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SANT BONÓS
2018
Prop de 5.000 persones
van participar a la
Caminada Popular Nit de
Sant Bonós. L’any passat
no es va fer arran dels
atemptats del 17-A.

ESPORTS - Pàg. 23

COMENÇA LA LLIGA 2018-19
El CF Lloret competeix a Primera Catalana i el CD Blanes, la UD Ca la Guidó
i el Lloret B, a Tercera.

Estelada cobrint la gentada que ocupava la Diagonal de Barcelona. Foto ACN

El poble català surt al carrer per celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb la vista posada en el calendari polític i judicial dels propers mesos: primer aniversari de l’1-O, judici als polítics independentistes i les
relacions del Govern català amb l’espanyol. A Blanes i Lloret de Mar s’han combinat els actes festius i reivindicatius. Més informació a les pàgines 3 i 4.

Més seguretat

Junts per
l’AME
Els assistents van poder practicar un gran nombre d’esports. Foto Yoyo

El Sanddance de Lloret de Mar ha
acollit una jornada molt esportiva i solidària. L’objectiu, recollir
diners per a fomentar la investigació sobre l’AME, una malaltia que es va emportar l’Aran als
pocs mesos de vida. Pàg. 2

El cim de Sa Palomera ja torna a ser visitable. Foto Yoyo

L’Ajuntament de Blanes ha reforçat la seguretat de Sa Palomera després de la mort accidental d’un turista. L’accés a l’emblemàtica roca ha
estat tancat un mes. Les obres han costat 19.471 euros. Pàg. 8
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2a Diada esportiva solidària

L’Editorial
Un llarg camí
Arran d’aquest 11 de setembre, un nou llenguatge ha aparegut a la política catalana.
Després d’un any llarg de missatges que feien suposar canvis radicals i imminents, sembla que entrem en un nou
període d’invitacions a la paciència i la perseverança.
El propi expresident Carles Puigdemont ha dit que cal estar
preparats per un “llarg camí” .
Junqueras, des de l’aïllament de la presó també ens fa arribar missatges de negociació, ben diferents dels passats
radicalismes. Joan Tardà, al Congrés dels Diputats tracta
d’estúpids als ingenus que creuen que podrien imposar la
independència a tota la població catalana, amb només un
50% favorable.
Una bona part de la població potser entendrà que aquest
nou llenguatge és un aterratge a la realitat.
Potser interpreti que els polítics estan avisant-nos de que
“això va per llarg” i que sense renunciar ni un mil·límetre
en les aspiracions nacionals, cal emprendre el camí de les
possibilitats reals. yy

LLORET DE MAR - ANNA CARLOS

L’associació sense ànim de lucre Força AME de Lloret de Mar
ha organitzat aquest mes la segona jornada esportiva benèfica.
L’associació va néixer arrel
de la malaltia atròfia muscular
espinal que van diagnosticar al
veí de Lloret Aran, quan tenia 5
mesos d’edat.
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Totes les propostes van tenir una gran acceptació. Foto Yoyo

«L’associació Força AME va
néixer arran de la malaltia
de l’Aran Molina»
L’atrofia muscular espinal és
una malaltia genètica degenerativa que ataca les cèl·lules nervioses
anomenades neurones motores
que es troben a la medul·la espinal. Els símptomes es comencen a
manifestar amb una pèrdua progressiva de la força muscular.

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

Quan els pares es van assabentar del diagnòstic del seu
fill, van començar ràpidament a
organitzar un acte solidari per
recaptar diners per engegar una
línia d’investigació, ja que fins
al moment no n’existia cap. En
aquest primer acte, venent productes a 1, 2 i 3 € es va aconseguir
recaptar prop de 25.000 €.
Malauradament, un mes després de l’acte, l’Aran va marxar,
però això no va impedir que els
pares continuessin amb l’associació. És una manera de seguir
lluitant pel seu fill i mantenir viva
la seva memòria. Fins al moment
han recaptat més de 65.000 € que
van integrament destinats al projecte d’investigació de l’AME de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Ara, l’Associació ha celebrat
la segona diada esportiva be-

nèfica al Sanddance de Lloret
de Mar, un recinte tancat però
a l’aire lliure on els assistents
han pogut fer tot tipus d’activitats esportives com masterclasses d’spinning, kangoo
power, zumba, exhibició de
crossfit, torneig de futbol platja
i d’handbol i molts més. La jornada ha comptat amb una gran
participació i una recaptació de
6.045,33 euros.

«En total ja s’han recaptat
més de 65.000 € per al
projecte d’investigació»
El proper acte que ha organitzat l’associació és un viatge a
Portaventura, del 20 al 21 d’octubre, on part dels beneficis aniran destinats al finançament de
la investigació. 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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Diada per fer caure murs

Crits d‘Independència, Ni un pas enrere, Sempre ferms o Els carrers seran sempre nostres a la Diagonal de Barcelona
BARCELONA

La manifestació de la Diada per
la República Catalana ha congregat
al voltant d‘un milió de persones
segons la xifra que ha comptabilitzat la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els concentrats han ocupat uns
sis quilòmetres de recorregut entre
la plaça de les Glòries i el Palau
Reial, que a banda de reclamar la
república han cridat per l‘alliberament dels polítics independentistes
presos i pel retorn dels exiliats. La
concentració d‘aquest any, organitzada per ANC i Òmnium, ha tingut com a tret distintiu una onada
de so fictícia que ha recorregut tot
el tram fins a arribar a tombar un
mur al capdavant de la concentració, com a símbol dels obstacles superats i a superar per fer efectiva la
República catalana. El mur tenia 48
metres de llargada i 8 d’alçada. Dos
dels trams que han caigut, criticaven el 155 i els reis.

«L‘anglès, idioma dominant
en els cartells reivindicatius
per poder arribar arreu del
món»
Entre les indicacions que enguany s‘han donat als assistents
a la manifestació convocada per

li”. El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha comparat en el seu
discurs institucional de la vigília de
la Diada, la “nova cruïlla històrica”
actual amb la de fa 300 anys quan
es va decidir entre “la submissió o
la resistència a Felip V”. “Ens cal
decidir si davant les injustícies, les
amenaces, la por, la violència, les

«Quim Torra: “O resistim o
ens conformem davant la
por, les presons i l’exili”»

Som República, una de les frases més utilitzades aquest 11-S. Foto ACN

ANC per la Diada de l‘Onze de
Setembre era la de portar cartells,
banderes o pancartes per “fer sentir la seva veu”. I per conscienciar
a nivell internacional, molts dels
escrits que s‘han vist eren en anglès. “Freedom”, “Repression” o
“Dignity”, han estat alguns dels
mots presents en els escrits. També hi ha hagut al·legories pictogràfiques a les càrregues policials
de l‘1-O d‘octubre i milers de senyeres i “estelades”.

Elisenda Paluzie (ANC) demana al Govern que es torni a
preparar per un “embat” i que no
implori permisos “que no arribaran mai”. La presidenta de l‘ANC
es compromet a que “el judici de la
vergonya” per l‘1-O “es torni com
un boomerang” contra l‘Estat i sigui “un nou judici de Burgos”.
El vicepresident d‘Òmnium,
Marcel Mauri, diu que Cuixart
està orgullós de ser pres polític “si

això serveix per defensar els drets
fonamentals”; i es dirigeix al govern espanyol: “No ens valen Estatuts que es carreguen”.
Pel president de l‘AMI, Josep
Maria Cervera: “El camí que hem
iniciat no té retorn”.
DISCURS INSTITUCIONAL
“O resistim o ens conformem
davant la por, les presons i l’exi-

presons i l’exili ens conformem o
resistim i avancem”, ha manifestat en el discurs institucional amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El president català ha posat en valor que cada vegada que el
poble català ha caigut, s’ha tornat a
alçar i a posar en marxa. En aquest
context, ha assegurat que ara Catalunya ho fa en un “combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals” sense abandonar
mai “les banderes del diàleg, la pau
i la paraula”. D’altra banda, Torra ha refermat el seu compromís
per fer efectiva la República. “Ho
farem per tots els presos polítics i
exiliats i per tots aquells que són
perseguits per defensar la llibertat
de Catalunya”, ha reblat. yy

4 LA MARINA

SETEMBRE DE 2018

POLÍTICA

Llibertat i democràcia
Els CDR de Blanes i Lloret han
realitzat aquest agost una acció
reivindicativa a la platja de Blanes. Van omplir la sorra de para-sols grocs i estelades. Des de
l’aire es podia llegir: Llibertat i
Democràcia. Una de les moltes

accions per reclamar la llibertat
dels presos polítics i el retorn
dels que són a l’exili. Un vídeo
va servir per difondre l’acció a
les xarxes socials i mitjans de
comunicació. yy

Crida pràcticament unitària
a Blanes en motiu de l’11-S
BLANES

Set dels vuit partits polítics
municipals han donat suport a
un manifest (PSC, ICV-EUiA,
PDeCAT, ERC, BATEGA PER
BLANES, CUP i PP) en motiu de
l’11-S. Cs, va ser l’únic que no va
signar el document.
TEXT:

Llibertat i democràcia a la platja. Foto CDR Blanes

No us oblidem
El CDR de Lloret de Mar i
l’Assemblea es van concentrar
aquest agost, com cada dia 16, a
la plaça de la Vila amb una idea

molt clara: “Ni presó, ni exili.
Us volem a casa”. Nova reivindicació i nova mostra de suport
als presos polítics. yy

- Convidem la ciutadania de
Blanes que aquests dies celebri la
Diada, demostrant una vegada
més el seu tarannà obert, acollidor
i democràtic i així, entre tots plegats, puguem contribuir a que hi
hagi una major tolerància mútua.

Inici de la Marxa de Torxes. Foto Joaquim Llorens

- Confiem que, amb la suma
de totes les voluntats, ens ajudi fer
possible a viure i celebrar en pau
i concòrdia d’una manera festiva
i participativa, el dia a dia de la
nostra societat.

Es va llegir un manifest que
demanava la república com la
clau per la llibertat, i recordava
als presos i exiliats polítics. L’acte va culminar amb la hissada de
l’estelada al cim de Sa Palomera.

MARXA DE TORXES

L’acte estava organitzat per
l’Assemblea Nacional Catalana,
Acció Cultural Es Viver, i el CDR,
comptant també amb la col·laboració de la Casa del Poble.

Més d’un miler de persones
participen en la 13a Marxa de
Torxes de Blanes.

Els actes de la diada es van completar amb la projecció d’un docu-ficció sobre la Guerra de Successió, la hissada de la senyera des del
balcó de l’Ajuntament, una ofrena
floral davant el Monument a Lluís
Companys i sardanes. També es va
fer la Fira dels Sabors Catalans.
Com a acte previ hi va haver
un multitudinari sopar groc al
passeig de Mar. yy

Marxa de torxes i ofrena
floral a Lloret de Mar
Concentració del 16 d’agost. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Llaços polèmics
El CDR de Blanes, com fa habitualment, va sortir a penjar
llaços grocs, en aquest cas al
passeig de Mar, i el propietari
d’un restaurant proper a la plaça
Catalunya els va treure i els va
llençar al terra. Fins aquí tothom coincideix. A partir d’aquí,
el CDR afirma que el propietari
del local va llençar els llaços al
terra i es va mostrar molt provocador i recorden que han fet

nombroses accions sense cap
tipus de problema. Manuel
García dóna una versió totalment oposada i assegura que el
van insultar, amenaçar i es van
mostrar molt agressius. Resultat, dues denúncies al jutjat i un
gran desplegament de mitjans
de comunicació estatals per
“demostrar” amb un fet aïllat i
puntual “que no es pot viure als
carrers de Catalunya”. yy

Els actes de commemoració
de la Diada Nacional de Catalunya a Lloret de Mar van començar
el dilluns dia 10 de setembre a la
nit. Lloret per la Independència
va organitzar la tradicional “Marxa de torxes”. Va sortir de la Dona
Marinera (Es Gurugú) i va arribar a la plaça de la Vila omplint
la façana marítima de llum i reivindicacions. Els crits a favor de
la Independència, la República i la
Llibertat dels presos polítics, van
ser constants.

«Dilluns hi va haver marxa
de torxes i dimarts: cercavila,
ofrena floral, cant dels
Segadors i parlament de
l’alcalde»
Un cop a la plaça de la Vila,
es va hissar l’estelada, es va fer el
parlament “commemoratiu i reivindicatiu”, i es van interpretar
els Segadors.

García Albiol (PP) va fer costat al restaurador. Foto Yoyo

«Jaume Dulsat recorda en
el seu parlament als presos
polítics i exiliats»

Confecció de la senyera per part de les entitats locals. Foto M.A. Comas

Ja el dimarts 11 de Setembre,
hi va haver una nova i multitudinària trobada de puntaires,
un acte típic d’aquesta diada. En
la vessant més festiva, també hi
va haver una cercavila de Gegants i Capgrossos i un concert
de cant coral.
A nivell institucional es van
fer les tradicionals ofrenes de

les entitats locals amb l’objectiu
de confeccionar una senyera, es
van cantar els Segadors i va tancar l‘acte el parlament de l’alcalde Jaume Dulsat, amb un record
especial per a les persones que
no han pogut celebrar la Diada
a casa, “els presos i els exiliats”.
Dulsat també ha defensat el dret
a decidir de manera “pacífica i
democràtica”. yy
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Blanes i Lloret de Mar recorden les víctimes dels
atemptats del 17-A
BLANES - LLORET DE MAR

per les dues entitats municipalistes: la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.

El dijous 17 d’agost del 2017,
pocs minuts abans de les cinc de
la tarda, una furgoneta de lloguer
va envestir desenes de persones a
la part alta de la Rambles de Barcelona fent ziga-zagues al llarg de
mig quilòmetre. El vehicle es va
aturar a la meitat de la Rambla i
el conductor va fugir a peu travessant el mercat de la Boqueria.
Posteriorment va provocar una
altra víctima, en aquest cas apunyalant el conductor del cotxe
amb el qual va fugir de Barcelona.
Els fets van generar un fort
dispositiu policial i dels serveis
d’emergències, que van demanar
als vianants que es protegissin en
portals i locals propers i a la ciutadania que no sortís al carrer per
la zona on s’havia produït l’atropellament massiu. La ciutadania
també es va implicar des del primer moment a atendre i ajudar els
familiars de les víctimes o turistes que havien quedat al centre de
Barcelona sense saber com podien tornar al seu hotel. Passada la
mitjanit, també va haver-hi una
acció terrorista a Cambrils.

