:
“Vull que els blanencs i blanenques estiguin tranquils. El
nostre compromís amb el municipi continua ferm i seguirem treballant per garantir els eixos d’actuació inclosos al Pla de Govern

Municipal 2015-2019 presentat el
juny de 2016”.
“Més concretament, vull
que quedi clar que garantirem
el funcionament i la qualitat
dels serveis públics municipals i
d’atenció a les persones que caracteritzen la nostra societat del
benestar”.
“Que treballarem per concloure els projectes ja iniciats,
i que ho continuarem fent per

“Per tant, el meu compromís
ferm de continuar treballant per
Blanes i pels blanencs i blanenques ha de ser compatible amb la
recerca d’alternatives. Entenc que
els regidors i regidores de tots els
grups municipals estem obligats
a obrir un diàleg i presentar propostes per garantir la correcta governabilitat del municipi”.
“És per això que també treballaré, i demano a la resta de
grups que facin el mateix, per
formular una proposta de governabilitat del municipi que
garanteixi l’estabilitat de l’acció
de govern d’aquí a les properes
eleccions municipals”. yy
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Wifi: Més de 3.600 Viles florides
connexions diàries
la selva - maresme

lloret de mar

Des del mes de juny passat
els visitants que s’han acostat a la
platja de Lloret de Mar han pogut
gaudir del servei de wifi públic i
gratuït que ha posat en marxa
l’Ajuntament lloretenc. Per navegar per internet il·limitadament
només cal connectar-se al cercador de xarxes del dispositiu mòbil
i cercar @LloretdeMar.
Les dades estadístiques obtingudes han mostrat que s’han tin-

gut més de 80.000 clients de wifi
únics i que la mitjana diària ha
estat de 3.681 connexions, també d’usuaris únics. S’ha arribat a
puntes, com el passat 26 de juliol,
amb 6.197 connexions.
A l’agost es va posar en marxa el portal captiu que ha permès oferir informació municipal
sobre esdeveniments destacats,
l’agenda d’activitats i l’estat de la
platja, i ha tingut 167.565 visualitzacions (fins al 18 de setembre). yy

Lloret de Mar i Malgrat de
Mar, són dues de les 11 viles més
florides de Catalunya. Enguany
han rebut 4 flors, el màxim és
cinc, però no hi ha cap municipi català amb aquesta distinció.
Amb 3 flors hi ha Blanes, Calella, Pineda de Mar i Tordera.
Santa Susanna en té dues. A
més dels 11 municipis reconeguts amb quatre Flors d‘Honor,
hi ha 48 amb tres Flors, 48 municipis amb dues Flors i 6 municipis amb una Flor.
La gala Flors d’Honor 2017
ha reunit més de 275 persones
al Teatre Municipal de Can
Gomà de Mollet del Vallès en
els reconeixements anuals del
moviment Viles Florides en
un acte presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Meritxell Serret.
Actualment un total de
113 municipis d’arreu del país

Logo viles florides

formen part del projecte Viles
Florides, una iniciativa de la
Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i
ciutats de Catalunya a través de
la f lor i la planta ornamental.
Aquest moviment pretén mos-

Millores a Cala Bona

Connexió gratuïta a la platja. Foto Aj. Lloret

Blanes Motor Days
2K 17

blanes

Les obres que han acabat
aquest setembre han significat un
cost final de 177.717,28 €, finançats al 50% per la Generalitat i al
50% per l’Ajuntament de Blanes .
En aquest sentit, el govern català
ho ha subvencionat a través del
Fons del Foment del Turisme del
Departament d’Empresa i Coneixement, dins els Plans de Foment Territorial del Turisme. Per
la seva banda, la part municipal
prové del cànon de la concessió

del restaurant que hi ha a la cala.
Una de les parts més destacades dels treballs que s’hi ha
fet ha consistit en pavimentar
tota la banda del passeig que
voreja la platja, millorant ostensiblement l’aparença d’aquest
indret, ja que fins ara hi havia
un terra de ciment. Igualment,
s’han adequat els accessos i en
especial el que hi ha a l’entrada
principal, que ara presenta una
fesomia molt millorada.

Blanes Motor Days. Foto Aj. Blanes
blanes

Blanes ha estat el segon cap
de setmana d’octubre la capital del motor i l’àudio sobre
quatre rodes a través del ‘Blanes Motor Days 2K 17’, el 15è
Tuning Festival Internacional
que en aquesta nova edició inclou nombroses i atractives novetats. La més destacada és que
ha augmentat tant la superfície
com la seva ubicació, i ha passat
a ocupar els 40.000 m2 que hi
ha a la zona del costat de l’antic
pavelló d’esports amb diferents
ingredients i seccions del món
del motor.

trar i posar en valor la riquesa
natural i paisatgística del país
mitjançant el reconeixement
públic de tots aquells projectes
d’enjardinament,
ornamentació f loral i cultura del verd
urbà que, tant en l’àmbit públic
com privat, esdevinguin un
exemple a seguir. yy

Hi havia Food Trucks on es
podia gaudir de 13 estils diferents
de degustació, Fira d’Atraccions i
circuits per diverses modalitats.
També hi havia un escenari cobert on es van programar actuacions en directe, shows amb foc,
zumba, sevillanes i la música de
DJ’s, entre d’altres.
El dissabte a la tarda es va fer
la tradicional cercavila i el diumenge les proves de so dels vehicles.
Aquesta proposta ha rebut
participants d’arreu d’Europa. yy

Les obres han acabat aquest setembre. Foto Aj. Blanes

D’altra banda, un dels indrets
on també s’ha incidit en especial
és a l’escala que connecta l’Ermita
de Sant Francesc amb Cala Bona.
Altres actuacions que s’han
fet han consistit en reparar el pas
sobre la riera i ampliar els lavabos
que hi ha com annexos al Bar
Restaurant de Cala Bona.
El gruix de les obres es van fer
abans de l’estiu. Aquest setembre
s’ha enllestit el projecte. yy
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MontPhoto Fest
lloret de mar

José Pesquera Gómez (Premi d’honor) i Jaime Culebras
(Beca WWF-FNYH 2017), han
estat els grans protagonistes del
MontPhoto Fest que s’ha celebrat
a Lloret de Mar els dies 6, 7 i 8
d’octubre.

bars de la vila que han col·laborat
amb MontPhoto quan anaves a
prendre un refresc o una cervesa.
El reconegut concurs de fotografia de natura ha rebut aquest
any 13.000 fotografies de 65 països diferents.

Els organitzadors van repartir
un centenar de premis valorats
globalment en uns 25.000 euros.

Com cada any s’ha editat un
llibre amb totes les fotografies finalistes, “Inspirats per la Natura”.

També es van muntar exposicions al Teatre i la Casa de
la Cultura. La més original, i la
gran novetat d’aquesta edició, va
ser l’exposició que es podia veure
en els sotagots que posaven set

El jurat d‘enguany estava format per Isabel Díez, Jon Griffith,
Rosamund Kidman Cox, Greg
Lecoeur, Robert Marc Lehmann,
Luis Quinta, Iñaki Relanzón, David Tipling i Carles Zamorano. yy

Canvi del terra

Primer dia d’obres. Foto Aj. Blanes

A finals de setembre van començar els treballs per canviar el
terra als dos trams de sorra del
Passeig de Dintre de Blanes.
Mentre durin les obres, el
Mercat de la Fruita i la Verdura
es fa al passeig de Mar, de dimarts a dissabte; i els dilluns a
la plaça dels Dies Feiners i plaça
d’Espanya.
El material que s’instal·larà té
la mateixa solidesa que la pedra
sense perdre l’aparença de la sorra, i harmonitzarà amb l’aparença que sempre ha tingut el mer-

blanes

L’empresa blanenca MJN
Neuroserveis, està a punt de tancar una ronda d’inversió privada
de 600.000 €
El projecte tecnològic que estan desenvolupant permet predir
una crisi d’epilèpsia.
Per arribar a aquesta xifra ja
compta amb el compromís de
gairebé mig milió d’euros a través de les fundacions d’impacte
social Ship2B i CREAS, entre
d’altres, i ara vol sumar-hi petits accionistes. Des del 26 de
setembre i fins al 16 d’octubre
es pot accedir a la plataforma de
Capital Cell www.capitalcell.net,
on s’expliquen les condicions de
participació. L’import mínim
d’inversió és de 100 € amb l’objectiu de sumar el màxim nombre de persones perquè MJN sigui una empresa realment social.
El projecte de MJN Neuroserveis genera un sistema complet per a la monitorització en
temps real de les persones amb
epilèpsia. Integra un dispositiu

Premi d’honor 2017. Foto M.A. Comas

blanes

MJN Neuroserveis busca
petits accionistes

cat. Es tracta d’un nou tipus de
paviment natural conegut com
sauló sòlid que es posarà en les
dues parts del passeig de Dintre
on hi ha sorra: al mercat i a l’altra
espai on s’instal·len les terrasses
de bars.
Els espais on hi ha sorra ocupen una superfície total de 1.260
m2, i s’actuarà en una capa de 10
centímetres del paviment actual
de terra, que se substituirà pel
sauló sòlid. Per evitar que els arbres quedin afectats per l’obra,
s’instal·len escocells d’acer corten que fa que el seu entorn sigui
permeable. yy

Presentació MJN a Barcelona. Foto Neuroserveis

personal de recollida de dades
més un sistema extern per l’ajuda a la persona, registres, informes i possibles emergències. Està
pensat per donar una ajuda a les
persones i famílies que pateixen l’epilèpsia, especialment per
aquelles que no estan controlades
pels medicaments i amb una alta
probabilitat de patir crisis. Un
1’5% de la població mundial pateix epilèpsia.

Durant els darrers dos anys,
MJN Neuroserveis ha treballat
en el disseny dels primers prototips i ha realitzat una primera
prova pilot en entorn hospitalari.
El passat mes de maig va realitzar
un programa d’immersió a Boston al llarg de quatre setmanes
que ha permès establir contacte
amb destacats centres hospitalaris en l’àmbit de l’epilèpsia a
Boston i Cleveland. yy
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Els gegants ocupen Festa Major de les Alegries
la biblioteca
BLANES

La Biblioteca Comarcal de
Blanes ha estat pacíficament envaïda aquest setembre per diverses figures de la Colla Gegantera.
Es tracta d’un acte més inclòs en
el cicle commemoratiu dels 25
anys de l’entitat blanenca.
Els elements centrals han estat els dos gegants de Blanes, en
Gastó i na Caterina, que saludaven tots els visitants del servei
cultural des de la primera planta
de la biblioteca. D’altra banda,
tant al vestíbul com al primer

pis estratègicament distribuïts,
hi havia d’altres representants de
la colla tan emblemàtics com en
Vadó Set Trossos, Es Forcaner, en
Màxim o la parella de Tom i Jerry.
També hi havia diversos capgrossos, plafons amb fotografies
que mostraven la trajectòria històrica d’aquest primer quart de
segle de vida, i diversos treballs
del Concurs de Dibuix de la Colla Gegantera. El concurs fa força temps que se celebra cada any
coincidint amb la Festa Major de
Santa Anna. yy

Actuació de Xavi Fornaguera. Foto M.A. Comas
lloret de mar

El veïnat de les Alegries celebrà la seva diada amb activitats
programades durant tota la jornada. N’hi hi va haver una desena.

