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CAMINADA NIT DE
SANT BONÓS

50 ANYS
D’ASPRONIS

El proper dissabte 18 d’agost es farà a
Blanes la XXX Caminada Popular Nit de
Sant Bonós. L’any passat no es va celebrar
en senyal de dol pels atemptats del 17-A.

Aspronis ha celebrat les noces
d’or amb una festa a la plaça dels
Dies Feiners de Blanes. Hi va haver
màgia, l’acte institucional i ball.

RADIO MARINA

Tricampions
Santa
Cristina

Ball de Plaça. Foto M.A. Comas

La inestabilitat meteorològica va
obligar a començar el Ball de Plaça amb mitja hora de retard. El
matí del 24 de juliol, Santa Cristina, tota l’atenció va quedar centrada en la processó marítima, el
S’amorra amorra, la missa i l’estofat per a un miler de persones.
Pàgs. 4, 5, 6 i 9

Agents
cívics
Els turistes que passegen de nit
per l‘avinguda Just Marlès de
Lloret de Mar aquest estiu es
troben amb quatre agents cívics
uniformats per vetllar pel decans
dels veïns i el compliment de les
ordenances. Els sorolls i la prostitució al carrer són les principals
problemàtiques que volen combatre. Pàg. 10

Espectacle guanyador. Foto Joaquim Llorens

Els agents cívics treballen per pacificar la nit. Foto M.A. Comas

La Pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, que va actuar el dimarts
24 de juliol, s’ha imposat per tercera vegada consecutiva en el concurs
de focs artificials de Blanes. El segon premi ha estat per a la Pirotècnica
Pyroitaly d’Itàlia, que va actuar dos dies abans que els murcians. La Festa Major de Blanes va començar amb el pregó d’Alba Saskia i es va tancar amb l’Aplec de l’Amor. Més informació a les pàgines 3, 6, 8 i 9
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L’Editorial
Aspronis
Les Festes Majors són notícia en aquest mes i han demostrat
un cop més la seva capacitat de convocatòria. La nombrosa assistència que ha donat suport als molts actes i activitats
que s’han organitzat, deixa clara la salut de la Festa Major.
Enmig dels molts actes de caràcter lúdic, destaquen els actes
organitzats per commemorar els 50 anys d’Aspronis.
L’entitat de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual ha estat durant molts anys motiu d’orgull per al ciutadans de la nostra comarca.
L’alt nivell de prestacions que l’entitat ofereix a les persones
que ho necessiten, tant amb les ajudes específiques per a diverses edats, com amb els llocs de treball, creats expressament per als discapacitats per poder oferir als seus usuaris
la dignitat d’una feina a l’abast de les seves capacitats, fa ben
oportú el reconeixement a la feina feta durant tants anys.
Aspronis no és una entitat qualsevol, pel contrari, amb un
esperit de superació que cal elogiar, ha seguit ampliant el
ventall de les prestacions fins arribar a ser una de les entitats
de referència a Catalunya. yy
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Concurs de fotografia dels
Dijous de l’Aurora
LLORET DE MAR

El concurs de fotografia de l’Aurora té per objectiu seleccionar una imatge de la Dona Marinera
per il·lustrar els díptics de la programació anual dels
Dijous de l’Aurora. Pot participar qualsevol persona
física major de 16 anys.
S’admetrà una sola fotografia per participant, on
ha de figurar el nom de l’autor/a, i ha de tenir caràcter inèdit. A la fotografia només hi pot aparèixer
la Dona Marinera des de qualsevol angle i punt de
vista, sense cap persona. Es valorarà l’originalitat.
Les imatges s’enviaran en format JPG amb una resolució mínima de 2 Mb. i màxima de 5Mb. per una
correcta publicació en suport imprès. No s’admetran
les imatges que no compleixin aquests requisits.
Les fotos s’hauran de trametre al correu: <auroralloret@gmail.com> especificant com a assumpte
“Concurs fotogràfic – Els dijous de l’Aurora”, fent
constar el nom, cognoms i adreça electrònica del
concursant.
Termini: Del 15 de juliol al 15 d’agost de 2018.
El jurat per triar la fotografia guanyadora estarà
format per: Stella González, Jaume Soliguer, Carles
Costa, Ángeles Galera i un membre de l’Associació
l’Aurora. El veredicte del jurat és inapel·lable i es
farà públic la primera setmana de setembre.
PREMIS
Publicació a la portada del díptic dels Dijous de
l’Aurora, entrades al teatre i altres obsequis sorpresa.
La fotografia premiada es publicarà als díptics
dels Dijous de l’Aurora, la web, bloc i xarxes socials
de l’Aurora amb la indicació del nom de l’autor/a.
L’Aurora es reserva el dret en exclusiva de la utilització de la fotografia premiada, que l’autor/a no pot
destinar a cap altra ús.

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

Excepte la fotografia guanyadora, les altres quedaran lliures a partir del veredicte del jurat.

Cartell del curs 2017-18

El guanyador de la primera edició del concurs va
ser Joaquim Bohigas. La seva imatge va il·lustrar el
programa de la 9a edició dels Dijous de l’Aurora del
curs 2017-18. yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133

972 372 943
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Quim Torra torna a Blanes com a president de la
Generalitat de Catalunya
BLANES

El president ha assistit a la
recepció privada acompanyat de
la seva família, entre ells la seva
mare, i un cop finalitzada ha volgut trencar el protocol per sortir
al carrer pel passeig de Dintre,
on hi havia una gran afluència de
públic que, en reconèixer-lo, s’hi
ha adreçat per saludar-lo. Immediatament s’ha format un núvol
de persones que majoritàriament
li demanaven fer-se una fotografia al seu costat o bé sota la pancarta que reclama la llibertat dels
presos polítics, penjada al balcó
principal de l’Ajuntament. Precisament una part de les paraules
que ha escrit al llibre d’honor
feia referència a aquest clam.

“A la ciutat de Blanes, en un dia de
Festa Major.
Diuen que la felicitat és la infantesa, i la meva infantesa la vaig passar aquí. Segurament mai no hauré estat tan feliç. He passat estius
a la platja, anant a Sant Francesc
o a la Boadella; he viscut els Focs
cada any i m’he emocionat llegint
Joaquim Ruyra i Roberto Bolaño.
En un moment de festa, també vull
recordar aquells que no podran ser
avui amb tots nosaltres, els presos
polítics i exiliats. No ens aturarem
fins que siguin lliures.
Visca Blanes i Visca Catalunya!”
Aquesta ha estat la dedicatòria
que Quim Torra ha escrit al llibre
d’honor de l’Ajuntament de Blanes
amb motiu de la seva primera visita com a president de la Generalitat. Torra va néixer a Blanes, tal i
com recorda en la seva dedicatòria.
Coincidint amb la Festa Major de Santa Anna, el president
de la Generalitat, Quim Torra, ha
fet una breu visita institucional a

El president Torra signant en el llibre d’honor. Foto Aj. Blanes

l’Ajuntament de Blanes. L’alcalde,
Mario Ros, ha rebut a la primera
autoritat del país a l’entrada de
l’edifici consistorial i l’ha acompanyat fins al despatx d’Alcaldia, on
els esperaven representants dels
grups polítics municipals.
L’alcalde de Blanes, Mario Ros,
li ha demanat al president el suport
de la Generalitat de Catalunya de
cara a l’organització de la 50a edició del certamen pirotècnic, que

tindrà lloc d’aquí a dos anys, el
2020. Es tracta d’una commemoració molt assenyalada per aquest
municipi on comença la Costa
Brava i la intenció del consistori
blanenc és que es pugui celebrar
de manera prou destacada, com
mereix aquesta efemèride.
Quim Torra s’ha mostrat disposat a recolzar l’esdeveniment i
ha remarcat el prestigi internacional que ha arribat a tenir el con-

UNITAT LÀSER MÈDIC

curs, que recorda haver presenciat
durant els seus primers anys compartits amb la seva família a Blanes. En aquest sentit, també s’ha
fet palès el suport mostrat durant
l’any passat per l’exconseller de
Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, en el projecte compartit
entre els ajuntaments de Blanes i
Tarragona amb el suport del govern català perquè els concursos
de focs d’artifici siguin patrimoni
cultural immaterial.

«Torra, en el llibre d’honor:
He passat estius a la platja,
he viscut els Focs cada any
i m’he emocionat llegint
Joaquim Ruyra i Roberto
Bolaño»
Torra va seguir el concurs de
focs acompanyat de la seva família i amics. yy
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FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA

Roger Torrent
El president del Parlament, Roger Torrent, va assistir en directe al Ball de Plaça o Dansa
de Ses Almorratxes. Primer va
signar en el llibre d’honor de

l’Ajuntament i després va haver
d’esperar mitja hora, minuts en
què les clarianes es van imposar
a la pluja i les Obreres van poder sortir a la plaça. yy

Santa Cristina, la protectora
de Lloret de Mar

Roger Torrent signant en el llibre d’honor. Foto M.A Comas
Les quatre parelles en ple Ball de Plaça. Foto M.A. Comas
LA CRÒNICA - MOISÉS GARCÍA

Artur Mas
El president de la Generalitat,
entre 2010-16, Artur Mas, va
ser a Lloret de Mar el matí de
Santa Cristina. Va participar a
la processó marítima S’Amorra

amorra, la missa i l’estofat. Va
compartir les vivències amb les
autoritats locals, Obreria i lloretencs i lloretenques. yy

Artur Mas al despatx de l’alcalde. Foto M.A. Comas

Projeccions
Aquesta Festa Major s’han
presentat “Tot recordant Santa
Cristina de 1980 a 1999” i “Vogadors a mar obert”, sobre la

travessa històrica entre Lloret
i Ciutadella. En els dos casos,
hi va haver una gran resposta
de públic. yy

La probabilitat de pluja acostuma a ser un dels aspectes que
més es tenen en compte en les
celebracions a l’aire lliure. Enguany, aquesta pluja, va afectar
un dels moments més esperats de
la Festa Major de Santa Cristina
de Lloret de Mar, el Ball de Plaça.
Però, de nou, el poder de Santa
Cristina, que va tornar a ser la
protectora de tots els lloretencs,
va fer que s’obrissin clarianes i es
tanquessin tots els paraigües que
s’havien desplegat a la plaça de la
Vila. La dansa, que es va endarrerir mitja hora, es va poder celebrar amb normalitat, tot i aquest
contratemps.
Les quatre obreres, acompanyades dels seus balladors, van
poder oferir la tradicional Dansa
de Ses Almorratxes, en què van
arribar a fer fins a onze voltes en
el “Toquen a córrer”, el moment
més festiu del ball. Va ser en una
jornada, la del 24 de juliol, diada
de Santa Cristina, plena d’emoció i actes que van començar ben
d’hora. Aquest any, la celebració
va comptar amb dues personali-

Muntatge sobre la travessia Lloret-Menorca. Foto M.A. Comas
Arribada a Santa Cristina. Foto M.A. Comas

tats destacades del món polític.
Al matí, l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, va participar a
la processó marítima. A la tarda,
el president del Parlament, Roger
Torrent, va acompanyar els veïns
en el Ball de Plaça.
Més enllà de la diada de Santa Cristina, un any més, Lloret
de Mar va viure amb intensitat
la seva Festa Major d’estiu. En
aquesta ocasió, ho va fer amb una
sensibilitat accentuada per combatre la violència masclista i les
agressions sexuals. Sota el lema
“De festa, gaudim! #NomésSíÉsSí”, l’Ajuntament i l’Associació
de Dones l’Aurora van engegar
aquesta campanya en els concerts
del Clon Festival que, com sempre, ha estat un dels plats forts del
programa d’actes. Però aquesta
no va ser l’única causa per la qual
va lluitar la vila durant el mes de
juliol. Enguany, la recaptació de
les vendes dels tradicionals mocadors de Festa Major van anar
destinats a l’Associació Pas a Pas,
que treballa amb persones que
pateixen espectre autista. El color
d’aquesta ocasió va ser un blau

elèctric que, precisament, simbolitza la lluita contra l’autisme.
La Festa Major de Santa Cristina va comptar amb activitats per
a totes les edats i gustos. Des del
correfoc i les propostes musicals,
amb les actuacions del ja esmentat
Clon Festival o les dels Bucs del
Puntet, fins a la representació teatral, a Can Saragossa, de l’exitosa
funció “Lorca in love”, de Quantus Teatre. També, per als més
nostàlgics, es va projectar el documental “Tot recordant Santa Cristina, de 1980 a 1999”, i el Puntet
va oferir una sessió de cinema a
la fresca amb el film “Rogue One,
una història d’Star Wars”. Els més
petits, com sempre, també tenien
el seu espai, amb el tobogan de
100 metres de llargada a l’avinguda Pau Casals. A més, un altre
dels moments destacats va ser el
castell de focs d’artifici, la nit de
Sant Elm, 26 de juliol. Per segon
any, l’encarregada de dur a terme
l’espectacle va ser la Pirotècnia
Hermanos Ferrández, guanyadora del concurs internacional de
Blanes de l’any passat.
I a banda dels actes culturals i
lúdics, tampoc hi va faltar l’esport
a la Festa Major. Com sempre, es
va celebrar el tradicional Torneig
Santa Cristina de futbol sala, amb
oferta de participació per a totes
les edats. Però una de les novetats
va ser la promoció del rem entre
els més petits amb el S’Amorra
Jove, una regata de llaguts que va
comptar amb una cinquantena de
participants d’entre 13 i 17 anys.
Hi ha moltes maneres de participar activament a la Festa Major. Cada lloretenc ha escollit la
seva, aportant la màgia especial
de dues setmanes festives, en què
lloretencs i visitants han pogut
recordar tradicions i unir-se amb
la resta de veïns. yy
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15a edició del Clon Festival
LLORET DE MAR

Lloret de Mar viu aquest estiu
la 15a edició del Clon Festival.
Un festival de bandes tribut als
grans grups de l’escena musical.
La majoria de les edicions s’han
celebrat a la Roca d’en Maig, un
espai privilegiat de Lloret situat
en un dels extrems del passeig
marítim. Aquest espai dona al
festival una localització única
amb un paisatge magnífic.

na va ser el 7 de juliol, a les 22.30
h, amb el grup Acabamos de Llegar, un tribut a Fito i Fitipaldis.
Aquesta banda, procedent de
Vilanova i la Geltrú, ja fa dotze anys que funcionen amb els
concerts de tribut i és l’única
avalada en qualitat pel propi
Fito. Com a prova de reconeixement, ell mateix ha dissenyat el
logotip que exhibeix la banda a
totes les actuacions.

Els concerts es fan alguns
dissabtes de juliol i agost. L’estre-

La banda està formada per
set components: Mart Huertai,

veu i guitarra; Isra Vallejo, baix;
Adri de la Cruz, percussió i veu;
Juanito Díaz, bateria; Frank
Cuestas, guitarra i veu; Ignasi,
saxo i veu; Cisco Barrero, piano.

Doble S’Amorra
Amorra

El Clon Festival 2018 ha continuat amb els grups El Último
Tributo, tribut a l’Último de la
Fila i Coldday que tributa a Coldplay. Finalitzarà el 18 d’agost
amb Double Mars un tribut a
Bruno Mars. A cada concert
s'ha fet la campanya De festa,
gaudim! yy

S’Amorra Jove. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Concert-tribut a Coldplay. Foto M.A. Comas

Lloret de Mar ha tingut una
doble sessió de S’Amorra Amorra.
L’habitual, del dia 24, Santa Cristina, i una de promoció entre el
col·lectiu jove, el diumenge abans.

tats. La trobada es va celebrar a
la platja central i va comptar amb
la col·laboració dels clubs de rem
local, que van cedir les embarcacions. Els joves es van poder inscriure els dies previs a El Puntet.

El diumenge 22 de juliol,
tot i les inclemències del temps,
es va poder celebrar la novetat
d’aquestes festes, el S’Amorra
Jove. Hi estaven convidats joves
d’entre 13 i 17 anys que fins ara
no coneixien el món del rem.
Van poder sortir a la mar acompanyats de vogadors experimen-

DIA 24
A les regates habituals de la
diada de Santa Cristina al matí,
en homes, va guanyar el Club de
Rem Santa Cristina, seguit de
Pescadors i Es Vano. Per part de
la regata femenina, les guanyadores van ser Pescadors, seguides de
Sant Romà i Santa Cristina. yy
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Pregó carregat d’emocions

FESTA MAJOR LLORET DE MAR

Sant Elm
El 26 de juliol, se celebra la diada
de Sant Elm. Entre els actes programats: missa, ofrena d’una corona al mar en record de les persones que hi han perdut la vida,
vela, Ball de Plaça de concurrèn-

cia popular, sardanes, focs artificials i concert a Sa Caleta amb
la Principal de la Bisbal. Bona
part dels actes organitzats per la
Confraria de Sant Elm i la resta
per l’Ajuntament. yy

BLANES

Un trencador pregó a càrrec de l’escriptora blanenca Alba
Saskia –la pregonera més jove de
la història de Blanes- va encetar
de manera oficial la Festa Major
de Santa Anna 2018.
La celebració del pregó
d’aquest 2018, com no podia ser
d’una altra manera, ha estat un
reflex de la manera de ser vital i
somniadora de l’autora, dotant-lo
de diversos ingredients que li han
conferit un caire més artístic. Per
això, s‘ha comptat amb la col·laboració de la coreògrafa blanenca Alba Puigdomènech i diversos
ballarins de l’Escola Daina.