Concentració a les portes de l’ajuntament de Blanes. Foto Yoyo

En total hi va haver 16 víctimes mortals i més d’un centenar de persones ferides de fins a
34 nacionalitats diferents. El 17
d’agost de 2018, just un any després, s’han organitzat diferents
actes institucionals per recordar
les víctimes i condemnar, un cop
més, els fets.
LLORET DE MAR
La concentració d’homenatge a
les víctimes del 17-A es va fer a les

portes de l’ajuntament amb la participació de desens de persones.

feia una crida perquè s’eradiqui la
venda d’armes.

En el manifest institucional,
llegit per l’alcalde, Jaume Dulsat,
posava de relleu la capacitat de reacció que van tenir la ciutadania i
les institucions catalanes “per fer
front a uns atacs violents d’aquesta magnitud”.

BLANES

En el manifest, també es feia
una crítica als països involucrats
en el negoci armamentístic i es

Els ciutadans també es van
concentrar a les portes de l’ajuntament per recordar i homenatjar
a les víctimes d’ara fa un any.
El manifest ‘Per la Pau, la Democràcia i Contra el Terrorisme’
el va elaborar l’Ajuntament de Blanes unificant els textos redactats

El manifest, posava especial
èmfasi en reafirmar que, davant
el terrorisme que vol amenaçar la
societat, no es vol permetre de cap
manera posar en crisi el model de
pau i llibertat: “Ni el Yihadisme ni
cap altra mostra de terror podran
canviar la nostra ferma voluntat
de viure en unes ciutats i pobles
oberts, tolerants i respectuosos
amb totes les formes de pensar”. La
pau com a eix vertebrador de la societat també es reivindica de manera contundent: “El compromís
amb la pau és i ha de ser una prioritat per a tots nosaltres i, per tant,
com a societat no podem tolerar
en cap cas que el negoci armamentístic sigui aliè a la realitat creixent
del terrorisme internacional. Tots
hem de predicar amb l’exemple”.
El document llegit per l’alcalde Mario Ros també posava de
manifest l’agraïment a tantes i
tantes persones que van treballar
per ajudar les víctimes. yy
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17.000 € per lluitar 40 anys d’Amnistia Internacional
contra el càncer
BLANES

La Junta Local de l’AECC de
Blanes ha agraït molt especialment
la feina desinteressada de totes les
dones i homes, noies i nois que
amb la seva feina han fet possible
un any més que s’hagi realitzat la
col·lecta del mes d’agost per continuar lluitant contra el càncer.
La suma d’esforços de diverses
voluntàris i voluntàries que van
atendre les taules de recaptació,
o bé es van passejar per diversos
carrers de la vila guardiola en mà
malgrat la calor, ha significat que

una vegada més s’hagi pogut recollir una bona quantitat econòmica.
Sumant les aportacions de la
postulació del cap de setmana, i
la que fan directament diverses
empreses, Blanes ha aconseguit
reunir prop de 17.000 €, més
concretament la quantitat és de
16.996,42 €.
La major part d’aquesta xifra
prové de les donacions d’empreses,
amb un total de 10.330 €, mentre
que la resta (6.666’42 €) són fruit
de les guardioles de recaptació. yy

L’acte es va fer a la sala de plens perquè plovia. Foto Yoyo
BLANES

M. del Carmen Ramírez,
presidenta d’Amnistia Internacional a Catalunya, va encapçalar
la projecció del film dels 40 anys
d’AI Grietas al cicle Docus a la
Fresca de Blanes, i va explicar la
tasca de la ONG per defensar els
drets humans arreu del món.

«Amnistia Internacional té
7 milions d’activistes arreu
del món»
Voluntària i col·laboradors de la campanya. Foto Aj. Blanes

Nou dipòsit de
vehicles
LLORET DE MAR

Aquest estiu ha entrat en funcionament el nou dipòsit de vehicles de Lloret de Mar que es troba
ubicat al costat de la caserna de la
Policia Local, a l’avinguda de les
Alegries, 32.
El nou dipòsit té una cabuda
per 60 vehicles i s’hi porten els vehicles en rotació retirats de la via
pública. L’actuació ha tingut un
cost aproximat de 120.000 €.
En paraules del regidor Joan

Bernat “aquesta nova ubicació del
dipòsit de vehicles, just al costat
de la caserna de la Policia Local,
permet oferir un millor servei ja
que les gestions es poden realitzar
en un mateix emplaçament evitant desplaçaments”.
A l’antiga ubicació s’ampliarà
la zona esportiva amb sis pistes
de pàdel, tres de tenis i una pista
poliesportiva de tenis, futbol sala
i bàsquet amb graderies, una de
les propostes del pressupost municipal 2018. yy

La vida social i política, els actes públics celebrats arreu de Catalunya el divendres 17 d’agost,
va estar marcada en gran part per
reviure l’impacte que va suposar
sobre tothom els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils
d’un any abans. Un dels actes que
també va remoure aquest bocí de
memòria, en aquest cas a Blanes,
va ser la tercera sessió del cicle
Docus a la Fresca.
El contingut de l’acte va ser
la celebració durant aquest 2018
dels 40 anys d’ençà que es va
legalitzar AI a l’estat espanyol
i, per parlar-ne, es va comptar
amb una convidada d’excepció. La presidenta d’Amnistia
Internacional a Catalunya, M.
del Carmen Ramírez, va encapçalar la sessió acompanyada de
la portaveu del grup de Blanes
d’AI, Ariadna Claret, així com
pel mestre de cerimònies i conductor de la sessió, Valentí Hinarejos, de ‘La Focal’.

L’elogi el va fer no tan sols perquè la reacció va ser generalitzada
i espontània, sinó també perquè
va ser un clam unànime que va
sorgir com a resposta natural per
combatre la por i la violència. Per
tots aquests motius, recordant els
actes d’homenatge que s’han fet
aquests dies, i on ha participat
com a presidenta d’AI, va reivindicar explícitament que “Cal seguir desafiant l’odi”, en el sentit
que no es pot defallir en l’objectiu
de seguir treballant per combatre
aquest mal de la societat.
PRESOS POLÍTICS CATALANS
Més tard, quan es va obrir el
debat al públic assistent després
de la projecció, una de les qüestions que es va plantejar a la presidenta d’Amnistia Internacional
és el posicionament que ha adoptat l’ONG en el tema dels polítics
catalans empresonats o exiliats.
Ma del Carmen Ramírez va remarcar que fa més d’un any es va
formar un grup de treball específic, a nivell de l’estat espanyol i
internacional, que està seguint de
molt a prop tot el procés que s’està
vivint a Catalunya.
Va recordar que Amnistia va
condemnar enèrgicament la violenta actuació dels cossos policials de l’estat espanyol durant la
jornada de l’1 d’octubre, i va reclamar l’immediat alliberament

tant de Jordi Sánchez com de Jordi Cuixart. En aquest darrer sentit, els matisos ja van ser molts a
l’hora de valorar la situació d’empresonament o exili que continuen vivint els polítics catalans.
INFORMAR I SENSIBILITZAR
En declaracions a La Marina i
Ràdio Marina, la presidenta d’AI
va fer una crida a la societat per
implicar-se en la lluita contra els
drets humans, “si la ciutadania
alça la veu, hi ha respostes”. AI té
arreu del món 7 milions d’activistes, “una xifra que volem incrementar perquè hi ha molta feina a
fer”, va apuntar Ramírez.

«Grietas presenta cinc casos
de vulneració dels drets
humans a Espanya»
Amb relació als immigrants
que busquen una nova vida a la
Unió Europea va recordar que de
les 160.000 persones que s’havien
d’acollir, només s’han fet els tràmits a un 31,8%. A l’estat espanyol,
el percentatge baixa fins al 15,7%,
“Fa vint anys que ja denunciàvem
devolucions a la frontera sud”.
La projecció que es va poder
veure Grietas, posa sobre la taula
cinc casos reals de vulneració dels
drets humans a l’estat espanyol. yy

RECORD PER LES VÍCTIMES

Noves instal·lacions per a deixar els vehicles retirats. Foto Policia Local

Abans de donar pas a la projecció, la presidenta d’Amnistia
Internacional va voler dedicar
uns instants a recordar les víctimes i familiars dels atemptats
terroristes de Barcelona i Cambrils, coincidint amb el primer
aniversari de l’acció terrorista.
Ma del Carmen Ramírez va elogiar la resposta unànime de la societat catalana, que va demostrar
de manera contundent i enèrgica
el corejat No tenim por.

Fotograma de Grietas. Facebook Amnistia Internacional
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Més seguretat a Sa Palomera
BLANES

estat adjudicats a la serralleria
Germans Escoriza. Un total de
quatre empreses van optar a fer
aquests treballs.

El passat 27 de juliol una persona va perdre la vida en precipitar-se des del capdamunt de Sa
Palomera, una zona en principi
inaccessible, situada a uns 12
metres d’alçada. Va ser a causa
d’un accident fortuït produït, pel
que sembla, per una malaurada
combinació de distracció i negligència, ja que la persona accidentada va sortir de l’àrea abalisada.

Es va optar pels Germans Escoriza principalment per dues
raons: l’oferta econòmica presentada i, sobretot, la immediatesa
amb què s’especificava que podien començar els treballs un cop
se’ls hi adjudiqués. Sumats els
imports de les dues parts, el total
proposat per Germans Escoriza
ha estat la més econòmica, i a més
a més en la seva oferta s’indicava
que es podrien iniciar l’endemà
de la seva adjudicació.

«Les obres han costat
19.471 euros»
L’accident mortal, el primer
que s’ha produït en aquest indret, ha provocat que s’hagi replantejat tant la col·locació com
la tipologia de la barana de Sa
Palomera per tal d’incrementar
la seguretat en una zona que, encara que és un espai natural, és
molt transitada tant per blanencs
com per un gran nombre de visitants. Tanmateix, l’Ajuntament
de Blanes va decidir uns dies més
tard tancar l’accés al conjunt rocós fins que no s’haguessin conclòs els treballs per millorar la
seguretat. La barana existent la
va instal·lar l’estiu de l’any 2005
el Servei de Costes del Ministeri

«L’accident mortal per
causes fortuïtes d’un turista
va fer que l’Ajuntament es
replantegés les mesures de
seguretat»

El cim de Sa Palomera ja torna a ser visitable. Foto Yoyo

–responsable de l’espai-, que va
sanejar i estabilitzar el talús de la
roca mitjançant ancoratges després d’una esllavissada, i va canviar la barana que hi havia.
Els treballs han consistit en la
col·locació d’un nou tram de ba-

rana de seguretat de 12 metres de
llargària al voltant del promontori del capdamunt de tot, on hi ha
el màstil amb la bandera. D’altra
banda, s’ha modificat l’actual
barana de 125 metres de longitud, per dotar-la de més seguretat, amb la instal·lació de barrots

verticals que dificulten sortir dels
passos marcats.

Per fer les obres, l’Ajuntament
de Blanes ha hagut de demanar
permís a Costes de Madrid.

El cost total de les obres
és 19.471’32 €, que inclouen la
nova barana (4.634 €), així com
la modificació de la ja existent
(14.837’02 €), treballs que han

Protecció Civil ha elaborat
uns nous rètols de seguretat advertint que no es pot transitar per
fora de la zona de pas de seguretat
protegida amb baranes. yy

Concurs per millorar la
mobilitat a Lloret de Mar
LLORET - MOISÉS GARCIA

L’Ajuntament de Lloret de Mar
convocarà, per l’any que ve, un
concurs per millorar la mobilitat a
la vila. Amb tot, també es vol afavorir la destinació en l’aspecte turístic. L’objectiu principal és reformar els principals eixos d’entrada
i sortida del municipi, així com les
principals vies internes. La iniciativa s’inclou dins del Pla operatiu
de renovació turística. En total, el
consistori destinarà 100.000 euros
per a la convocatòria. Pel que fa al

projecte, encara no hi ha un pressupost determinat però, segons
fonts municipals, es preveu que el
cost sigui elevat.
La iniciativa va més enllà de la
millora de la mobilitat, ja que també caldrà tenir en compte aspectes
de sostenibilitat, així com la transformació urbanística i les activitats
que es duen a terme en aquestes
vies. L’elaboració del projecte haurà de preveure, també, l’arribada
de l’autopista C-32 fins a Lloret i la

Imatge on es poden veure els dos nivells de la riera. Foto M.A. Comas

futura ronda que ha d’unir la urbanització dels Pinars amb Canyelles.
S’espera que el Govern municipal publiqui les bases del concurs a principis del 2019. A banda
del projecte guanyador, també
s’escolliran dues propostes més,
de les quals s’acabaran aplicant
alguns detalls concrets. La iniciativa compta amb el suport de la
Generalitat, la Diputació de Girona i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar. yy
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Les Kellys reclamen millores Concert benèfic
laborals i socials
LLORET - MOISÉS GARCIA

El col·lectiu que aglutina les
cambreres de pisos dels hotels,
les Kellys, van concentrar-se el
passat 25 d’agost a Lloret de Mar.
Unes 200 persones van ocupar la
plaça de la Vila per reclamar tot
un seguit de millores laborals.
Durant l’acte, que repetiran cada any, es va fer la lectura d’un manifest, a càrrec de la
portaveu de l’associació Kellys
Unión Catalunya, Eulàlia Cor-

ralero. En aquest, es van destacar les principals demandes del
sector. Una de les peticions és
que les empreses no externalitzin el servei. A més, consideren
que són necessàries més inspeccions i que es redueixi i es
tingui en compte la càrrega de
treball real que suposa la feina i
que, segons el col·lectiu, deriva
en malalties. El manifest també
reivindica que s’avanci l’edat de
jubilació i que s’ampliï el ventall
de malalties laborals.

En la concentració hi havia diferents regidors de l’Ajuntament,
tant de l’equip de govern com de
l’oposició. A més, pel que fa a la
representació política, també hi
van ser presents els diputats del
PSC al Parlament Rafel Bruguera
i Beatriz Silva.
La protesta de les Kellys no era
exclusiva a Lloret. També es va fer
en altres punts de l’Estat, com Astúries, Huelva o Madrid. A Lanzarote,
a més, van declarar una vaga. yy

L’Orquestra de París a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

L’Església Parroquial de Sant
Romà de Lloret de Mar ha acollit un concert de l’Orquestra de
París a benefici de la Fundació
ASPRONIS.
L’acte l’han organitzat la Fundació Climent Guitart i el Rotary
Club de Lloret de Mar. L’Orquestra de Cambra de París estava dirigida pel director Horst Sohm.