Els gegants van envair la Biblioteca. Foto Aj. Blanes

Platges les de
Lloret
lloret de mar

La marxa organitzada pel Xino-Xano comença amb la concentració dels participants a la plaça de
la Vila i el trasllat amb els creuers
marítims o en autocar fins a cala
Canyelles, d‘on surt la caminada.
Des d’aquesta cala comença un recorregut que passa per cala Trons,
sa Caleta, la Platja Gran de Lloret,
Fenals i sa Boadella, per arribar
finalment a Santa Cristina. Es recorren aproximadament 11 km,
gairebé sempre arran de mar, en un
recorregut pel camí de ronda que

Els actes de celebració van començar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Santa
Maria de Blanes, seguida de jocs
infantils i la inauguració de les
noves rajoles. Les rajoles solidàries són una iniciativa que va posar
en marxa l’associació de veïns del

barri de les Alegries a través de la
qual les famílies fan un donatiu
de 150 euros i es posa una rajola
amb el seu nom a les escales d‘accés de l‘ermita. I amb els diners
obtinguts, de mica en mica, és
restaurada.
També hi va haver missa, els
tradicionals bateigs des del campanar, rifa de lots, l’actuació de
Xavi Fornaguera, vermut, berenar i ball.

Espai inclusiu al parc de la
plaça Esteve Fàbregas

permet descobrir unes vistes inoblidables des dels penya-segats del
recorregut. A l‘arribada, l’entitat
organitzadora, ofereix una sardinada amb vi de la terra, una samarreta i un diploma acreditatiu de la
marxa. A la platja de Santa Cristina, van compartir esmorzar amb
els participants a la Lloret swim.
Aquesta marxa a la tardor, i la
de les ermites a la primavera, són
dos dels actes més concorreguts
dels que organitza al llarg de l’any
la Penya Xino-Xano. yy

Jordi Orobitg també ha explicat que “el cautxú que s’ha
col·locat és el millor material de
pavimentació per facilitar el moviment de persones amb mobilitat reduïda”.

«Ha tingut una inversió
total de 50.103,41 €»

Parc inclusiu a la zona de Fenals. Foto Aj. Lloret
lloret de mar

Sortida de la marxa a Cala Canyelles. Foto Yoyo

El principal esperit d’aquesta celebració és mantenir viva la
tradició de les Alegries, que era
l’indret en el qual es duia a terme
la Festa Major de Lloret de Mar a
finals del segle XIX. Ho ha dit Josep Carreras, expresident del veïnat de les Alegries, que ha explicat també que amb aquesta festa
intenten mantenir la tradició. Pel
que fa a l’associació de veïns de les
Alegries, recentment s’ha produït
una renovació a la seva junta. yy

El parc infantil de la plaça Esteve Fàbregas de Lloret s’ha ampliat amb un espai inclusiu que
consta d’una estructura multijoc
formada per a tres plataformes
que s’uneixen amb panells interactius laterlas i un element giratori adaptat. A més el regidor
de Medi Ambient, Jordi Orobitg,
explica que “també s’ha substituït un gronxador existent per
un altre de familiar amb un se-

ient doble, cadireta per a nadons
i seient pla per adults. Alhora en
el mateix parc hi ha instal·lat un
gronxador amb cistella niu que
es considera un element de joc
accessible”.

«És una de les propostes
dels Pressupostos
Participats 2016 »

Aquest projecte s’ha executat
a través dels Pressupostos Participats 2016, sent una proposta
dels veïns del sector de Fenals, i
ha suposat una inversió total ha
estat de 50.103,41 €.
Actualment Lloret de Mar
compta amb 26 parcs infantils,
on en els darrers anys, a mesura
que s’han anat renovant els elements de jocs, s’han anat col·locant estructures considerades
inclusives: gronxadors hamaca o
niu, molles amb doble suport de
subjecció, panells d’interacció,
estructura multijoc al parc de
Can Sabata, etc. yy
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Gràcies mossèn
Castellà
lloret de mar

Aquest setembre hi ha hagut
canvi de rector a la parròquia de
Lloret de Mar.
El 16 de setembre es va fer
una missa molt concorreguda i
participativa per dir adéu a mossèn Josep Maria Castellà, que ha
passat a Lloret deu anys. Després
de la celebració eucarística hi va
haver els parlaments, lliurament
de records i un sopar a peu dret
a l’Erol compartint el que havia
portat tothom.
L’endemà mateix, Castellà va

participar a la tradicional festa
de les Alegries. Va ser el darrer acte abans de marxar. Josep
Maria Castellà ha passat a ser el
rector d’Anglès, Bonmatí, Constantins, Sant Julià del Llor i Sant
Martí Sapresa.
El seu substitut ha estat Martirià Brugada, llicenciat en estudis d’art i expert en la vida dels
sants. Arriba a Lloret procedent
d’Anglès on ha marxat Castellà. El bisbe de Girona, Francesc
Pardo, va presidir la missa de
benvinguda. Martirià Brugada és
capellà des de l’any 1981. yy

Tots els assistents van oferir una rosa. Foto M.A. Comas

Missa de l’Alba
BLANES

La Missa de l’Alba que organitzen les parròquies de Blanes
per iniciar un nou curs, ha arribat enguany a la catorzena edició. El lema ha estat ‘Posa’t en el
seu lloc’.

les parròquies de la vila. Es tracta
de compartir plegats una missa celebrada enmig de la natura
mentre poc a poc es va trencant
la foscor de la nit i surt el sol en
aquell moment que dóna nom a
aquesta activitat, a trenc d’alba.

L’altar en aquest cas és una
barca i es compta amb un grup
de músics que acompanyen les
cançons que s’interpreten al llarg
de la litúrgia. Es tracta en definitiva d’una missa molt especial
que suposa el començament de
curs i el comiat de l’estiu, per a

La 14a Missa de l’Alba la van
oficiar conjuntament Enric Roura, Josep Perich i Carles Mundet,
rectors de les parròquies de Blanes. També va participar-hi Pere
Vilanova, capellà de la congregació dels Fills de la Sagrada Família del Col·legi Santa Maria. yy

La missa se celebra a la platja de Sa Palomera. Foto Yoyo
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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
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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 ·
Patates gratinades farcides de bacó i formatge
INGREDIENTS
4 patates grans, 1 ceba, 1 safata de xampinyons laminats, 200 gr.
de bacó, 2 cullerades de formatge crema, 2 cullerades de formatge
parmesà ratllat, 2 cullerades de tomàquet fregit casolà, 200 ml. de
nata líquida, pebre, oli d’oliva, sal i formatge per gratinar.

octubre 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

PREPARACIÓ:
En una olla posarem a coure
les patates rentades, senceres
i amb pell.
En una paella amb un gra d’all
picat fregirem els xampinyons.
Quant estiguin fets els esmicolarem i els reservarem.
A part, en una paella més gran,
sofregim la ceba ben picadeta,
un cop es vegi transparent afegim (a trossets) el bacó, deixem
fer i afegim els xampinyons. Reservem.
Les patates triguen uns 30 minuts en estar a punt, les deixem refredar una mica, retirem
la pell, i les tallem per la meitat.
Ara toca buidar-les, amb l’ajut

d’una cullereta, i les anem col·
locant en una safata de forn.
La patata que hem retirat, l’afegirem a la paella amb la resta
dels ingredients, als que afegirem el formatge crema i el parmesà, la salsa de tomàquet, la
nata líquida, i una miqueta de
pebre. Ho deixarem coure uns
minuts i rectifiquem de sal.
Amb aquest preparat, farcim les
patates, que cobrirem amb formatge ratllat per a gratinar.
I ho deixem uns minuts al gratinador fins que les veiem daurades i ben maques. Les servim
molt calentes.
Bon profit!
Manoli Bustamante

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

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

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

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

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

INDIAN TANDOORI RESTAURANT
C. Riera, 48
972 364 036 - LLORET DE MAR

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

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

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

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

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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Fotografies solidàries amb l’Índia
blanes

sobre el terreny els àmbits de treball
on incideix la Fundació: sanitat,
habitatge, educació, dona, ecologia,
persones amb discapacitat, etc.

El 5è Blanes Photo Festival
ha compaginat enguany art fotogràfic i solidaritat a través de les
seves activitats.

Altres activitats

La principal novetat d’aquest
2017 ha estat una mostra benèfica
amb fotografies de l’Índia de diversos autors per recollir donatius
per a la construcció d’un habitatge
familiar a l’Índia rural, un projecte de la Fundació Vicenç Ferrer.

El 5è Blanes Photo Festival va
incloure dues altres activitats. El
dissabte 7 d’octubre, hi va haver
una xerrada a Casa Saladrigas.
Tractà sobre “El renaixement de
la fotografia”, i va anar a càrrec de
Joan Marlet. D’altra banda, el dissabte 28 d’octubre hi haurà un Taller Solidari d’Estudi que inclourà
primeres nocions sobre il·luminació així com una sessió pràctica
amb models.

«S’han programat 4
exposicions sobre l’Índia,
una xerrada i un taller»
La mostra estava organitzada
pel GIF, Grup d’Imatge i Fotografia de Blanes, amb el suport
de l’Ajuntament i altres institucions i entitats.
Índia: ressò de moltes
ànimes
El calellenc Quim Botey recorda que quan fa 16 anys va fer
el seu primer viatge a l’Índia li va
dir a Vicenç Ferrer que un dia faria
una exposició que tractaria sobre la
gent d’aquest país. Recíprocament,
el missioner li va escriure una dedicatòria: “A l’estimat amic Quim,
fotografies ressò de moltes ànimes”.

L’Índia a Casa Saladrigas. Foto Aj. Blanes

Índia: amar és
comprendre la
diferència
Tal com explica l’autor
d’aquesta exposició, Miguel Parreño, el contacte i la proximitat
amb l’ésser humà i la seva cultura
fan comprendre i estimar la diferència. Per això, a través de les fotografies de Miguel Parreño hi ha
un testimoniatge gràfic d’una realitat ètnica i cultural que considera
condemnada a desaparèixer per la
globalització mundial.

Índia
Sota aquest títol genèric s’hi
inclouen diverses instantànies
d’un grup d’amics fotògrafs viatgers: Miquel Viñas, Albert Viñas,
Josep Ponsa i Luis Leandro Serrano. És una petita mostra del viatge conjunt que van fer a finals
del 2015 a la regió de Rajasthan i
a Benarés. Destaquen els personatges, la seva vida quotidiana i
costums i l’etern optimisme que
es transmet al visitant a través
d’un perenne somriure.