«Alba Saskia ha estat la
pregonera més jove de la
història de Blanes»

Ofrena floral al mar. Foto M.A. Comas

Tobogan aquàtic
Des de fa tres anys, cada festa
major, hi ha un nou al·licient,
un tobogan aquàtic de més de
100 metres que es col·loca a
l’avinguda Pau Casals. Activi-

tat per a petits i grans que té
una gran acceptació. Enguany
va visitar Lloret el diumenge
22 de juliol. yy

«En un futur, “seguiré
escrivint fins que els meus
dits s’atrofiïn i no puguin
teclejar més”»

Atracció per a totes les edats. Foto M.A. Comas

Trobada d’exobreres
Uns dies abans de la festivitat
de Santa Cristina, al paratge de l’ermita, es reuneixen
les exobreres. Un bon mo-

La música, la poesia i fragments literaris de la pròpia escriptora han ajudat a conferir-li un
decidit to evocador i carregat de
sentiments. En poques ocasions
ha passat que un cop finalitzat
el pregó el públic s’hagi aixecat a
aplaudir de manera tan espontània i carinyosa com aquest any.

ment per comentar com li va
anar a cadascuna. Algunes, fa
poc temps i d’altres, ja fa uns
quants anys. yy

Atenent al contingut del pregó, l’escenari es va transformar
en un cafè al passeig de Mar on es
van asseure la pregonera i l’alcalde de Blanes. Després que Mario
Ros introduís la figura de la jove
pregonera, un batec de cor i la
música del Cant dels Ocells interpretada per Pau Casals ha servit
per acaronar la dansa d’un grup
de ballarins, que han donat forma a la poesia escrita per Alba
Saskia, comptant amb la col·laboració de la periodista blanenca
Fina Brunet.
Ha estat una mostra del doll
d’emocions que s’havia de vessar

Mario Ros i Alba Saskia. Foto Yoyo

després: “De vegades, el moment
de tornar a casa és necessari
com respirar; de vegades, abrigallar-se amb el blau del mar és
l’únic que la vida et demanava
i tu, tantes vegades sense fer-li
cas”. Tot seguit, Alba Saskia va
encetar el pregó avisant des d’un
principi que seria breu però, sense cap mena de dubte intens.
L’escriptora va dibuixar un
Blanes desproveït de preciosismes ni fantasies fanfàrriques,
tocant molt de peus a terra, però
sense deixar de ser evocador i
farcit de sentiments: “M’agrada
Blanes perquè no és perfecte i no
té intenció de ser-ho; és com una
persona a la qual estimo molt
però de vegades m’enfada perquè
no trobo pàrquing quan més ho
necessito, perquè algun golafre
ha llençat l’embolcall dels dònuts
a la sorra de la platja i m’ho trobo
quan estic prenent el sol”.
La seducció que ha exercit
sempre sobre ella el blau del mar
va ser molt present: “Penso que
poques coses m’il·luminen més
els ulls que el nostre mar. Que,
per qui s’hagi llegit la meva primera novel·la, ja sabrà del que
parlo. El blau que descric durant
quasi 300 pàgines té un nom
propi, té una tonalitat especial,
té un remolí de sensacions que

Trobada 2018. Foto M.A. Comas
La plaça dels Dies Feiners es va omplir de gom a gom. Foto Yoyo

tots coneixeu”. Per remarcar-ho,
l’alcalde Mario Ros va llegir en
aquest moment dos fragments
del seu llibre, Con un par de alas,
que als 24 anys li va significar
quedar entre els 10 primers finalistes del Premi Planeta 2016.
Alba Saskia també va explicar sense victimismes com ha
afrontat i lluitat contra la rara
malaltia crònica que l’afecta la
síndrome de Brown Vialetto
Van Laere.
En relació a aquest tema, va
parlar de l’Associació HOPE,
que presideix ella mateixa i que
informa sobre les malalties minoritàries. Vol poder arribar a
finançar un equip mèdic i ajudar
a agilitzar els diagnòstics.
Finalment, va tancar el pregó
fent una declaració d’intencions
sobre els seus objectius: “El primer, és que seguiré escrivint fins
que els meus dits s’atrofiïn i no
puguin teclejar més. I el segon, és
que continuaré amb la meva lluita amb les malalties minoritàries, però també continuaré sent
un plom quan es parli de prejudicis, quan a les dones no se’ns
respecti, quan a les persones amb
minusvalideses se’ns falti al respecte i quan vegi una injustícia
vora meu.” yy
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Camí dels 50

FESTA MAJOR DE SANTA ANNA

Escenaris
Un any més, la Festa Major de
Blanes ha comptat amb un gran
nombre d’escenaris: Festa Major, Ensorra’t, Associació Joan
Comorera, Korre que Token

Fest 18, Teatre, Escenari infantil
i Casa de Andalucía.Programació variada i un gran acceptació
de blanencs i visitants. yy

Espectacle dels Germans Ferrández. Foto Javier Calvete
Escenari de la Casa de Andalucía. Foto Yoyo

Fira d’atraccions
Com cada any n’hi ha hagut
dues: Zona Els Pins i passeig de
Mar. Van arribar el 13 de juliol
i van marxar el dia 5 d’agost, algunes uns dies abans.

Algunes parades, com la del
Tren de la Bruixa a la imatge,
històriques i per la que ja hi han
passat diverses generacions de
blanencs i blanenques. yy

El Tren de la Bruixa, sempre ple. Foto Yoyo

Ensorra’t
Enguany, sense els problemes
i incertesa del 2017, l’Ensorra’t
ha ofert 5 nits de concerts, del
dissabte 21 el dimecres 25, con-

vertint-se en el punt de trobada
del jovent de la comarca. La
gran novetat, el Punt Lila. (més
informació a la pàgina 9) yy

Concerts multitudinaris a la sorra. Foto Yoyo

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Els germans Ferrández de
Múrcia ho han tornat a fer! Per
tercer any consecutiu s’han imposat al concurs de focs artificials de Blanes i aquest any,
almenys en dos casos, tenien
competidors de gran nivell.
Leo Ferrández explicava
abans del llançament, “hem treballat per oferir un espectacle
nou, que torni a sorprendre als
blanencs”. I així va ser. Nombrosos punts de llançament, tres
alçades, nous elements, els cors
i cares que sempre agraden, uns
bons focs aquàtics i un gran final.
No es pot demanar més.
Aquest any hi ha hagut dos
grups clarament diferenciats. Els
tres primers espectacles, amb un
gran nivell –del notable a l’excelent- i els tres darrers, amb un
aprovat, com a màxim un bé. La
llàstima, fou el dissabte, el dia
que reuneix més gent, i el dia de
Santa Anna, diada central de la
Festa Major, que van ser espectacles del segon nivell.
El 48è Concurs Internacional
de Focs d’ Artifici de la Costa
Brava va començar enguany marcat per les inclemències del temps.
També és mala sort que plogui els dos dies de teòricament
més afluència d’espectadors i de
més possibilitats de negoci per a
bars, restaurants, firaires i altres
establiments de la vila (dissabte i
diumenge).
El llançaments, en tot cas, es
van fer amb total normalitat. Algunes persones, però, que no coneixen bé com funciona un castell de focs, el dissabte quan es va
llençar el coet del segon avís es
van posar a aplaudir, a l’entendre
que hi hauria espectacle i que la
pluja no obligaria a suspendre’l.
Jo no recordava que s’aplaudís en
els avisos.

També el mateix dissabte,
una persona va arribar a la platja
del centre i va preguntar al seu
acompanyant. “Cap on he de
mirar, al port o a Sa Palomera?”
(Aquesta persona, en tot cas, va
dir cap aquella roca). Un altre senyal que ens indica que cada any
els focs atrauen gent nova, a part
dels fidels que fan quilòmetres i
cues per ser a Blanes aquests dies
any rere any.
I ja que parlo de curiositats,
tot el que envolta els focs, em
recorda un partit de futbol. La
gent arriba al camp amb molt de
temps. Aquí ho fa a la platja. En el
món del futbol, tothom porta un
entrenador a dins. A Blanes, veïns
i visitants són uns experts en focs
artificials i als cinc minuts, com
en un partit de futbol, ja es comenta si anem o no pel bon camí.
La difusió, magnífica! Cada persona porta un mòbil i les imatges
de l’espectacle arriben arreu del
món en pocs segons.
Un dels elements perquè tot
surti bé és la seguretat i Blanes
cada any esmerça més esforços
per tenir-ho tot a punt. Millor
prevenir i no haver d’intervenir,
però cal estar preparats. Un total de 250 persones de diversos
cossos policials, equips sanitaris,
brigades... han treballat 6 dies per

cobrir tota la façana marítima i el
conjunt de la població per poder
acollir la gentada que s’aplega a
primera línia de mar.
Cal aplaudir que en la presentació del Pla de Seguretat, els
Mossos expliquessin que hi hauria mesures antiterroristes. L’alerta era la mateixa del darrer any
(4 sobre 5) i no hi havia indicis
de cap amenaça, però calia estar
al carrer. Ara fa un any, amb els
atemptats de Niça molt recents, es
van aplicar les mateixes mesures
i l’ensurt inicial dels ciutadans va
ser gran i, com sol passar malauradament en casos així, les especulacions es van disparar i es va
produir més d’un malentès. Ara
fa 12 mesos, suposo que per la
premura de temps, no es va explicar res prèviament.
L’any vinent serà la 49a edició
del concurs i el 2020, les noces
d’or; és a dir, els 50 anys. Des de
l’any passat ja s’està treballant per
organitzar una commemoració a
l’alçada de l’esdeveniment, un dels
més importants de l’estat a nivell
pirotècnic. El 155 del darrer any
no ha ajudat gens a la implicació de
la Generalitat. L’any vinent hi ha
eleccions municipals, però aquest,
diria jo, és un aniversari de poble i,
si voleu, també de país i, per tant,
s’ha de celebrar com cal. yy

Carrers tallats per raons de seguretat. Foto Yoyo
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Blanes i Lloret contra les agressions sexistes

Coincidint amb les festes de Santa Cristina i Santa Anna, els dos municipis han potenciat la lluita contra el sexisme

Cartells de ‘Gaudim la festa’. Foto Aj. Lloret
LLORET DE MAR / BLANES

Amb el lema “De festa, gaudim!” #NOMÉSSÍÉSSÍ, la campanya s’inicià a Lloret de Mar el dissabte 21 de juliol, concretament
al Clon Festival. Coincidint amb
aquest acte, s’instal·là un Punt
Lila d’informació atès per membres de l’Associació de Dones
l’Aurora i voluntaris supervisats
pel SIAD, el Servei d’Informació
i Atenció a la Dona de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
A més d’aquest punt informatiu, s’han dissenyat díptics
en quatre llengües que es van
distribuir entre els hotels i edificis municipals, així com banderoles i pancartes amb el contingut de la campanya a diferents
punts del municipi. Tal com
ha explicat l’alcalde de Lloret,
Jaume Dulsat, “des de l’Ajuntament s’està treballant de manera transversal per promoure la
prevenció de les violències masclistes en l’àmbit comunitari i,
en aquest sentit, les agressions
sexistes a l’espai públic són un

Punt Lila de l’Ensorra’t de Blanes. Foto Yoyo

dels aspectes que es volen treballar en aquesta campanya”.
Aquests Punts Lila estaran
presents en les tres edicions del
Clon Festival programades per a
aquest estiu i, una vegada aprovat el protocol, aquesta campanya s’estendrà a la resta de festes
i esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Lloret, ja des
de 2004, va posar en funcionament un servei per donar suport
a les dones. Es tracta d‘un espai
d’informació, orientació i atenció
a les dones que pateixen violència.
Amb la promulgació de la Llei
catalana 5/2008, de 24 d’abril, del
dret de les dones a erradicar la
violència masclista, es consagren
i es garanteixen un conjunt de
drets per restituir el projecte de
vida de les dones en situació de
violència masclista.
Aquesta llei enumera diversos
tipus de violència, entre altres la

violència sexual i els abusos sexuals, que defineix com a “qualsevol acte de naturalesa sexual no
consentit per les dones amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona una
relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
La mateixa llei estableix que
les administracions públiques,
en l’àmbit de les seves competències i de manera coordinada,
han de dur a terme campanyes
de sensibilització que incloguin
un conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives destinades
a generar canvis i modificacions
en les actituds de la població que
permetin avançar cap a l’erradicació de la violència masclista; a
sensibilitzar la ciutadania sobre
aquesta problemàtica.
‘ENSORRA EL MASCLISME’
L’Ensorra’t 2018 de Blanes ha
estat el primer esdeveniment festiu
destacat on el Pla d’Actuació Contra les Agressions Sexistes, aprovat

per l’Ajuntament de Blanes s’ha
aplicat amb mesures concretes i
accions directes. Per això, s’han
destinat 4.000 € per implementar
diverses intervencions. Una de les
més importants ha estat la posada
en marxa d’un Punt Lila, una carpa d’aquest color ubicada prop de
l’escenari, on hi havia un professional que feia tasques d’informació, sensibilització i abordatge de
les agressions sexistes.
Una de les principals funcions del Punt Lila era la de conscienciació i sensibilització. Per
això també es van penjar diversos cartells contra les agressions
sexistes i es van repartir 4.000
polseres liles amb la inscripció
‘Ensorra el masclisme’. Per fer
realitat totes aquestes accions, hi
ha hagut un treball conjunt de la
Comissió de Gènere de l’Ensorra’t i de la tècnica del Servei de
Polítiques d’Igualtat.
De fet, l’any passat la Comissió Ensorra’t ja va començar a
treballar per combatre les agres-

sions sexistes penjant diversos
cartells amb el mateix lema d’enguany: ‘No és No’. Els objectius
que es volien aconseguir amb la
posada en marxa del Punt Lila
són: crear consciència col·lectiva,
empoderar les possibles víctimes
perquè poguessin comunicar
aquestes situacions, articular un
circuit per protegir les víctimes i
que les agressions no quedin impunes i fer una campanya que
abasti les agressions sexistes, la
violència masclista i la diversitat
sexual i de gènere.
La Comissió de Gènere també
ha treballat molt per promoure la
lluita feminista, tant a l’escenari com fora d’aquest. S’ha tingut
en compte que als grups musicals
que tocaven aquest any hi hagués
un nombre de dones considerable per donar suport a aquesta
lluita, de manera que enguany
hi havia un percentatge del 30%,
amb perspectives que en properes
edicions segueixi augmentant. La
campanya ha estat valorada positivament des dels promotors. yy
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Quatre agents cívics lluiten contra els sorolls i la
prostitució a l’avinguda Just Marlès
LLORET DE MAR

Els turistes que passegen de
nit per l‘avinguda Just Marlès
de Lloret de Mar aquest estiu es
troben amb quatre agents cívics
uniformats per vetllar pel decans
dels veïns i el compliment de les
ordenances. La seva feina és de
“recomanar, advertir i persuadir,
i en cas necessari, avisar a la Policia Local”, ha explicat l‘alcalde,
Jaume Dulsat.

Concentració de joves a la nit de Lloret. Foto M.A. Comas

Els sorolls i la prostitució al
carrer són les principals problemàtiques que volen combatre. És
la primera vegada que es posa en
marxa aquest servei de vigilància
nocturna que es complementa
amb la feina que ja fan les forces
policials. El seu cost és de 35.000
euros i s‘assumeix íntegrament
des del sector privat, entre botiguers, hotelers, oci nocturn i
empresaris.
Aquests quatre agents cívics
nocturns van començar a treballar el 22 de juny i de moment els
resultats estan essent prou satisfactoris, tot i que caldrà esperar
que acabi a finals d‘agost, segons
ha explicat l‘alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. L‘àrea de vigilància es
concentra a l‘avinguda Just Marlès, la principal via que concentra
l‘oci nocturn de la ciutat. En una
presentació a Girona per explicar
les diferents actuacions en matè-

Presentació de la campanya a Girona. Foto ACN

ria turística i de seguretat, Dulsat
ha detallat que es tracta d‘una
prova pilot que segueix la línia del
Pla de conversió turística endegat
el 2015 per millorar l‘experiència
dels turistes i seguir treballant
per aconseguir una “convivència
positiva” a la ciutat, perquè tenen
clar que la ciutat “viu del turisme”. Cada any aquesta població
de la Selva rep uns 1,1 milions de
visitants que generen uns 5,3 milions de pernoctacions.
Entre les principals problemàtiques que es volen afrontar
amb aquests agents cívics nocturns hi ha sobretot els sorolls
i la prostitució al carrer, totes
dues incloses en les ordenances
cíviques que preveuen multes de
fins a 1.500 euros. Des del consistori recorden que en el cas dels
serveis sexuals, la sanció és tant
per la persona que els ofereix
com per aquell que ho contracta.
Dulsat ha afirmat el factor “dissuasiu” de la presència de l‘agent
uniformat per evitar aquestes
pràctiques. Per altra banda, ha
afirmat que d‘altres problemàtiques com el consum d‘alcohol a
la via pública “ja està molt controlat” i d‘altres ja no són un
problema com és el cas del top
manta, que no existeix a aquest
municipi, fruit dels esforços que
s‘han fet a nivell policial en els
últims anys.

MÉS WIFI A LES PLATGES
Aquest estiu s‘han creat 7
nous punts d‘accés wifi gratuït a
la platja de Fenals que se sumen
als 11 ja disponibles des de l‘any
passat. En el mes de juny s‘han
registrat fins a 44.791 usuaris
únics i una mitjana de 4.109 usuaris no únics al dia. El consum
total de dades aquell mes ha estat
de 10 TB.
Una altra novetat és la implantació d‘un programa que
analitza el comportament i satisfacció del turista a través de les
cerques d‘Internet o els comentaris a les xarxes. Aquesta plataforma, anomenada Mabrian, és
“molt útil” perquè permet tenir
dades de dies concrets, temporades o sectors, a l‘hora d‘implantar noves polítiques segons Dulsat. (veure pàg. 11)
Finalment, s‘ha explicat que
el municipi treballa estretament
amb la Fundació Alícia amb l‘adhesió d‘establiments a la Cuina
de la Salut amb el segell AMED
de dieta mediterrània. Actualment hi ha una vintena d‘establiments que ho han sol·licitat
(concentren 12.000 de les 29.000
places hoteleres del municipi).
L‘objectiu fixat és que el 50% dels
establiments ja disposin d‘aquest
segell de qualitat el 2019. yy

Plataforma per pressionar l’Ajuntament de
Lloret a actuar contra els HUT il·legals
LLORET DE MAR

Una vintena d’agències que
gestionen habitatges d’ús turístic,
HUT, a Lloret de Mar ha decidit
unir-se i crear una plataforma
per pressionar l’Ajuntament del
municipi a que actuï amb contundència contra les persones que
duen a terme aquesta activitat
sense tenir-la legalitzada. També
s’ofereixen per col·laborar amb el
consistori en aquesta lluita i demanen que deixi de castigar els
professionals que fan les coses
ben fetes. La plataforma compta
amb el suport de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA).
La plataforma demana que
“l’Ajuntament de Lloret de Mar
tracti tots els segments de l’allot-

«Reclamen que s’aixequi la
moratòria per ineficient»
jament turístic de la mateixa manera i considera necessari que es
dugui a terme un pla de desenvolupament futur de Lloret de Mar
en el qual s’hi haurien d’implicar
tots els sectors del municipi tant
el de l’allotjament turístic com el
del comerç diürn i nocturn per
tal de poder atraure un turisme
de qualitat”. “El nostre sector fa
temps que treballa en aquesta línia d’atraure turisme familiar i
de qualitat i que produeix un impacte molt positiu en l’economia
local, ja que reparteix el benefici
en el territori”, assenyalen.
Una altra de les principals de-

mandes que es fa és que s’aixequi
la moratòria que l’Ajuntament de
Lloret de Mar va posar en marxa
el desembre del 2016. Consideren
que la mesura no només NO ha
fet reduir l’intrusisme en el sector,
sinó que ha fet que proliferin les
pràctiques que estan fora de la llei.