Concentració a la plaça de la Vila de Lloret. Facebook de Cristian Fernández

L’esdeveniment solidari ha
destinat els fons recaptats a la
Fundació Aspronis, que enguany
celebra 50 anys al servei de perso-

nes amb discapacitat intel·lectual
i altres col·lectius vulnerables. El
preu de l’entrada, que en la seva
totalitat s’ha destinat a la causa,
era de 15 euros.
Creada el passat mes de maig,
la Fundació Climent Guitart ha
portat a terme el seu primer esdeveniment a favor d’un dels seus
objectius: contribuir al benestar
general de les persones a partir
de la col·laboració i la cooperació
amb el desenvolupament de sectors de la població que, per motius
econòmics, geopolítics o socials,
són especialment vulnerables. yy
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Suspenen per segona vegada el judici dels
aldarulls del 2011
A la primera convocatòria es van presentar 2 dels 20 acusats i actualment només n’han localitzat 14
LLORET DE MAR

Els aldarulls de la matinada de
l’11 d’agost del 2011 a Lloret de
Mar han trigat més de sis anys en
arribar a judici i, tot i això, ja s‘ha
hagut de suspendre dues vegades
davant la impossibilitat de localitzar als 20 implicats.

«Els desperfectes al
mobiliari urbà van costar
més de 36.000 euros»
El passat mes de gener no es
va poder celebrar perquè només
es van presentar 2 dels 20 acusats.
En aquell moment es va dictar una
interlocutòria perquè la Interpol
els localitzés i la nova vista es va
fixar pels dies 17 i 18 de setembre.
El judici, però, de moment tampoc es farà, perquè només s’han
localitzat 14 dels 20 investigats en
aquell moment.
Els processats s’enfronten a
penes d’entre 2 i 9 anys de presó
per delictes de desordres públics,
atemptat a agents de l’autoritat,
lesions i danys. Tots els presumptes implicats tenien entre 20 i 30
anys al moment dels fets. L’acusació popular, exercida per la patro-

nal de l’oci nocturn Fecasarm, demana penes “exemplars” i recorda
que els aldarulls, originats arran
del desallotjament d’una discoteca perquè va deixar de funcionar
l’aire condicionat, van ser “molt
greus”. El grup de detinguts estava
format per tretze joves francesos,
tres alemanys, dos holandesos, un
eslovè i un altre de suís. La vintena d’acusats van ingressar a presó
provisional a petició del jutjat de
Blanes. En un primer moment el
fiscal havia demanat que no hi hagués fiança, però finalment el jutge va optar per fer-los pagar entre
1.500 i 3.000 euros. Tots ho va fer
i van sortir en llibertat en menys
d’una setmana.
ELS FETS
El cas es remunta a la matinada de l’11 d‘agost del 2011. Cap a
les 2 de la matinada, la discoteca
Colossos situada a l’avinguda Just
Marlés de la població va tenir
problemes en el subministrament
elèctric. Els responsables de l’establiment van decidir desallotjar-lo
perquè no funcionava el sistema
d’aire condicionat i la temperatura a l’interior s’enfilava. Mossos
d’Esquadra i la Policia Local de

Lloret van participar en les feines
de desallotjament per garantir la
seguretat i evitar situacions de risc
perquè, en aquell moment, hi havia molta gent a la discoteca.
Segons recull l’escrit d’acusació de la fiscalia, els acusats van
començar a fer “cas omís” de les
indicacions dels agents i van incitar la resta de gent a entrar “per la
força” a la discoteca. “Van actuar
amb la intenció d’alterar de forma
greu la pau pública i la seguretat
ciutadana”, exposa el fiscal.

«Durant la batalla campal,
van resultar ferits tretze
Mossos i Policies Locals»
A fora del local, es va originar
una batalla campal de la qual les
acusacions responsabilitzen els
processats. En concret, van començar a llançar objectes “contundents i punxants” com ampolles de vidre, tapes de claveguera
o pedres contra els agents i els vehicles policials, van obstaculitzar
la via pública, van trencar mobiliari urbà, van cremar contenidors i van formar barricades per
impedir l‘actuació policial. Els

A la primera convocatòria només es van presentar 2 dels 20 acusats. Foto ACN

aldarulls van començar primer
davant la discoteca però aviat es
van ampliar a tota la zona centre
de la població.
Durant els disturbis, els processats també van llançar pedres
contra màquines expenedores
per trencar-les i robar begudes
i llaminadures, que van repartir
entre els participants de la batussa. També van calar foc a papereres, van llançar contenidors con-

tra els cotxes de la policia i van
provocar desperfectes a vehicles
que hi havia aparcats.
A més, continua exposant
la fiscalia, alguns dels acusats
van agredir i colpejar els agents
quan els detenien. En total, tretze agents van patir ferides com
contusions o esguinços i els desperfectes al mobiliari urbà van
costar 36.680,02 euros a l’Ajuntament de Lloret de Mar. yy

Recollida de mobles i trastos voluminosos
BLANES

posada en servei d’aquest nou reforç pretén eradicar aquest altre
tipus de pràctica, que no fa sinó
embrutir la imatge del municipi
i causar molèsties als veïns.

Coincidint amb el mes
d’agost, l’Ajuntament de Blanes
ha decidit reforçar el servei de
recollida de mobles i trastos voluminosos a domicili. A partir
d’ara s’ha centralitzat de manera
que NORA, l’empresa concessionària dels serveis de neteja viària
i recollida de residus, el farà tots
els dimecres de cada setmana.

«La recollida de mobles i
voluminosos es farà cada
dimecres»
Fent una mitjana d’aquests
darrers anys, les estadístiques
apunten que anualment es fan
4.300 recollides: la major part
han estat a requeriment per
abandonament a la via pública,
amb unes 3.200. La resta, unes
1.100, corresponen a serveis concertats prèviament. Això significa que un 74% de la recollida de
voluminosos que es fan corresponen a andròmines abandonades als carrers de forma incívica.

«Un 74% de la recollida de
voluminosos que es fan
corresponen a andròmines
abandonades als carrers de
forma incívica»
Per demanar el servei, cal
que els veïns de Blanes truquin
al telèfon d’atenció al client de
NORA, al 972 33 17 18, per acordar el lloc, l’horari aproximat de
recollida i la quantitat de mobles
de què es volen desprendre, i els
baixaran al portal de casa el dia
anterior, és a dir, el dimarts a
partir de les 10 de la nit. En cas
que l’edifici on es visqui tingui
les voreres massa estretes, caldrà

La recollida de mobles i voluminosos es fa els dimecres. Foto Aj. Blanes

deixar-los a l’illa de contenidors
més propera, però sempre amb la
precaució de no recolzar el material en els contenidors, perquè
això dificultaria el seu buidatge.

Durant aquests darrers anys
el servei de retirada de residus
dedicada als mobles i trastos voluminosos en desús ha recollit
una mitjana de 380.000 quilos

anuals, sumant les concertades
–és a dir, les que s’han acordat
amb la ciutadania prèvia trucada telefònica- i les d’abandonaments al carrer. Justament la

Tot aquest material es trasllada a la Deixalleria Municipal,
on també poden dur-hi els materials voluminosos particulars i
responsables de comerços. yy
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Lloret Convention Bureau participa a l’ECM
Summer School a Tessalònica
LLORET DE MAR / TESSALÒNICA

Després d’assistir a la 29a edició de l’ECM Summer School el
2015, aquesta és la segona vegada
que el Lloret Convention Bureau
participa en aquesta escola d’estiu.

ECM Summer School és una
escola d’estiu del turisme de reunions on hi participen anualment
representants de diferents convention bureaux europeus. Es tracta
d’un dels cursos formatius anuals
més importants enfocat al turisme
de reunions que organitza l’associació European Cities Marketing.
El programa de les diferents
jornades, inclou presentacions
sobre bones pràctiques, taules
rodones amb la participació de
reconeguts professionals internacionals i ponències que ofereixen
les principals tendències i dades
globals sobre el sector entre d’altres. A més a més, incorpora un
seguit d’activitats en paral·lel per
tal que els participants es puguin
conèixer i establir així una xarxa
de relacions professionals entre els
representants dels convention bureaux europeus.

EUROPEAN CITIES
MARKETING

ECM Summer School. Foto Lloret Convention Bureau

En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, “participar en aquesta
escola ens permet, per una banda,
accedir a una formació de primer

nivell que ens dona eines per explotar al màxim el potencial de
Lloret de Mar en el turisme de reunions i, per altra banda, conèixer
altres professionals del sector de

diferents països d’Europa amb els
quals podem establir sinèrgies i
vies de col·laboració, no només de
grans ciutats, sinó també de ciutats mitjanes com la nostra.”

European Cities Marketing
és una organització sense ànim
de lucre que té com a objectiu la
millora de la competitivitat de les
principals ciutats d’Europa proporcionant una plataforma per als
professionals de MICE, turisme
vacacional i màrqueting on intercanviar coneixements i millors
pràctiques, i ampliar la seva xarxa
de contactes. ECM promociona i
connecta els interessos dels membres de més de 100 de les principals ciutats de 36 països. Lloret de
Mar, a través de Lloret Turisme, va
entrar a formar-ne part el 2015. yy

Publiquen El carrer de Joan Adell
BLANES

L’editorial Gregal, amb seu a
Maçanet de la Selva, ha publicat
un nou treball del blanenc Joan
Adell, El carrer.
SINOPSI
En Miquel Pons, un químic
jubilat resident a Munic, als setanta anys decideix passar un dia
anant amunt i avall del carrer on
va néixer i on va viure les tribulacions, sovint dramàtiques, de la
seva família, al llarg de la segona
meitat del segle passat. Per la seva

ment van desfilant personatges i
situacions que abasten des de
la infantesa, en plena dictadura
franquista, fins als primers anys
de la transició.
El seu pare, advocat laboralista, va ser processat per col·laboració amb els maquis i condemnat
a tres anys de presó. La família,
menystinguda per la gent del poble, es traslladà a Barcelona, però
la gran ciutat no va ser més acollidora que el poble que havien
deixat enrere. Ja en la transició democràtica, el germà gran, també

advocat laboralista, viu amb entusiasme els esdeveniments polítics,
mentre que ell, en Miquel, s’ho
mira amb escepticisme.
És ja des de Munic, on treballa
en una multinacional química, que
decideix viatjar als seus orígens i
acaba passant un dia sencer al carrer de la seva infància, una jornada
de rememoració personal.
Joan Adell Álvarez (Blanes,
març de 1938) estudia el batxillerat amb els Maristes de Mataró i
cursa les carreres de Farmàcia i

Medicina a la Universitat de Barcelona. Al llarg d’aquells anys,
escriu sense treva, però guarda
els seus escrits dins d’un calaix.
Navegant per internet, l’any 2004
descobreix la pàgina relatsencatala.cat, on en menys de cinc
anys publica més de 170 treballs.
Allò representa la seva particular
sortida de l’armari i, animat per
companys i amics, comença a enviar obres als certàmens literaris.
Van arribant els premis i algunes
edicions, un reconeixement de la
seva tasca i un incentiu per continuar escrivint. yy

Portada d’El carrer. Ed. Gragal
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Promoció comercial
Lloret de Mar ha celebrat el
primer diumenge de setembre
el Lloret Estiu Market (31a Botiga al carrer). Pel divendres
14 de setembre hi ha prevista
una nova edició de Lloret Night

Shopping. Les botigues estaran
obertes fins passada la mitjanit.
Al carrer, actuacions musicals,
degustacions gastronòmiques,
cocktails, espais infantils, ofertes comercials… yy

20a Trobada Gegantera
BLANES

Des de fa 20 anys, a les acaballes del mes d’agost, la Colla Gegantera de Blanes organitza una
trobada que reuneix diversos
grups i és seguida per desenes
de persones, la majoria, famílies
amb fills petits.

«Hi van participar gegants
de Blanes, Lloret de Mar,
Sant Feliu de Guíxols,
Breda, Calonge, Maçanet
de la Selva i Salt»
Com a entitats convidades
enguany han estat la Colla Ganxona de Sant Feliu de Guíxols,
l’Associació de Gegants i Capgrossos de Lloret de Mar, així
com les colles de Breda, Maçanet
de la Selva, Salt i Calonge. Pel que
fa als representants de Blanes,
a banda de la Colla Gegantera,
també van ser-hi els gegantons
de l’Esbart Joaquim Ruyra i la

Lloret Estiu Market. Foto M.A. Comas

Botiga al carrer
Blanes ha celebrat una nova
edició de La Botiga al Carrer,
en aquest cas, dividida en dos
caps de setmana: el divendres
24 d’agost i el dissabte primer

de setembre. El segon dia, els
productes exposats i les grans
ofertes comercials es van veure
afectades, en certs moments, per
les inclemències dels temps. yy

«El representant de la Colla
de Maçanet de la Selva
va guanyar el concurs de
fal·leres amb un temps de
20,45 segons»

Pas de la cercavila pel carrer Muralla. Foto Yoyo

banda Mn. Joan Batlle. En total,
van desfilar unes 200 persones,
entre portadors i músics.
Com marca la tradició, hi va
haver la plantada de gegants, la
cercavila -sempre pendents del
cel que amenaçava pluja-, i el ball
de gegants. Abans que les colles
es retiressin per participar al sopar de germanor que va posar
punt i final a l’acte, es va celebrar
tota una tradició plenament con-

solidada en la trobada de Blanes:
el Concurs Internacional de Fal·
leres, que enguany ha arribat ja
a la seva setena edició. Les colles
trien un representant per cridar
una fal·lera, el crit de guerra geganter, amb la màxima intensitat
sonora i duració possibles.
La jornada va acabar amb un
sopar de germanor a la plaça dels
Dies Feiners. yy

Èxit del primer ‘Kalaguirock
Summer’
BLANES

Botiga al carrer. Foto Yoyo

Blue d’amore
Carles Maleis, ha exposat els
darrers dies d’agost i els primers
de setembre a la sala García-Tornel de Blanes. Hi havia pintura
i escultura, aquesta feta amb di-

versos materials com ara el ferro
i la fusta. Entre els temes que es
tractaven hi havia el procés català, la contaminació ambiental,
la monarquia… yy

La plaça dels Països Catalans
es va omplir de públic i música,
a través de la primera edició del
‘Kalaguirock Summer’. Es tractava de la versió estiuenca del festival amb el mateix nom que els
darrers anys s’ha estat celebrant a
l’emblemàtic barri de Ca la Guidó. Tot i que la pluja va obligar
a retardar l’inici del primer concert, l’experiència ha estat tot un
èxit, i les perspectives són de repetir-la l’any vinent.