Blanes amb l’Índia de
Vicenç Ferrer
El quartet d’exposicions es completava amb la col·lecció que signen Lorena Peláez, Carmen López
i Tomàs Romero, de l’Associació
Cultural GIF i, alhora, voluntaris
de la seu de la Fundació Vicenç Ferrer a Blanes. Tots tres van viatjar a
Anantapur, al sud-est de l’Índia, on
hi ha la seu de la Fundació.
A través de les seves instantànies el visitant podia comprovar

«L’objectiu és recollir
donatius per a la
construcció d’un habitatge
familiar a l’Índia rural»
Aquest darrer taller, a diferència de la resta d’activitats que es
van fer a Casa Saladrigas, tindrà
lloc al Local Social de l’Associació
de Veïns de Mas Enlaire al matí
i a la tarda. En canvi, el que sí és
comú en tots dos actes és que són
gratuïts. Cal fer una inscripció
prèvia i, a canvi de participar-hi,
s’accepten donatius a benefici de la
Fundació Vicenç Ferrer. yy
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Platges molt dinàmiques
lloret de mar

Lloret de Mar va finalitzar
el passat 15 de setembre el servei de dinamització de platges
que s’havia iniciat el 22 de juny
a la platja de Lloret i el dia 1 de
juliol a la platja de Fenals, amb
la participació d’un total de
14.604 persones.
Aquest programa d’activitats d’estiu inclou un miniclub
infantil amb tallers, jocs i activitats monitorades, i activitats
dirigides de gimnàstica suau en
diferents estils a cada una de
les dues platges; i l’organització
d’activitats esportives a la platja de Lloret.
El servei que enguany ha
tingut més èxit han estat les activitats dirigides que s’han organitzat a les dues platges i que
han comptat amb 5.802 usuaris
(2.733 a la platja de Lloret i 3.109
a la platja de Fenals).

Donat l’èxit que estaven tenint aquestes activitats a la platja
de Fenals, tot i que havien d’acabar el 31 d’agost com la resta
d’activitats, en aquesta platja es
va decidir allargar-les fins al 15
de setembre fent-ho coincidir
amb la data de finalització del
servei a la platja de Lloret.
Els dos miniclubs infantils
han estat utilitzats per 5.257
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys
(2.966 a la platja de Lloret i 2.291
a la platja de Fenals). Com a novetat, enguany s’han organitzat
tres tallers de recuperació postpart de sòl pelvià i abdominals al
miniclub de Fenals. Cal destacar
que els miniclubs tenen molta
acceptació entre el públic català i
rus, i també entre els residents de
Lloret de Mar.
Pel que fa a les activitats esportives que han tingut lloc a la
platja de Lloret del 22 de juny

al 15 de setembre, aquestes han
comptat amb la participació de
3.114 persones, entre les quals
destaca la nacionalitat italiana
amb 1.408 persones.
Elizabeth Keegan, gerent de
Lloret Turisme, valora positivament aquestes xifres, “que gairebé 15.000 persones participin en
les activitats ens mostra la importància que té aquest servei durant
els mesos de més afluència a les
nostres platges on aportem una
oferta de valor gratuïta i complementària a altres activitats que
hi tenen lloc.” I afegeix, “aquest
any hem fet un salt qualitatiu
en el servei amb la compra d’un
nou mòdul per al miniclub de la
platja de Fenals que continuarem
el proper any amb l’adquisició
d’uns nous mòduls per a la platja de Lloret gràcies a la subvenció
obtinguda per l’Ajuntament de
Lloret de Mar del Pla de Foment
Territorial de Turisme”. yy

Activitats infantils a la platja. Foto Lloret Turisme

Q de qualitat turística a les oficines de turisme
lloret de mar

Lloret Turisme ha superat
l’auditoria que li permet renovar la certificació Q de Qualitat
Turística que atorga el Instituto
para la Calidad Turística en España (ICTE) en les dues principals oficines de turisme de
Lloret de Mar: la Central i la del
Museu del Mar.

Oficina de turisme del Museu del Mar. Foto Lloret Turisme

Aquesta certificació evidencia el compliment dels requisits
tècnics que la norma UNE-ISO
14785 dicta i que es basa en la
implementació d’un sistema de
gestió orientat al servei al client
i en millora contínua.

Enguany, s’ha produït un canvi en la normativa que incideix en
nous aspectes de l’acollida al visitant i en els serveis que se li ofereixen des de les oficines de turisme
especialment en turisme familiar,
turisme responsable, el dret del
visitant, accessibilitat i conscienciació mediambiental. També es
tenen en compte aspectes de comunicació i formació interna, un
consum responsable dels recursos
energètics, de paper i altres consumibles, i la conseqüent gestió sostenible dels residus generats.
L’auditoria de renovació de la
certificació té una periodicitat tri-

ennal i durant els anys intermedis
es duen a terme unes auditories de
seguiment que també cal superar
per seguir mantenint la certificació.
Les oficines de turisme de Lloret de Mar ostenten aquesta certificació des de l’any 2007. L’Oficina de turisme central es certifica
com a oficina i el Museu del Mar
com a punt d’informació.
Durant el 2016 les oficines
de turisme de Lloret de Mar van
atendre 101.145 persones, de les
quals un 64% van ser ateses en
una de les dues oficines principals
(Central i Museu del Mar). yy
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Pendents de la tarifació social
blanes

En el mateix ple que l’equip
de govern de Blanes es quedava
amb 4 regidors (PSC), s’havien
d’aprovar les Ordenances Fiscals
2018, pas previ a la redacció del
pressupost de l’any vinent.
Segons explicava el regidor
d’Hisenda, Nicolàs Laguna, “Les
Ordenances 2018 estan condicionades per un increment de la
despesa generat bàsicament per
l’augment del sou del personal,
uns 400.000 euros; i pel canvi de
model de la recollida d’escombraries aprovat mesos enrera.
Per tant, “cal aprovar unes ordenances a l’alça”.
L’IBI, segons la proposta
aprovada inicialment, puja un
3%. En aquest capítol s’està treballant per poder aplicar tarifes
socials, és a dir aplicar bonificacions, segons les possibilitats
econòmiques de cada família tal
i com ja es fa amb les Llars d’Infants municipals. Aquest és un
punt clau per a la majoria de partits de l’oposició.
L’Impost de Vehicles, i el
IAE es mantenen igual, tot i que
aquest darrer, la recaptació ha

baixat després de la situació per
la que ha passat la Nylstar.
Per últim, s’han modificat
les tarifes en els habitatges d’ús
turístic, de manera que per donar-se d’alta es passaran a pagar
400 € enlloc dels 181’37 € que
costava fins ara, i tant l’aigua
com les escombraries tindran
un increment de quota fixa com
si fos d’una banda un habitatge
buit, i de l’altra amb els mateixos
barems de la recollida comercial
enlloc de domèstica.
Pel que a les taxes i preus públic, es manté el preu de l’aigua,
les escombraries pugen un 5% i
la resta, un 3%. Les llars d’infants i la Ciutat Esportiva, no
tenen cap increment.
La gran novetat és que els impostos (IBI, vehicles..) es podran
pagar en 12 mensualitats sense
recàrrec.
La proposta va prosperar
amb els 9 vots del PSC, PDeCAT
i PP. Per la seva banda, ICVEUiA, ERC i Batega per Blanes
es van abstenir (8 vots) i tant
Ciutadans com la CUP van votar en contra (4 vots).

Vots favorables a les ordenances. Foto Aj. Blanes

Negociacions obertes
Mentre les Ordenances 2018
estiguin a exposició pública,
continuaran les negociacions
entre totes les forces del consistori, i més ara, que ha quedat un
govern molt minoritari.
Salvador Tordera, PPC, va
destacar el gran nombre de reunions fetes per intentar arribar
a un acord i va fer un prec als
blanencs, “seleccioneu bé les
deixalles. Si la fracció resta arriba a l’abocador de Lloret amb
materials que no ho són, el cost
augmenta”.

Joan Rota, de la CUP, va ser
dels que van defensar els descomptes socials de l’IBI i va anunciar que presentarien al·legacions.
Jordi Urgell, de Batega per Blanes, va destacar l’increment de
preus pels habitatges turístics i va
demanar el reglament per poder
aplicar la tarifació social, “la nostra idea es abstenir-nos i negociar”.
Sergio Atalaya va recordar
que a Blanes, aquest mandat “només s’han baixat els impostos
quan Cs hi va incidir per tirar
la proposta endavant”. També va
recordar alguns compromisos no
complerts i va assegurar que “cal

gestionar millor”.
Joan Salmeron (EUIA-ICV)
es va felicitar que tirin endavant
els increments als habitatges turístics i va recordar que, “fa anys
que reclamem la tarifació social.
Primer semblava impossible. Ara
ja s’aplica a les Llars d’Infants i
treballem per l’IBI”. Segons Salmeron, les properes setmanes
caldrà molta negociació i més tenint en compte com ha quedat el
govern”.
ERC es va abstenir i va apuntar que les Ordenances havien estat un altre punt de desacord amb
el PSC. yy

Els millors amics de l’home
lloret de mar

tre de la Generalitat ANICOM.
Els participants en la campanya d’identificació d’animals
de companyia han gaudit de la
gratuïtat de la implantació d’un
microxip homologat, així com
de l’exempció del pagament de
la taxa corresponent al 2017.

Fomentar l’adopció de gossos i lluitar contra l’abandonament i el maltractament animal, aquest ha estat l’objectiu
de la tercera jornada canina que
s’ha dut a terme a Lloret de Mar
aquest setembre. L’organitzava Tarracosbull Internacional,
amb el suport de l’Ajuntament i
del Consell Comarcal de la Selva. Hi van assistir una trentena
d’associacions i es van reunir
prop de 80 gossos.

«Aquest setembre hi ha
hagut una campanya
d’adopció i una altra de
xipar els animals»
Durant l’esdeveniment, hi
va haver una exhibició dels animals que hi havia en adopció,
per tal que els interessats els puguessin conèixer. Tot i així, per
evitar actituds impulsives, no es
donà cap gos el mateix dia, calia
passar un procés previ.
La mateixa associació fa
una sèrie de recomanacions
bàsiques que s’han de tenir en
compte a l’hora d’adoptar un
gos. Els punts principals són

«Abans d’adoptar un
gos, cal valorar el temps
de dedicació i l’aspecte
econòmic»

Un dels gossos que es podia adoptar. Foto M.A. Comas

el temps de dedicació i l’aspecte econòmic per tal d’evitar un
nou abandonament dels gossos
que, segons un dels membres de
l’entitat organitzadora, Jaume
Junque, “suposa un cop molt
dur per als mateixos animals”.
Es van programar diferents
activitats. Hi va haver xerrades, desfilada de gossos, graffitis, estands solidaris i àpats. A
més, també es va dur a terme
una recollida de pinso, medicaments i mantes.