«Lloret té prop de 3.000
HUT legalitzats»
Per altra banda, el TSJC ha admès a tràmit el recurs contenciós
administratiu contra l’ordenança
municipal de HUT de Lloret que
va presentar aquesta associació
juntament amb el Gremi d’Hostaleria de Lloret. Consideren que la
normativa “sobrepassava les competències municipals”. yy

Un dels habitatges que formen part d’ATA Lloret
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Interessos i nivells de satisfacció dels visitants
de Lloret de Mar
LLORET DE MAR

sol i platja i oci nocturn, clàssics
per a la destinació, s’ha vist reduït
a favor d’un augment de l’interès
en els productes turístics art i cultura, actiu i familiar. Amb això,
s’aconsegueix tenir una destinació més equilibrada, que atrau
nínxols de mercat amb interessos més heterogenis i que impacten de manera més equitativa en
l’economia local.

Una de les problemàtiques
comunes de les destinacions de
vacances més madures de la costa
espanyola és aconseguir reposicionar el seu producte turístic per
fugir del turisme de sol i platja
tradicional, que té un component
estacional molt marcat i, a més,
no repercuteix tant com es voldria en l’economia i els negocis
locals de la destinació.

«Lloret s’ha proposat
desenvolupar una
estratègia específica per
potenciar la diversificació
de productes turístics»
Identificat aquest problema,
l’Ajuntament de Lloret de Mar a
través de Lloret Turisme, la institució encarregada de la promoció
turística del municipi, i seguint
els objectius marcats en el pla estratègic de reconversió turística
del municipi, s’ha proposat desenvolupar una estratègia específica per potenciar la diversificació
de productes turístics en base a la
intel·ligència turística.

«Augmenta l’interès en
els productes turístics art i
cultura, actiu i familiar»

xxx

Un dels primers passos d’aquest
pla va ser conèixer amb la major
exactitud possible els interessos i
preferències dels visitants, així com
identificar quins productes turístics podien ajudar-los a aconseguir
una destinació menys estacional
i menys dependent dels mercats i
productes turístics clàssics.
Per això compten amb la col·
laboració de Mabrian Technologi-

es, una companyia d’analítica de
dades (big data) especialitzada a
assessorar destinacions i empreses
turístiques per a la presa de decisions estratègiques. La captació i
l’anàlisi creuada de dades massives
sobre el comportament en línia dels
visitants a través de xarxes socials i
portals d’opinió, mitjançant la plataforma d’intel·ligència turística de
Mabrian, ha permès donar un gran
pas cap al coneixement dels clients

Docus a la fresca

Cartell promocional Docus 2018
BLANES

El cinema compromès ha tornat aquest estiu per novena vegada a Blanes. Seran un total de cinc
sessions, sempre els divendres al
vespre a la plaça Verge Maria.
El cicle, organitzat per La
Focal, ha començat aquest 3
d’agost amb “La meva pell”, un
treball sobre la immigració que
recull la veu de 8 dones.
El divendres 10 d’agost, es
projectarà “Làgrimas de aceite”, sobre l’explotació de la selva
amazònica i el petroli.

Per al dia 17, hi ha previstos
dos documentals: “Planeta J”,
sobre l’estat del món i “Grietas”,
cinc històries sobre els drets humans a l’Estat espanyol.
Per al 24 d’agost, s’ha programat “Mon Marquès: el combat de
la memòria”, que tracta sobre el
sistema educatiu a Catalunya des
de la Segona República fins ara.
Docus a la fresca finalitzarà
amb un tema de molta actualitat, la contaminació dels mars
provocada pels plàstics que hi
van a parar. Es projectarà un tre-

ball basc, “Hondar 2050, nuestro
residuo, nuestro problema”.
Després de cada projecció,
s’obre un debat amb la presència
dels realitzadors, directors, productors o protagonistes de cada
treball.
Docus a la fresca, compta
amb la implicació de diverses
ONG i productores, que cada estiu porten a Blanes temes de màxima actualitat. Les projeccions,
a la plaça Verge Maria, comencen cada divendres a les 22 h. yy

i la identificació d’oportunitats.
Tant és així que, amb l’anàlisi
de les preferències i interessos dels
visitants de Lloret de Mar del primer semestre del 2018, ja es poden
observar clares tendències que van
en la línia dels objectius estratègics
de Lloret Turisme.
Com s’observa en la infografia, l’interès sobre els productes

No obstant això, és interessant
comparar l’evolució dels interessos amb el nivell de satisfacció que
mostren els visitants en les seves
interaccions espontànies en xarxes
socials. Així, veiem com a exemple
que mentre el producte art i cultura genera més interès i també més
satisfacció, el producte actiu genera més interès però una menor
satisfacció per part dels usuaris, en
comparació al primer semestre de
2017. El producte familiar es mostra pràcticament estable en l’indicador de satisfacció. yy
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50 anys d’Aspronis
SELVA / MARESME - ANNA CARLOS

piràmide amb els valors que conformen el codi ètic de la fundació:
participació, igualtat, autonomia,
respecte, qualitat, accessibilitat,
inclusió, responsabilitat, cooperació i excel·lència.

Aspronis celebra aquest 2018 el
50è aniversari de la seva creació. La
fundació va començar per donar
suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i d’altres col·lectius vulnerables, principalment a la comarca
de la Selva i el nord del Maresme.
L’entitat té actualment serveis a
Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i
Santa Coloma de Farners.

Un dels anuncis que es van
fer durant l’acte va ser el compromís del secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat
a fer realitat el nou centre de dia
i residència Pinya de Rosa, per al
qual fa 11 anys que l’Ajuntament
de Palafolls va cedir el terreny i
Aspronis ha anat modificant el
projecte per tal d’adequar-lo a les
necessitats i abaratir-ne el cost.
L’acte commemoratiu va acabar
amb un compte enrere simbòlic
que va donar pas a la detonació de
canons de confeti i l’encesa d’un
número 50 lluminós.

Aprofitant l’aniversari, hem
parlat amb Maria Dolors Oms,
presidenta de la fundació, que ens
ha explicat com va néixer l’entitat
i quina és la seva tasca.

«Blanes ha acollit l’acte
central del 50è aniversari
amb música i màgia»
Es va realitzar una piràmide amb els valors del codi ètic. Foto Yoyo

- Com va nèixer Aspronis?
Va començar amb uns quants
pares afectats que tenien la necessitat de fer alguna cosa pels seus
fills. Primer era un grup molt reduït, poc a poc va anar creixent i
es va anar professionalitzant amb
la contractació de tècnics especialitzats. L’any 1992 es van crear les
dues branques de l’entitat: la Fundació Privada El Vilar, dedicada
al treball, i la Fundació Privada
Aspronis, dedicada a temes assistencials. L’any passat les vam unir
en una sola fundació.

«Un dels compromisos
de la Generalitat, ha estat
construir el nou centre de
dia i residència Pinya de
Rosa»
- Com va arribar a ser presidenta?
Quan era alcaldessa vaig haver
d’anar a Madrid a fer unes gestions d’una obra que no avançava.
Gràcies a això, es va construir
el Centre Ocupacional a Blanes.
Temps abans, m’havien demanat si volia ser gerent de l’entitat,
però al sortir escollida alcaldessa
vaig haver de dir que no.Quan es

van crear les fundacions l’any 92,
em van fer presidenta, però m’hi
vaig incorporar quan vaig deixar
la meva feina a l’Ajuntament de
Blanes. Ara ja fa 18 anys que m’hi
dedico plenament.
- L’atenció que dona Aspronis, és
des de ben petits.
Sí. Al principi es va crear l’Escola Mare de Déu de l’Esperança
per a nens amb discapacitat, que
atenia infants de tota la comarca.
Temps després, al veure la quantitat de nens que teníem, vam
decidir traslladar el projecte a la
Generalitat i va passar a ser l’Escola Ventijol.A banda de l’escola,
també vam crear el Servei d’Atenció Precoç per a nens fins a 6 anys,
on se’ls dona assistència com en
una visita mèdica. Cobrim tot el
Maresme i la Selva fins a Santa
Coloma de Farners, on tenim un
altre centre.
- I quan acaba l’etapa escolar?
Quan acaben l’escola, se’ns avisa
i tornen amb nosaltres. Pot ser
que vinguin al centre que tenim
a Malgrat per treballar o vagin al
grup d’atenció prelaboral, on hi

Un dels trucs de màgia de Joana Andreu. Foto Yoyo

ha monitors que valoren la seva
capacitat per treballar. Surten,
fan activitats, però també dediquen unes hores per anar al Centre de Treball, per veure realment
la seva capacitat i evolució. També comptem amb un servei on es
busquen empreses que ofereixen
llocs de treball per usuaris de la
fundació. També tenim la gent
que treballa al Centre Especial
de Treball, fent tasques de manipulació o la secció de jardineria
i pintura. Si no estan capacitats,
passen al Centre Ocupacional, on
fan coses, però no els exigim una
gran rendibilitat.
- Com els ajuden en el seu dia a dia?
Tenim pisos tutelats on ells aprenen el que han de fer en el seu
dia a dia. Passen el matí i l’hora
de dinar aquí a la fundació i després marxen cap a casa. Allà se’ls
ensenya coses bàsiques com parar
la taula, fer-se el sopar, tot allò
que farien si estiguessin a casa
seva. Sobretot el que volem és que
aprenguin a ser autònoms. En
aquest sentit, ara els ajudem a que
ells mateixos triïn les seves vacances, perquè les sentin més seves.

ANIVERSARI AMB MÀGIA I
MÚSICA
Malgrat no tenir un programa
tancat, la fundació ha preparat
una sèrie d’actes per commemorar aquest 50è aniversari. Aquest
juliol, s’ha celebrat a la plaça dels
Dies Feiners de Blanes, l’acte central amb un seguit d’activitats lúdiques dirigides a la mainada i a
tots aquells que han tingut relació
amb l’entitat.
La tarda va començar amb les
paraules de la Fina Brunet, periodista blanenca, que tot seguit
va donar pas a la Joana Andreu,
filla del Màgic Andreu, que amb
els seus trucs de màgia va fer les
delícies de grans i petits.
Tot seguit, es va celebrar l’acte institucional i commemoratiu
amb la participació de persones
ateses per Aspronis i diversos
professionals de l’entitat. Juntament amb l’alcalde Mario Ros,
el secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc
Iglesies, i la presidenta Maria
Dolors Oms, es va construir una

L’entitat va rebre una reproducció de l’escut de Blanes de l’Ajuntament. Foto Yoyo

La vetllada es va tancar amb
l’actuació del grup Tapeo Sound
System que amb les seves versions més animades va contagiar la
seva vitalitat a tots els assistents.

«Els actes commemoratius
s’allargaran fins l’any que
ve, coincidint amb els 40
anys del Servei d’Atenció
Precoç»
Aquest any, Aspronis també realitzarà un calendari solidari per finançar el viatge que
dues jugadores de bàdminton
del Club Esportiu faran a Abu
Dhabi al Campionat d’Special
Olímpics. A finals de novembre
es realitzarà una exposició a la
Biblioteca Comarcal de Blanes
del “making off ” i de totes les
fotografies del calendari.
A l’octubre es farà una jornada per a empreses a Lloret, on es
posarà en valor tota la feina del
servei d’inserció de persones en
empreses ordinàries. L’aniversari s’allargarà fins al 2019, ja que
aquest any el Club Esportiu celebra 30 anys i l’any vinent, el Servei d’Atenció Precoç en farà 40. yy

L’actuació de Tapeo Sound System va tancar la celebració. Foto Yoyo
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Serveis per a totes les edats
Altres serveis són el de suport a l’autonomia a la pròpia
llar, orientat a persones usuàries
que viuen de manera autònoma
i que reben ajuda per desenvolupar les activitats de la seva vida
diària i el servei d’atenció domiciliària on s’atenen persones
al seu domicili que es troben en
situació de convalescència, persones grans o amb discapacitat.

SELVA / MARESME

La Fundació Aspronis dona
cobertura a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a través de diferents
serveis orientats a donar assistència en qualsevol etapa de la vida
dels seus usuaris.

«Més de 1.300 nens han
estat atesos per el Servei
d’Atenció Precoç»
El Servei d’Atenció Precoç
s’ocupa de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció
terapèutica dels infants de 0 a 6
anys que presenten dificultats i
trastorns en el desenvolupament
o el risc de patir-los. Segons les últimes dades, ja han atès a més de
1.300 infants. Actualment disposen de dos centres, un a Blanes i
l’altre a Santa Coloma de Farners.

«Els usuaris tenen
assistència al llarg de les
diferents etapes de la vida»

Treballadors al Centre Especial de Treball de Malgrat de Mar. Foto Anna Carlos

Quan els usuaris acaben l’etapa escolar, poder anar al Servei
Ocupacional d’Inserció, que els
ajuda a integrar-se laboralment,
ja sigui amb activitats d’ajustament personal i social o activitats
prelaborals al Centre de Treball.

al en manipulats, empaquetats,
etc. També realitzen feines de
jardineria, pintura i serveis del
mobiliari urbà per empreses externes. La fundació també cerca
la inserció dels usuaris en empreses ordinàries a través del Servei
d’Integració Laboral.

El Centre Especial de Treball
dona feina a unes 120 persones
amb discapacitat, que realitzen
tasques de producció industri-

El Servei de Teràpia Ocupacional atén a persones en edat
adulta amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que

temporal o definitivament no poden orientar-se al mercat laboral.
Es realitzen activitats orientades
a la inclusió com esportives o de
lleure, tallers de formació o salut i
diferents sortides.
També és molt important
l’atenció residencial. El Centre
d’Atenció Especialitzada i Residència atén a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de
suport extens i generalitzat d’edat

adulta amb l’objectiu d’oferir-los
activitats que millorin o evitin un
retrocés de les seves habilitats a nivell cognitiu, motriu i relacional.
També disposen de 3 habitatges, dos a Blanes i un a Palafolls,
que es complementen amb l’horari d’assistència als centres d’atenció diürna. La finalitat és oferir
als usuaris un nucli de convivència que els proporciona estabilitat
a nivell personal i social.

L’esport és molt important en
el desenvolupament de qualsevol
persona; és per això que Aspronis compta amb el Club Esportiu
el Vilar amb més de 35 esportistes. El club té com a objectiu la
normalització esportiva i social
de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Actualment ofereixen bàsquet, futbol sala, tennis,
petanca, bàdminton, natació i
atletisme.
Una de les últimes incorporacions ha estat el Servei de
Mediació en el Lleure, que posa
èmfasi en els desitjos de la persona per que triï allò que vol, com
vacances personalitzades, tallers
o sortides culturals. yy

Els inicis: voluntariat, postulacions, sopars benèfics...
SELVA / MARESME - JOAN FERRER

L’inici d’ASPRONIS es remunta al segon trimestre de l’any
1968. En una reunió de Càritas
de Blanes, es parla de la conveniència de fer un cens de nens discapacitats psíquics, que en aquell
moment tothom els anomenava
‘nens subnormals’. El febrer del
1969, el projecte va agafant forma
i en una reunió amb representants de l’Ajuntament els pares
afectats i voluntaris que s’havien
afegit al projecte, es decideix començar a donar classes. La primera, es dona a les dependències
de l’Escola Joaquim Ruyra el 3 de
març de 1969 amb set alumnes:
Esperança Aregall, Mari Carme
Grabulosa, Pepita Floris, Montse
Graupera, Antonio Guerrero, Pilar Martín i Manolo Hernández.
Les dues primeres professores
van ser Maria Teresa Sagrera i
Maria Camacho Garcia.