«Ha estat tot un èxit, i les
perspectives són de repetirla l’any vinent»
gonistes indiscutibles van ser els
membres del grup blanenc ‘La
Revuelta’, que aquest estiu ja van
participar en un dels escenaris de
la Festa Major de Santa Anna, el

«Van actuar ‘La Revuelta’,
‘Alademoska’, ‘Doble Malta’
i ‘La Clave’»
Al llarg de tota la nit, tothom
qui va voler renovar energies ho
va poder fer a la barra de bar regentada per l’Esbart Joaquim
Ruyra, qui també ha col·laborat
en la logística de l’esdeveniment.

Maleis amb algunes de les seves obres. Foto Yoyo

Els grups que van encarregar-se d’omplir l’escenari amb
els respectius i diferents estils
de música van ser ‘La Revuelta’,
‘Alademoska’, ‘Doble Malta’ i ‘La
Clave’. De tots quatre, els prota-

Actuació de La Revuelta. Foto Yoyo

‘KorreKeToken Fest’, regentat per
l’Esbart Joaquim Ruyra.
Els convidats especials de la
nit, els alacantins ‘Alademoska’,
van venir a Blanes formant part del
‘Ni una más Tour 2018’, que pren el
nom del títol del seu single-al·legat
contra la violència de gènere inclòs
al darrer disc editat. yy
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Concert a benefici de l’orgue

PROPOSTES CULTURALS

Entre dos mars
Dins el cicle “Lloret outdoor
summer festival”, el pati de la
Casa de Cultura absolutament
ple va acollir l’actuació d’Indira Ferrer-Morato (soprano)
i Antoni Mas (piano). El festi-

val va agrupar un total de 16
propostes molt variades programades a escenaris repartits
per tota la població, tant interiors com exteriors. yy

LLORET DE MAR

El dijous 6 de setembre a
les 21.00 h la Parròquia de Sant
Romà de Lloret de Mar hi va haver un concert molt especial.
Els Amics de la Música de
Lloret, juntament amb Mediterranean Guitar Festival, van unir
esforços per tal de programar un
“concert espectacular” per a contribuir a la restauració de l’orgue
de l’església.

«Van actuar quartets, trios,
duets, solistes i al final els
10 artistes»

Indira Ferrer i Antoni Mas. Foto M.A. Comas

Toquen a Córrer
Coincidint amb la Festa dels
Copatrons, l’Esbart Dansaire
Joaquim Ruyra ha tancat el cicle de ‘Danses al carrer’ amb el
“Toquen a córrer”. Es va fer al

Hi havia un total de 10 artistes que van participar en el concert (alguns de Lloret com Josep
Soto o Núria Cervantes). Eren
9 guitarristes i un violoncel·lista, que van interpretar peces en
diferents formacions: quartets,
trios, duets, solistes i al final

tots 10 conjuntament interpretant una peça emblemàtica del
nostre país.
Les entrades tenien un preu
de 10 €, (gratuït per als menors
de 12 anys), i es podien comprar
el mateix dia del concert a la porta de l’església, o anticipadament
a: www.mediterraneanguitarfestival.com, el web d’un festival
que ha portat la guitarra espanyola tot aquest estiu amb concerts setmanals a Blanes, Lloret
de Mar, Malgrat de Mar i Calella.
Les actuacions encara continuen
aquest mes de setembre, i en algun cas, fins i tot les primeres
setmanes d’octubre.
Els Amics de la Música és
una associació sense ànim de lucre. Treballa per assolir dos objectius: la restauració de l’orgue
de la parròquia i la difusió de la
cultura musical. Una de les iniciatives que manté vigents és la

carrer Raval amb l’acompanyament musical de la Cobla Santa
Maria. El cicle va començar el
passat mes d’abril i ha constat
de sis propostes. yy

L’Esbart Ruyra popularitza la dansa. Foto Yoyo
Els deu músics van tancar l’acte actuant tots junts. Foto M.A. Comas

campanya d’apadrinament dels
tubs de l’orgue. N’hi ha 1.400.
El projecte de restauració es va
plantejar des del principi en tres
fases valorades en el seu conjunt
en 200.000 euros.

«L‘orgue compta amb
1.405 tubs, 18 registres i és
de transmissió pneumàtica
tubular»
Es tracta d’un dels pocs orgues que es conserven que mantenen els registres originals en
català, d’abans de la Guerra Civil. L’orgue compta amb 1.405
tubs, 18 registres i és de transmissió pneumàtica tubular. A
més, disposa d’unes membranes
fetes amb pells d’animals. Es va
fabricar pels volts de l’any 1930
a la mateixa companyia que el de
Montserrat, a la Fàbrica de Órganos de Nuestra Señora de Montserrat de Collbató. yy
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Platja per a gossos
BLANES

i els seus propietaris o posseïdors
en seran els responsables legals
davant qualsevol mal que puguin
ocasionar els seus animals.

Blanes treballa per disposar el
proper estiu d’una zona de platja
apta per als gossos.
Així ho va explicar la tinent
d’alcalde Pepa Celaya en el ple
d’agost, quan es va debatre el reglament de funcionament de Parcs
d’Esbarjo de Gossos a Blanes.

Per la seva banda, l’Ajuntament es responsabilitza del manteniment i neteja dels recintes,
amb una periodicitat mínima de
dos cops per setmana a la primavera–estiu, i un cop per setmana
durant la tardor-hivern.

El propers mesos, Blanes decidirà quin espai de platja es dedica
als gossos i posteriorment es proposarà a Costes, organisme que
ha de donar el vist i plau definitiu,
segons explica Celaya.
La regidora, d’EUiA-ICV, Marian Anguita, que s’ha implicat
molt en la redacció del reglament
dels Parcs d’Esbarjo, assegura que,
“obrir la platja als gossos serà ben
valorat pels blanencs i pels turistes”.
Pel que fa al reglament de funcionament dels parcs actualment
n’hi ha dos de 900 i 630 m2, determina les condicions d’ús de
l’espai. Aquestes són algunes de
les condicions:
Els menors de 14 anys han
d’anar-hi sempre acompanyats
de la seva mare, pare, tutor o un
adult que se’n faci responsable.

Un dels dos parcs de gossos que té Blanes. Foto Yoyo

Les persones que desitgin interactuar amb els animals han de
comptar sempre amb l’autorització del corresponent propietari,
i la seva utilització és gratuïta.
Estaran obertes sempre, si bé és
obligatori respectar el descans
dels veïns entre les 22 h i les 8 h,
i s’han de complir totes les disposicions incloses a les ordenances
de Protecció, Control i Tinença
d’Animals, així com a la de Civis-

me i Convivència Ciutadana.
També s’hi inclouen diverses
normes d’ús obligatòries, així
com recomanacions. N’hi ha un
total de 21, d’entre les quals destaquen: els gossos han d’anar lligats
amb corretja, la porta d’accés ha
d’estar sempre tancada, tots els
gossos han d’estar censats i amb
micro-xip, han de portar collaret en tot moment, i es prohibeix

l’entrada a femelles en zel, animals amb collarets amb punxes,
dents o similars.
Els gossos catalogats com a potencialment perillosos o amb característiques que així ho aconsellin han de portar el morrió posat,
no es poden deixar els animals sols
i és obligatori recollir els seus excrements. Si un animal es mostra
agressiu haurà d’abandonar l’àrea,

Grups com Cs, ERC i EUiAICV han valorat positivament
la participació ciutadana que hi
ha hagut a l’hora de fer aquest
reglament. El regidor del PDeCAT, Juanjo Navarro, va advertir
que elements fixes per facilitar
exercicis i diversió als animals,
poden ser perjudicials i que en
molts indrets, cada propietari es
porta els seus.
Tothom també ha demanat
que s’informi al ciutadà àmpliament de què es pot fer, i què no,
en aquests parcs. Les sancions poden anar de 100 a 400 euros si són
lleus; de 401 a 1.500 les greus i de
1.501 a 3.000 si són molt greus.
Marian Anguita va reclamar,
una vegada més, pipi cans als
barris. yy
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Quantus Teatre i el Mirall al Fitag 2018
GIRONA

Lloret de Mar ha tingut un
paper destacat al Festival Internacional de Teatre Amateur de
Girona (FITAG). D’una banda,
Quantus Teatre ha presentat Lorca in love, i de l’altra, el municipi lloretenc ha acollit, com ja ha
passat aquests darrers anys, una
de les representacions del festival. Blanes també ha estat present al FITAG 2018, com és habitual de la mà del grup El Mirall.

«Quantus Teatre va
presentar Lorca in love i el
Mirall Oceans»
Quantus Teatre és una companyia amb deu anys de recorregut en el món del teatre independent. Es caracteritza per la diversitat en les seves obres, entre les
quals trobem Quan l’infern sigui
atiat, Lisístrata o l’obra d’enguany, Lorca in Love.
Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín. Aleluya erótica en cuatro cuadros y un prólogo i Retablillo de don Cristóbal
formen la dramatúrgia d’aquest
Lorca in Love. Del gran Federico García Lorca coneixem les
grans tragèdies però poca cosa
sabem dels seus textos en clau
de comèdia. Amb aquestes dues

obres Quantus Teatre presenta
l’espectacle amb el títol Lorca in
Love. Lorca ens parla d’amors i
desamors i d’infidelitat en clau
de comèdia i de tragèdia, satíricament, amb humor blanc i humor negre; ens presenta uns personatges que juguen al guinyol.
Un compendi del corpus teatral
d’un dels dramaturgs i dels poetes més importants de la llengua castellana. «Será necesario
que las muchachas cierren sus
abanicos y las niñas saquen sus
pañuelitos de encaje para oir y
ver las cosas de doña Rosita casada con don Cristóbal y las cosas de don Cristóbal casado con
doña Rosita, y las cosas de don
Perlimplín y la joven Belisa y ¡ay!
¡ay! ¡ay! Empieza el tambor.»
Al Teatre de Lloret, es va poder veure “La comedia de miles
gloriosus” de la companyia Kumen
Teatro de Langreo (Astúries).
El Mirall és un grup de Blanes que fa 32 anys va sorgir de
l’escola pública Joaquim Ruyra.
Se centra en la pedagogia teatral
per a joves (escoles, instituts i tallers) i en espectacles de creació
pròpia. El creador, director i ànima és Josep Alum.
Oceans és una festa, una foguera de vanitats, un ball de

màscares en què els personatges
pretenen ser algú que no són.
Quan cau la màscara es destapa
el buit, la solitud, el desig, la ràbia, més enllà de les convencions
socials. Llavors és quan aquests
personatges es mostren tal com
són: brutals i al mateix temps
vulnerables, tendres, inquietants. Oceans és una celebració
salvatge en la qual aparença i
realitat formen la paradoxa de
l’època en què vivim: l’era dels
m’agrada. Mentrestant, el planeta es transforma, el gel polar
es fon i, de mica en mica, tornem a l’origen: tornem a ser aigua, a ser oceà.
Prop de 13.000 persones han
passat per la 18a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG). En concret han estat 12.870 persones
les que no s’han volgut perdre
alguns dels 37 espectacles que
s‘han ofert a la ciutat i d’altres
pobles de la demarcació gironina. Cuba ha estat el país convidat en aquesta edició del FITAG.
L’any vinent la direcció del festival ha escollit Xile com a país
que portarà les arts escèniques
a Girona. Des de l’organització
es mostren molt satisfets amb la
resposta del públic, ja que l’any
passat la xifra d’espectadors va
baixar a 10.000. yy

Oceans. Foto El-MIrall-FITAG

Lorca in love. Foto Quantus Teatre_FITAG
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Objectiu: Costa Brava, Patrimoni Mundial de la
Unesco
BLANES

Els dos trams del camí de
ronda de Blanes que s’han posat
en marxa durant aquests darrers
mesos s’han inclòs a la candidatura perquè siguin declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO
com a paisatge cultural. És per
això que una representant de la
Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)
i un membre d’ICOMOS (Consell
Internacional de Monuments i
Llocs Històrics) acompanyats per
l’alcalde Mario Ros, han conegut
de primera mà aquests dos espais.
ICOMOS, amb seu a París, és una
associació civil no governamental
vinculada amb l’ONU a través de
la UNESCO creada l’any 1965.

«El projecte compta amb
el suport de 22 municipis,
3 consells comarcals i la
Diputació de Girona»
En la candidatura per ser declarats Patrimoni Mundial per la
UNESCO s’hi inclouen els 130
quilòmetres de camins de ronda
de la Costa Brava, des de Blanes
fins a Portbou. El projecte compta amb el recolzament no tan sols

Humanitat per la UNESCO. Ja
llavors, es considerava que aquest
reconeixement era una oportunitat excel·lent que no es podia desaprofitar, per al desenvolupament
d’un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient, així com
amb el seu entorn.