Campanya amb el CC Selva
El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Lloret de Mar
han posat en marxa una nova campanya d’identificació d’animals
de companyia. Després de l’èxit
assolit en la campanya realitzada l’any passat, en la qual es van
xipar i censar gratuïtament prop
de 200 gossos i gats del municipi,
tant l’ens comarcal com el mateix
consistori lloretenc van veure amb
molt bons ulls posar en marxa una
nova campanya a aquesta població.

La campanya, que s’ha fet la
segona quinzena de setembre,
tenia com a novetat principal, la
col·laboració de centres veterinaris de la població, cosa que va
permetre fer les implantacions
de xip en les respectives clíniques veterinàries.
Un cop finalitzada aquesta
campanya de quinze dies, l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament lloretenc tramita totes les
altes al cens municipal, així com
també fa la inscripció al regis-

Els propietaris dels animals
que han participat a la campanya només han hagut de presentar el seu DNI o NIE per acreditar que resideixen a Lloret de
Mar, així com també la cartilla
sanitària de l’animal. Aquesta
documentació era necessària
per recollir les dades que han
de constar en la sol·licitud d’alta
al registre censal d’animals de
companyia del municipi. En el
cas de gossos de races considerades potencialment perilloses,
després de la identificació, han
de contractar la corresponent
assegurança de responsabilitat
civil imprescindible per obtenir la llicència per a la tinença i
conducció de GPP. yy
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Congrés multitudinari d’una empresa italiana
Gruppo Triveneto.com, amb
seu central a Treviso (Itàlia) és
una companyia dedicada al sector hidrotermosanitari. Compta
amb 88 punts de venda arreu de la
península i preveu tancar aquest
exercici facturant 320 MEUR. Un
cop a l‘any, l‘empresa reuneix els
seus delegats per presentar-los les
darreres novetats del sector i crear també un espai de networking”
(trobada on intercanvien opinions) entre ells.

La presentació del congrés es va fer a Girona. Foto ACN
lloret de mar

Aquest 2017, l‘esdeveniment
que rep el nom de “Meeting
Gruppo Triveneto.com”, ha arribat a la setzena edició i s’ha
celebrat a Lloret de Mar. Del 6

a l‘11 d‘octubre, fins a 920 congressistes i 60 directius de les
empreses del sector s’han trobat
al municipi i es calcula que hauran deixat un 2 MEUR.

El congrés s’ha celebrat a l‘Hotel Evenia Olympic Palace (on s‘hi
van reservar fins a 500 habitacions). Per arribar fins a Lloret, la
companyia italiana va fletar cinc
vols xàrter des del nord d‘Itàlia (procedents de Milà, Verona,
Bèrgamo i Venècia). Tots aquells
delegats que es desplaçaven a Lloret del sud del país, ho van fer en
rutes regulars.

Durant l‘estada a la Costa Brava Sud, els delegats de Triveneto.
com van completar les sessions
de congrés amb excursions per
les comarques gironines. A més,
el diumenge 8 se celebrà una fira
–oberta al públic- al mateix hotel,
on s‘hi va exposar material hidrotermosanitari. En total, va ocupar
1.200 metres quadrats i tenia uns
seixanta estands.
El president del Gruppo Triveneto.com, Tiberio Fiesoli, explica que l‘objectiu de la trobada
és connectar “el món de la producció, els socis i els seus clients”.
El president de la Cambra de
Comerç de Girona, Domènec Espadalé, ha destacat que la trobada és també “una gran oportunitat per donar a conèixer els atractius turístics i activar l‘economia
de les comarques gironines”. Per

la seva banda, l‘alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que la
trobada del Gruppo Triveneto.
com permet reforçar l‘aposta del
municipi “per acollir turisme de
congressos”.
Dulsat explica que congressos com aquests permeten “esponjar la temporada” per demostrar que Lloret “no només és sol
i platja”. A més, l‘alcalde també
ha posat de relleu que el XVI
Meeting Triveneto.com és una
oportunitat “per enfortir els llaços comercials entre Itàlia i Catalunya” i per tenir fins a 1.000
“prescriptors de les comarques
gironines a l‘exterior”, perquè els
delegats de la companyia coneixeran el territori ja que hi faran
excursions en les estones lliures,
i si els hi agrada, en un futur poden tornar amb la família, amics
o bé a fer negocis. yy

La Biblioplatja tindrà continuïtat
blanes

La Biblioteca Comarcal de
Blanes, a banda dels serveis que
ja s’oferia habitualment cada any,
aquest 2017 ha posat en marxa
una nova activitat: la Biblioplatja,
un punt de lectura a la platja que
va estar instal·lat a la platja central del municipi, a tocar del Lloc
de Socors de Protecció Civil i del
Club Vela Blanes.
Sumant els dos mesos en què
ha estat funcionant, juliol i agost,
hi ha hagut més de 1.200 persones,
més concretament 1.220 usuaris.
Els usuaris i usuàries han pogut gaudir de diferent material en
diversos idiomes: català, castellà,
anglès, francès, italià, etc. Així, hi
havia àlbums il·lustrats –contes

adreçats a nens i nenes petits on
hi ha més imatge que text-, còmics, llibres de lectura lleugera
-com ara d’autoajuda o bé novel·
les curtes-, i revistes. També hi
havia premsa diària.
També es podia demanar accedir al préstec a la tovallola, que
consistia en poder endur-se al lloc
que s’ocupava a la sorra el material que s’havia triat per entretenir-se.
Al llarg de l’estiu també s’han
fet activitats complementàries,
com ara contacontes, jocs de cartes, concursos de trivial i de dibuix i altres entreteniments.
El primer tinent d’alcalde de
Cultura, Quim Torrecillas, i la di-

rectora de la Biblioteca Comarcal,
Gemma Ciuró, han valorat l’experiència “d’èxit total”.
De cara al 2018, es pensa repetir l’experiència afegint-hi algunes modificacions en base a
l’experiència d’aquest primer any.
Canvis com per exemple ampliar l’horari d’obertura, així com
afegir-hi més comoditats que es
considera que contribuiran a millorar l’atenció a l’usuari.
L’objectiu serà doncs consolidar aquest cèntric punt de lectura
situat a peu de platja i, de cara al
2019, el tercer any, es plantejaria
la possibilitat d’obrir una segona
Biblioplatja a la zona de bany més
extensa que hi ha a Blanes, la platja de S’Abanell. yy

La Biblioplatja va funcionar juliol i agost. Foto Aj. Blanes

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
blanes

Blanes ha celebrat la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura amb dos actes organitzats
pel Servei de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Blanes: una pedalada popular i un taller gratuït
de reparació de bicicletes.

Sortida de la bicicletada. Foto Yoyo

La passejada en bicicleta
protagonitzada per 80 ciclistes,
menys que el 2016 que n’hi va
haver 125, va fer un recorregut
pel nucli urbà de la vila, així com
per diversos camins dels afores.

En total es van recórrer 10 km.
Segons el tinent d’alcalde
Juanjo Navarro, “el que persegueix la pedalada, que fa molts
anys que organitzem des de
l’Ajuntament de Blanes, és encomanar el gust per anar en bicicleta, utilitzant-la com a mitjà
alternatiu als transports motoritzats. És un acte festiu i de
compromís”.
Navarro, però, espera aconseguir la implicació d’entitats del

poble perquè l’any vinent aquesta activitats tingui molta més
participació.
Al llarg del matí, mentre estava en marxa la pedalada, l’altra
eix de la celebració de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura a Blanes va ser el taller gratuït de reparació de bicicletes que
s’ha organitzat amb el suport de
l’empresa blanenca Bike Ñeke.
Per quart any consecutiu, s’ha
pogut obtenir una bicicleta de
segona mà de franc. yy
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Es localitza i documenta
l’antic baluard de Blanes
blanes

El baluard està situat a la
banda del passeig de Dintre que
hi ha a tocar del carrer Ample,
i era un reducte fortificat que
es projectava cap a l’exterior
del cos principal d’una fortalesa com a punt fort de la defensa contra l’assalt de tropes
enemigues. L’estructura va ser
enderrocada durant la primera
meitat del segle XIX. Per poder identificar amb el màxim
rigor la troballa, des de l’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de
Blanes s’ha volgut aprofitar les
obres que s’estan fent al passeig
de Dintre, incloent la presència

d’un arqueòleg. L’antic baluards
es va construir entre 1544 i 1545
davant de la platja.

«El segle XIV es van
començar a construir les
defenses de la vila»
Entre els anys 2002 i 2003,
quan es van fer les obres de remodelació del carrer Ample i
vials adjacents, ja es va poder
localitzar i documentar un tram
del baluard travessant el subsòl.
Ara, 14 anys més tard, s’ha pogut
veure la continuació i la part més
interessant, la punta de l’angle

que dibuixaven els dos murs de
grans dimensions.
Des de l’època medieval Blanes va esdevenir el gran port comercial del vescomtat de Cabrera. Durant molts segles, aquest va
ser el principal motor econòmic
de la vila. Ja al segle XIV la Universitat de la vila, amb el suport
dels vescomtes de Cabrera va decidir començar a construir unes
defenses estables per a Blanes.
Així va ser com varen sorgir les
muralles que rodejaven el municipi. Dos segles més tard, davant
els constants atacs que es patien
dels genovesos –en guerra amb
la Corona Catalano-Aragonesa-,
així com de corsaris, pirates i altres perills, es va decidir ampliar
la defensa de l’antiga vila.