«El 3 de març de 1969 es va
fer la primera classe»
El projecte iniciat a Blanes,
agafa immediatament abast comarcal i entre els primers alum-

nes ja n’hi havia de Malgrat de
Mar i Tordera. Posteriorment,
també s’hi van afegir famílies de
Tossa de Mar, Palafolls i Lloret
de Mar. Els inicis van ser difícils i complicats perquè en molts
casos, les famílies que tenien un
fill discapacitat no ho volien acceptar i normalment sortia poc
de casa. El curs 1971-1972 es deixa la Vila i es fa el trasllat a uns
pisos dels mestres de l’escola de
la carretera de Lloret. Els serveis
ofertats s’incrementen de manera notable. De l’escola inicial,
amb el pas dels anys, es passa al
pretaller, estimulació precoç, taller i unitat de profunds. Els estatuts s’aproven el 7 de novembre
de 1973. El seu objectiu, “fomentar l’assistència, recuperació i ensenyança dels nens subnormals i
promoure el moviment associatiu”. La seu social, carrer Fornaca
44, primer.
Els primers anys, el pressupost es cobria bàsicament amb
fons propis i per tant s’havien
d’organitzar exposicions, sortejos, sopars benèfics, tornejos esportius i les tradicionals postulacions. Totes aquestes activitats

«Les despeses es cobrien
amb rifes, postulacions,
exposicions, sopars…»
no haguessin estat possible sense
la participació i entusiasme de
desenes de voluntaris. La primera postulació es va fer a Blanes
l’agost del 1969 i es van recollir
63.000 pessetes. L’any 70, ja es va
arribar a les 100.000 i el 1978, es
superava el mig milió. A Malgrat
i Tordera la primera postulació
es va fer un any després, el 1970,
i la recaptació va ser de 25.000 a
Malgrat i 17.000 Tordera. A Lloret, el 1971 es van aconseguir
52.000 PTA i a Palafolls 4.645.
També són molt recordats els
sopars benèfics a l’Hotel Santa Marta. El 1971 es va aconseguir un benefici de 30.580 PTA,
el 1975 de 180.000 i el 1978, de
300.000. Coincidint amb la festa
major de Santa Anna s’organitzava una exposició on es podien
veure els treballs fets pels alumnes de l’escola i posteriorment
pretaller. El 1970, la venda de
material i el sorteig que s’organitzava aquells dies, van repor-

Inicis de la Fundació. Foto Aspronis

tar 32.000 PTA, el 1971, 45.000
i el 1973, 60.000. Lloret de Mar
va organitzar durant uns quants
anys un torneig internacional juvenil a benefici d’ASPRONIS.
A mesura que augmentava
el nombre d’usuaris i serveis,

s’incrementava el pressupost. El
curs 1969-70, el capítol de personal va suposar una despesa de
119.000 PTA. El 1975 ja era d’un
milió i el 1977 de dos milions i
mig. Aquell any, el pressupost
global de l’entitat ja arribava als
5 milions de pessetes. yy
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No puc esperar!
SELVA - MARESME

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’adhereixen al projecte “No
puc esperar!”.
La iniciativa permet als pacients amb una malaltia inflamatòria intestinal poder accedir, sempre que ho necessitin, als lavabos
de centres, establiments o locals
adherits a la campanya, segons explica el doctor Albert Hernández.
‘No puc esperar!’ és un programa impulsat per l’Associació
de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU
Catalunya).
Els metges especialistes de les
unitats de Malalties Inflamatòries
Intestinals i del Servei de l’Aparell

Digestiu d’ambdós centres hospitalaris ja han començat a lliurar
les targetes, gratuïtes i anònimes, a
aquestes persones. Aquesta identificació els ha de servir d’autorització perquè puguin fer ús dels
lavabos de diferents centres, establiments, comerços o locals que
s’han unit a aquesta campanya.
Els destinataris d‘aquesta
iniciativa són les persones amb
malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, els pacients ostomitzats
o colectomitzats, els sotmesos a
cirurgia per un càncer de recte
i totes aquelles persones que els
facultatius considerin que per a
les seves característiques cal incloure dins del grup.
Un dels problemes que angoixa a aquests pacients és la neces-

sitat contínua i de vegades imprevisible d‘anar al lavabo fet pel
qual els costa sortir de casa per
por de no trobar-ne un d’accessible en el moment que el necessitin. Al final, aquesta situació pot
comportar una disminució de la
seva qualitat de vida.
El web www.nopucesperar.
cat recull tota la informació del
projecte i la ubicació dels centres hospitalaris, ajuntaments,
equipaments, restaurants, bars,
comerços i altres establiments
adherits a la campanya.
NO PUC ESPERAR! també disposa d’una aplicació per a
dispositius mòbils que localitza
els lavabos adherits més propers
i l’itinerari per arribar. yy

Implicats i objectius de la campanya

Dubtes sobre els canvis de circulació
BLANES

L’entrada en servei de la primera
fase del Pla Parcial Costa Brava ha
suposat diversos canvis en la circulació de Blanes. Hi ha un nou tram de
riera coberta, més facilitat per enllaçar amb la GI-682, de Blanes i Lloret,
una gran via d’entrada i una altra de
sortida des del centre de la vila.
En tot moviment d’aquesta complexitat, hi ha punts que per més estudiats que estiguin, quan es posen
en pràctica, no acaben de funcionar.
Un exemple, el carrer Pep Ventura
va començar amb la direcció en un
sentit (Mercat-Jaume I), i ara ja s’ha
modificat i és a l’inrevés.

Imatge del polèmic carril bus. Foto Yoyo

En el ple ordinari de juliol, els
grups de l’oposició van aprofitar
per dir-hi la seva a l’apartat de
precs i preguntes.

Tel. 717 712 232 - Vinyes a Blanes, paratge Font d‘en Nàpols

Per Sergio Atalaya (Cs), “no hi
ha millora i es crea un coll d’ampolla
important a la plaça Solidaritat que
omple de cotxes tot aquest sector”.
Quim Torrecillas (PDeCAT),
va posar en dubte el carril bus de
l’avinguda Joan Carles I i va proposar millores puntuals en aquesta mateixa zona i en d’altres punts
com l’Anselm Clavé.
Per Joan Salmerón (ICVEUIA), “el carril bus ha estat la
solució menys costosa. Jo no vull
entrar a discutir un problema en
concret, el que reivindico és el
Pla de Mobilitat de tot Blanes. Fa
temps que se’n parla, però no es fa.”
Per la regidora d’Urbanisme
i responsable de la Policia Local,
Pepa Celaya (PSC), “és un canvi

important que han treballat diverses àrees de l’Ajuntament. El que
s’ha planificat sempre es pot millorar, com ja s’ha fet al Pep Ventura”.
Celaya recorda que el pla parcial
encara no s’ha acabat, “quan estigui, l’avinguda Parlament arribarà
fins a la zona del cementiri i la circulació de Blanes canviarà molt”.
Pel que fa al carril bus, era una
de les possibles opcions. “S’ha fet
per facilitar la circulació del transport públic”. En relació a si s’han
guanyat o perdut places d’aparcament, Celaya, remarca que “en els
nous vial s’han creat 305 noves places i la majoria estan ocupades”.
Al setembre, quan comenci el
curs escolar, caldrà veure com funciona tot el sector, àrea d’influència
de tres escoles. yy
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Exposició de pintura amb el
fons de la Galeria Elysium

Acte inaugural de la mostra. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

La col·lecció de pintura de
la Galeria Elysium s’exposa al
públic a Lloret. Es tracta d’una
doble exposició amb dues seus,
la Galeria Elysium, situada al
barri de Fenals, i la Sala d’Exposicions Municipal, situada a la
segona planta de l’edifici de Can
Saragossa.
L’exposició porta per nom
“Joies de la col·lecció de la Galeria
Elysium” i s’hi exposa especial-

ment pintura catalana moderna,
des de mitjan del segle XIX fins
als anys 70 del segle XX. Reuneix
noms de prestigi de la pintura
com Dalí, Picasso, Rusiñol, Sorolla, Durancamps o Meifrèn entre
d’altres, i està oberta al públic en
aquestes dues seus.
La col·lecció Elysium va néixer ara fa deu anys després que
el seu propietari visités Catalunya i s’enamorés dels paisatges i
l’entorn d’aquest territori. La col·

lecció ha anat creixent amb els
anys i actualment està formada
per prop de 300 peces de noms
universals de l’art català.
El denominador comú de
tota la col·lecció és la mirada
subjectiva que ofereixen tots
aquests artistes dels paisatges
de Catalunya, la terra que va
enamorar el propietari de la col·
lecció i que el va portar a comprar-se una casa a Catalunya i
viure-hi a temporades. yy

Premis republicans Bru Centric
BLANES

Els Premis Breu Centric van
néixer el 2017 amb la voluntat de
retre homenatge i reconeixement
a les persones físiques o jurídiques
(entitats, associacions, ONG...)
que durant l‘any hagin excel·lit en
republicanisme (atenció prioritària al bé comú, a la col·lectivitat,
a la societat) apostant pels valors
republicans, ja siguin en els objectius que s’hagin marcat o en els
procediments que s’hagin hagut
de dur a terme per a la consecució
d‘aquest objectius.

Enguany hi ha hagut dos premiats:
FUNDACIÓ ASPRONIS
En reconeixement de la tasca
social realitzada durant 50 anys
pel manteniment d‘un projecte
que dona una resposta digna a
la vida de molts ciutadans i ciutadanes amb discapacitats intel·
lectuals.
ASSOCIACIÓ CATALANA
PELS DRETS CIVILS
Aquesta entitat, creada per les
famílies dels presos i exiliats po-

lítics catalans com a plataforma
d’actuació conjunta, se centra a
donar veu als represaliats i suport
a les seves famílies per canalitzar
les mostres de solidaritat i suport
i per defensar els drets.
L’acte de lliurament, que es
va fer com cada any coincidint
amb la Festa Major, va comptar
amb la presència de Maria Dolors Oms (Aspronis), i familiars
de presos i exiliats, cas de la parella de Romeva i la germana de
Puigdemont. yy

centre d’estètica avançat

El teu espai de bellesa a Blanes
Tractaments per:
Eliminar l’excés de greix
Reafirmar la pell
Disminuir pell de taronja
Blanquejar les dents
Eliminar el pèl
Eliminar línies d’expressió
Eliminar taques solars
Guardonats i organitzadors. Foto Yoyo

Descobreix les nostres
tarifes planes mensuals:
Bàsic: 1 tractament a la
setmana per 85 €
Deluxe: 3 tractaments a la
setmana per 120 €

Tel. 872 984 894 · Carrer de Lleida, 3 (cantonada c. de la Fe) - Blanes
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20enes ‘Vacances en pau’ a Blanes dels infants
sahrauís dels Camps de Refugiats de Tindouf
BLANES

conviuen els milers de famílies
sahrauís dividides pels gairebé
3.000 km del Mur de la Vergonya.

Bachir, Embarek, Selma, Galia, Yahia, Saad i Sidi-Mohame,
són els noms dels set nens i nenes
de 10 a 13 anys d’edat que estan
acollits aquest estiu en sengles famílies acollidores de Blanes.

També vol ser una oportunitat perquè els nens i nenes que viatgen fins aquí puguin tenir una
altra imatge del món, diferent a la
que els hi mostra realitat quotidiana dels campaments de refugiats
on el poble sahrauí viu exiliat des
del 1975. Arreu de Catalunya hi
ha més de 150 poblacions que col·
laboren en el projecte.

Aquest 2018 ja fa 20 anys que
l’Associació de Famílies Acollidores d’Infants Sahrauís i l’Ajuntament de Blanes organitzen el
projecte Vacances en pau. El consistori finança els costos del viatge des dels Camps de Refugiats
de Tindouf (Algèria) per als nois
i nois que han de fer l’estada estiuenca a la població blanenca.
Al llarg de la seva estada, a
banda de tenir l’oportunitat de
passar unes vacances en un entorn molt diferent a l’habitual,
se’ls realitza una revisió mèdica.
Això és possible perquè disposen
d’una tarja sanitària individual
que garanteix la seva assistència
arreu de l’Estat espanyol mentre
estan aquí. L’atenció mèdica es
coordina a través de la Delegació del Front Polisari, així com
de l’Oficina de Cooperació Internacional del Departaments de
Sanitat de la Generalitat. També
possibilita que puguin visitar-se

BENVINGUDA

Tres dels set infants acollits. Foto Aj. Blanes

amb especialistes o bé sotmetre’s
a una intervenció quirúrgica, si
fos menester.
Des del passat 28 de juny, han
estat arribant de manera esglaonada a diverses localitats de comarques gironines els 29 infants
sahrauís que estan acollits durant
els dos mesos més intensos d’estiu –juliol i agost- per famílies del

territori. Lloret també participa
en aquest programa. El moviment solidari català amb el Poble
Sahrauí de Catalunya, conjuntament amb la Delegació del Front
Polisari a Catalunya, són els organitzadors del projecte Vacances en pau, presentat amb el lema
Aquest estiu acull un somriure.
Es tracta d’una mostra de so-

lidaritat amb el poble sahrauí, on
ja han participat milers de catalans i catalanes al llarg dels més
de 40 anys que dura el seu exili als
campament de Tindouf. Vacances
en pau vol ser un crit contra les
injustícies i la violació dels drets
humans que pateix en el seu Sàhara Occidental ocupat il·legalment pel Marroc i un lament contra la situació de no pau en la que

DIRECTORI DE SERVEIS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

L’acte oficial de rebuda dels
nens i nenes es va fer a la Sala de
Plens organitzat per l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania. El va encapçalar la primera
tinenta d’alcalde de l’Ajuntament,
Pepa Celaya, acompanyada de la
presidenta de l’associació, Fina
Martínez, així com d’altres regidors i regidores, membres de l’entitat, la cap i tècniques de l’àrea
de referència: Lourdes Rodríguez,
Sandra Ramírez i Glòria Cruz.
L’anècdota és que una de les
famílies acollidores d’aquest 2018
és la de l’exalcalde del municipi,
Miquel Lupiáñez. yy
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Tallers a la platja

Accident mortal
BLANES

Un ciutadà alemany de 56
anys perd la vida al precipitar-se
al buit a la roca de Sa Palomera.
Era la tarda-vespre del divendres
27 de juliol. La víctima va caure
de manera fortuïta quan visitava
Sa Palomera acompanyat de dos
familiars.
Una patrulla d’agents de la
Policia Local de Blanes que estava a prop de la Roca de Sa Palomera va ser qui va atendre en
primera instància l’alerta que va
donar als cossos de seguretat una
testimoni de la caiguda. Malgrat
els intents per reanimar-lo, no va

ser possible salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra es
van fer càrrec de la investigació
dels fets.
Es van mobilitzar efectius de
la Policia Local i Protecció Civil
de Blanes, Mossos d’Esquadra,
Bombers i el SEM que van procedir a encerclar tot el perímetre d’accés, impedint l’accés del
públic, per facilitar la tasca dels
cossos d’emergència.
L’accès a Sa Palomera ha quedat prohibit mentre no es millori
la seguretat. yy

Taller preventiu d’ofegaments. Foto Aj. Lloret
BLANES - LLORET DE MAR

L’organització ADEAC, responsable dels distintius Bandera
Blava i la Fundación MAPFRE,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar i de Blanes, han organitzat uns tallers per
adults i infants amb l’objectiu de
donar consells bàsics i recomanacions per evitar els ofegaments
i altres riscs en l’entorn aquàtic,
així com ensenyar les pautes necessàries per saber actuar davant
una situació d’emergència.

Els adults participants podien
adquirir nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar (RCP)
i de formació en autoprotecció
tant teòrica, a cadascun se’l lliurarà una guia d’actuació, com
amb exercicis pràctics per aprendre a realitzar les tècniques de
RCP en adults i menors. També
rebien formació de principis bàsics de la cadena de supervivència en situacions d’emergència i
assistència sanitària elemental.

El taller d’infants, adreçat a
nens de 3 a 12 anys, consistia en
aprendre com prevenir els ofegaments, recomanacions i consells de
seguretat i identificació de riscos
en l’entorn aquàtic. A la mainada
se’ls lliurava una samarreta perquè
la pintessin amb un dels consells
de prevenció que havien après.
Aquesta campanya de prevenció s’inicià el passat 2017. Aquest
any es difondrà en un total de 62
platges de l’Estat. yy

Accident mortal a Sa Palomera. Foto Yoyo

RESERVI ESPAI
PER AL SEU
ESTABLIMENT

972 33 45 00

30 €
AL MES CONSULTAR
CONDICIONS

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00
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46ens Premis Fotogràfics Internacionals Quillat de
l’AFIC (Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica)
en el lliurament dels guardons,
així com en la inauguració d’una
exposició que recull tant les obres
guanyadores com les finalistes.

«S’ha duplicat la
participació, amb prop de
3.000 obres de 141 autors de
18 estats d’arreu del món»

Quillat Social - Potenciano Ahijado - ‘ojo’
BLANES

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) ha
culminat aquest juliol l’intens tre-

ball dels darrers mesos, esmerçat
en l’organització dels 46ens Premis
Fotogràfics Internacionals Quillat.
La cirereta del pastís ha consistit

En aquests 46ens Premis Fotogràfics Internacionals Quillat han
participat gairebé el doble de treballs en relació a l’anterior edició.
S’han presentat un total de 2.874
fotografies de 141 autors procedents de 18 estats d’arreu del món.
Han competit en sis categories:
lliure color, lliure monocrom, foto
creativa i/o experimental, retrat,
bodegó i fotografia de mar.

S’han repartit 68 premis, amb
una dotació econòmica total que
puja als 1.500 euros.
Aquest 2018 el Premi Quillat
d’Honor de la 46a edició l’ha guanyat per segona edició consecutiva el fotògraf José Beut Duato, qui
ha rebut la medalla daurada de la
CEF (Confederació Espanyola de
Fotografia) i 500 €. El guardó és
un reconeixement al millor fotògraf del certamen, el que compta
amb més obres premiades o finalistes en aquesta edició.
Per la seva banda, el Premi
Quillat Social ha estat enguany
per a Potenciano Ahijado Arenas, premiat amb 100 €. Aquesta distinció es lliura a l’autor que
compta amb més fotografies fina-

listes d’entre els treballs presentats pels socis de l’AFIC.

«El fotògraf José Beut
Duato ha guanyat el
Quillat d’Honor per segona
vegada consecutiva»
En l’acte de lliurament de
premis, l’alcalde Mario Ros va recordar els nombrosos guardons
aconseguits per la seva tieta, la
fotògrafa Esperança Ros, als Premis Quillat al llarg de diverses
edicions de la dècada dels anys 70.
Tot seguit, va començar l’acte de
lliurament on el vicepresident de
l’AFIC, Jordi Roig, va actuar com
a mestre de cerimònies donant a
conèixer els guanyadors i guanyadores en les diferents modalitats. yy

Vint-i-set biblioteques gironines ofereixen servei
de lectura a l’aire lliure aquest estiu
BLANES

La lectura a l’aire lliure és un
servei d’extensió bibliotecària,
l’objectiu principal dels quals és
promoure la lectura com a activitat de lleure. En aquestes biblioteques d’estiu es pot consultar
un fons seleccionat per a totes
les edats en què predominen els
temes d’actualitat i la literatura d’imaginació: diaris, revistes,
còmics, contes i novel·les. Per

reforçar l’aliança entre lectura i
lleure, s’hi organitzen jocs, recitals, lectures i propostes culturals
per a totes les edats. Només a la
ciutat de Girona, n’hi ha sis; tres
biblioplaces i tres bibliopiscines.
D’oferta n’hi ha de tot tipus,
des del biblioestany de Banyoles
(a la Caseta de Fusta), el bibliollac de Puigcerdà (parc Schierbeck), el bibliopati de Begur o

les biblioplaces de Palamós i de
Ripoll (Espai Espriu), fins a les
bibliopiscines d’Anglès, Arbúcies, Besalú, Breda, Figueres, Hostalric, Porqueres, Santa Coloma
de Farmers, Sarrià de Ter, Sils,
Vidreres i Vilobí d’Onyar i les
biblioplatges de Blanes, Llançà,
Palafrugell-Tamariu i Sant Feliu
de Guíxols). La cultura i el lleure
per tant, surten al carrer. yy
La Biblioplatja està situada a S’Abanell. Foto Yoyo

Desmantellen tres pisos on es venia droga
LLORET DE MAR

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Bàsica Policial de la Selva
Litoral, amb la col·laboració de
la Policia Local de Lloret de Mar,
van detenir set homes d’edats
compreses entre els 18 i 56 anys,
de nacionalitats marroquina i algeriana, tots ells veïns de Lloret
de Mar, com a presumptes autors
d’un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues).