«La Costa Brava disposa
de 130 Km. de camins
de ronda, de Blanes a
Portbou»

Visita al tram nord del camí de ronda. Foto Aj. Blanes

dels respectius ajuntaments involucrats, sinó també dels consells
comarcals de la Selva, i de l’Alt
i Baix Empordà, la Cambra de
Comerç de Girona, el Patronat
de Turisme Girona Costa Brava,
i la Diputació de Girona. La feina conjunta de tots aquests actius
s’espera que doni fruits ben aviat.
UN PROJECTE DEL 1995
La feina per posar en valor els

camins de ronda del litoral gironí va sorgir de l’associació Amics
de la UNESCO de Palafrugell el
1995, i durant tots aquests anys ha
continuat amb la suma d’esforços
per anar rescatant alguns trams
de l’abandonament. Els 22 municipis de la Costa Brava han donat
suport a la candidatura, a banda
dels respectius consells comarcals
de la Selva i l’Alt i Baix Empordà.
Un moment important en aquest
treball per aconseguir la nomina-

ció per part de la UNESCO va ser
l’aprovació per unanimitat del ple
de la Diputació de Girona, al 2016
d’assumir la preparació del dossier per a la candidatura.
En el cas de Blanes, el ple de
l’Ajuntament celebrat l’octubre del
2014 ja va aprovar amb la unanimitat dels 21 regidors i regidores
la proposta per sol·licitar la declaració de la Costa Brava i dels seus
camins de ronda Patrimoni de la

Ara, en haver posat en marxa
els dos nous trams, s’hi afegeix un
nou valor afegit a la candidatura.
D’una banda, es tracta del tram
fins ara inèdit, i al qual s’accedeix
per la part posterior del Jardí Botànic Marimurtra, i ressegueix
l’antic accés al Viver de Llagostes
que hi havia hagut a la caleta. De
l’altra, el tram recuperat el mes de
març que permet continuar resseguint el perfil del litoral des de
Cala Bona fins arribar a unes escales que pugen per connectar amb
el carrer Fragata i després fins al
Mirador de la Cala. Properament
està previst reprendre la recuperació del camí de ronda més enllà de
la tanca on ara acaba. yy
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Denunciada per abandonament d’una gossa
BLANES

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de
la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra de
la Regió Policial Metropolitana
Nord han denunciat una veïna de
Blanes per abandonament d’una
gossa en circumstàncies que poden comportar danys greus.
La denunciada s’enfronta a
una sanció d’entre 2.001 a 20.000
euros per infracció molt greu a la
Llei de Protecció dels Animals o
bé a responsabilitats penals.
Els fets van succeir la segona
quinzena del mes de juliol quan el
propietari de la gossa, un veí de la
localitat de Canet de Mar, va ce-

dir la seva gossa a la denunciada.
A finals del mes de juliol l’home va intentar contactar amb la
persona receptora per tal de formalitzar el canvi de titular de la
gossa al cens municipal d’animals
de companyia (el termini és de 30
dies a partir de la data d’adquisició), però la dona no va respondre
als requeriments.
El dia 30 de juliol la nova
propietària va decidir retornar
la gossa a l’anterior titular i el va
amenaçar a través de missatges al
telèfon mòbil en posar-li una denúncia per abandonament d’animals si es negava a acceptar-la.
Dies més tard el titular va te-

nir coneixement que la gossa estava al centre d’acollida d’animals
de la Selva (Tossa de Mar), ja que
va ser trobada abandonada amb
perill de ser atropellada pels carrers de la localitat de Riells i Viabrea (la Selva) i es va adreçar al
lloc per fer-se càrrec d’ella de nou.
L’home va posar en coneixement dels Mossos d’Esquadra
aquests fets i, després que els
mossos realitzessin les gestions
oportunes i confirmessin la versió
del titular, van procedir a denunciar aquesta veïna de Blanes.
Des del Cos de Mossos d’Esquadra us volen recordar que l’adopció
d’un animal no és un caprici, es un
acte de responsabilitat. yy

Gossa abandonada. Foto Mossos d’Esquadra

Detingut per assetjar menors discapacitats
antecedents per pornografia infantil i abús sexual.
A més d’aconseguir imatges
de menors amb contingut pornogràfic, l’autor intentava quedar
amb les víctimes amb intenció de
mantenir-hi relacions sexuals.

Logo Mossos d’Esquadra
BLANES

El detingut, veí de Blanes
de 34 anys d’edat, es trobava en
tercer grau penitenciari i amb

Durant el passat mes de juliol agents de la Unitat Central de
Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra, van iniciar una
investigació després que la mare
d’una menor denunciés que la
seva filla amb discapacitat intel·lectual havia patit diferents

episodis de ciberassetjament.
L’objectiu de l’assetjador era
l’autoproducció d’imatges pornogràfiques sota amenaça i els
contactes amb la finalitat de mantenir relacions sexuals. Ho feia a
través d’Internet, amb aplicacions de missatgeria instantània
i per xarxes socials, a més de fer
difusió d’imatges de la menor a
terceres persones.
Els investigadors van identificar com a presumpte autor un
home que ja havia estat detingut
en dues ocasions per fets similars,

condemnat en diverses ocasions
i que actualment es trobava en situació de tercer grau penitenciari.
Com en altres ocasions, el detingut
utilitzava diversos rols d’amistat,
seducció i d’amenaça per aconseguir el seu objectiu i en aquesta
ocasió, fins i tot, utilitzava la figura
d’un “youtuber” per generar confiança i apropar-se a les víctimes.
Arran de la investigació, els
mossos també van identificar una
segona víctima menor d’edat que
també tenia discapacitat intel·lectual i que compartia centre d’educació especial amb la primera.

Els fets denunciats en aquest
cas presenten els trets característics del tipus delictiu anomenat
Child Grooming (ciberassetjament / corrupció de menors mitjançant Internet).
Per aconseguir aquest material il·lícit s’utilitza l’engany, la
manipulació i/o l’amenaça envers els menors a través d’Internet lesionant la indemnitat sexual de les seves víctimes.
El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l’ingrés a presó. yy

Atropellament amb fuga a Blanes
BLANES

La col·laboració ciutadana
va permetre enxampar el conductor que va causar lesions de
consideració a un home de 66
anys veí de Blanes quan travessava un pas de vianants a la zona
del CAP2.
Es tracta d’un ciutadà de 44
anys de nacionalitat francesa,
que no consta establert a Blanes,
i que conduïa un BMW amb matrícula de Luxemburg. Amb tot,
un cop fetes les oportunes comprovacions, s’ha pogut verificar
que el vehicle està donat de baixa.
Després d’escorcollar l’interior del cotxe, la Policia Local de
Blanes va trobar-hi cinc telèfons
mòbils, un dels quals és robat.
Al notar pel seu comportament
que el conductor podria estar

sota els efectes d’alguna substància, se li va practicar primer
el test d’alcoholèmia, que va donar negatiu, i després el de detecció de drogues, que va donar
positiu en cocaïna.
Els fets van tenir lloc quan
un home de 66 veí de Blanes
travessava a peu un dels passos
de vianants que hi ha davant del
CAP 2 de la Plantera-els Pins, a
l’avinguda d’Europa, quan un
vehicle el va atropellar i es va
fugar, sense aturar-se per socorre’l. Al mateix temps, un altre
conductor que va ser testimoni
de l’atropellament va seguir el
cotxe que es fugava.
Després d’un breu trajecte,
el ciutadà anònim que perseguia l’autor de l’atropellament
va informar la Policia Local de

Blanes que el conductor s’havia
aturat al final de l’avinguda Vila
de Madrid, havia baixat del vehicle, i estava prenent el sol a la
platja. Immediatament, s’hi van
personar dues patrulles de la
Policia Local, que van procedir
a la identificació i posterior detenció del presumpte autor.

«Després de
l’atropellament, el
conductor va anar a la
platja a prendre el sol»
Paral·lelament, la víctima de
l’atropellament va ser traslladada en ambulància a l’Hospital
Josep Trueta de Girona. Allí se’l
va atendre de diverses lesions
de consideració, entre elles una
possible fractura del maluc i altres contusions. yy

Estat del vidre després de l’impacte. Foto Aj. Blanes
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Maig 2019: eleccions municipals
BLANES

tur amb els seus militants.

L’arribada del mes de setembre
suposa l’inici d’un nou curs polític. A nivell local, tots els partits
tenen una data del calendari marcada en vermell, el darrer diumenge del proper mes de maig, dia de
les eleccions municipals. A partir
d’ara, per tant, es treballarà amb
la màxima intensitat per confeccionar les llistes i els programes.
El consistori blanenc 2015-19 ha
comptat amb vuit formacions, dos
alcaldes i diversos governs.

Ja des de fa mes d’un any, el treball entre les dues formacions polítiques s’ha fet pal·lès amb les diferents mocions que s’han presentat
de manera conjunta a l’arc plenari,
centrant-se en mesures de tipus socials i de millora dels barris.
La suma de vots de les dues
formacions a les eleccions de
maig del 2015 va ser de 4.100 vots
i escaig, obtenint així un total de
sis regidors. Aquest resultat els
fa pensar que són una alternativa real i factible a l’alcaldia de
l’Ajuntament de Blanes, per a poder propiciar un govern progressista que posi en valor les necessitats de la ciutadania blanenca.

PDECAT
El PDeCAT Blanes aposta per
una llista tranversal de cara a les
properes municipals.
El partit blanenc treballa per
configurar una candidatura àmplia i integradora, que representi la realitat diversa i plural del
municipi. És per això que aquest
projecte ja compta amb el suport
de persones que anteriorment havien format part d’altres formacions polítiques, i d’altres que, per
primera vegada, se sumen en una
llista política municipal.
Oriol Comas, president local
del Partit Demòcrata de Blanes,
afirma que la voluntat del partit és

El proper mes de maig els ciutadans decidiran el nou plenari. Foto Yoyo

“traslladar en l’àmbit municipal
l’esperit transversal, plural i republicà de Junts per Catalunya amb
la convicció que els temps presents
reclamen generositat, visió àmplia,
pluralisme i vocació de servei”. En
aquest sentit, Comas afegeix que
aquesta candidatura és “un repte
obert a tothom qui vulgui sumar
esforços per assolir un projecte il·
lusionant i enriquidor per a Blanes”.
Amb relació a la denominació i
composició de la candidatura, des

del Partit Demòcrata de Blanes se
senten molt còmodes amb la fórmula de Junts per Blanes i aposten per una candidata a l’alcaldia
que no ha estat vinculada anteriorment a cap partit polític per
garantir la voluntat integradora i
transversal de la candidatura.
CATALUNYA EN COMÚ
Les formacions polítiques, Batega per Blanes i la coalició Iniciativa per Catalunya Verds i Esquer-

ra Unida i Alternativa sumaran
les seves forces per presentar-se a
les eleccions municipals de maig
del 2019, sota el paraigües del nou
partit polític Catalunya en Comú,
amb l’objectiu d’obtenir l’alcaldia
de Blanes.
Cal recordar que Batega, per
decisió de la seva assemblea, va
acordar demanar a Catalunya en
Comú poder participar d’aquest
nou espai polític per tal de poder
reforçar aquest nou projecte de fu-

ERC
ERC va ser la formació més
matinera a l’hora d’escollir el cap
de llista. Tal com es va informar
en el número de maig de La Marina, repetirà com a número 1 Àngel Canosa. ERC té actualment 2
regidors al consistori blanenc.
També formen part del plenari de Blanes: PSC (que té l’alcaldia
amb 4 dels 21 regidors), Cs, CUP
i PPC. yy
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24è Concurs Focs i Festes de Fotografia
Fotogràfica i Cinematogràfica de
Blanes. El jurat format per Jaume
Escalé, Joan Carles Baena i Quim
Sitjà s’ha ocupat de la sempre difícil tasca de triar guanyadors i finalistes d’entre tots els participants.

Premi Correfoc. Foto Xavier Xaubet
BLANES

La Casa Saladrigas de Blanes
ha acollit la proclamació del veredicte i lliurament de premis del
24è Concurs Fotogràfic Focs i Fes-

tes 2018 i l’exposició de les millors
obres del certamen. Es tracta d’un
concurs organitzat per l’Ajuntament de Blanes que compta amb
suport de l’AFIC, l’Agrupació

Hi ha tres categories, començant per la genèrica que té com
a temàtica qualsevol dels actes
de la Festa Major de Santa Anna
celebrada del 21 al 28 de juliol.
Les altres dues temàtiques/categories són de les més agraïdes
especialment pels fotògrafs i fotògrafes, ja que es tracta precisament de dos dels esdeveniments
que tenen el foc com a principal
protagonista: el Concurs de Focs
d’Artifici i el Correfoc.
Domingo Fernández, David
Bou i Xavier Xaubet han guanyat
els tres primers premis.

CATEGORIA FESTA MAJOR

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

DOMINGO FERNÁNDEZ

PREMI FINALISTA 75 €

JOAN MEMBRIVES

PREMI FINALISTA 75 €

LLUÍS MATEU

CATEGORIA FOCS ARTIFICIALS

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

DAVID BOU

PREMI FINALISTA 75 €

PABLO NTUTUMU

PREMI FINALISTA 75 €

JORDI ROIG

CATEGORIA CORREFOC

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

XAVIER XAUBET

PREMI FINALISTA 75 €

JOAN MEMBRIVES

PREMI FINALISTA 75 €

PABLO NTUTUMU

El 24è Concurs Fotogràfic
Focs i Festes de Blanes ha comptat amb la participació d’un total
de 133 treballs presentats per 28
fotògrafs sumant les tres categories, procedents de Blanes, Sant
Hilari, Malgrat, Sabadell, Palafo-

lls, Tordera i Lloret. De totes tres
modalitats, on hi ha hagut més
instantànies a concurs ha estat en
la de Focs Artificials, amb 69. Per
la seva banda, en la temàtica d’actes de la Festa Major n’hi ha hagut
33, i en el Correfoc, 31. yy

Blanes elabora una Guia d’Activitats
Extraescolars públiques i privades
BLANES

La Guia d’Activitats Extraescolars ha estat elaborada pel Departament d’Educació de l’Ajuntament i inclou 166 activitats
diferents, la major part organitzades per entitats públiques, de les
quals un 60% són AMPA d’escoles.
Coincidint amb l’inici del nou
curs escolar 2018-2019, l’Ajuntament de Blanes ha posat a l’abast
de la comunitat educativa una eina
especialment útil: una Guia d’Activitats Extraescolars per a menors
de 18 anys. Es tracta d’un recull
que es presenta per primera vegada amb l’objectiu d’informar totes
aquelles persones a qui pot interes-

sar: menors d’edat, professionals,
pares i mares o entitats.
La guia vol ser un instrument
de qualitat que reculli l’oferta i
demanda d’activitats, una eina
indispensable per a la planificació de les polítiques de lleure
adreçades als escolars de fins a divuit anys. Alhora, vol promoure
l’educació en el lleure, fomentar
l’emprenedoria i promocionar les
diferents entitats i empreses que
realitzen activitats extraescolars.
El nombre total de gestors
públics i privats que fan activitats extraescolars amb menors
de 18 anys són 75, i fan 166 ac-

tivitats diferents en total. D’entre totes les entitats públiques,
les que n’organitzen més per a
aquest col·lectiu d’edat són les
Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes dels diferents centres
educatius, és a dir, les AMPA.
Així, segons l’estudi realitzat
pel Departament d’Educació,
gairebé un 60% de les activitats
estan generades per les AMPA,
un 30% les organitzen entitats
esportives, i tant les de caire juvenil com cultural fan un 5%
cadascuna d’elles del total. Per
la seva banda, les empreses i entitats privades organitzen un
4,38% del total d’activitats.