«Quan es va remodelar
el carrer Ample, ja es va
localitzar un tram del
baluard»
Va ser llavors, entre el 1544 i
1545, quan es va aixecar un baluard defensiu adossat a la muralla
i la porta de mar, on s’emplaçaven els canons per repel·lir els
atacs que es poguessin acabar
patint a la badia. yy

Detall del baluard. Foto Yoyo

Radar pedagògic
blanes

Una de les feines de la Policia
Local de Blanes és determinar si
calen mesures complementàries
per controlar la velocitat dels vehicles que circulen a la via pública dins el casc urbà. Conscients
que per treure conclusions cal
comptar amb dades objectives, la
Policia Local de Blanes a través
de l’Àrea de Trànsit i Mobilitat
està realitzant durant aquest any
controls permanents en diverses

Radar al carrer Ample. Foto Aj. Blanes

zones del municipi.
Per poder-ho dur a terme,
a principis d’any es va comprar
un radar fix pedagògic per tenir
una millor informació i detectar
si els vehicles circulen per sobre
dels límits establerts o adequats.
De manera permanent, les 24
hores del dia, i durant un temps
prudencial -que en alguns casos
ha estat un mes i en d’altres diverses setmanes-, s’ha instal·lat

l’aparell que ha anat registrant el
nombre de vehicles que han passat, així com la velocitat a la que
ho han fet.
Per afegir un element de
complicitat amb els conductors,
el panell lluminós complementa
la velocitat amb dos emoticons:
una cara somrient de color verd
si la velocitat està dins de la permesa, i una cara trista de color
vermell si no és així. yy

Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 660 089 090
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Campiones de
Catalunya
lloret de mar

La prova que tancava la temporada s’ha fet a Cambrils i les noies
del Rem Santa Cristina s’han emportat el títol de la categoria absoluta. Els Capgrossos de Mataró i
el Nàutic de Premià les van acompanyar al podi. El juvenil femení,
també va pujar al podi, en aquest
cas amb una tercera posició.
L’absolut masculí va ocupar
el 5è lloc i, per primera vegada en
aquests darrers anys, ha quedat
fora del podi.
Lliga Catalana
Les noies del Rem Santa Cristina també van guanyar la Lliga

Catalana 2017 que ha constat de 7
proves, la darrera celebrada a Santa Cristina. Les noies de l‘Absolut
Femení, aconseguien així un altre
títol després de la medalla d‘or en el
Campionat de Catalunya de Llaüt
del Mediterrani, i havent guanyat 5
de les 7 regates disputades a la Lliga.
Els nois van acabar el campionat en tercera posició. Es van imposar en dues de les curses celebrades al llarg de l’estiu.
El Rem Santa Cristina tancarà
la temporada aquest 12 d’octubre
quan durà a terme el projecte “111
MILLES, TRAVESSIA A REM A
MENORCA”. yy

Celebració i reivindicació al podi. Foto Rem Santa Cristina

Derrota del Girona FC en el
nou derbi català
girona

Ple absolut a Montilivi per
viure el primer Girona-Barça de
la història a Primera Divisió, que
es va resoldre per 0-3 favorable
als blaugranes. Dos gols en pròpia porta, un al minut 17 i l’altre
tot just començar el segon temps,
van condemnar els gironins en
un partit que també va tenir un
caire festiu i de reivindicació.
Pablo Machín va sacsejar
l’equip presentant un 11 amb
moltes variacions per afrontar
el nou derbi català. Douglas,
Olunga, Ramalho i Aleix Garcia van sortit d’inici, mentre
Pablo Maffeo va ser l’encarregat
de marcar individualment Leo
Messi. La mala fortuna va colpejar els locals per primer cop al
minut 17, quan una jugada enrevessada dins l’àrea va acabar
amb gol en pròpia d’Aday. Tot
just començar el segon temps, la
sort va tornar a jugar una mala
passada a l’equip de Machín.
Gorka es va marcar en pròpia
porta quan intentava rebutjar
la centrada d’Aleix Vidal. Càstig excessiu per a un Girona
combatiu, que des de llavors va

Maffeo intentant aturar Leo Messi. Foro Girona FC

anar a remolc i tampoc va poder
fer res per evitar el 0-3, obra de
Luis Suárez. Mojica, Kayode i
Pere Pons podrien haver maquillat el marcador en els minuts
finals, però l’electrònic ja no es
va moure i el Girona va seguir
amb cinc punts a classificació, a
només un de la zona de descens.
Entre els 13.300 assistents,

molts amb el cor dividit, el
president de la Generalitat Carles Puigdemont i la presidenta
del Parlament Carme Forcadell.
Van ser rebuts amb grans aplaudiments i el Cant dels Segadors.
Al minut 17’14’’, hi va haver
crits reclamant la independència. Coincidint amb les Fires i
Festes de Sant Narcís, visitarà
Montilivi el Reial Madrid. yy

Lloret, capital de L’Obra Social La Caixa
la natació
col·labora amb Mifas i la
Fundació Aspronis
lloret de mar

El cap de setmana del 23 i 24
de setembre, Lloret de Mar va
acollir dues proves de natació. El
dissabte es disputava Swim Run.
La prova combinava la cursa a
peu amb la natació amb un recorregut de 12 quilòmetres i mig.
La sortida i l’arribada van ser a la
platja de Fenals. El mateix dia, es
va programar la Swim Run Kids,
per a nens entre 6 i 13 anys amb
distàncies molt més curtes.
La prova estava organitzada
per Tuna Race Balfegó, que un dia
després, el diumenge 24 al matí,

posava en marxa la segona edició
de la Swim Lloret.

Hi havia dues distàncies: una de 6
quilòmetre i una altra d’un quilòmetre i mig, sempre a mar obert. Totes
dues categories tenien com a punt final la platja de Santa Cristina, on van
compartir esmorzar amb els participants a ala marxa Platges les de Lloret
que organitza el Xino-Xano.
La Tuna Race Balfegó forma
part d’un circuit de natació en aigües obertes que se celebra arreu de
Catalunya. La de Lloret, va ser la tercera prova puntuable. yy

blanes

L’Obra Social La Caixa, ha
donat 5.500 €, la quantitat màxima que estava prevista per col·laborar amb la 35a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, malgrat
que finalment es va suspendre en
senyal de dol pels atemptats de
Barcelona i Cambrils.

cial i laboral de les persones amb
discapacitat física de la demarcació de Girona i es va crear fa gairebé 40 anys.
L’àmbit d’actuació, tant d’Aspronis com de Mifas, no es circumscriu tan sols a Blanes, sinó
que abasten poblacions de l’en-

torn tant de la Selva com de l’Alt
Maresme.
En representació de les dues
entitats solidàries, van recollir els
talons (2.750 euros per a cada entitat) Maria Dolors Oms, presidenta de la Fundació Aspronis i Julio
Merino, president de MIFAS. yy

Igual que ja es va acordar i dur
a terme l’any passat, es tractava
d’aportar 1 € per cada inscrit a la
caminada, uns diners que es destinarien a finalitats solidàries.
Aspronis és una fundació sense ànim de lucre creada fa prop de
50 anys que treballa per generar
iniciatives, suports i serveis principalment per a les persones amb
discapacitats intel·lectuals i els
seus entorns familiars.

La prova llarga era de 6 km. Foto Yoyo

Per la seva banda, MIFAS és
una entitat sense afany de lucre
que treballa per a la integració so-

Foto de grup a les portes de la Ciutat Esportiva. Foto Aj. Blanes
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LLORET
De l’1 al 31
XV JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE LA
CUINA DEL PEIX DE L’ART

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €

DIa 13
NITS DE JAZZ: Maestro Trio
Hotel Delamar. 22 h

EL RACÓ DELS CONTES:
EL SAPO VEGETARIANO
De Nona Teatro. Biblioteca
Municipal. 11.30 h

TEATRE: EL FLORIDO PENSIL
NIÑAS. Teatre de Lloret. 21 h

ESPAI OFF. PARES NOSTRES
Teatre de Lloret. 21 h

DIes 14 i 15
CAP DE SETMANA IBÈRIC

DIa 15
VETLLADA DE BOXA KICK
BOXING. Pavelló Esports
Municipal. 18 h

- Jornada de portes obertes al
jaciment de Puig de Castellet.
D’11 a 18 h.
- Jornades de portes obertes a
Can Saragossa. De 10 a 13 h i de
17.30 a 19.30 h.

DIa 18
MARXA NòRDICA/NORDIC
WALKING
Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: Oficines de Turisme

- Jornada de portes obertes a
Turó Rodó. D’11 a 18 h.
Visita guiada a les 17 h.

DIa 20
TEATRE. “ART”
Teatre de Lloret. 21 h

DIa 14
CAIAC / KAYAK
Punts de sortida: Museu del Mar
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20 €

NITS DE JAZZ.
Hotel Delamar. 22 h

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano.
12 h català. 5 € / 2,5 €
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS.
Plaça de la Vila. 9-20 h
MARXA NòRDICA/NORDIC
WALKING. Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: Oficines de Turisme

Taller descoberta
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Tiquets Oficines de Turisme: 5 €
EL RACÓ DELS CONTES:
RONDANT PEL MÓN.
CONTES D’ARREU D’ALBERT
QUINTANA.
Biblioteca Municipal. 11.30 h

DIa 21
CAIAC / KAYAK
Punts de sortida: Museu del Mar
– Port de Canyelles. 9-13 h. 20€

DIa 22
XXXVI PUJADA DE COLLBATÓ
A MONTSERRAT XINO XANO
Ins x Bus: Sra. PILAR (972 371
133) Museu del Mar. 7 h

RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /
12 h català. 5€ / 2,5€

TEATRE. MUNDOS DE PAPEL
Teatre de Lloret. 19 h

MARXA NòRDICA/NORDIC
WALKING
Av. Alegries, 3. 10 h. Inscripcions:
Oficines de Turisme: 4 €

DIa 25
MARXA NòRDICA/NORDIC
WALKING
Av. Alegries, 3. 10 h Inscripcions:
Oficines de Turisme: 4€

blanes
Fins al 14
BPF BLANES PHOTO FESTIVAL
2017. Casa Saladrigas
De l’1 al 31
JORNADES GASTRONÒMIQUES
DEL SUQUET DE PEIX
Dies 11, 18 i 25
XERRADES OBERTES
GRATUïTES: CRÉIXER EN
FAMÍLIA. CRP (Centre de
Recursos Pedagògics Blanes)
C/ Provença, 9. de 17.30 a 19.30 h
Del 12 al 15
PARC D’INFLABLES
Plaça dels Dies Feiners
Dia 12
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL
PILAR. MISSA BATURRA
Església de Santa Maria.
A partir de les 12 h
Dia 14
TEATRE DANSA “FEDERICO
ENTRE LOS DIENTES”
Companyia Escola Superior d’ Art
Dramàtic de Múrcia. Teatre de
Blanes. A les 21 h

DIa 27
ESPAI OFF. PLOU A
BARCELONA
Teatre de Lloret. 21 h
NITS JAZZ: CREOLE HOT FOUR
Hotel Delamar. 22 h
DIa 28
CAIAC / KAYAK
Punts de sortida: Museu del Mar
Port de Canyelles. 9 -13 h. 20€
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h castellano /
12 h català. 5€ / 2,5€
EL RACÓ DELS CONTES:
DE QUÈ TÉ GUST LA LLUNA?
Per logacontes.Biblioteca
Municipal. 11.30 h
MARXA NòRDICA/NORDIC
WALKING

Museu del Mar. 10 h.
Inscripcions: Oficines de Turisme
Taller descoberta Casa
del Mar-Fenals. 10 h. Tiquets
Oficines de Turisme: 5€
FESTIVAL MARATÓN DE
OTOÑO. Música -dansa. Plaça de
la Vila. 17 h
DIa 30
FESTIVAL MARATÓN DE
OTOÑO. Plaça de la Vila. 18 h
FESTIVAL FOLKLÒRIC
MONòLIT. Música -dansa. Plaça
Pere Torrent. 17-19 h
DIa 31
CONCERT CORAL KOOR
KANTILENE D’AALST DE
BÈLGICA
Església Sant Romà. 20.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

Del 15 a l’11 de novembre
FERNANDO DAZA / PIERRE
LOUIS / PEPE PUNTAS
Galeria d’Art L’Arcada

Dia 21
CONCERT DE GOSPEL
Coral Central de Gospel. Teatre
de Blanes / Gratuït. A les 20 h