Un dels pisos on es venien drogues. Foto ACN

A finals de mes de maig, la
Policia Local de Lloret de Mar
va rebre un avís que els alertava
que en un pis de la població s’hi
podrien estar realitzant actes de
compravenda de substàncies estupefaents. Aquest fet afectava
greument la convivència del bar-

ri, ja que el freqüentaven moltes
persones que anaven a comprar-hi droga. Per aquest motiu,
es van iniciar les gestions pertinents per comprovar els fets.
La investigació va evolucionar durant el mes de juny fins
que van constatar que a part del
primer domicili investigat, possiblement hi havia dos pisos més
on també s’estava venent tot tipus de substància estupefaent.
Els agents van poder relacionar
els 3 pisos com a punts de distribució i venda de droga.
El dia 9 de juliol, els mossos
van fer tres entrades de forma
simultània als domicilis investigats, on van trobar-hi petites
quantitats de speed, d’haixix, de

marihuana, de cocaïna, d’èxtasi,
1.197 euros, bossetes de plàstic
i bàscules de precisió. Els agents
de la Policia Local també van
col·laborar per realitzar-ne la
inspecció administrativa.
Els agents van detenir al lloc
dels fets quatre homes com a
presumptes autors d’un delicte
conta la salut pública i, unes hores més tard, en van detenir tres
més com a responsables dels mateixos fets.
Els detinguts, dels quals
quatre d’ells amb antecedents,
va passar a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de
guàrdia de Blanes, el qual en va
decretar l’ingrés a presó per a
quatre d’ells. yy
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Dulsat defensa, una vegada més, que la C-32 és
una via necessària per a Lloret de Mar
LLORET DE MAR

Un estiu més, es reprodueixen
les cues a les carreteres que connecten el Maresme i la Selva. Les
carreteres de Tordera a Blanes i la
de Blanes a Lloret presenten cues
un dia sí i l’altre també.

«Les carreteres de Tordera
a Blanes i la de Blanes a
Lloret presenten cues un
dia sí i l’altre també»
L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat creu que no hi ha discussió sobre la idoneïtat de l‘arribada
de la C-32 al municipi, tenint en
compte que “un milió i mig de turistes passen per Lloret de Mar i
cada any hi ha més de 5 milions
de pernoctacions. Cal una via ràpida d’accès”.
Segons la interlocutòria judicial, hi havia indicis que el Govern hagués aprovat el traçat de la
carretera sense tenir la declaració
d‘impacte ambiental obligatòria i
per això va decidir aturar l‘inici de
les obres. Dulsat espera que el conflicte judicial es pugui desencallar
aviat, ja que el govern català està

“refent la ponència mediambiental” i d‘aquesta manera tornar a engegar la maquinària per a les obres
de l‘allargament de la carretera.
El batlle ha afirmat que mentre no hi havia govern a la Generalitat, “el sotogoverno ha seguit
treballant” per aixecar la suspensió cautelar que el TSJC va ordenar arran d‘una denúncia de la
plataforma Aturem la C-32.
UNA LLARGA HISTÒRIA

là. Al·legaven que l‘últim projecte
que s‘havia aprovat –el del 2016no es podia emparar amb la declaració d‘impacte ambiental del
2000, perquè aquest document
havia caducat (ja que s‘havia fet
amb un canvi de traçat).
El TSJC va admetre a tràmit
el recurs i al juliol de l‘any passat,
quan les màquines ja eren a punt
d‘entrar sobre el terreny, va aturar
les obres de manera cautelar. Arran d‘això, la Generalitat va decidir posar el comptador a zero. I
per això, va tornar a començar la
tramitació de cap i de nou.

A mitjans de març, el Departament de Territori i Sostenibilitat va tornar a treure a informació
pública tant l‘estudi informatiu
com el d‘impacte ambiental del
perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Amb
aquesta decisió, la Generalitat
anul·lava la tramitació que es va
iniciar ara fa divuit anys i que ha
estat el focus del litigi que la plataforma Aturem C-32 va portar
davant del TSJC.

Un cop acabada la fase d‘exposició pública, el Departament
ha rebut tres al·legacions, que ara
s’han de resoldre.

En total, fins a setze entitats
agrupades sota el paraigües de la
plataforma van presentar un contenciós davant l‘alt tribunal cata-

El conseller de Territori, Damià Calvet, ja ha avançat que totes s‘estudiaran a fons, per veure
si alguna de les propostes que s‘hi

«Després de la darrera
exposició pública, Territori
ha rebut tres al·legacions,
que ara s’han de resoldre»
La carretera de Blanes a Lloret està constantment col·lapsada. Foto Yoyo

fan es poden incorporar al projecte. I que, sobretot, es parlarà amb
Territori i amb la comissió de seguiment del projecte, de la qual en
formen part els ajuntaments.
El conseller, de moment, no

posa terminis perquè les màquines entrin sobre el terreny
(perquè, de fet, abans caldrà estudiar les al·legacions i incorporar-les o no al projecte). “Anem
tirant endavant sense pressa però
sense pausa”, precisa. yy
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Neteja del fons marí Creen vuit rutes turístiques
científiques
BLANES

Blanes recull 1,23 tones de
deixalles i material pirotècnic en
la Neteja del Fons Marí després
dels focs.La neteja es va fer tres
dies després d’acabar-se el concurs de focs.
L’objectiu ha estat treballar en
la preservació del medi ambient
en general, i en especial d’aquest
racó de Blanes des d’on es llencen
els castells de focs del certamen,
un dels indrets més visitats del
municipi no tan sols per la seva
bellesa natural, sinó també perquè aquí és on comença el territori de la Costa Brava.
L’activitat ha estat organitzada
per segon any consecutiu per Sea
Shepherd Conservation Society
(SSCS), una organització internacional sense ànim de lucre per a
la conservació de la fauna marina. S’ha fet comptant amb la col·
laboració del Servei de Residus i
Neteja de l’Ajuntament de Blanes i el suport del Club d’Escafandrisme Mola Mola de Blanes.
Van participar-hi una trentena de
persones sumant els membres de
Sea Shepherd així com personal

del consistori i ciutadania que va
actuar voluntàriament ajudant a
fer el triatge del material recollit.

En total, s’han recollit 1.235
quilos de petites deixalles i material pirotècnic, classificat així:
1 sac de 120 litres de paper i cartró, 2 sacs de plàstic; 1 sac de ferralla, 1 bossa de ploms de pesca
i 1 bossa de material pirotècnic.
Com sol passar sempre que es fa
una neteja del fons marí, també es va recollir un altre tipus
de residus com ara una roda de
quad, xarxes, tubs de PVC i una
planxa de ferro.
Des de l’organització s’ha valorat molt positivament la feina
feta, així com la tasca de conscienciació que s’ha pogut fer
envers la ciutadania. Així, es va
aprofitar l’oportunitat per poder
informar sobre les activitats de
caràcter mediambiental que realitza Sea Shepherd i es va fer un
crit d’atenció a la ciutadania respecte el tipus de material que es
llença a través del lavabo, especialment compreses, cotonets per a
les orelles i tovalloletes que acaben com a darrer destí a la mar. yy

Vistes des del Mirador Margalef del Marimurtra. Foto de surtderecercapercatalunya.cat
SELVA / ALBERT CABANES

El Patronat de Turisme de Girona i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació han estat els impulsors d’aquesta proposta de rutes científiques.

«En el cas concret de la
Selva es proposa la ruta
Ramon Margalef»
Cada ruta de les vuit creades
a Girona, està situada en una comarca diferent i proposa activitats per realitzar durant un cap
de setmana, ja sigui en museus,
parcs naturals o també centres
de recerca.

Material recuperat. Foto Yoyo

naturals que han patit una transformació al llarg del temps.
Els Jardins Marimurtra, per
contemplar vistes espectaculars
de la Costa Brava a més de conèixer més de quatre mil espècies
vegetals, la majoria exòtiques.
Centre d’Estudis Avançats de
Blanes, l’objectiu és identificar la
diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions amb la natura.
Estàtua de Carl Faust, al passeig de Mar de Blanes hi trobem
una estàtua del botànic alemany
que va contribuir a crear el Jardí
Botànic Marimutra.

En el cas concret de la Selva,
es proposa la ruta Ramon Margalef. Un itinerari que permet viatjar en el temps a través dels ulls
d’un gran científic. El recorregut
de la Selva passa per:

Pesqueres de Blanes, una experiència que consisteix a embarcar-se durant unes hores en
un vaixell i compartir amb els
pescadors una jornada de treball.

Els estanys de Sils, per poder
conèixer les espècies i els espais

Embassament del Pasteral,
l’aigua, la flora i la fauna són pro-

tagonistes d’aquesta zona.
Les rutes, que neixen amb la
voluntat de potenciar el turisme
científic a la demarcació, són una
iniciativa pionera a l‘Estat espanyol. La proposta és una manera
de mostrar les variants del turisme científic tradicional. Marc
Portella, responsable de Turisme
Científic de la Fundació Catalana
per a la Recerca i la Innovació argumenta que “el turisme científic
és un concepte molt més ample,
molt més obert, per gent curiosa,
per gent que busca un valor afegit
a les seves sortides”.

«Aquestes rutes
científiques són una
iniciativa pionera a l‘Estat
espanyol»
Aquestes rutes de turisme
científic ja es poden consultar al
portal web Surt de Recerca per
Catalunya (surtderecercapercatalunya.cat). yy
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Fundació Climent La gira del Cabaret Tropicana
Guitart
passa per Lloret de Mar
LLORET DE MAR

La Fundació Climent Guitart
ha nomenat a Enric Dotras com a
director d’aquesta entitat privada
sense ànim de lucre que perpetua
la memòria de l’empresari hoteler
Climent Guitart i Pascual.
Presidida per Cristina Cabañas i fundada per la família
Guitart Cabañas, la fundació té
per objecte el foment i el desenvolupament del turisme en tots
els seus àmbits, especialment pel
que fa a la formació i promoció de
professionals del sector. Cabañas
ha destacat que “la incorporació

de Dotras és clau per fer créixer
la fundació i portar a terme tots
els seus projectes. L’amistat i la
vinculació professional que tenia
amb en Climent Guitart asseguren que complirà amb la premissa
principal de la fundació: perpetuar la seva memòria”.
La primera activitat que organitzarà la Fundació Climent Guitart, conjuntament amb el Rotary
Club Lloret de Mar, serà el dilluns
20 d’agost amb el Concert Solidari de l’Orquestra de Cambra de
París, a favor d’ASPRONIS. yy

Enric Dotras, Director de la Fundació Climent Guitart

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha donat el tret
de sortida a la gira espanyola del
Cabaret Tropicana de Cuba. Durant tot el mes de juliol s’han realitzat diverses actuacions al Gran
Casino Costa Brava de Lloret.
Feia més de 26 anys que el Cabaret no venia a Espanya i més de 15
que no trepitjava Europa.

«Més de 50 artistes han
participat en la producció
d’aquest espectacle»
Fundat al 1939 a l’Havana, el
Cabaret Tropicana és tota una
institució de la música i la cultura a Cuba. Amb un espectacle
singular i una espectacular posada en escena, 50 artistes han
interpretat l’essència de Cuba a
través d’un recorregut per la història de la seva música.
El seu espectacle “Oh, La
Habana” barreja tots els estils
populars de la música cubana,
la música tradicional i l’afrocubana, amb la representació d’un
gran carnaval.

Ritme i color al Gran Casino Costa Brava. Foto Cabaret Tropicana

La companyia està formada
pels artistes titulars de l’espectacle a Cuba, dirigits per Juan
Armando Pérez, anomenat “el
Jimagua” i considerat un dels artífexs dels últims èxits del Cabaret. L’espectacle també ha comptat amb la participació d’Horacio
González, director musical, que
forma part de la història viva de
la música cubana.

«Després de Lloret, ara
actuen a Barcelona i
després, a Tenerife»
Després de passar per Lloret, el Cabaret Tropicana actua
aquest mes d’agost al Teatre
Apolo de Barcelona. La gira acabarà a l’octubre a Tenerife. yy
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Concerts d’estiu

Concert al Santuari del Vilar
BLANES

L’Obreria del Vilar ha organitzat per tercera vegada una vetllada lúdico-cultural en aquest
entorn tan especial, que no sol
acollir esdeveniments d’aquesta
mena. Els protagonistes d’enguaqny han estat Mone Teruel i Albert Pladellorens, mare i fill.
Tots dos van configurar un
variat repertori a base de música
i veu amb cançons molt apropiades per a l’entorn on es trobaven:

temes de collita pròpia en anglès i
sud-americans, entre d’altres. La
polifacètica cantant i actriu Mone
Teruel està vinculada a Blanes perquè fa molts anys que hi estiueja.
Abans que comencés el concert nocturn, es va oferir un entreteniment gastronòmic a base
de pa amb tomàquet i pernil
acompanyat d’una copa de cava
a preus populars. L’objectiu del
concert però, no només és recaptar diners perquè l’Obreria del

Vilar pugui seguir amb la seva
tasca de mantenir el Santuari,
sinó sobretot que tothom pugui
gaudir d’aquest entorn.
El centenar d’espectadors que
van assistir a la sessió musical
van poder gaudir d’un concert
d’estiu envoltats de l’especial atmosfera del Santuari del Vilar,
ambientat per a l’ocasió amb una
il·luminació efectista. L’experiència ha significat l’inici de l’estiu musical a Blanes. yy

Actuació de Manu Guix a la plaça del Pi. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El paratge de Santa Cristina
acull, un any més el cicle Música a
Santa Cristina.
Ha obert el programa Manu
Guix Quintet, una actuació que
l’any passat es va haver d’ajornar
en dues ocasions. La primera en senyal de dol pels atemptats del 17-A,
i la segona, per les inclemències del
temps. L’Obreria de Santa Cristina
va pactar amb el pianista i compositor que actuaria aquest 2018.
El programa també inclou pel
dijous 9 d’agost l’actuació de The
Gramophone Allstars Big Band; el
divendres dia 17, Pep Poblet, Nito

Figueras i Txell Sust que presentaran “#enCantats” i el divendres
24, Brossa Quartet.
Tots els concerts comencen a
2/4 d’11 de la nit i es fan a la plaça del Pi, excepte el del dia 24, que
serà a l’interior de l’ermita.
PLATJA DE FENALS
Els dijous d’agost, també hi ha
propostes musicals a la platja de
Fenals. Les actuacions van començar el dia 2 amb flamenc. El dia 9
està previst un concert de jazz, el
16 l’actuació d’Anna Rossi&Ramiro Pinheiro Quintet i el 23, una
sessió de blues. yy

Les Nits de
Marimurtra
BLANES

El concert inaugural de la 13a
edició de les Nits del Marimurtra
ha anat a càrrec de Judit Neddermann, cantant i autora catalana
que presentà el seu tercer disc
“Nua”, un disc que explora el pas a
l‘etapa adulta mirant i integrant la
infància, no defugint-la.
Enguany, a més del concert de
Judit Neddermann hi actuaran
The Sey Sisters (dia 11), Tomeu Penya (17) i Susanna del Saz (24). Les
entrades dels dies 11 i 24 ja estaven
exhaurides a principis d’agost.

El concert es va fer al porxo del Santuari. Foto Yoyo

Cinema als barris de Blanes

El recinte del concert s’obre
a les 20.30h i els concerts comencen a les 22.00h. Com és
habitual, l’escenari està situat al
templet de Linné, un dels racons
més icònics no només del Jardí
Botànic Marimurtra, sinó de la
Costa Brava.
Per segon any consecutiu, el
servei de bar va a càrrec d’Oncolliga Blanes, una entitat sense
ànim de lucre que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de
les persones afectades de càncer i
dels seus familiars. yy

La primera projecció es va fer a la plaça 11 de Setembre. Foto Yoyo
BLANES

Amb la proposta de Cinema
de Barris es tracta de poder gaudir
d’una projecció a cel obert, sota les
estrelles, tal com es podia fer al segle
XX en els coneguts auto-cinemes.

«Al llarg de l’estiu s’han
previst 6 projeccions»

Actuació de Judit Neddermann. Foto Fundació Carl Faust

Això és el què s’ha proposat
enguany des de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Blanes a les entitats veïnals del
municipi: poder gaudir de Cinema a la Fresca al propi territori,
descentralitzant i singularitzant

experiències que es fan en altres
localitats.
Una empresa especialitzada
s’encarrega de muntar i desmuntar tot el material tècnic necessari
per poder fer la projecció en condicions òptimes.
Totes les projeccions tenen
lloc coincidint amb un dijous, ja
que s’ha considerat que aquest és
un dels millors dies al llarg de la
setmana per programar un esdeveniment d’aquestes característiques. Les sessions comencen a les
10 en punt, i cap d’elles excedeix
les dues hores de duració.

La particularitat rau en què
l’estructura de la pantalla, enlloc de ser la més convencional i
coneguda, està feta amb una base
inflable, similar als jocs per a la
canalla.