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

La Guia s’ha elaborat amb el
suport del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, i és accessible
online, a través de la pàgina web

de l’Ajuntament de Blanes, entrant a l’apartat d’Educació: http://
www.blanes.cat/educacio. yy

Gràfica del tipus d’entitat que organitza les activitats
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Blanes fa costat a músics i
artistes
BLANES

El plenari de l’Ajuntament
de Blanes ha aprovat una moció
proposada pel Sindicat de Músics
Activistes de Catalunya que proposa vetllar per les bones praxis
en la contractació musical i artística, els actes i esdeveniments
festius, culturals i lúdics a Blanes. Val a dir que un dels punts
d’acord que s’hi recull és incentivar les actuacions de grups amb
representació de dones.

ves declaracions a Hisenda formo
part de l’epígraf “artista i torero”.
Al Congrés hem portat l’Estatut
de l’artista. Blanes és un poble de
molts músics i està bé que l’Ajuntament els hi faci costat.
Per Mario Ros, “fins ara hi

havien molts sindicats i la representació quedava molt disgregada. Amb aquest nou sindicat,
sembla que el col·lectiu pot anar
més unit”.
L’objectiu final, en tot cas: regular i dignificar el sector. yy

Detall dels dansaires d’aquest 2018. Foto M.A. Comas

La moció la van presentar i
aprovar tots els 8 grups del plenari blanenc.

LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha acollit la 49a
edició del Concurs de Colles Sardanistes. S’ha fet el diumenge 9 de
setembre a la tarda a la plaça Pere
Torrent. Anys enrera es feia el dia
11 de Setembre, però es va canviar per facilitar la participació de
tothom als actes de la Diada Nacional de Catalunya.

La proposta va ser presentada
per Joel Comas del PDeCAT, en
nom de tots els partits.
Han treballat especialment
en aquesta moció, l’alcalde Mario
Ros i el regidor Miky Corregidor,
d’EUiA-ICV, músics de professió.
Segons corregidor en el món
de la música només hi ha un 2%
de privilegiats, “en aquest país hi
ha un problema seriós amb l’art
i la cultura. Quan jo faig les me-

Concurs de colles

Ensorra’t 2018. Foto Yoyo

El nombre de colles inscrites
ha estat de 19, 14 de la demarcació de Girona. El programa
va incloure la presentació de les
colles, les sardanes de lluïment i
la sardana de germanor. L’acte es

va tancar amb la Santa Espina. La
part musical va anar a càrrec de la
cobla Contemporània.
Lloret de Mar té una llarga i
estreta relació amb la sardana.
Cada dissabte d’estiu hi ha audicions a la plaça de la Vila. Aquest
2018 ha estat la 92a temporada i
s’han programat 15 audicions.
A la primavera, el paratge a
Santa Cristina acull l’Aplec de la
Sardana amb dinar de germanor
inclòs. Enguany s’ha fet la 51a edició. El dissabte abans, es fa el concert de vigília al teatre municipal. yy
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La cursa de tots

FESTA DELS COPATRONS

Places i carrers
La primera jornada de la Festa Major Petita de Blanes va
comptar amb la cercavila Places
i Carreres, on hi van participar
diversos elements populars, entre ells els gegantons de la Colla
Gegantera i el grup de percussió de la Colla de Diables Sa
Forcanera. La festiva comitiva

va emprendre la sortida des de
davant del Casal La Cooperativa i va aturar-se especialment
al passeig de Mar, farcit de vianants. Un altre indret on la cercavila també va regalar-se força
per complaure al nombrós públic que els anava seguint va ser
a la plaça dels Dies Feiners. yy

La sortida, com sempre, va ser multitudinària. Foto Yoyo
Cercavila inaugural. Foto Yoyo

BLANES / JOAN FERRER

Xocolatada popular
El 21 d’agost va començar amb
una xocolatada popular sota
l’arc dels copatrons per a unes
700 persones. El dia més oficial
de la commemoració també va
comptar amb una ofrena floral

als sants Bonós i Maximià al
mateix carrer Ample, ofici solemne, sardanes i una cantada
d’havaneres amb els grups Cabotatge i Peix Fregit. Al passeig
de Mar. yy

El 21 d’agost, xocolatada sota l’arc dels copatrons. Foto Yoyo

Concert de rock
Gaz, és una banda de rock de
Barcelona que basa els seus temes en una fusió elèctrica del
so dels anys 50, 60 i 70. Abasta
estils que van des del rockabilly
fins al rythm & blues dels Sto-

nes o al hardrock de Deep Purple, passant pel glamrock de
T-Rex i clàssics com els Beatles,
Elvis o Jerry Lewis. El seu so va
posar el toc musical rocker a la
Festa Major Petita. yy

El concert de Gaz es va fer a la plaça dels Dies Feiners. Foto Yoyo

temps: poc més de 26 minuts.
Sabaly ha estat Campió de Catalunya en la prova dels 3.000
metres obstacles, i sotscampió
d’Espanya en aquesta mateixa
modalitat. Darrere d’ell, va arribar l’atleta olímpic de Lloret de
Mar, José Luis Blanco, qui també
va ser segon en l’anterior edició.
En aquest cas, més que mai, es
compleix la dita de: el més important és participar.

L’acte més tradicional, participat i reconegut de la festa dels
copatrons de Blanes, sants Bonós
i Maximià, és la Caminada Popular Nit de Sant Bonós. Ara fa més
de trenta anys, sortia del passeig
de Dintre i donava una volta pel
centre abans d’enfilar un trajecte
de 6 km. Ara, amb la quantitat de
persones que hi participen, -enguany prop de 5.000-, el passeig de
Mar i la plaça Catalunya queden
del tot petits per acollir, nens i nenes, grups d’amics, pares i mares,
avis i àvies, tiets i tietes... Enguany
hi ha hagut inscripcions online
amb premi inclòs. En aquesta 35a
edició també s’ha mantingut el
caràcter solidari, tot i que només
hi ha participat una part dels assistents. Els 1.110 euros recollits
corresponen a 2.220 participants,
per tant més de la meitat no va fer
l’aportació voluntària. Per una
persona, 4,5 euros segurament no
són gaire diners. Per una família
amb pare, mare, dos fills i un amic,
22,5 euros potser l’experiència ja
no surt tant econòmica. Enguany,
malauradament, la caminada es
recuperava després d’una aturada
d’un any pels atemptats del 17-A.

Des de la 24a edició, els participants tenen la possibilitat de fer
donacions voluntàries mínimes
de 0,50 € en el moment de la inscripció. Tot el qué es recull es destina a entitats sense afany de lucre
que trien des del Departament
d’Acció Social de l’Ajuntament de
Blanes. Aquest 2018 un 50% del
total recollit amb aquestes donacions s’ha destinat a la Plataforma
de Dones i l’altre 50% a l’Associació de Dones Artesanes.

El recorregut, com cada any,
era d’uns 8 km.

Abans que comencés la caminada, l’alcalde de Blanes, Mario

«Prop de 5.000 persones
van gaudir dels 8 km de
recorregut»
UNA CAMINADA SOLIDÀRIA

Ros, acompanyat d’altres regidors
i regidores del consistori, van fer
el lliurament de la suma de totes
les aportacions voluntàries. Aurora Mèrida, presidenta de la Plataforma de Dones, va recollir un
simbòlic taló de 555 €; el mateix
import que també va recollir en
el seu respectiu taló Joana Peral,
presidenta de l’Associació de Dones Artesanes.
D’altra banda, l’Obra Social La Caixa també col·labora i, a
banda d’haver regalat samarretes
tècniques amb el nom de la caminada, també fa dues aportacions
directes de 1.000 € cadascuna
d’elles a sengles entitats socials: l’Associació de Pensionistes
i Jubilats del Casal Benet Ribas i
l’Associació de Prejubilats i Pensionistes de la Casa del Mar.
Per tercer any, totes les persones inscrites van rebre a la seva
arribada una bossa del corredor,
que incloïa diversos obsequis cedits a l’Ajuntament per empreses
i firmes comercials.
La 35a Caminada Popular Nit
de Sant Bonós està organitzada
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Blanes amb el suport del
Grup Fondistes Blanes. yy

A banda de la immensa majoria dels participants, que fan la
caminada prenent-se-la com una
agradable i tranquil·la passejada
nocturna, també n’hi ha que la
cobreix corrent. Malgrat tenir un
caràcter no competitiu, la marxa
l’aprofiten molts esportistes per
entrenar-se, i per això se situen
en primera línia del grup d’atletes
per poder sortir disparats tan bon
punt s’ha fet el tret de sortida.
El primer participant en cobrir la distància en aquesta 35a
edició ha estat de nou l’atleta
blanenc Buba Sabaly, repetint la
mateixa posició que en l’anterior
caminada, gairebé amb idèntic

Els tres primers en arribar, categoria masculina. Foto Yoyo
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Comença la lliga de futbol 2018-19

El Cala, un dels equips de la Tercera Catalana. Foto Yoyo
SELVA - MARESME

El primer cap de setmana
de setembre han començat les
principals lligues organitzades
per la FCF (Federació Catalana
de Futbol).
El CF Lloret es manté una
temporada més a primera catalana, una categoria que la darrera temporada van salvar pels
pels. L’equip manté l’equip tècnic i molts dels jugadors del darrer any, però també ha reforçat
diverses posicions amb noves
incorporacions. El primer objectiu: assegurar la permanència
el més aviat possible.

CF LLORET 4 - TONA 0. Foto Yoyo

1a jornada:
SANT JOAN DE MONTCADA 1 LLORET 1
2a jornada:
LLORET 4 - TONA 0
3a jornada 15/16 setembre:
GUINEGUETA - LLORET

1a jornada:
SANT ANTONI 2 - TORDERA 4
LLORET B - PALAFOLLS - ajornat
CA LA GUIDÓ 1VIDRERENCA 1
HOSTALRIC 1 - MALGRAT 1
PALAFRUGELL 0 - BLANES 0

A la tercera catalana, els partits de màxima rivalitat estan
assegurats pràcticament cada setmana. La temporada passada Blanes, Tordera i Ca la Guidó van fer
un gran paper tot i que finalment
no van poder optar a l’ascens de
categoria. Aquest any s’incorpora
a la Tercera Catalana el Palafolls,
que l’any passat jugava a Segona.

2a jornada:
TORDERA 1 - ARBÚCIES 1
LA BATLLÒRIA 2 - LLORET B 1
PALAFOLLS 0 - CA LA GUIDÓ 4
MALGRAT 2 - CASSÀ 2
BLANES 4 - ARO 3
3a jornada (15/16 de setembre):
SAULEDA - TORDERA
SANT ANTONI - PALAFOLLS

LLORET B - MALGRAT
CA LA GUIDÓ LA BATLLÒRIA
HOSTALRIC - BLANES
PRIMERA DIVISIÓ
El Girona FC afronta aquesta
temporada 2018-19 la seva segona
experiència a Primera Divisió.
Hi ha hagut canvis a la direcció tècnica (Eusebio Sacristán,
ocupa la plaça de Pablo Machín)
i pocs canvis a nivell esportiu.
Aquesta temporada s’ha ampliat
la capacitat de Montilivi amb una
nova graderia.

Primers resultats:
GIRONA 0 - VALLADOLID 0
GIRONA 1 - REIAL MADRID 4
VILAREAL 0 - GIRONA 1
GIRONA - CELTA
(15/16 setembre)
BARCELONA-GIRONA
(22/23 setembre)
El partit Girona - Barcelona,
es parla que es podria jugar als
EUA, segons ha anunciat la LFP,
un anunci que ha generat polèmica entre els jugadors, aficionats i
mitjans de comuniccació. L’acord
seria per 15 anys i sempre jugarien Barcelona o Reial Madrid i un
altre rival de la Primera Divisió. yy

10è Aquatló Popular Vila de Blanes
En la categoria de dones, la
primera plaça ha estat per Maria Casals Mojica (30,16 minuts),
del CN Barcelona. L’han seguit
Gemma Díaz Ruiz i Laia Díaz
Ruiz, dues germanes bessones
que s’han classificat en segona i
tercera posicions amb uns temps
de 31,05 minuts i 32,56 minuts
respectivament. Totes dues pertanyen al Prat Triatló.
PREMIS PER ALS PRIMERS
EQUIPS I ATLETES LOCALS

Els participants van fer natació i cursa a peu. Foto Yoyo
BLANES

El X Aquatló Popular Vila de
Blanes ha registrat aquest 2018
un total de 274 participants,
d’entre els quals el més ràpid

en la categoria d’homes ha estat Adrià Muñoz Illana amb un
temps de 26,40 minuts. L’han
seguit Jordi Relats Moreno en
segon lloc (26’46) i Erik Stenin-

ger (26’55) en tercera posició.
Els dos primers atletes són del
Fast Triatlon, mentre que el tercer és del Prat Ttriatló.

En la categoria de premis per
equips, el podi en dones l’han
format en primer lloc el que duia
per nom MCS (31,43 minuts),
seguides per Demos un paso
adelante (37,08 minuts) en segon
lloc i Cunyicuquis en la tercera
plaça, havent fet un temps de
37,44 minuts. En equips mixtes
el primer lloc ha estat per Kinesi
Team (28,00 minuts), el segon
per Tamacrew (30,07 minuts), i
el tercer per Los Hipopótamos
(32,40 minuts).