Dia 15
RIALLES COMÈDIA “MENUDA
COMÈDIA”. Companyia Jordi del
Rio. Teatre de Blanes. 17.30 h

Dia 22
TEATRE. “SOTA TERÀPIA”
Companyia Anexa. Teatre de
Blanes. A les 19 h

Dia 16
ACTES DIA MUNDIAL EUROPEU
DE LA CONSCIENCIACIÓ
DE L’ATURADA CARDÍACA i RCP
Plaça dels Dies Feiners

Dia 28
CONCERT D’AMISTAT XIV
CANTATE BARCELONA
Cor de Cambra Sota Palau /
Groupe Vocal Voix-ci Voix-la (Pau)
Teatre de Blanes / Taquilla inversa
A les 21.30 h

Dia 17
SARDANES
Plaça d’Espanya. A les 17 h
Del 21 al 4 de novembre
MOCADORS AL VENT
Sala García-Tornel
Del 21 a l’11 de novembre
SENSIBILITAT, COLOR i
EROTISME. Casa Saladrigas
Dia 21
BALL COUNTRY i DESFILADA DE
VESTITS DE PAPER
Plaça d’Espanya. A les 11.30 h

Dia 29
APLEC VOTIU DE SANT RAFEL
11.45 h: Sortida d’autocar de la
plaça de Catalunya
13 h: Lectura del Vot de Vila i
Ofici Solemne
14.30 h: Tornada amb autocar
Santuari del Vilar
Dia 29
RIALLES TEATRE MUSICAL. “AI,
RATETA, RATETA”
El Replà Produccions. Teatre de
Blanes. A les 17.30 h

Dies 31 i 1 de novembre
FIRA DE TARDOR
Passeig de Dintre
BIBLIOTECA COMARCAL
Del 2 al 31 d’octubre
Promocionem la Cultura,
Fomentem la lectura.
Entitat convidada: Oficina de
Català de Blanes amb motiu del
30è aniversari.
Dia 11
Nascuts per Llegir per als
més petits de la biblio. 10.30 h
Dies 16, 18 i 20
Saps com funciona l’ebook? D’11 a 12 h
Dia 18
xerrada. Cómo
transformar tu vida? amb
Xavi Cortés, mestre budista. 19 h
Dia 19
hora del conte i taller
Contes musicats i taller
d’estampació amb la companyia
La Sal d’Olot. A les 18 h

Dia 20
xerrada. Las múltiples
caras del acoso escolar
o Bulling: Qué les sucede a
los protagonistas? Amb Andrea
Pérez Orue, psicòloga clínica i
psicopedagoga. A les 19 h
Del 20 al 17 de novembre
exposició. Les dones als
còmics. Al primer pis.
Dia 24
Celebració del Dia de la
Biblioteca
A les 18 h, al Vestíbul: Hora del
conte. Històries a la vora del foc.
A les 19 h, a la Sala Roberto
Bolaño, xerrada informativa:
Biblioteca per a tothom.
Dia 24
Club de Jocs de Taula
A les 18 h
Dia 26
xerrada-taller Sabates
Vermelles. A les 18 h.
Dia 27
Club de Lectura Juvenil
A les 17 h.
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Maresme
Dia 11
Calella
conferència “Les obres
d’art de la Franja en
museus catalans”. A càrrec
del Sr. Joan Rosàs, historiador
i pedagog. 18.30 h, al Casal
l’Amistat (Església, 205-207)
Dia 12
Calella
sortida de la X Marxa
Familiar. 9 h, al Camp de
Futbol de Mar.
Dia 13
Calella
festival Calella Rockfest.
20 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
Dia 14
Calella
Activitat infantil. “Vine
a acolorir”. 11.30 h, a la
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
inici de les activitats del
Correllengua 2017. A la
plaça de l’Ajuntament:
- 17 h, Actuació per a la
mainada: Familiar Txikrik, show a
càrrec de Divertiventum.
- 18 h, xocolatada a càrrec de
l’Agrupament Escolta Montnegre.
- 18.55 h, lectura del manifest
del Correllengua 2017 a càrrec
del Pubillage.
- 19 h, actuació musical a càrrec
d’Ananda Masa i Santi Velasco.
En cas de pluja, les activitats es
faran a l’Espai Mercat.
inauguració de l’exposició
“Calella és Solidària”.
Es podrà visitar fins al 4 de
novembre. 17 h, a la Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament Vell.
inici de la desfilada de
les bandes participants
a la 3a setmana de
l’Oktoberfest, procedents
d’Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, Noruega i Suècia.
17 h, a la Riera Capaspre.
festival Calella Rockfest.
19 h, a la Sala Polivalent de la
Fàbrica Llobet-Guri.
presentació i benvinguda
de les bandes de la 3a
setmana de l’Oktoberfest
21 h, a la carpa (Platja Gran)
Pineda de Mar
Fira mercat d’artesania.
De les 10 a les 21 h. Plaça de les
Mèlies i plaça Espanya
Mercat solidari de segona
mà. De les 10 a les 14 h. Plaça
Reis Catòlics i plaça Nova.
Dia 15
Calella
IV Marxa de Resistència La
Llopa, amb un recorregut de

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

54 km. 7 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
III Marxa La Llopa Petita,
amb un recorregut de 34 km. 8 h,
al passeig de Manuel Puigvert.
29a Festa del Bolet, amb la
participació del Pubillatge i dels
Geganters i Grallers de Calella.
13.30 h, dinar popular. 11.30 h, a
la plaça d’Espanya.
Malgrat de Mar
CONCURS DE TEATRE VICENÇ
BAYARRI. 18 h Centre Cultural
CONCERT GOSPEL
19.30 h Església Parroquial
Pineda de Mar
Marxa-Caminada Contra
el Càncer
Sortida: 9.30 h a la plaça de les
Mèlies. Recorregut circular 7
km. Recorregut alternatiu per a
mobilitat reduïda i cotxets.
Espectacle per a públic
familiar “La nena dels pardals”
A les 18 h a l’Auditori
Dia 16
Calella
Taller de memòria. 16.30 18 h, al c. Doctor Vivas, 152.
Santa Susanna
Petit Club. “Nats i secret
de l’esperança”, d’Anik Ray.
A partir de 2n de primària.
17.30h.
Dia 17
Calella
xerrada. Impacte de la
pesca d’arrossegament en
la dinàmica sedimentària
i morfologia del fons
marí.
A càrrec del Dr. Pere Puig
(Institut de Ciències del Mar). 20
h, a L’Esplai (c. Anselm Clavé, 46)
Pineda de Mar
Laboratori de lectura:
Pim, pam, Pomelo!
A càrrec de Natatxa Frutos. A
les 17:30 h a la biblioteca Serra i
Moret.
Dia 18
Calella
conferència. La
grafologia i les seves
aplicacions. A càrrec de
Carles Díaz. Pèrit cal·lígraf judicial
per la Universitat Autònoma
de Barcelona. 18.30 h, al Casal
l’Amistat.
Palafolls
TALLER: L’art de la
sexualitat, connexió de
la sexualitat amb l’art. Al
Casal de la Dona, de 18:30 h
XERRADA.TALLER. Salut
articular. Al Casal de la Dona,
a les 19h.

Dia 19
Calella
xerrada de nutrició amb
la dietista Sara Justícia.
9.30 h, al local d’Oncolliga
Club de lectura en anglès
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
Cineclub. Paterson (drama)
VOS. Estats Units 2016. 21 h, a la
Sala Mozart (Església, 91)
Palafolls
XERRADA. TALLER. “Vístete,
que vienen curvas”. Al Casal de la
Dona, a les 20 h.
Pineda de Mar
Taller infantil. Pintem
mandales per a nens fins a 12
anys. A les 18 h a la Biblioteca
Serra i Moret.
Conferència. La salut
interior. L’alegria com a
font de salut. De les 19 h a
les 20:30 h. Pavelló Escola Aloc
Dia 20
Calella
Tertúlies en català. 11-12 h,
a la Biblioteca Can Salvador.
2a temporada de Trobades
d’òpera. Primera sessió amb
l’òpera Nabucco de Giuseppe
Verdi, amb els comentaris de
Rosa Maria Carbonell. 18.30 h, a
la Sala Mozart.
Palafolls
CORRELLENGUA 2017. Lectura
del manifest del Correllengua
d’enguany. Al Forum Palatiolo, a
les 17 h.

Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES
18 h Sala La Cooperativa
Santa Susanna
Club de lectura, joves.
“Charlie i la gran fàbrica de
xocolata”, de Roald Dalh. A partir
d’11 anys. 17.30 h.
Pineda de Mar
Conferència Salut Social i
despesa militar
Biblioteca Serra i Moret, 18:30 h
Conferència. Verdi i la
seva òpera amb Joan Vives
Sala d’Actes de Can Comas.
19:30 h
Taller infantil. Ninos
retallables, a càrrec de
Jèssica Hinostroza. Biblioteca
Poblenou, 19 h
Roda d’energia angèlica
per Mayka López. c. Maragall, 19,
20:15 h
Dia 21
Tordera
5a Fira del conte
Activitats durant tot el dia
Calella
Jornada del Trofeu
Promoció de la Federació
Catalana d’Atletisme. 9 h, a
la zona esportiva la Muntanyeta.
Contacontes. 11.30 h, a la
Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.
festival de l’Estudi de
Dansa Bilans. 12 h, a la plaça
de l’Ajuntament.

Inauguracio de l’exposició
“Lola Anglada, art,
resistència i compromís”
Al MID, a les 17:15 h.

Palafolls
TALLER. Crea les teves
manualitats de Halloween.
A la Biblioteca, 11 h

Classes de catala a l’aire
lliure. Al Forum Palatiolo, de
18:30 a 20 h.

Malgrat de Mar
MERCAT, TAPES & MUSIC
19 h Mercat Municipal

Pineda de Mar
Activitats commemoració
100 anys de l’Edifici
Municipal.
Plaça Catalunya i plaça Mèlies.
Taller de Gospel “La música
de l’esperit. Gospel and ethnic
music experience”. De les 9 h a
les 20 h. Escola Sant Jordi.
Dia 22
Tordera
Lucis et Umbrae al Clavé. 18 h
Calella
Voramar, espectacle
de Play Back, a càrrec de
l’Associació de la Gent Gran de
l’Espai “La Caixa”. 18 h, a la Sala
Mozart.
últim dia de la 30a
Oktoberfest Calella.
20 - 00 h, a la carpa (Platja Gran).
Palafolls
3a Festa del Comerç a
Palafolls. A la plaça de les
Valls d’Ax, de 10h a 14h.
Malgrat de Mar
TEATRE AMATEUR. 18 h. Centre
Cultural. Tal com som.
Santa Susanna
Audició de sardanes amb
la Cobla Principal de Banyoles. Al
Pavelló Municipal. 18.30 h.
Pineda de Mar
Activitats commemoració
100 anys de l’Edifici
Municipal. Plaça Catalunya, 1
Missa a la Capella de Les
Creus. A les 10 h
Teatre comèdia
“Burundanga”, de Jordi Galceran.
Sala Gran del CCR, 18 h
Homenatge a la Tercera
Edat. Local Social de la
Hermandad del Rocío, 17 h.
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MARESME
Dia 23
Pineda de Mar
Meditació amb David Bosch.
Biblioteca Serra i Moret, 18.30 h.
Dia 24
Calella
conferència. “Nous aspectes
del diagnòstic i del tractament
del càncer de mama”. A càrrec
del Dr. Pere Puig i Gris, cap de
la Unitat Funcional de Patologia
de la Mama de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.
19 h, a la Cooperativa l’Amistat
(c. Església, 203-205).
xerrada. “Què hi ha a més de
50 m de profunditat? Un fons
marí apassionant!”, a càrrec de la
Sra. Carol Campillo i el Dr. Carlo
Tidu (Entitat Mediambiental
S’Agulla). 20 h, a L’Esplai
(c. Anselm Clavé, 46).
Pineda de Mar
Meditació amb Àngel Sánchez
Centre Cívic Poblenou, 19:30 h.
Dia 25
Calella
cercavila des de la Riera
Capaspre fins al Pati de l’Ós de
Canta al Mar 2017. 16 h.