«Totes les projeccions
tenen lloc coincidint amb
un dijous»
Fins ara han hagut projeccions a Mas Enlaire, Residencial
Vistamar i Mas Florit. Aquest
mes d’agost també n’hi haurà al
Racó d’en Portes (dia 9), Raval
(dia 16) i Mas Moixa (30). yy
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Lloret busca finançament privat per poder
construir una escola d‘hostaleria
LLORET DE MAR

Lloret de Mar busca finançament privat perquè el municipi
tingui una escola d‘hostaleria,
que seria complementària a la
que ja existeix a Girona. L‘alcalde, Jaume Dulsat, explica que ja
tenen els terrenys reservats, però
que de moment el Departament
d‘Ensenyament no pot assumir-ne la construcció.
A partir d‘aquesta tardor Lloret
de Mar estrenarà un postgrau en
formació turística. Segons l‘alcalde
Jaume Dulsat, la creació d‘aquest
postgrau “hauria de desembocar
en una nova escola d‘hostaleria”
al municipi. De fet, Jaume Dulsat
assegura que ja tenen els terrenys
reservats, però que ara falta tro-

bar un model de finançament que
permeti la construcció d‘aquesta
nova infraestructura. De moment,
el Departament d‘Ensenyament
ha rebutjat fer-se càrrec de la
construcció per falta de recursos i
l‘Ajuntament sol no pot fer front a
la despesa que comportaria.
Per això, l‘alcalde està treballant en un model de “col·laboració amb privats” per assumir
part de la construcció, ja que
Ensenyament sí que ha garantit que del “professorat i de les
cuines se‘n pot fer càrrec” i per
això només cal trobar una manera de finançar la construcció de
l‘edifici. Dulsat assegura que “els
alumnes hi són” i poder comptar
amb aquesta nova infraestructu-

ra permetria donar més qualitat a
l‘oferta turística de Lloret de Mar
i també dels voltants.
L‘alcalde ha explicat que
aquest nou centre seria complementari a l‘escola que ja hi ha a
Girona, ja que considera que “són
mercats diferents” els estudiants
que pot captar l‘Escola d‘Hostaleria de Girona i els estudiants de
Tossa de Mar, Lloret o Blanes que
podrien anar al nou equipament.
Jaume Dulsat ha matisat que és
cert que molts dels alumnes de
la zona es veuen obligats a anar a
Girona actualment i si tinguessin
un centre més a prop canviarien,
però que en cap cas “mai” es podria parlar de competència entre
les dues escoles. yy

Jaume Dulsat en el seu despatx. Foto ACN

Tràgic accident a la C-63

Els bombers al lloc de l’accident. Foto ACN
VIDRERES

Quatre persones mortes, dues
ferides en estat crític i una en es-

tat lleu és el primer balanç d‘un
accident de trànsit que va passar
la matinada del 21 de juliol a la

C-63 a Vidreres. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el
sinistre va passar a les 5 del matí
al quilòmetre 9 d‘aquesta via. Un
turisme blanc de la marca Seat
amb matrícula espanyola va xocar
amb una furgoneta negra Renault
Tràfic amb matrícula d‘Alemanya.

principal de l‘accident mortal de
Vidreres.

Les quatre víctimes mortals
d‘aquest accident viatjaven en el turisme i eren veïnes de Vidreres, Sils
i Salt, així com un dels ferits crítics.
L‘altra persona ferida en estat greu
és l‘acompanyant del conductor de
la furgoneta. El conductor de la
furgoneta va quedar ferit lleu.

L‘alcalde de Vidreres, Jordi
Camps, ha reclamat a la Generalitat que instal·li un radar de tram
i faci actuacions “urgents” per millorar la seguretat de la carretera
C-63. Sobretot, entre el polígon de
Vidreres i l‘entrada del túnel que
porta cap a Lloret. Camps assegura que el radar dissuadiria aquells
conductors que corren massa en
un tram on la limitació màxima

Els Mossos apunten a l‘excés
de velocitat del cotxe com a causa

Diuen que la sinuosa carretera no ha tingut especial accidentalitat l‘últim any, però sí que
està sota vigilància per l‘afluència de turisme a Lloret.

s‘estén entre els 60 i 80 quilòmetres
per hora. L‘alcalde, però, també
afirma que cal dur a terme millores
a la calçada, perquè els qui viuen
a les urbanitzacions que hi ha a
banda i banda (Terrafortuna, Puigventós o Aiguaviva Park) “es troben amb situacions de perill” quan
volen entrar o sortir de la C-63. A
més, Jordi Camps demana al Departament de Territori que rescati
el projecte històric de variant que
enllaçaria Maçanet de la Selva amb
Lloret de Mar passant per darrere
d‘aquestes urbanitzacions.
Una setmana després de l’accident, els veïns de la zona van tallar la
carretera per reclamar millores i van
iniciar una recollida de firmes. yy
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Esforç titànic a la platja de Blanes
BLANES

sència blanenca, ja que sis d’ells
són del municipi i els altres dos
restants de Barcelona.

Coincidint amb els dos darrers dies del Mundial de Rússia, a
Blanes es va organitzar el 5è Torneig de Futbol Platja.
L’espectacularitat que poden
arribar a tenir les jugades dels futbolistes sobre la sorra és un dels
al·licients d’aquesta competició,
que s’allotja en dos camps protegits per xarxes i tanques situats a
la platja central. Organitzat per
cinquè any consecutiu pel Club
de Futbol Atlètic, l’Ajuntament
de Blanes, la Federació Catalana
de Futbol, Soccer Blanes, la Diputació de Girona i el suport de
diverses empreses, la competició
va reunir 24 equips, 4 més que
l’any passat. Els partits es juguen
al llarg de tot el cap de setmana,
per tant, en hores de ple sol. L’esforç que han de fer els futbolistes
és titànic. Els finalistes arriben a
jugar 7 partits en només dos dies
(tres parts de 10 minuts cada partit). Els canvis són constants amb
l’objectiu d’arribar als partits clau

Abans que tingués lloc la final
del 5è Torneig de Futbol Platja,
la competició va comptar amb
un dels al·licients que hi ha hagut
enguany. El campió del món de
Freestyle, el polonès Pawel Skóra,
va oferir una exhibició d’aquesta
modalitat.

Celebració després de la victòria. Foto Aj. Blanes

en plenes condicions. Sort que
tenen les dutxes i el mar al costat
per anar-se refrescant.
Es va proclamar campió del 5è

Torneig de Futbol Platja de Blanes
l’equip del Càmping Solmar, que
va derrotar per 2 gols a 4 al seu rival, Etern Cadet. En la classificació els van seguir a la tercera pla-

ça Luxury.bs.com, Munitis Team,
Gusto i Bar Medellín, Freestyle
– Taperia Medellín, Instal·lacions
Blanes i Soccer Blanes. Entre els
vuit classificats abundava la pre-

El premi del concurs de xilenes ha estat per Bilal Gaucho;
el de faltes l’ha guanyat Miguel
Martínez i el de millor porter ha
estat per Edi Tubau, de l’equip
del Càmping Solmar. El jugador
Sergi Corrales, de l’equip Freestyle - Taperia Medellín, ha estat el
màxim golejador amb 12 gols; el
guardó al millor jugador ha estat
per Adrian Expósito, del Càmping Solmar, i el premi al facilitador del millor “fairplay” de la
competició ha estat justament per
Pawel Skóra, el campió mundial
de Freestyle. yy

XXXV Caminada Popular Nit de Sant Bonós
BLANES

La caminada sortirà el dissabte dia 18 d’agost del passeig Cortils i Vieta a les 22.30 h. El recorregut serà de 8 km aproximadament. No hi haurà classificacions.
Aquesta activitat, ara fa un
any, no es va celebrar en senyal de
dol pels atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils.
Fins al 16 d’agost a les 24 h (o
fins arribar als 5.500 inscrits) es
fan les inscripcions online de la
Caminada Popular Nit de Sant
Bonós a l’adreça: https://www.inscripcions.cat/nitdesantbonos2018

Caminada del 2016. Foto Yoyo

La recollida de dorsal pels
inscrits online serà el dissabte
dia 18, de 10h a 22h a l‘Ajuntament de Blanes.

«Aquesta activitat, ara fa
un any, no es va celebrar
en senyal de dol pels
atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils»
REGALS PELS 1.501 PRIMERS
INSCRITS ONLINE
Bossa amb regals AleHop per als
inscrits online del dorsal 1 al 500.

Samarreta Obra Social La
Caixa de regal per als inscrits online del dorsal 501 al 1.501.

- Departament d’Esports (Ciutat Esportiva Blanes, Mas Cuní,
43) de 10 h a 21 h.

Els regals són per als primers
1.501 inscrits online, però si no
s‘arriba a aquesta quantitat, els
regals es repartiran, per rigorós
ordre d‘inscripció, entre els qui
hauran fet la inscripció de forma presencial.

18 d’agost:

TAMBÉ ES PODRAN
REALITZAR INSCRIPCIONS:

PREU: 4,50 €. Del preu d’inscripció es destinen 0,50 € a entitats sense ànim de lucre. Si no es
desitja fer l’aportació voluntària,
el preu de la inscripció serà de
4€ (destinats únicament a cobrir

17 d’agost:
- Ajuntament de Blanes (pg. de
Dintre, 29) de 16 h a 20 h.

- Ajuntament de Blanes (pg. de
Dintre, 29) de 10 h a 22 h o fins
arribar als 5.500 inscrits.
PREU

part de les despeses per al bon
funcionament de l’activitat)

«Les inscripcions es
tancaran quan s’arribi a
5.500 persones»
Només hi haurà avituallament (aigua i síndria) i bossa
del corredor per als participants
amb dorsal.
El control d’arribada es tancarà a la una de la nit. Hi haurà
controls, serveis mèdics i avituallament. yy

La Caminada del 2017 es va substituir per una ofrena floral. Foto Yoyo
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Lliga 2018-19
SELVA / MARESME

La Federació Catalana de Futbol ja ha fet públics els calendaris de la propera temporada, una
lliga que començarà el primer cap
de setmana de setembre.

Sant Antoni-CF Tordera
UD Ca la Guidó-CEFA Vidrerenca
Hostalric-CD Malgrat
Palafrugell-CD Blanes

Entre finals de juliol i primers
d’agost, els equips ja s’han posat
en marxa per preparar la nova
temporada. yy

A la 1a Catalana, el CF Lloret treballarà per aconseguir la
permanència –el primer i gran
objectiu-, el més aviat possible.
Ningú vol repetir l’experiència de
la darrera temporada, que es van
salvar gràcies a un gol d’un altre
equip en el minut 94, quan ja eren
a la 2a Catalana. El primer partit
del Lloret serà en camp contrari,
concretament al del Sant Joan de
Montcada. En aquesta categoria,
també hi ha un altre equip de la
Selva, el Farners.

Sortida de la Travessia al Port. Foto Javier Calvete
BLANES

A la 3a Catalana, com ja passava l’any passat, els partits de
màxim rivalitat estan assegurats
setmana rera setmana. Entre els
partits de la primera jornada hi ha:
Lloret FC “B”-CD Palafolls

Travessia Popular
del Port

CF Tordera - CD Blanes de la temporada passada. Foto Yoyo

EL CP Tordera jugarà a l’OK
Lliga Plata

La Travessia Popular del Port
de Blanes ha arribat aquest any
a la 76a edició. Organitzada per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Blanes, s’ha celebrat amb tota
normalitat el primer diumenge
d’agost. Enguany no hi ha hagut
els entrebancs que de vegades poden suposar la pluja, la mala mar o
la presència de meduses.

«Eric Pujol i Estel Galo
han estat els primers
classificats en una prova
amb 400 participants»
Després que l’any passat ja va
depassar la barrera dels tres quarts
de segle de vida, aquest 2018 s’ha
tornat a demostrar que està en
molt bona forma, amb 400 participants de totes les edats que han
cobert la distància de 900 metres,
la que separa la platja que hi ha al
costat de Sa Palomera, amb la platgeta del costat del port.
Els nedadors més ràpids en
l’Open Femení i Masculí han estat Estel Galo, del Club Natació
Granollers, i Eric Pujol, del Club
Natació Calella, que han invertit 11’42 minuts i 10’51 minuts
respectivament. El podi masculí
l’han completat Marc Pou, del
CN Calella (10’52 minuts) i Genís Armengol, del CN Barcelona
(10’53 minuts); i el podi femení
Mar Puigvert (11’54 minuts) i

Aina Espinar (12’42 minuts), totes dues del Club Natació Calella.
Els dos nedadors més ràpids
de Blanes en masculí i femení
han estat Joel Pozo, que ha fet un
temps de 12’37 minuts, i Ivette
Bas, amb 13’42 minuts. Per la seva
banda, els dos participants més
joves han estat Mar Páez –que
l’any passat ja va ser la nedadora
més jove- i Genaro Serenellini,
tots dos de 8 anys d’edat.
Capítol especial ha merescut
l’entrega dels trofeus als dos nedadors més veterans. I és que Núria
Gascons, que ha invertit un temps
de 30’47 minuts en fer la travessia,
no tan sols fa molts anys que és la
participant més gran, sinó que diumenge 5 d’agost coincideix amb la
data del seu aniversari: 80 anys. Per
celebrar-ho, abans de donar-li el
trofeu se l’ha obsequiat un simbòlic
pastís amb espelmes.

«Núria Gascons (80 anys)
i Ramon Sánchez (84), els
nedadors de més edat »
Qui també porta moltes travessies sent el nedador més veterà
és Ramon Sánchez, que aquesta
vegada l’ha cobert amb 84 anys
d’edat complerts. El lliurament de
trofeus s’ha tancat entregant el corresponent a la categoria adaptada,
que aquest 2018 ha estat per a Jesús
Garcia, del CN Mataró. yy

Assemblea multitudinària. Foto Yoyo
TORDERA

Tot i que va perdre la categoria
i havia de jugar a Primera Catalana, el CP Tordera ha aconseguit
la plaça de l’AsturHoquei que no
podia seguir a la divisió de plata
per raons econòmiques, segons
explica la presidenta del Tordera
Maria Carme Vilà. “El 26 de maig
perdíem la categoria i just un mes
després la recuperàvem perquè
l’AsturHoquei no podia seguir
per qüestions econòmiques”.

A nivell econòmic, com la
majoria de clubs, tenen problemes per aconseguir cobrir el
pressupost. “Tenim un equip
que treballa amb aquest objectiu. Són temps difícils, però no
defallirem”.
A nivell esportiu, l’equip i el
cos tècnic ja està definit.
L’assemblea de socis per
analitzar la darrera tempora-

da i aprovar els projectes de la
vinent es va fer a la Biblioteca.
A l’OK Lliga Plata, la lliga
no començarà fins el 20 d’octubre. El CP Tordera jugarà el primer partit a Vilafranca.
El Club Hoquei Lloret jugarà
el primer partit de l’OK Lliga a
casa contra el Calafell. Serà el 22
de setembre. yy

Nedador més gran, Ramon Sánchez. Foto Javier Calvete
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L’AGENDA

LLORET

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

DE L’1 AL 31
VISITES GUIADES SANTA
CRISTINA
Ermita Sta Cristina. 17-20 h

DIA 14
SNORKEL NOCTURN
Casa del Mar- Fenals. 20 h.
Preu: 15 €. Visita guiada

DIA 9
JAZZ KAILASH QUARTET
Platja de Fenals. 22 h. Fenals de
Música 2018

DIA 16
ANA ROSSI&RAMIRO
PINHEIRO QUINTET
Platja de Fenal. 22 h.
Fenals de Música.

THE GRAMOPHONE ALLSTARS
BIG BAND. Plaça del Pi.
22.30 h. PREU: 15 €
Música a Santa Cristina
DIA 11
COBLA FLAMA DE FARNERS
Sardanes. Plaça Església Sant
Romà. 22 h.
DIES 11 I 12
FESTES DE MAS ROMEU
Diverses activitats, programa a
part
DIA 12
GOSPEL ABA TAANO
D’UGANDA
Església Sant Romà. 1.30 h, 20 h
MISSA. 21 h CONCERT
INTENSIVE BACHATA SUMMER
Roca d’en Maig. 19 h

HAVANERES: ENTRE DOS
MARS. Biblioteca Municipal.
20.30 h. Indira Ferrer soprano Antoni Mas piano
DIA 17
ANIMACIÓ BOMBOLLES
DE SABÓ GEGANTS
Biblioteca Municipal. 18.30 h
PEP POBLET, NITO FIGUERES
I TXELL SUST
Plaça del Pi. 22.30 h. PREU: 15 €.
Música a Santa Cristina
DEL 17 AL 19
FESTES DELS BARRIS EL MOLÍ,
MAS VILÀ I CAN RIBALAIGUA
Diverses activitats, programa a part.
DIA 18
CLON FESTIVAL: DOUBLE

MARS Roca d’en Maig. 22.30 h
COBLA PRINCIPAL DE
LLOBREGAT
Plaça Església Sant Romà. 22 h.
Sardanes
DIA 23
THE TEASE BLUES BAND
Platja de Fenals. 22 h.
Fenals de Música 2018
DEL 23 AL 25
FESTES DE FENALS SANTA
CLOTILDE
Diverses activitats, programa a
part.
DIA 24
BROSSA QUARTET
Plaça del Pi. 22.30 h. PREU: 15 €.
Música a Santa Cristina.
DIA 25
COBLA FOMENT
DE MONTGRÍ
Plaça de la Vila. 22 h. Sardanes.
DIA 26
El Puntet de Fenals fa: 22 h
CINEMA A LA FRESCA
Los guardianes de la galaxia II
Plaça Esteve Fàbregas de Fenals.