Per la seva banda, pel que
fa als equips masculins, els dos
primers classificats són atletes
blanencs: Guillem Pujol i Pere
Boadas, formant equip amb el
nom d’Els Trutxus, i que s’han
proclamat vencedors amb un
temps de 25,38 minuts. El podi
l’han compartit amb Brunets
(28,58 minuts) al segon lloc i
Na Fent (29,34 minuts) en la
tercera plaça.
Els dos atletes blanencs més
ràpids en masculí i femení han
estat respectivament Sergi Rondon, que ha invertit un temps
de 31,15 minuts; i Nina Costas
Guerra, que ha fet el recorregut
en 44,17 minuts. L’entrega de premis, que ha posat punt i final a la
matinal esportiva viscuda entre
el passeig i el mar, l’han encapçalat Antoni Ruiz, David Lara i
Isidre Alba –membres de la junta
del Club Triatló Blanes-, acompanyats pels regidors de l’Ajuntament de Blanes Àngel Canosa i
Albert Sanz. yy
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Campionat del
Món de Twirling
BLANES - ORLANDO

La blanenca Paula Megía arriba a la final del Campionat del
Món de Twirling en la categoria
individual júnior i acaba en desena posició.
L’atleta va anar a disputar el
Campionat Mundial de Twirling
a Orlando, a l’estat de Florida,
amb la intenció d’arribar a la final i ser la primera espanyola en
la seva categoria en plantar-s’hi.
Tot i la gran competència que hi
havia destaca l’experiència com
a factor més important del viatge. “Era un viatge per viure’l i no

pensar tant en la competició”. La
posició final és producte de molts
mesos de preparació que han fet
que, segons la Paula, hagi estat
un dels campionats internacionals més bons de la seva trajectòria com a esportista.
Doble alegria per la Paula ja
que el Consejo Superior de Deportes li ha concedit el certificat
d’Atleta d’Alt Rendiment.
La delegació espanyola també va tenir finalistes als duos
júnior i sènior amb les seves respectives 6a i 4a posició. yy

Paula Magía a Orlando. Foto PM

Agost d’èxits per a
Miguel Molina
LLORET - MOISÉS GARCÍA

El lloretenc Miguel Molina
ha estat un dels protagonistes
d’aquest estiu amb dues fites destacades. La primera va arribar en
l’SprintX GT Championship Series, a la Pirelli World Challenge,
competició de la qual s’ha proclamat campió. El pilot de Ferrari,
juntament amb el seu company
d’equip, el finlandès Toni Vilander, va aconseguir el títol en l’última cursa de la temporada.
En total, Molina i Vilander
van aconseguir cinc victòries en

El Club Hoquei Lloret, en
marxa
LLORET - MOISÉS GARCÍA

Nova temporada pel Club Hoquei Lloret a la màxima categoria
estatal, l’OK Lliga. L’equip lloretenc afrontarà el nou repte amb
l’objectiu de tornar a mantenir la
categoria amb solvència, com ho
va fer el passat curs, sense patir
en les últimes jornades del campionat. En aquesta ocasió, però,
hi haurà una dificultat afegida.
El descens el completaran quatre
equips, i no tres com passava fins
ara, a causa de la reestructuració
de les lligues.
Un nou any esportiu que comença amb novetats en el Club
Hoquei Lloret. La més destacada és la presència d’un nou entrenador. Josep Codina agafa el
relleu de Manel Barceló. A més,
s’han produït diferents canvis en la plantilla. Han marxat
Marc Grau, Rubén Fernández i
Gerard Gallardo. Per suplir-los,
l’entitat ha fitxat tres jugadors:

Lloret-Barça de la passada temporada. Foto Yoyo

Moi Aguirre, del Tordera; Joan
Gelmà, del Girona, i el francès
Antoine Le Berre, de Merignac.
A més, ha renovat homes importants com Ferran Serra, David
Plaza, Àlex Grau, Lluís Grau,
Adrià Farré i Oriol Perarnau.

L’inici de la competició oficial
a l’OK Lliga serà el 22 de setembre. L’equip començarà a casa,
davant del Calafell. Serà una temporada especial per l’entitat. A
partir del 2019, se celebraran els
50 anys d’història del club. yy

Premi de Paddle Surf Costa
Brava

les 10 curses que componen el
calendari. Això els va permetre
sumar 224 punts, 26 més que els
subcampions, Michael Christensen i Spencer Pumpelly.
D’altra banda, Miguel Molina
va obtenir el triomf, també, a les
4 hores de Silverstone, una prova
puntuable pel campionat European Le Mans Series. Va ser d’una
manera èpica, amb només 1 dècima per sobre del segon classificat,
en una cursa en què el de Lloret de
Mar, amb el Ferrari 488, va ser penalitzat amb 10 segons. yy

Molina celebrant una de les victòries. Facebook Miguel Molina

La prova va tenir una gran participació. Foto Yoyo
BLANES

El Paddle Surf Costa Brava, celebrat a principis de setembre, ha
comptat amb més d’un centenar
de participants procedents d’arreu
de territori i d’Andorra, ja que la
competició forma part del Circuit
Català de Surf. Els organitzadors
han estat Costa Brava Sup Race,
amb el suport del Club de Vela
Blanes, l’Ajuntament i la Federació
Catalana de Surf.

de presència a l’inici, els participants van cobrir les dues distàncies sense cap entrebanc. En el nivell
d’avançats, hi havia dues categories. En les taules de 14’’ la primera
plaça l’ha obtingut Tomás Sánchez, seguit per Pepe Oltra i Iker
Barbarrubio.

«La prova forma part del
Circuit Català de Surf»

En la categoria de 12,6 la victòria ha estat per Ivan Haro seguit
d’Alexandre Garrobé i William
Fernández. En noies, l’única plaça
ha estat per Verónica Llorens que
competia amb una taula de 12,6.

Malgrat la pluja que va fer acte

En debutants, amb una distància de 4 km, les victòries van

ser per Alfonso Pérez, seguit de
Vladimir Kodintsev i Joan Bernat,
i per Olga Romero seguida de Andrea Precioso i Neus Cervera.

«Els guanyadors en les
categories d’avançats van
ser Tomás Sánchez i Ivan
Haro»
Els participants de les dues
categories van sortir plegats. Després de dues hores de travessies,
la competició es va tancar amb
l’entrega de premis i un sorteig
d’obsequis a les instal·lacions del
Club de Vela Blanes. yy
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SALUT

La millor activitat extraescolar: l’esport

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

A

mb la tornada a l’escola
moltes famílies avaluen
la necessitat i la idoneïtat
d’inscriure els seus fills en alguna
de les diverses activitats extraescolars que les entitats, públiques
o privades del nostre entorn, ens
ofereixen. Sense desmerèixer cap
opció, respectant les inquietuds
o les necessitats de cada nen o
família, i sense plantejar-ho com
a quelcom exclusiu, si hagués de
recomanar una activitat extraescolar que considero idònia per a
tots els nens seria, sens dubte, la
pràctica d’un esport, preferiblement un esport d’equip.

L’exercici físic te innumerables beneficis pels nens i els
adolescents, i per tant és molt
desitjable que participin en activitats esportives. Tots els nens
haurien de poder compaginar les
seves activitats educatives amb
la pràctica d’un esport, sense

que sigui massa rellevant el tipus d’esport que, d’acord amb
els seus pares, acabin triant. Cal
escollir una activitat esportiva
per la qual el nen mostri interès
i tingui habilitats, ja que el més
rellevant és que el nen s’ho passi
bé practicant-lo. La participació
en l’esport per part dels nens té
una important funció educativa: el benefici indiscutible de
l’exercici, que millora les habilitats motores, la coordinació, la
funció cardiorespiratoria, incrementa la despesa calòrica diària
i té efectes positius en la composició corporal; en la basant psicosocial millora l’autoestima, la
confiança i la motivació, aprenen
a treballar en equip i també principis fonamentals que molt probablement permetran continuar
mantenint una activitat física o
esportiva en la vida adulta.
Cal anar en compte amb les
expectatives que de vegades els
propis nens, els pares o fins i tot
els entrenadors posen en els resultats que cal aconseguir en les
competicions esportives. Si es
concedeix massa importància al
fet de guanyar en competir, en
contrapartida al desenvolupament satisfactori de les capacitats
i habilitats en l’esport, o al fet de
gaudir fent esport, es pot generar
una pèrdua de l’autoestima, i un
fracàs en tots aquests objectius.
També cal saber que un exercici excessivament intens o inadequat per a l’edat, pot ocasionar
un increment de lesions o fins i
tot conseqüències negatives, i per
tant l’entrenament dels nens i els
adolescents ha d’estar adaptat a
les seves característiques peculiars, amb un sistema muscular
i esquelètic en creixement i més
vulnerable a les lesions, i no es

poden considerar com a adults
en miniatura.
D’altra banda el desenvolupament psicomotriu al llarg de
la infància també condiciona la
capacitat per desenvolupar algunes activitats que cal conèixer al
preparar nens per diverses activitats esportives: fins els 7 anys
els nens tenen mancances en el
seguiment d’un objecte en moviment o per avaluar la velocitat,
mostren dificultats per llançar
o rebre una pilota o fer carreres
de velocitat; el bon equilibri del
tronc durant l’activitat física no
és automàtic fins els 8 anys, i no
és fins els 10 o 12 anys que madura l’atenció selectiva o les estratègies de memòria necessàries
per desenvolupar tècniques o estratègies esportives complexes.
A més, durant la pubertat la gran
variabilitat en el creixement fa
que en una mateixa edat estiguin
participant o competint nens
amb un desenvolupament físic
molt diferent, i això condiciona
possibilitats i expectatives també
molt distintes que caldria tenir
en compte.
En la preparació dels nens
que participen en esports de
competició, cal dedicar una
part de l’entrenament a l’activitat física global, especialment
si després se’ls exigirà un bon
rendiment durant la competició.
Tant els nens com els adolescents
haurien de realitzar exercicis
aeròbics, com córrer, anar amb
bicicleta o nedar, per millorar la
seva forma física i resistència, de
forma progressiva i sense arribar a la seva resistència màxima,
evitant l’entrenament excessiu.
No és fins a partir de l’inici de la
pubertat (11-12 anys d’edat) que
l’entrenament continuat permet

Marès defensa practicar preferiblement un esport d’equip

aconseguir un increment significatiu de la resistència a l’activitat
física perllongada. Cal conèixer
aquesta limitació quan s’entrena
a nens més petits per no crear
falses expectatives, i permetre un
entrenament apropiat que no ha
de ser mai excessiu.
Tots els que estem implicats en la formació dels nens i
adolescents: mestres, pediatres,
entrenadors, educadors físics,
pares,... i també els nens i ado-

lescents, hem de vetllar perquè
l’esport generi una experiència
positiva, divertida, educativa,
i segura que actuï com un element integrador més per a la
salut psíquica i física, ara com a
nens i després com a adults. Fer
exercici físic adequat i regular
és, juntament amb una nutrició equilibrada, essencial per a
la nostra salut. Cal mantenir-ho
tota la vida i per això és un valor
que els nostres nens han de consolidar des de ben petits. yy
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LLORET
DEL 5 AL 29
EXPOSICIÓ:
Silencis de noves realitats.
Biblioteca Municipal.
DIA 14
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila. 19 -24 h
DIA 15
CANTADA POPULAR
D’HAVANERES TALLERS
Casa del Mar. 19 h
8È FESTIVAL CORALS
CANÇÓ MEDITERRÀNIA
Plaça de la Vila. 18-19.30 h
COBLA CIUTAT DE GIRONA
Plaça de la Vila. 22 h
DIA 16
LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Inscripcions al
Museu del Mar. Turó Rodó. 11 h.
(CAT). Preu: 3 / 1,50 €.
FESTA DE LES ALEGRIES
infantil i ball de nit.
Ermita de les Alegries. 11-22 h.
DIA 20
PRESENTACIÓ DE LA

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PROGRAMACIÓ DE TARDOR
DEL TEATRE MUNICIPAL. 20 h.
DIA 22
COBLA SANT JORDI
Plaça de la Vila. 22 h
DIA 23
JORNADA CANINA
Plaça Pere Torrent. 9-22 h
LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Inscripcions al
Museu del Mar. Turó Rodó. 11 h.
(CAT). Preu: 3 / 1,50 €
FESTIVAL MÚSICA DANSA
Plaça de la Vila. 20.30 h
DIA 24
FESTIVAL MONÒLIT
Plaça Pere Torrent. 17-19 h.
Música i dansa

DIA 27
DIA MUNDIAL DEL TURISME
Plaça de la Vila. 16-23 h
POSTAL EXPRESS
OUTDOOR SUMMER TEATRE
Centre Vila. 19 h
CINE CLUB ADLER
Teatre de Lloret. 21h. Inici de la
temporada.
FESTIVAL FIESTALONIA Roca
d’en Maig.18-20.30 h
DIES 28 I 29
FESTIVAL MÚSICA DANSA
Plaça de la Vila. 20.30 h
DIA 29
CANTADA D’HAVANERES
TALLERS. Casa del Mar. 19 h

DIA 25
PAS TORXA SPECIAL
OLYMPICS. Plaça Pere TorrentPlaça de la Vila. 18-20 h.

DIA 30
XXXVIII MARXA POPULAR
PLATGES DE LLORET
Plaça de la Vila. 8 h. Insc: El
Puntet. 10 km

DIA 26
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça de la Vila. 18 h.
Música i dansa.

LA MALEDICCIÓ DELS DEUS
Joc de pistes. Turó Rodó. 11
h. (CAT). Preu: 3 / 1,50 €. Ins:
Museu del Mar

BLANES

DIA 30
MARXA CICLOTURISTA
“Cuando yo corría”.
Club Ciclista Blandense
www.cuandoyocorria.com
DIA 30
RIALLES “ELS CISTELLS DE LA
CAPUTXETA”
SAMFAINA DE COLORS: música,
cançons, estris i joquines
Teatre de Blanes. A les 17.30 h
BIBLIOTECA COMARCAL

DIA 15
EMPLATJA’T
Platja de Blanes / davant
Ensorra’t. De 19 A 01 h
DIA 16
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE. PEDALADA 2018
Passeig de Mar / Banc dels
músics. De 8 a 14 h
DEL 21 AL 13 OCTUBRE
EXPOSICIÓ “QÜESTIÓ DE
TEMPS” JON ANDONI JUÁREZ
Casa Saladrigas

DIES 15, 22, 29
RUTA INDIANA - CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST) i 12
h (CAT). Preu: 5 / 2,5 €
DIES 13, 20, 27
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (FR).
Preu: 5 /2,50 €
DIES 14, 21, 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 18.30 h (GB).
Preu: 5 /2,50 €. Guided tour. Insc:
Museu del Mar.
DIES 15, 19, 29
MARXA NÒRDICA GUIADA
Camí de Ronda “Nordic walking”
Museu del Mar. 10 h. Preu: 5 €.
Ins: Oficines de Turisme.
DIES 12, 22, 26
MARXA NÒRDICA BOSCOS
DE LLORET. Oficina Turisme-Av.
Alegries, 3. 10 h. Preu: 5 €. Insc:
Oficines de Turisme.