AGENDA FACILITADA PER RÀDIO MARINA

Canta al Mar 2017.
21 h, a l’església de Santa Maria
de Calella.
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA. 19 h. Sala
de la Biblioteca la Cooperativa.
“Donde nadie te encuentre”,
d’Alícia Giménez Bartlett.
Pineda de Mar
Avui tertúlia, es comentarà
‘Carta de una desconocida’
d’Stefan Zweig, amb Maria Matas
Biblioteca Serra i Moret, 17 h
Club de lectura a càrrec de
l’escriptor i filòleg Toni Sala, es
comentarà l’obra ‘El tallador de
canyes’, de Tanizaki. Biblioteca
Serra i Moret, 20. h
Dia 26
Calella
Concerts de Canta al Mar
a diversos indrets de la ciutat.
Club de lectura en anglès
19 h, a la Biblioteca Can Salvador
de la Plaça.
Palafolls
XERRADA. Homes i dones en
el sexe. Casal de la Dona, 20 h

cerimònia d’inauguració
de Canta al Mar 2017. 17 h, al
Pati de l’Ós.

CORRELLENGUA 2017.
Intercanvi de llibres en català. A
la plaça de Poppi, de 16h a 18h.

castanyada per a la gent
gran. 18 - 21 h, a la Sala
Polivalent de la Fàbrica LlobetGuri.

Pineda de Mar
Presentació del Club de
lectura ‘La colla dels vermells’
i ‘La colla dels verds’. Bibliteca
Serra i Moret, 17:30 h

conferència: Europa segle
XX (I) La I Guerra Mundial. A
càrrec del Dr. Alberto Pellegrini.
18.30 h, al Casal l’Amistat.
concert d’inauguració de

Ioga amb Inés Gutiérrez
Pavelló Escola Aloc, 18 h.
Presentació del llibre
‘Playa de poniente’, a càrrec

de la seva autora Lola Gutiérrez
Biblioteca Serra i Moret, 20 h.

pel·lícula “La chica danesa”
Sala d’Actes de Can Comas, 18 h.

’Llegir teatre’ Club
de lectura, vinculat a la
programació del Teatre Nacional
de Catalunya. 2015-2016 amb Pol
Beltran. Es comentarà ‘Islàndia’
de L. Cunillé. Biblioteca Serra i
Moret, 20 h.

Mindfulness i saviesa
oriental per a la vida
quotidiana. Biblioteca de
Poblenou, 19 h.

“Calella Camina per
l’Ictus”. Tindrà dos recorreguts
a triar: un de 0.5 km i un altre
de 4 km, aquest últim amb opció
d’entrar al recinte del Far de
Calella.

Cineforum, pica pica i
debat per Socis de Canviem
C/ Maragall, 19. 20 h

Malgrat de Mar
TEATRE AMATEUR. 18 h Centre
Cultural. Grup de teatre La
Magnòlia

Dia 28
Calella
Concerts de Canta al Mar
a diversos indrets de la ciutat

Dies 28 i 29
Santa Susanna
Campionat d’Europa de
Karate. Tot el dia, al pavelló

Tertúlies en català. 11- 12 h,
a la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.

Taller infantil. 11.30 h, a
la Biblioteca Can Salvador de la
Plaça.

inici del 3r Cicle de
viatgers, amb la xerrada
“Viatjar amb bebès i nens”
amb els viatgers Cèlia López
i Enric Vilagrosa, del blog
Quaderns de Bitàcola. 19 h.

Cicle Gaudí: Estiu 1993
VO - català. 20 h, a la Sala Mozart
(Església, 91).

Pineda de Mar
Construint Pau “365’ de
Silenci per la Pau”
Zona Pins Platja de Pineda, matí

Dia 27
Calella
Concerts de Canta al Mar
a diversos indrets de la
ciutat.

Palafolls
CONCERT I CASTANYADA. Al
Local Jove Can Batlle, a les 21 h.
TALLER-SOPAR. Sushi per a
principiants. Al Cafè, 21 h.
Malgrat de Mar
ELS CONTES DEL DIVENDRES.
18 h. Sala de la Biblioteca
La Cooperativa. On són les
castanyes? A càrrec de Toni
Massagué.
Santa Susanna
Club de lectura, adults.
“39+1” de Sílvia Soler. Biblioteca
Vall d’Alfatà. 18 h.
Pineda de Mar
Cinefòrum: Projecció de la

Palafolls
TALLER. Crea les teves
manualitats de
Halloween. A la Biblioteca,
10:30 h
Malgrat de Mar
3a EDICIÓ MAR DE POESIA
18 h Sala de l’Arxiu Municipal
TEATRE AMATEUR
22 h Centre Cultural. Grup de
teatre La Magnòlia
Santa Susanna
XIX Cros de Santa Susanna
Als terrenys de Can Rabassa.
Pineda de Mar
5è Enduro Pineda Rocs
La prova més divertida de la
Copa Catalana d’Enduro: fira de
marques, música, concursos
i zona de bar. Recorregut forestal.
Per a més informació:
www.pinedarocs.com.
De 8 a 14 h. Lloc: Centre Horitzó
Taller de meditació
Pavelló Escola Aloc, 10 h.
Homenatge a la poetessa
pinedenca Maria Serrat
Auditori 12 h.
Concert. “Cant i música
espiritual” Fildegospel
Auditori c.Progrés, 22. 20
Castanyada popular. Plaça
de la Masia de Mas Rafart, 17 h
Castanyada popular
Emplaçament: Plaça Nova, 17 h
Teatre comèdia
“Burundanga”, de Jordi Galceran
Sala Gran del CCR, 22 h
Dia 29
Calella
1a Caminada popular per
l’Ictus. 9 h, al pont de fusta de
la Riera Capaspre.

Dia 30
Palafolls
Taller de lectura. A la
Biblioteca, 19 h
Malgrat de Mar
CLUB DE LECTURA INFANTIL
- 17.30 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa de 9 a 11 anys.
- 18.30 h Sala de la Biblioteca La
Cooperativa de 12 a 14 anys.
Pineda de Mar
Presentació de l’Agenda
Llatinoamericana. Biblioteca
Serra i Moret, 18:30 h
Dia 31
Calella
castanyada popular amb
activitats infantils, música i venda
de castanyes. 18 - 24 h, a la plaça
de l’Església.
Palafolls
TUNEL DEL TERROR. Al Local Jove
de Can Batlle, a partir de les 18 h.
Castanyada. Plaça Joaquim
Ruyra, 21 h
Malgrat de Mar
DESCOBREIX LA CASTANYERA
Gimcana per a grups de 10
nens/es d’infantil i primària
acompanyats d’un adult.
17 h a 20 h plaça Anselm Clavé.
Inscripcions el 27 i 30 d’octubre
de 17 a 18 h a la plaça de
l’Església.
Pineda de Mar
Strambotik Halloween
Festival Emplaçament: Pista
Poliesportiva de Pinemar, nit i
matinada.
L’hora del conte: ‘Casparan’,
am la Mon Mas. Biblioteca de
Poblenou, 18 h.
Castanyada tradicional
popular. Local Can Carreras,
19 h
Meditació en moviment
amb Xabela Vargas. Centre Cívic
de Poblenou, 19:30 h
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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)

5.00

Feiners
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47
13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47
16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47
19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

7.00

8.00

9.00

10.00 11.00 12.00 14.00

15.00 16.00 17.00 19.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

barcelona - lloret de mar (Estació de bus)
8.45

10.45 11.45 12.45 14.45 15.45 16.45 17.45

18.45 19.45 20.45 21.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.03

6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

7.05

7.30

9.00

9.00

15.50

dissabtes feiners

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

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

17.36 18.07

18.32

19.03

19.33

20.03

Feiners

20.33

21.44

-

-

-

21.03

8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

dissabtes feiners
Blanes - GIRONA (Renfe)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feiners (Directes)
7.46

9.15

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

-

-

-

-

-

-

-

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

8.00 - 21.00 cada 30 min

blanes (Estació) - barcelona (Estació del Nord)
6.45

9.30

10.00 14.30 17.00

-

-

barcelona (Estació del Nord) - blanes (Estació)
14.00 17.30 19.00 23.00

-

-

20.00

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
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

7.00 - 21.20 cada 20 min

Feiners
FESTIUS

Feiners (totes les parades)

Feiners (totes les parades)
8.00

blanes (centre) - lloret DE MAR

barcelona (Aeroport del Prat) - blanes (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.40 18.15
22.15
-

lloret DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

Feiners (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

13.15 19.00

8.00 - 21.00 cada 30 min

-

11.00 14.00 15.50 18.20

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

FESTIUS

blanes (Estació) - barcelona (Aeroport del Prat)
3.45 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
-

Feiners
6.30

7.15 - 20.55 cada 20 min

9.00

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

FESTIUS

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
Octubre
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Adreces i telèfons

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

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

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

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

LLORET
Octubre
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Adreces i telèfons

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

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

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

economia local

Trasters i magatzems de
lloguer a Blanes
blanes

Cenema Espai Blanes té la solució per guardar tot allò que no vols
llençar i no tens espai a casa. Des
de 1,5 m2, amb accés 24 hores, els
365 dies de l’any. Sistema d’alarma
i entrada individualitzada, circuit
tancat de càmeres de seguretat,
assegurança i zona de càrrega i
descàrrega. Cenema Espai també
ofereix el servei de mudances i tot
el material d’embalatge i protecció
necessari per traslladar i emmagatzemar correctament les teves
pertinences. Cenema és al carrer
Ses Falques, 4. de Blanes www.cenemaespai.com yy

Trasters i magatzems de Cenema

ITS Instal·lacions
BLANES

Des del passat mes d‘agost, al
barri de Fenals de Lloret de Mar,
s’ha obert una nova botiga, ITS
Instal·lacions, dedicada a les reformes de la llar. Ofereix els serveis de lampisteria, fontaneria i
reformes integrals d‘habitatges i
locals comercials.
L‘oficina d‘ITS també té una
exposició amb mostres de quartos de bany i cuines, així com
d‘aixetes, il·luminació i calderes
de gas. Està situada a l‘av. Vila
de Blanes, 162, local 2, de Lloret
de Mar. Samuel, el propietari
de l’empresa, és un professional
titulat per l’escola tècnica francesa, que també disposa dels

ITS instal·lacions a Fenals

certificats nacionals que ha anat
aconseguint des de l’any 1990

quan es va establir a viure i treballar a casa nostra. yy

MAIDEE, suport i
assessorament per empreses
lloret de mar

Maidee es un despatx professional amb la missió fonamental
d’assessorar, impulsar i dirigir estratègies empresarials.