BLANES
DEL 10 AL 8 SETEMBRE
EXPOSICIÓ “LLISTA D’ESPERA”.
Ara és demà” - David
Sánchez León. Casa Saladrigas

DIA 18
IX EDICIÓ ESCACS AL CARRER
Club Escacs Blanes, passeig de
Dintre

Festa de l’escuma
Dimecres i dissabtes: 17 - 18.30 h

DE L’11 AL 8 SETEMBRE
EXPOSICIÓ FOC I FESTES 2018
24a edició concurs fotogràfic.
Casa Saladrigas

XXXV CAMINADA POPULAR
NIT SANT BONÓS. Sortida del
passeig de Mar. A les 22.30 h

FINS AL 13 SETEMBRE
FONDS D’ART
Galeria d’Art L’Arcada

DIA 11
VISITA GUIADA “RUTA DELS
CABRERA”. Inscripció prèvia 972
33 03 48 o turisme@blanes.cat,
a les 20 h

DIES 10, 17, 24 I 31
9a EDICIÓ DOCUS A LA FRESCA
Plaça Verge Maria. De 22 a 1 h

FESTA 8è ANIVERSARI Associació Country Blanes.
Plaça Països Catalans. A les 20 h

DIES 11, 17 I 24
LES NITS DE MARIMURTRA
Jardí Botànic Marimurtra.
A les 22 h

FESTES BARRI PORT
III cantada havaneres i cremat.
Esplanada del Port

DIES 8, 15, 22 I 29
CONCERT GUITARRA
ESPANYOLA - Tono Blasi (22),
Oriol Saltor (8), Duo “All’aria” (15)
i Josep Soto (29). Parròquia Santa
Maria, a les 21 h.
DIES 9, 16 I 23
CANTADA D’HAVANERES
Restaurant Cala Bona 13,
a les 22 h.
DIA 9
CINEMA ALS BARRIS
“MASCOTES”
Plaça davant Biblioteca. A les 22 h

DIA 31
TEATRE: LA COMEDIA MILES
GLORIOSUS DE PLAUTO
Teatre de Lloret. 21 h. Preu: 5 €
DIES 8, 15, 22, 29
MUSEO DE NOCHE
+ HABANERAS. Museu del Mar.
20.30 h (CAST). Preu: 4/2€
DIES 9, 16, 23, 30
WE ARE MAKING A BOAT
Museu del Mar. 18 h (GB). Preu:
4/2 € . CHILDREN’S WORKSHOP
DIES 9, 16, 23, 30
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR).
Preu: 5 /2,50€
DIES 10, 17, 24, 31
FIRA ALIMENTÀRIA DE
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 10-20 h
DIES 10, 17, 24, 31
CONSTRUIRE UN BATEAU
Museu del Mar. 18 (FR). Preu:

4/2 € Atelier pour enfants.
DIES 10, 17, 24, 31
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB).
Preu: 5 /2,50 €
DIES 10, 17, 24, 31
NITS D’ESTIU / NOCHES DE
VERANO
Jardins Sta Clotilde.
20 h (CAT). Preu: 5 / 2,50€
DIES 11, 18, 25
RUTA INDIANA – CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i
12 h (CAT). Preu: 5 / 2,5€
DIES 11, 18, 25
ELS ROMANS JA SÓN AQUÍ
Jaciment Turó Rodó. 19 h).
Preu: 3/1,50 €
DIES 11, 18, 25
VISITA NOCTURNA AMB
MÚSICA
Cementery. 19.30 h (GB).
Cementière. 21 h (FR)
DIES 12, 19, 26
MUSEU DE NIT + HAVANERES
Museu del Mar. 20.30 h (CAT).
Preu: 4/2 €.

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

FINS AL 2 SETEMBRE
MINICLUB
Parc d’estiu del Passeig de
S’Abanell. Cada dia: 10 - 13.30 h

FINS AL 10
EXPOSICIÓ ANTONI BORONAT
- ASPRONIS. Sala Casa Oms

DIA 28
OUTDOOR SUMMER TEATRE
ROJO ESTANDAR
Plaça Pere Torrent. 21 h.

DIES 14 I 15
FESTES BARRI MAS CREMAT
Plaça Mas Cremat
DIA 16
CINEMA ALS BARRIS
“ANIMALS FANTÀSTICS” . Plaça
Mossèn Joan Quer. A les 22 h
DEL 17 AL 21
FESTA COPATRONS
DIA 17
III CICLE DANSES AL CARRER
2018 - toquen a correr
Blanes, Lloret i Tossa. Carrer
Raval, a les 21 h

DIA 19
TROBADA GRUPS PERCUSSIÓ
2018 - Diables Sa Forcanera.
Carrers del centre.
DEL 24 AL 9 SETEMBRE
EXPOSICIÓ “BLUE D’AMORE” CARLES MALEIS
Sala García-Tornel.
DIA 24
LA BOTIGA AL CARRER - ABBC
Carrers del centre.
EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
Passeig de Dintre
DIA 25
XX TROBADA GEGANTERA
A partir de les 17 h
VISITA GUIADA “RUTA DELS
AMERICANOS”, a les 20 h
DIA 26
X AQUATLÓ POPULAR VILA
BLANES. Club Triatló Blanes
Passeig de Mar, a les 9 h
DIA 30
CINEMA A LA FRESCA “GRU 3”
Plaça Mas Moixa. A les 22 h

DIES 31, 1 I 2 SETEMBRE
FESTES BARRI CAN BORELL
Plaça Mas Cremat
BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 21
ESPECTACLE DE MÀGIA
Amb el Mag Igor. Inscripcions a la
Biblioteca. D’ 11 a 12 i de 12.30 a
13.30 h, a la Sala Roberto Bolaño.

FINS AL 31
BIBLIOVACANCES: “Bibliogràfic
Park”. Promoció de la lectura per
a nens i joves.

DIA 22
HORA DEL CONTE, Vacances
accidentades, amb la Mar
Alcarria. 18 h a la Biblioplatja.

FINS A L’1 SETEMBRE
BIBLIOPLATJA situada a la platja
de S’Abanell, davant de la plaça
Verge del Vilar, al costat del parc
infantil.

DIA 29
HORA DEL CONTE
Nens al rescat, amb la Mar
Alcarria. 18 h, a la Biblioplatja.

DE L’1 AL 31
EXPOSICIÓ: Llibres Verges,
exposició de llibres que no
han sortit mai en préstec de
la Biblioteca. Al vestíbul de la
Biblioteca.

DEL 29 AL 20 SETEMBRE
EXPOSICIÓ:
Palau i Fabre: L’home és un
animal que es busca. Al primer
pis de la Biblioteca.
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FESTES MAJORS

Amb la participació dels grups:
Havèname, Arjau i Peix Fregit.

SANTA SUSANNA: Del 8 al 14
MALGRAT DE MAR: del 10 al 25
TORDERA: Del 13 al 26
PINEDA DE MAR: del 23 al 29

Pineda de Mar
SARDANES
19.30 h, plaça Mèlies.

FESTIVALS D’ESTIU

CONCERT BUHOS&ANIMAL
22 h, a l’Espai d’Arts d’Estiu.

MÚSICA A SANTA CRISTINA
Lloret de Mar
Dia 9: The Gramophone Allstars
Big Band, 22.30 h, Plaça del Pi.
Dia 17: Pep Poblet, Nito Figueras
i Txell Sust, 22.30 h, Plaça del Pi
Dia 24: Brossa Quartet, 22.30 h,
Interior de l’ermita
ARTS D’ESTIU
Pineda de Mar
(A l’espai de l’Arts d’Estiu, 22 h)
Dia 10: Chenoa
Dia 12: Buhos
Dia 14: Salvador Sobral
Dia 15: OT 2017 (Aquest concert
es farà a l’espai de Can Xaubet)
Dia 17: David Amor & Santi
Rodríguez
Dia 19: Sara Baras
Dia 24: Els Catarres + Marcel
Lázara & Júlia Arrey
Dia 31: David Guapo
NITS D’ESTIU
Calella (Al Far, 22 h)
Dia 10: Hugo i Arnau
Dia 17: Marion Harper
Dia 24: Maria Hinojosa & Eduard
Iniesta
Dia 31: Maria Arnal i Marcel
Bagés
Dia 7: Nikol Kollars i Frederic Wort
LES NITS DE MARIMURTRA
Blanes
(Jardí Botànic Marimurtra, 22 h)
Dia 11: The Sey Sisters
Dia 17: Tomeu Penya
Dia 24: Susanna del Saz
DOCUS A LA FRESCA
Blanes (plaça Verge Maria, 22 h)
Dia 10: Lágrimas de aceite
Dia 17: Planeta J / Grietas
Dia 24: Mon Marquès: el combat
de la memòria
Dia 31: Hondar 2050, nuestro
residuo, nuestro problema
SANTA FLORENTINA
Arenys de Munt
(Castell Jalpí, 22:15 h)
Dia 8: Grans duets d’òpera amb
Julia Cubo, Olga Privalova, Jordi
Galán, Eduard Moreno i Ricardo
Estrada
Dia 10: Recital de piano amb
Levon Avagyan
Dia 11: Fantasies sobre òpera
amb València String Quartet
Dia 14: Cosmos Quartet amb
Lara Fernández, Helena Satué,
Bernat Prat i Oriol Prat
Dia 17: Orchestre de chambre
français, amb Horst Sohm i Eva
León
Dia 18: Recital de piano amb
Ignasi Cambra
Dia 21: Natalia Labourdette i

DIA 13
Malgrat de Mar
CERCAVILA. 17 h, plaça de la
Germana Campos.
BARRAQUETES. 18 h, plaça
de Xesco Boix amb Landry
el Rumbero (18 h), Dàmaris
Gelabert (19.30 h) i Xarop de
Canya (20.30 h).

Javier García Verdugo
Dia 24: Gala de tenors amb Jesús
Àlvarez, David Baños, Albert
Deprius i Ricardo Estrada.
ACTIVITATS
DIA 8
Santa Susanna
BALLEM!
Trobada per aprendre a ballar
danses tradicionals. 21 h, a la
Plaça Catalunya.
Pineda de Mar
BALLS D’ESTIU
19.30 h, a Plaça Espanya.
DIA 9
Calella
PROJECCIÓ de Pau Gibert, El
bandoler. 21.30 h, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça.
Santa Susanna
COPA DE CAVA PER LA FESTA
MAJOR. 21.30 h, a la plaça
Catalunya. Tot seguit, ball de
plaça a càrrec del grup Aires del
Montseny.
Malgrat de Mar
XERRADA sobre el procés de
creació d’un retaule. 21.30 h, A
l’Arxiu Municipal. A càrrec d’Irene
Abril Vilamala i està emmarcada
dins la Festa dels Empestats.
TARDA DE JOCS
Vine, juga i descobreix nous jocs
de taula. 18 h, Biblioteca Serra i
Moret.
DIA 10
Calella
ACTUACIÓ PER A LA MAINADA.
17 h pg. Manuel Puigvert. Amb
l’espectacle de màgia i humor
Nanu Ferrari, a càrrec d’OhEvents.
CONTES INFANTILS
19 h Biblioteca Can Salvador de

la plaça. Teatre de titelles amb
l’espectacle Palla, fusta, pedra, a
càrrec de GaliotTeatre.
CONCERT amb Hugo i Arnau.
22 h, al Far. Entrada: 8 € (En cas
de pluja, es farà a la Sala Mozart).
Santa Susanna
XERINGADA INFANTIL. 18 h, a
la plaça del Pavelló. A càrrec del
grup Fefe& Cia.
BALL A L’ENVELAT. 23.30 h a
l’aparcament del Local Social,
amb l’Orquestra Girasol.
Malgrat de Mar
TABALADA INFANTIL, 20.30
h, carrer del Mar a l’alçada de
l’Arxiu Municipal.
CORREFOC INFANTIL. 21 h,
Parc de Can Campassol. Passarà
per Can Campassol, Sant Pere,
Llibertat, Camí del Pla, i Francesc
Rossitti fins a l’esplanada del
Pavelló Germans Margall.
Pineda de Mar
CONCERT AMB CHENOA
22 h, Espai Arts d’Estiu.
DIA 11
Calella
REVETLLA de L’Associació Teatre
Solidari de Calella. A partir de
les 20 h, al passeig de Manuel
Puigvert.
Santa Susanna
FESTA DE L’ESCUMA I
ANIMACIÓ a càrrec de Gil
Ratataplam, 10.30 h a la plaça del
Pavelló.
SARDANES. 18 h, a la Plaça
Catalunya amb la Cobla montgrins.
CERCAVILA DE GEGANTS
18.45 h, pels carrers del poble
fins a la plaça Catalunya.

CONCERT DE FESTA MAJOR.
20.30 h a l’aparcament del Local
Social (envelat). A càrrec de
l’Orquestra Montgrins.
Malgrat de Mar
57a TROBADA DE GEGANTS,
17.30 h, plaça de la Germana
Campos. Cercavila a les 18 h.
CORREFOC 20è ANIVERSARI.
22 h. Dos recorreguts: passeig
marítim des de la cantonada av.
Colom fins a la plaça de l’Àncora,
plaça Marià Cubí, passeig de Llevant,
Blanch, Ramon Turró, av. Bon Pastor
fins a la plaça de l’Àncora.
Pineda de Mar
FESTA DE L’ESCUMA, d’11 a 14,
a la plaça de Can Moré.
REVETLLA amb música en viu.
21 h, a la plaça de Can Moré.
DIA 12
Calella
AUDICIÓ DE SARDANES
19.30 h, al passeig de Manuel
Puigvert, a càrrec de la Cobla
Bisbal Jove.
Santa Susanna
V TROBADA DE PUNTAIRES.
10 a 13 h, a rambla dels Països
Catalans.
CORREFOC. 22.30 h. A càrrec de
les Forces Infernals de Poblenou.
CONCERTS. 23.45 h a l’envelat.
Actuació del grup Senyor Peix i
de DjThyago.
Malgrat de Mar
ANIMACIÓ INFANTIL, guerra de
colors i xeringada. 11.30 h, platja
de Malgrat centre, davant de la
plaça Xesco Boix.
CANTADA D’HAVANERES,
22.30 h, plaça de Xesco Boix.

Tordera
CONFERÈNCIA 19 h, a la
Biblioteca. “Indians de terra
endins i americanos a la costa.
Comparativa de casos entre
Tordera i Lloret de Mar”, a càrrec
dels historiadors lloretencs Marina
García Carbonell i Xavier Orri.
DIA 14
Calella
REVETLLA D’AGOST. 21.30 h,
a la plaça Catalunya. Ball amb el
grup de Maria Muñoz.
Santa Susanna
FOCS D’ARTIFICI. 23 h, a la
platja de les Dunes. A càrrec de
la Pirotècnia IGUAL.
REVETLLA D’AGOST. 00.30 h,
platja de les Dunes. Tot seguit
a la mateixa platja, actuació del
conjunt APACHE
Malgrat de Mar
GIMCANA NOCTURNA LA
MALGRATENCA. 21 h, plaça de
l’Església.
Pineda de Mar
CONCERT, Salvador Sobral, 22 h,
a l’Espai d’Arts d’Estiu.
DIA 15
Calella
HAVANERES
19.30 h al passeig de Manuel
Puigvert, amb Neus Mar.
Malgrat de Mar
CURSA DEL MINER DE FERRO,
18.30 h a la plaça Xesxo Boix.
CONCERT DE BLUES, 22.30 h
al parc del Castell. A càrrec de
Bluelounge Quartet.
Tordera
APLEC del monestir de Santa
Maria de Roca-rossa. A les
11.30 h, recital de cant i poesia,
concert de música tradicional,
presentació del llibre de contes
“Viatge a l’infern del torderenc
Pere Porter”. A les 13 h missa,
aperitiu popular i dinar de
germanor.
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Pineda de Mar
CAMPIONAT TRIPLETES
17 h, pistes de petanca.

Amb la cobla Berga Jove.

BALLS D’ESTIU
19.30 h, plaça Espanya.
CONCERT OT 2017
En concert, 22 h, al Complex
Esportiu Can Xaubet.
DIA 16
Calella
VESPRES MUSICALS AL
MUTUR, 19 h, al Museu del
Turisme, música i copa de cava en
una visita a través de la història
del turisme. PROJECCIÓ, Petites
històries de Calella.
Malgrat de Mar
CONCERT DE FESTA MAJOR
20 h, al parc de Can Campassol. A
càrrec de l’Orquestra Montgrins.
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
22.30 h, platja de Malgrat centre.
A càrrec de la Pirotècnia IGUAL.
BARRAQUES
21.30 – 4.30 h, amb música
ambient, per seguir amb Tropical
Roots, Dr. Calypso i Seguirem.
DIA 17
Calella
ACTUACIÓ PER A LA MAINADA
17 h, passeig de Manuel Puigvert, a
càrrec d’OhEvents, amb l’espectacle
de clown El Show de Betty.
CONCERT HYDRANGEA
amb Marion Harper. 22 h, al Far.
Malgrat de Mar
BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient,
per seguir amb Di-versiones,
LadillaRusa i Muerta Sánchez i
José Reyes.
Tordera
BALLADA DE SARDANES
22 h, a la plaça de l’Església.

FES-TE AMB EL SAHARA
Festa solidària amb el poble
saharauí. 18 h, plaça Mèlies.
20.30 h, sopar i 21.30 h, concert
amb The Sun Cats.
MONÒLEG amb David Amor &
Santi Rodriguez, 22h, a l’Espai
Arts d’Estiu.
DIA 18
Calella
REVETLLA DE SANT LLOP
18 h, passeig de Manuel Puigvert.
Amb activitats infantils, sopar
popular, jocs i música.
CERCAVILA DELS TIMBALERS
19 h. plaça de l’Ajuntament.
Amb motiu de la celebració
de la revetlla de Sant Llop dels
Diables de Calella. Recorregut:
pl. de l’Ajuntament, Bisbe Sivilla,
Església, Sant Pere, Anselm Clavé
fins al pg. de Manuel Puigvert.
Malgrat de Mar
BARRAQUES
21.30 - 4.30 h, plaça de Xesco
Boix. Amb música ambient, per
seguir amb Summer Moguda.
Pineda de Mar
FIRA DEL DISC i del
col·leccionisme. De 10 a 21 h, a la
plaça Mèlies.
ESPECTACLE TUTTI FRUTTI
19 h, al pati de Can Comas.
MUSICAL GREASE, 19 h, a la
Sala Gran del CCR.
DIA 19
Calella
SARDANES. 19.30 h, al pg. de
Manuel Puigvert, a càrrec de la
Cobla Sant Jordi.
Santa Susanna
SARDANES. 18 h, a plaça
Catalunya amb la Principal de
Granollers.

Malgrat de Mar
CERCAVILA
18.30 h, Parc de Can Campassol.
Seguint pel passeig de Llevant,
plaça Marià Cubí i Sant Esteve
fin a a la plaça de l’Àncora. A
càrrec dels grallers i tabalers dels
Castellers de l’Alt Maresme.
EXHIBICIÓ CASTELLERA
19 h, plaça de l’Àncora. A càrrec
dels Castellers de l’Alt Maresme i
els Xerrics d’Olot.
Pineda de Mar
REVETLLA POPULAR de Can
Carreras, durant tot el dia.
MUSICAL GREASE
19 h, a la Sala Gran del CCR.
SARDANES. 19.30 h plaça Mèlies
ACTUACIÓ, Sara Baras, 22h, a
l’Espai de l’Arts d’Estiu.
DIA 22
Tordera
FESTA HOLLY, 18 h, darrere de la
plaça de l’Església.
Pineda de Mar
HORA DEL CONTE, 20 h a la
Biblioteca Serra i Moret.
DIA 23
Tordera
CORREFOC
25è aniversari de la Colla de
Diables de Tordera. 22 h.
PREGÓ. 23 h, des del balcó de
l’Ajuntament. Tot seguit, concert i
barraques a la plaça de l’Església,
darrere de la plaça i mirador.
Pineda de Mar
FESTA JOVE, 23h, a la platja dels
Pins amb El Último Tributo i
Tapeo Sound System.
DIA 24
Calella
CONCERT, 22 h, al Far. Amb
Maria Hinojosa & Eduard Iniesta.

MASIA DE L’ANY 1968
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Servei de menú diari i a la carta
i menús per a grups

MENÚ ESPECIAL D’ESTIU · GAUDIU DE LA NOVA PISCINA
GRANS SALONS PER CELEBRAR CASAMENTS, COMUNIONS...
Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)
www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com

RESERVES TEL. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

Tordera
PIROMUSICAL 22 h, des de la
llera del riu i pont de Ferro.
CERCATASQUES, 22.30 h,
sortida al parc de la Sardana.
CONCERTS, 1 h, a la plaça de
l’Església i el Mirador.
Pineda de Mar
CORREFOC, 22 h, a la plaça
Catalunya, a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou. I en
acabar, Ruixada popular a la
rotonda de l’Estació.
FESTA JOVE, 23 h, platja dels
Pins amb Dalton Bang i La
Glamour Band.
CONCERT Els Catarres & Marcel i
Júlia, 22 h, a l’Espai Arts d’Estiu.
DIA 25
Calella
REVETLLA POPULAR. 21 h, al
carrer Balmes.
Tordera
BALL DE NIT, 21 h a 23:30 a
l’Envelat (Pista de l’Amistat).
CONCERT JOVE I BARRAQUES,
23:30 h, a la plaça de l’Església i
Mirador.
Pineda de Mar
FESTA JOVE “Summer moguda”,
23 h, a la platja dels Pins.
CERCAVILA GEGANTERA.
19.30 h, recorregut per Sant
Pere Pescador, av. Montserrat,
c.Bertomeu i pl. Mèlies. En acabar,
Ball de Gegants i lliurament dels
records de la trobada.
FIRA D’ARTISTES, 10 a 20 h,
a l’Espai Sara Llorens, tallers
participatius per a nens de 5 a 12
anys i taller creatiu.
DIA 26
Calella
AUDICIÓ DOBLE DE
SARDANES. 19 h, al passeig de
Manuel Puigvert, a càrrec de la
Cobla La Principal del Llobregat i
la Coble Reus Jove.

Pineda de Mar
FESTA JOVE. A partir de les 23 h,
a la platja dels Pins, amb El
Diablo se quema i Mecagüentó
(tribut a Extremoduro).
BALLADA DE SARDANES,
19.30 h, a la plaça de Sant Pere
Pescador, a càrrec de la Cobla
Sant Jordi Ciuta de Barcelona.
MUSICAL GREASE, 19 h, a la
Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu.
CERCAVILA DELS CASTELLERS
de l’Alt Maresme, 12 h, a la plaça
d’Espanya.
DIA 27
Pineda de Mar
CERCAVILA. 21.45 h, recorregut
pel pati de Can Comas, Mar, pg.
Marítim, Bertomeu, pl. Mèlies,
pl. Espanya. A càrrec de l’Always
Drinking Marching Band.
BALL DE FESTA MAJOR
23 h, plaça Espanya, a càrrec de
Centauro, La Grupestra.
DIA 28
Pineda de Mar
BALL DE FESTA MAJOR
0.15 h, a la plaça Espanya
a càrrec de l’Orquestra La
Selvatana platja dels Pins.
VERMUT FLAIX FM & El
Bandarra, 12.30 h.
DIA 30
Calella
VESPRES MUSICALS AL
MUTUR, 19 h, al Museu del
Turisme. Música i copa de cava
en una visita a través de la
historia del turisme.
DIA 31
Calella
CONCERT 45 CEREBROS Y 1
CORAZÓN. 22 h, al Far amb
Maria Arnal i Marcel Bagés.
Pineda de Mar
MONÒLEG, amb David Guapo.
22 h, a l’Espai d’Arts d’Estiu.
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Nova direcció a l’Escola Esclat
BLANES

L‘Escola de Dansa Esclat a Blanes començarà una nova etapa sota
la direcció de la ballarina i mestra
Natàlia Pérez, titulada per American
Ballet Theatre de Nova York i per
Ateneo della Dansa di Siena (Itàlia).
L‘escola inicia una nova didàctica professional i amateur amb
diverses disciplines com la dansa
clàssica, dansa contemporània, tècnica de puntes, tècnica masculina,
barra a terra, contact i improvisació,
teatre dansa, història de la dansa,
hip hop, jazz, zumba, salsa, bachata,
etc. Amb l’opció de conèixer a grans
professors de la dansa externs.
El curs començarà el proper
3 de setembre i a partir del 16

Natàlia Pérez en plena actuació.

d´agost ja es pot demanar informació al telèfon 660 522 039 o a

la seu de l’Escola, al c. Esperança,
87 de Blanes. yy

Nou servei de TAC
BLANES

Centre Mèdic Alomar, amb 22
centres a tot Catalunya, es consolida com a centre de diagnòstic
per ressonància magnètica a la
zona de la Selva i el Maresme juntament amb el nou servei de TAC.

Imatge del nou servei de TAC

Alomar és pioner en tractaments no invasius amb ultrasons
focalitzats del tremolor essencial
i del Parkinson, del càncer de
pròstata, dels nòduls tiroidals i
fibromes de mama. Tots els tractaments ambulatoris, sense quiròfans ni incisions.

Disposa de centres a Catalunya i Balears, i son especialistes
en diagnòstic per la imatge mitjançant ressonància magnètica,
oberta i tancada. La citació i entrega de resultats es fa en menys
de 48 hores.
Podeu trobar el centre Alomar
a Blanes al carrer del Bosc 4-6, al
costat de la rotonda dels Focs.
Més informació a: www.centremedicalomar.es o trucant al
872 22 02 12. yy

Novetats a l’Hotel Monterrey
LLORET DE MAR

L’Hotel Monterrey de Lloret de
Mar ha renovat la zona de la piscina amb llits balinesos i una decoració que convida a relaxar-se i
gaudir d’aquest Beach Club.

Podeu sol·licitar la invitació
a The Pool a través del seu ins-

tagram: @granhotelmonterrey o
trucant al 972 34 73 05. yy

L’oferta gastronòmica inclou el
restaurant Captain Cook (Beach
Club Concept), el restaurant Nàutic (Gastronòmic Grill) i el restaurant Freu (cuina a càrrec del xef
Pep Arbós).
Durant els mesos d’estiu, fins
al 13 de setembre, tots els dijous
de 18.00 a 21.30 h podreu gaudir
del concepte The Pool. Tots els
convidats podran refrescar-se a
la piscina, còctels esplèndids i els
millors DJ. Un nou concepte d’oci,
reunions i, per què no, de negocis.

Nou espai i ambient a la piscina del Gran Hotel Monterrey
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

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

Adreces i telèfons
FARMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
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

24 h: De 9 a 9 h. MATINS: De 9.30 a 13.30 h
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 DE MAR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
J. MARTÍNEZ
LLADÓ - M. TALLADA
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES - C. CABAÑAS
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET - LLADÓ
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
MATEOS
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS - M. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS

De 9 a 9 h (24 h) - De 9.30 a 13.15 h i de 16.30 a 21 h

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
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465

Agost

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍNEZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655

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 Vilar
10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
11 FARMA SALUT
Avinguda Europa
12 TOT CARN
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
Carrer Gavarres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Vila de Lloret
20 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
21 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació
22 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom
23 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom
24 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
25 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners
26 XURRERIA LA PLANTERA
Avinguda Catalunya

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 Narcís Macià i Domènech
24 BAR CASAS COLGADAS
Avinguda de Vidreres

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Recaderia
i paqueteria

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Magatzematge
i distribució

Transport

Servei urgent

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72
www.trascanaleta.com · administracio@transcanaleta.com
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TRANSPORTS PÚBLICS
RODALIES

AUTOBUSOS

LLORET - BLANES (Estació Renfe)
6.40

7.00

7.20 - 20.50 cada 30 min

21.15 21.40

BLANES (Estació Renfe) - LLORET
7.00

7.20 - 22.50 cada 30 min

LLORET DE MAR- BLANES (centre)
LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA

BLANES - BARCELONA (Renfe)
FEINERS

2.30

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

8.45

10.45 11.15 11.30 12.45 14.00 15.00 16.00

6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

9.45

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

17.00 17.45 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00

10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47
13.17 13.47 14.13 14.46 15.16 15.47
16.16 16.47 17.16 17.47 18.16 18.47

9.30
-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
7.45

8.45

9.45

10.00 11.00 11.45 12.00 12.45

19.16 19.46 20.13 20.44 21.15 21.55

13.30 14.00 14.45 15.00 15.45 16.30 17.45 19.15
20.15 20.45 21.45 22.00 22.45 23.45 00.25
-

FESTIUS

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

6.03

6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.55 17.45
9.00

15.55 17.45

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

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

7.16

8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.46

9.15

11.16 13.16 15.15 17.15

19.15 21.12

-

-

-

-

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

9.45

10.45

11.37

12.37

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

22.13

-

8.45

14.44

20.45

FESTIUS (Directes)

22.15

23.15

00.15

BLANES (centre) - LLORET DE MAR
FEINERS
FESTIUS

7.00 - 21.45 cada 15 min

22.45

23.45

-

7.00 - 21.40 cada 20 min

22.45

23.45

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)
6.45

9.30

10.00 14.30 17.00 19.00

-

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)
14.00 17.30 19.00 21.00 22.00 23.00

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 6.45 9.30 13.00 14.15
15.45 17.00 19.00
-

13.15 19.00

-

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
FEINERS (totes les parades)

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

FESTIUS 7.15 - 21.15 cada 20 min

-

FEINERS (totes les parades)
8.00

00.15

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

23.15

BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 19.15 20.15 21.15 22.15 23.45
-

DISSABTES FEINERS
BLANES - GIRONA (Renfe)

22.15

9.00

FEINERS
6.30

FEINERS 7.15 - 21.15 cada 15 min

-

-

-

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

ENTREVISTA A ANNA BLASCO MATEO (MARABADESSA DE L’OBRERIA DE SANTA CRISTINA DE LLORET DE MAR)

“Lloret és un poble de princeses i té una mala fama
que no es correspon als joves del poble”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

L’Anna Blasco és la Marabadessa de l’Obreria de Santa Cristina,
a Lloret de Mar, una tasca que li
apassiona i que viu intensament.
Fa quinze anys que regenta aquest
càrrec i té la missió de vetllar per la
transmissió del Ball de Plaça i d’assistir les obreres. Les protagonistes
del ball són sempre les quatre obreres, però res sortiria tan perfecte si
no fos per la gran feina que realitza
al darrere la Marabadessa, que les
acompanya en tot moment, amb els
savis consells d’una persona que ja
ha passat per aquesta perícia. Es té
constància escrita d’aquesta figura
des del 1890.
Qui és exactament la Marabadessa?
Antigament les noies no podien
anar soles al cinema, al ball ni a
passejar i havien d’anar sempre
acompanyades d’una persona més
gran. La Marabadessa és aquesta
figura que substitueix la senyora
que acompanyava les noies a la
processó i al ball i que tenia cura
d’elles. Actualment, és l’encarregada de portar-les al Ball de Plaça i
assistir-les en tot moment.
Què significa per a vostè ostentar
aquest càrrec?
Per a mi és un honor, sobretot
perquè és un càrrec vitalici. Les
marabadesses deixen de ser-ho
per malaltia o perquè renuncien.
És molta feina i molta responsabilitat, però a mi em recompensa
veure cada any les il·lusions de les
quatre noies... al final me les encomanen. Quan elles estan nervioses
jo també ho estic, tot i que les intento calmar. És una vivència molt
emotiva, plena, de joventut i que
dona alegria. M’agrada molt!
Qui tria normalment la Marabadessa?
Antigament ella mateixa triava el
seu relleu, però des de fa poc està
regulat perquè siguin els obrers
qui ho decideixin.
I com la van triar a vostè?
Vaig començar per casualitat. Jo

acompanyava les obreres perquè
m’agradava i les ensenyava a ballar. L’any 2002, la Marabadessa
Pilar Ribot es va posar malalta i 10
dies abans del ball em van demanar que la substituís. Ho vaig fer
pensant que era una cosa puntual,
però com que no es va refer, em
van proposar que agafés el relleu.
Primer vaig negar-me, perquè em
semblava que jo era massa jove
per fer-ho. Però la Pilar em va
convèncer en dir-me que jo tenia
la mateixa edat que ella quan va
començar. També vaig rebre el suport dels obrers, que havien pensat
en mi. Així que el càrrec me’l vaig
trobar sense buscar-lo.
Quan comença la seva feina?
Comença el segon diumenge de
Quaresma amb el relleu de les
obreres. Les antigues deixen el
càrrec i prenen possessió les noves durant un any. La vigília de la
Festa dels Perdons venen amb mi
a l’ermita de Santa Cristina, la netegem, preparem l’altar per a l’ofici,
netegem el monument a l’Obrera i
la capelleta de dalt de l’entrada de
la finca, on posem un ram de flors.
Durant l’any, si l’Obreria organitza
alguna activitat, les acompanyo,
però la feina grossa és a l’estiu.
Quina altra tasca té encomanada?
Abans de sortir a la plaça, ens
reunim a l’hotel Metropol, davant
de l’Ajuntament, i jo col·loco una
gardènia a la solapa dels balladors
i dels obrers. Aquestes gardènies
són de la Leocàdia Pujol, una senyora de Lloret que les porta del
seu jardí des del 1960. Només s’ha
interromput algun any, perquè
s’han florit abans o perquè hi ha
hagut una mala anyada.
També les ensenya a ballar?
Jo també les ensenyo a ballar, tot
i que no és una feina de la Marabadessa. Però es dona la casualitat
que des del 1983 jo ensenyo a ballar a les noies, juntament amb un
equip de persones. Al mes de juliol tinc un contacte continu amb
elles, perquè assagem els passos
cada nit entre setmana fins al dia

Imatge de l’ermita de Sta. Cristina. Foto: A. Montaño

del ball. El dia de la vigília també
anem a preparar l’ermita. El mossèn els diu les lectures que han de
llegir, muntem l’altar i algun ballador ajuda a preparar la plaça del
Pi per l’estofat de l’endemà. La nit
de la vigília, es fa la passada dels
obrers i anem amb ells, l’orquestra, totes les tripulacions amb les
seves banderes i s’acaba a la plaça
de l’Ajuntament fent el Toquen a
córrer popular.
I el dia del famós ball. Comenceu
ben d’hora amb la processó.
Comencem a les 7.45 h davant la
porta de l’església; ens reunim amb
els angelets, les obreres i tota la comitiva. La processó embarca a les
8 h a la platja i va fins a l’ermita, on
celebrem l’ofici. Jo les acompanyo
en tot moment i, a la tarda, tenim
l’esperat Ball de Plaça.
Per a les noies és el moment culminant?
Sí. Durant l’any s’han anat preparant un vestit molt maco, totalment
en secret, no desvetllen ni el color.
Fan com les núvies. I en el moment
del ball mostren el seu secret!
Com ho viuen les obreres?
Amb molta emoció. Al principi
dels assajos tenen vergonya i por
d’equivocar-se. Des dels 16 anys
han escrit una carta amb el desig
de ser obrera, però quan arriba el
moment també tenen por. Jo recomano que s’ho passin bé com
si fos un dia d’assaig, que mirin
endavant, que riguin, que ho
gaudeixin molt! El moment en
què passen més nervis és quan
entren a la plaça, però un cop
comencen els primers passos els
nervis se’n van.
Heu rebut moltes sol·licituds
aquest any per ser obreres?
Aproximadament com sempre
Rebem una trentena cada any.
Enguany es coneixien entre elles?
Sí. Normalment es coneixen entre elles perquè són de la mateixa
quinta i moltes han anat juntes
des de petites a l’escola. I surten

La Marabadessa Anna Blasco davant el monument a l’Obrera. Foto: Almudena Montaño

juntes, fan pinya, sopars. Totes
estan molt predisposades a col·
laborar perquè tot surti bé.
Qui eren les parelles d’aquest
any?
Hi havia dues obreres que ballaven amb el seu germà i les altres
dues amb amics.
Què significa per a elles ser
obreres?
És un honor molt especial perquè
saben que només ho podran ser
un cop a la vida. És una aspiració que forma part de la vida dels
lloretencs. Quan el dia de Santa
Anna es balla el Ball de Plaça, els
nens i nenes petits, ben vestits,
ballen amb el seu ramet de flors,

Roger Torrent, les quatre parelles de balladors i Blasco. Foto M.A. Comas

PRÒXIMA
PRÒXIMA
EDICIÓ:
EDICIÓ:
1312
SETEMBRE
JULIOL

el vano. Elles somien que algun
dia, quan siguin grans, ballaran
el Ball de Plaça. És com un somni de princeses. Això dona caràcter a les noies de Lloret.
Quin tipus de caràcter?
El poble de Lloret té un caràcter
propi i ve marcat, en part, per
aquest somni de princesa. Lloret
és un poble de princeses i té una
mala fama que no es correspon
amb els joves del poble, que són
molt sans. No veuràs a la nostra
Festa Major cap persona amb una
ampolla o un got de beguda. En
canvi, a altres pobles, les festes
majors són de “botellón”. Aquí les
festes són “de princeses” i la gent
es comporta molt correctament. yy

La Marabadessa amb els preparatius de l’ermita. Foto: A. Montaño