Manager en Administración, Impulsión y
Dirección de Estrategias Empresariales
Logo Maidee

La seva motivació principal es
posar a l’abast de les petites empreses i autònoms, amb veritable
esperit de superació, totes les activitats que engloben la direcció
estratègica dels negocis i el màrqueting, personalitzant-la a cada
cas específic i amb el compromís
d’ensenyar a confeccionar-la.
Maidee estan ubicats al carrer
Alexandria, 6 de Lloret de Mar.
La seva web: www.maidee.es yy
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punts de distribució de la marina

ANUNCIS PER PARAULES
Cadireta Römer Duo Plus.
Del Grup 1. Pot anar amb Isofix
i sense. És reclinable. 80€. Tel.
600768238

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

Aparell d’abdominals
Lleuger i ocupa poc espai. 15 €
Tel. 636 490 940 WS.

Cadireta MacLaren Quest
Bon estat. Es ven amb bossa
adaptable, funda d‘estiu, plàstic
per la pluja i parasol. 85€.
Tel. 600 76 82 38

Oportunitat Golf Motion
Venc Golf Motion 2.8 Q 6V 204
CV Tracció 4 i sols 90.000 km una
sola mà i en perfecte estat de
conservació general, ITV, Pneumàtics, Tapisseria, Enganxall, etc
4.900 € / Tel. 609 641 995.

Venc Tv SHARP
Tv SHARP lc 37“ model 37XD1E,
150 € / Tel. 661 141 249

Es ven caseta i transportín
Per a gos gran. Màxima qualitat i
molt bon estat. 50 € cada article
o 90 € tots dos. Tel. 629 21 95 41,
preferible WhatsApp.

Joc tragabolas “Gormiti”
Totalment nou. 7,50 €. Només
Whatsapp 660 08 90 90
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

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

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

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

LLORET DE MAR
1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2	FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3	EL CLIP (Ferblanda)
Carrer Carme
4	PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5	PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6	FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7 MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
8	FOLDER
Carrer Sant Pere
9	COFFEE ‘N CRUNCH
Avinguda Vidreres
10	EL PUNTET
Avinguda Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina
12	EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13	CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14	FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l‘Àngel
15	CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16	E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17	ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18	FERRETERIA L‘ESCAIRE
Avinguda Vidreres
19	PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20	CAPRABO
Avinguda Vidreres
21	PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22	PdePA
Josep Pla i Casadevall
23 PdePA
Carrer Narcis Macià i Domènech
24 Bar casas colgadas
Avinguda de Vidreres

ENTREVISTA A EMILIO O. CASAMAYOR (DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES (CEAB-CSIC))

“Cal recuperar el delta de la Tordera perquè segueixi
arribant sorra a la platja de Blanes de forma natural”
ALMUDENA MONTAÑO

Emilio O. Casamayor és un apassionat de la investigació científica,
especialment de l’ecologia microbiana. Fa vint anys que es va
doctorar i, des de llavors, ha dirigit multitud de projectes. Des del
2014 és el director del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEABCSIC), un centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques
fundat l’any 1985 que s’ha convertit en un referent nacional i
internacional en biologia marina,
ecologia i limnologia. M’explica
moltes de les investigacions que
porten a terme actualment... Em
semblen totes tan interessants que
em venen ganes de matricular-me
en Biologia i convertir-me en investigadora!
Quantes persones treballeu al
CEAB?
Cent persones. La meitat són fixes
-20 científics i 30 persones de suport administratiu i tècnic- i l’altra meitat contractades. També
tenim una vintena d’estudiants
en pràctiques.
Quants projectes esteu desenvolupant actualment?
Tenim entre 50 i 60 projectes vigents cada any repartits entres les
àrees d’Ecologia, Biodiversitat,
Conservació, Canvi Climàtic i
Global, i Ecologia teòrica i computacional. Aproximadament, el
40% són projectes nacionals, el
35% internacionals, un 20% del
propi CSIC o de contractes públics i la resta de contractes privats.
Parlem d’algun dels estudis en
els que treballeu. Per què cada
hivern desapareix la platja de
Blanes?
És un procés natural durant l’hivern per culpa dels temporals. El
problema a Blanes és que el passeig marítim i la calçada estan
construïts damunt la mateixa
platja i ocupen fins el 50% de la
seva superfície. Quan hi ha un
temporal la platja es queda sense
sorra visible perquè gran part es
troba atrapada sota d’aquestes in-

ons experimentals per millorar
la qualitat de l’aigua de forma
sostenible.
Al CEAB teniu un laboratori-aquari dissenyat per fer-hi
experimentació amb organismes vius. Quins experiments
feu allà?
Com es produeix el creixement
de les esponges en diferents condicions, la depredació amb eriçons de mar, com depuren les
aigües les plantes aquàtiques de
les vores dels rius o, fins i tot, ara
mateix s’hi estan cultivant algues
marines per replantar-les al medi
natural. També estudiem les estratègies de cerca més eficients
desenvolupades pels éssers vius.

Emilio O. Casamayor al costat de la central de dades del CEAB. Foto: Almudena Montaño

fraestructures. Això, actualment,
només passa al tram més proper
de Sa Palomera, a la resta la platja
s’està recuperant.
Hi ha alguna manera d’aturar
aquest procés?
N’hi ha diverses. Es podria artificialitzar la costa, per exemple
amb dics que evitin l’erosió i retinguin la sorra, com vol el Ministeri. Però des del CEAB estem
veient com l’amplada de la platja
s’està recuperant. Cal recuperar
el delta de la Tordera perquè segueixi arribant sorra a la platja
de Blanes de forma natural, ja
que eliminar el passeig marítim
i la calçada no seria viable. Actualment estem elaborant un estudi, encarregat per la Taula de la
Tordera, que està formada per la
majoria dels agents implicats. A
principis de l’any vinent sortiran
les directrius a seguir.
Aquest mes d’octubre, el CEAB
acull la XIV Jornada d’Avenços
en Ecologia, organitzada per la
Societat Catalana de Biologia,
CEAB i GECA. Quin és l’objectiu d’aquesta trobada?
Posar en contacte a investigadors
que treballen en l’àmbit de l’ecologia amb investigadors d’altres
disciplines relacionades. La manera de fer recerca provoca que
sovint els investigadors es distan-

En aquestes neveres, a 80 graus sota zero, emmagatzemen l’ADN de més de
2.000 mostres biològiques d’arreu del món. Foto: A. Montaño

ciïn i sempre són interessants els
estudis interdisciplinaris.
Quins temes s’hi tractaran?
Aquest any tindrem cinc investigadors d’altres institucions científiques de Catalunya que parlaran de temes relacionats amb
l’ecologia: insectes i canvi global,
genètica i adaptació als canvis
ambientals, oceans del passat a
través de canvis en els ecosistemes
marins, el plom d’origen humà
que es troba a la fauna salvatge de
l’Amazones o la ciència ciutadana
utilitzada per a la conservació de
la diversitat biocultural.
Aquest estiu vau presentar el
llibre “La conservació de l’alta
muntanya en un món canviant”.
Quins continguts inclou el llibre?
És un llibre que presenta treballs
des de l’os bru fins a microbis,
llacs alpins i plantes, com l’espècie humana ha viscut en aquests
ambients i com són molt bons
sensors del canvi global.
Un dels llocs on feu mostrejos és a l’Observatori Pirinenc
(LOOP). Per què serveixen?
El LOOP és una xarxa d’estacions que tenim al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici que periòdicament pren
mostres químiques, biològiques

i meteorològiques. Alhora es fan
mostrejos des de fa dècades a tota
l’àrea dels Pirineus. Serveixen
per conèixer els processos ecològics de la zona i com responen al
canvi ambiental global. També es
fan estudis del sediment dels llacs
i estanys per a entendre i reconstruir el passat.
I a través de l’Observatori Marí
Català, al CEAB recolliu dades
del medi marí?
Sí. Des del 2009 l’Observatori Operacional del Mar Català
obté dades de l’aire i de l’aigua
a la capçalera del canó submarí
de Blanes, una zona d’alt interès
ecològic i econòmic. També sortim amb el vaixell del CEAB, la
Dolores, cada dues setmanes per
prendre mostres que complementen les dades de l’Observatori.
Això ens permeten relacionar els
canvis ambientals d’aquesta zona
amb canvis locals, regionals i el
mateix canvi global.
Un dels projectes en el que treballeu és el de purificar les aigües de forma natural. Com
s’aconsegueix?
A través de la bioenginyeria. Al
laboratori a l’aire lliure Urban
River Lab, a la depuradora de
Montornès del Vallès, tenim 18
canals de 12 metres de llargada
on apliquem diferents condici-

A través d’aquests conductes arriba l’aigua de la cala de Sant Francesc.
Foto: A. Montaño
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Treballeu en algun projecte sobre els mosquits?
Sí. Mosquito Alert és un projecte
de ciència ciutadana cooperatiu
on participa La Caixa i el CREAF
i està coordinat pel CEAB. S’ha
creat una aplicació mòbil i qualsevol persona, a través d’una fotografia, pot notificar la troballa
d’un mosquit tigre i els llocs de
cria a la via pública.
Per donar a conèixer els vostres
projectes, celebreu cada any la
Setmana de la Ciència. Quan
serà enguany?
El 15 i 16 de novembre serà la jornada de portes obertes. Al matí
ens visitaran estudiants i al vespre el CEAB estarà obert a tothom. L’any passat van passar pel
centre més de 600 persones.
Quines altres tasques de divulgació feu?
Hem baixat al poble amb el camió-laboratori Movilab, hem fet
arribar la ciència a diferents bars
de Blanes i hem fet una exposició en col·laboració amb l’Arxiu
Municipal sobre les platges de
Blanes i el delta de la Tordera
per la qual han passat unes 5.000
persones. També hem col·laborat activament a les conferències
d’Aula Blanes i tenim el projecte
Tàndem de 3 anys amb l’escola
Mossèn Joan Batlle. yy

El laboratori-aquari on s’experimenta amb organismes vius.
Foto: A. Montaño