DIES 15, 22, 29
IMMERSIÓ LLEUGERA
“SNORKELLING”
Casa del Mar-Fenals. 10 h. Preu:
10 €. Inscripcions a les oficines
de Turisme. Sortida guiada.
DIES 13, 20, 27
CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA
Dia 20: Guitars & Cello / Dia 13 i
27: Tono Blasi.
Esglèsia Sant Romà. 21 h
DIES 15, 22, 29
VISITE GUIDÉE AVEC MUSIQUE.
Jardins Sta. Clotilde. 18 h (FR).
Preu: 5/2,50 €. Insc. Of. Turisme.
DIES 12, 13 I 14
8È FESTIVAL CORALS
CANÇÓ MEDITERRÀNIA
Dia 12. Plaça de la Vila.14 -15 h
/ Dia 13. Plaça de la Vila.17.3020.30 h / Dia 14. Roca d’en
Maig.17-19 h. Plaça de la Vila.
DIES 19 I 22
III INTER. FESTIVAL MÚSICA
ORQUESTRES EUROPEES
Dia 22. 18 -19 h. Lliurament de
premis. Plaça de la Vila. Dia 19:
14 h / 17.30-20.30 h

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES

DIA 30
MISSA DE L’ALBA
Platja Sa Palomera. A les 7 h

DEL 14 AL 29
EXPOSICIÓ “NATURALEZA”
DILZO JAMIR PAREDES
Sala García-Tornel

DIES 14, 21, 28
MEMÒRIES DEL PASSAT
Can Font. 21 h (CAT). Preu: 5 /
2,5 €. Insc. Museu del Mar
visita teatralitzada.

DIA 22
VISITA GUIADA “RUTA DELS
CABRERA”
Inscripció prèvia 972 33 03 48 o
turisme@blanes.cat.
A les 19 h
DIA 23
FESTA DE LA TARDOR
Associació Cultural Joan
Comorera. Plaça Onze Setembre
DIA 23
MARXA BTT
Club Ciclista Blanda Spartans
Ciutat Esportiva. a les 9 h
DIES 29 I 30
FIRA D’ENTITATS DE BLANES
Passeig de Mar

FINS AL 20
EXPOSICIÓ: PALAU I FABRE:
L’home és un animal que es
busca. Organitza: Institució de les
Lletres Catalanes. Generalitat de
Catalunya. Al primer pis.
DEL 3 AL 21
EXPOSICIÓ: EL DEPARTAMENT
D’OBJECTES PERDUTS... al
mar! Organitza: S’Agulla.org. al
vestíbul.
DIA 13
XERRADA: EL DEPARTAMENT
D’OBJECTES PERDUTS... al mar!
amb Carlo Tidu i Carol Campillo.
Organitza: S’Agulla.org. A les
19.30 h, a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 14
HORA DEL CONTE: CONTES EN

ANGLÈS AMB KID’S AND US.
Per a nens i nenes a partir de 3
anys. A les 18 h a la Sala Roberto
Bolaño.
DIES 20 I 21
DONACIÓ DE SANG
Organitza Banc de Sang i Teixits.
Dijous de 16 a 20 h i divendres
de 10 a 14 i de 16 a 20 h. A la
planta baixa.

TAULES DE LLIBRES I
APARADORS LITERARIS
TAULA DE LLIBRES ANY
BEATRIX POTTER amb motiu del
75 anys de la seva mort.
APARADOR LITERARI ANY
JOANOT MARTORELL amb
motiu de 550 anys de la seva
mort. Al primer pis.

DIA 27
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE
LECTURA JUVENIL CURS
2018-2019. a les 17.30 h, a la
Biblioteca Jove.

TAULA DE LLIBRES ANY
POMPEU FABRA, aquest any
que se celebra 150 anys del
seu naixement i 100 anys de
la publicació de la Gramàtica
Catalana.

DIA 28
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
LIKE: Una selva com la teva a
càrrec d’Ivan Oliver.
A les 19 h, al vestíbul.

TAULA DE LLIBRES ANY
MANUEL DE PEDROLO, aquest
any que se celebra 100 anys del
seu naixement. #anyPedrolo.
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EXPOSICIONS
PINEDA DE MAR
OBRA GRÀFICA DEL FONS DE
LA FUNDACIÓ THARRATS. A la
Fundació Tharrats d’Art Gràfic de
Pineda de Mar (Can Comas), fins
el 7 d’octubre.
CÒMICS INFANTILS I PER A
ADULTS, i Dia internacional de la
Pau. A la Biblioteca de Poblenou,
fins el 21.
ELS MILLORS AUTORS
D’AUTOAJUDA I DIA MUNDIAL
DEL COR. A la Biblioteca de
Poblenou, fins el 29 de setembre.
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TORDERA
GRAN PRIX
Plaça de la Concòrdia, 20 h.
DIA 15
SANTA SUSANNA
AQUATLÓ INFANTIL
Passeig Marítim, 9.30 h.
FESTIVALET:
L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà amb l’espectacle
Viatge amb les cordes. Església
Parroquial, 18 h.

CALELLA
L’ART EN EL TABAC. Al Museu
Arxiu Municipal Josep M. Codina
i Bagué fins el 6 de gener.

PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘Les llegendes secretes de Sara
Llorens. Llegendes Alacantines.’
Un recull de materials inèdits
recopilats pel filòleg Joan Borja
i Sanz. A la Sala d’Actes de Can
Comas, 12 h.

7È CONCURS DE PINTURA
HUMET-SAULA. Sala
d’Exposicions de l’Ajuntament
Vell, fins el 30.

ESPECTACLE DE POESIA:
trencadís i teranyina, amb
música de guitarra, al pati de
Can Comas, 18 h.

PEDALEJANT PER LA HISTÒRIA.
Museu del Turisme, fins el 20.

MISSA ANUAL de totes les
Hermandades del Rocío, a la
catedral de Terrasa, 18 h.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA.
‘Holi a Deori Kodi’, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, fins el 30.
ACTES
DIA 14
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI, amb Tono Blasi.
A l’Església de Sant Nicolau, 21 h.
SANTA SUSANNA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CULTURA ESPIRITUAL, OPEN
HEART, a Can Ratés, fins el dia 16.
CALELLA
CONFERÈNCIA. ‘Més enllà de
l’Alzheimer’ amb motiu del dia
Mundial de l’Alzheimer, a càrrec
del Dr Sergi Borrego, especialista
en neurologia de l’Hospital Clínic
de Barcelona.
A la Sala d’actes de l’Hospital
Sant Jaume de Calella, 15 h.
VIU LA RUTA dels Mercats DO
Alella, al mercat municipal, 17 h.
CERCAVILA de tots els grups
participants a les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella.
Riera Capaspre, 21 h.
ESPECTACLE INAUGURAL
amb l’actuació de tots els grups
participants a les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella. A la
Sala Mozart, 22 h.
PALAFOLLS
TEATRE SOCIA. Inici de curs.
Cada divendres a la tarda per a
joves i dimarts al vespre per als
adults.

ESPECTACLE MULTIMÈDIA
‘La Llum en el camí’, amb Maurici
Fallini, al Local de l’Associació
Canviem, 18 h.
ACTUACIÓ de Luis Flores, al local
de la Hermandad del Rocio de
Pineda, 22 h.
CALELLA
6A FIRA DE LA GENT GRAN.
Fins el 16 de setembre, a la plaça
de l’Església (en cas de pluja se
celebrarà a l’Espai Mercat)
DIA 16
SANTA SUSANNA
SARDANES amb la Cobla
Palafolls, plaça Catalunya, 18 h.
PINEDA DE MAR
PINTAPEDRA i mobilitza’t, a la
platja dels Pescadors, 11 h.
ESPECTACLE d’Amics de la
Música, al Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.
CALELLA
SORTIDA DE LA 17A MARXA
DE LA MINERVA. Al Passeig de
Manuel Pugvert, 8 h.
3A MARXA CICLOTURISTA
Internacional Calella-Calella,
Riera Capaspre, 8.30 h.
TALLER DE DANSA de les
Jornades Internacionals
Folklòriques amb el grup de Sri
Lanka.
AUDICIÓ DE SARDANES, com
a cloenda de la temporada, a
càrrec de la Cobla Sabadell. Plaça
de l’Església, 19 h.

DIA 17
PINEDA DE MAR
TALLER ‘Digestió emocional: Què
fem amb el que estem sentint’,
amb Adonay Torras i Eva Silva, al
local de l’Associació Canviem, 19 h.
CALELLA
JORNADA “Els vins de la DO
Alella”, adreçada a professionals
del món de la restauració. Al pati
del Museu-Arxiu municipal Josel
M.Codina i Bagué, 19 h.
NIT DE MÚSIQUES DEL MÓN,
amb els grups participants a les
46es Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya i 21 anys
a Calella. Sala Mozart, 21.30 h.
DIA 18
MALGRAT DE MAR
BÚSTIES AL CARRER! Taules
a peu de carrer per recollir
información sobre els interessos
del barri de Malgrat Nord,
avinguda Mediterrània i plaça
Fèlix Cardona, de 10 a 13 h.
PALAFOLLS
INICIACIÓ AL TEATRE amb Pili
Giménez al casal de la Dona,
(Cada dimarts, amb horaris
diferents segons edat).
CALELLA
ACTUACIÓ del grup Sri Lanka,
com a participant a les 46es
Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya i 21
anys a Calella. A la Sala Mozart,
21.30 h.
TORDERA
CLUB DE LECTURA “Una
relación perfecta” de William
Trevor, Biblioteca de Tordera,
18.30 h.
DIA 19
CALELLA
PRESENTACIÓ de la Guia
d’Enoturisme de Catalunya a
càrrec de Lluís Tolosa. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 19 h.

ACTUACIÓ del grup de Mèxic com
a participant de les 46es Jornades
Internacionals Folklòriques de
Catalunya i 21 anys a Calella. Sala
Mozart, 21.30 h.
DIA 20
MALGRAT DE MAR
REUNIÓ ASSOCIACIONS BARRI
MALGRAT NORD, Centre cívic,
de 18 a 20 h.

TALLER: Roda d’energia angelical,
amb Mayka López, al local de
l’Associació Canviem, 20.30 h.
CALELLA
INICI DE LA 38A FIRA DE
CALELLA I L’ALT MARESME.
Des d’avui fins al 24.
ACTUACIÓ de Xarim Aresté, a
l’escenari central de la Fira, 22 h.

PALAFOLLS
TALLER alimentació i cicle
menstrual amb Marta León.
S’informarà de recursos
nutricionals i dietètics per
optimitzar la salut hormonal.
Masia de Can Florenci, 19 h.

INICI DE LA FESTA MAJOR DE
LA MINERVA.
Des d’avui fins al 24.

CALELLA
CONFERÈNCIA ‘El paisatge de
la Mona Lisa i la relació d’en
Lleonard amb Catalunya’ a
càrrec d’Albert Fortuny. Sala
d’exposicions de l’Ajuntament
Vell, 19.30 h.

27È FESTIVAL DE JAZZ I BLUES
Joan Josep Ribas. Concert amb
l’últim disc Jazz Nature a càrrec
de Txell Sust & August Tharrats
Quartet.

CICLE GAUDÍ: Jean-François
i el sentit de la vida (comèdia
de ficció-llargmetratge), Sala
Mozart, 21 h.
TORDERA
MONÒLEG: Pompeu Fabra,
jugada mestra! Biblioteca de
Tordera, 20 h.
DIA 21
MALGRAT DE MAR
TALLER DE GESTIÓ per les
comunitats de propietaris.
Centre cívic, de 18 a 20 h.
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI, amb el duo
‘Cello & guitar’. A l’Església de
Sant Nicolau, 21 h.
PINEDA DE MAR
PRESENTACIÓ de les classes
d’africà, fulani i mandinka,
amb Omar Camara, al local de
l’Associació Canviem, 19.30 h.

PREGÓ DE FESTA MAJOR a
càrrec del Club Bàsquet Calella.
Plaça de l’Ajuntament, 21 h.

BARRAQUES amb Els Catarres,
Bananna Beach i The Killing Hits.
A l’Envelat, 00 h.
DIA 22
SANTA SUSANNA
FESTIVALET: actuació de
les Fourchettes, amb el seu
espectacle A Capella!, al Local
Social, 19 h.
PINEDA DE MAR
IX FESTIVAL INTERNACIONAL
de Grups Corals i Folkòrics, a la
Plaça Espanya, fins el 29.
CALELLA
CONCERT amb Dàmaris i la seva
banda. A l’Envelat, 11:30 h.
ACTUACIÓ de la Cobla Biscal
Jove “Tututs”, a l’escenari central
de la Fira, 12:30 h.
DIADA CASTELLERA amb
l’actuació dels Minyons de
Terrassa, Xics de Granollers i els
Castellers de l’Alt Maresme. Plaça
de l’Ajuntament, 18 h.
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ACTUACIÓ DE KRREGADES DE
ROMANÇOS amb la proposta
‘Viatjant per ponent –krregades
3.0’, a l’escenari central de la
Fira, 19:30 h.
CORREFOC a càrrec dels Udols
de Foc Diables de Calella, amb la
participació d’altres colles. Inici a
la plaça de Lluís Gallart.
ACTUACIÓ D’A VORE, grup
de música i dansa. A l’escenari
central de la Fira, 22.30 h.
BARRAQUES amb la FluorParty
i tot seguit actuació dels grups
Buhos i Di-Versiones. A l’Envelat,
23.30 h.
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BARRAQUES amb l’actuació de
Els Amics de les Arts, Tremendos i
DJ Tremendo. A l’Envelat, 23.30 h.
TORDERA
TEATRE, La casa de Bernarda
Alba, Teatre Clavé, 18 h.
SARDANES amb la cobla
Cervianenca, Pavelló d’Esports, 18 h.
DIA 24
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA per a adults
on es comentarà ‘Les botigues de
color canyella’ de Bruno Shulz.
Biblioteca Enric Miralles, 19 h.

DIA 23
MALGRAT DE MAR
SETMANA DE LA MOBILITAT
amb pedalada i xocolatada, sortida
davant de l’Ajuntament, 10 h.

CALELLA
RECORREGUT PER CALELLA DE
LA TORXA SPECIAL OLYMPICS
2018, que se celebraran a la
Seu d’Urgell i Andorra del 4 al
7 d’octubre de 2018. Horari i
recorregut per concretar.

PINEDA DE MAR
CINEMA: Peter Rabbit, a
l’Auditori, 18 h.

ACTUACIÓ DE TONI ALBÀ:
‘Audiència i-real’, a l’escenari
central de la fira, 19.30 h.

MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.

FOCS ARTIFICIALS a càrrec de
Pirotècnica Estalella. Al passeig
de Garbí, 21.30 h.

CALELLA
ACTUACIÓ d’esclat Gospel
Singers, ‘From the heart of
Africa’, a l’escenari central de la
Fira, 13.15 h.

DIA 25
MALGRAT DE MAR
TATANET! Contes per a infants
fins a 3 anys, a càrrec de Gisela
Llimona, a la Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.

HOLI FESTIVAL, DJ, animador,
música i pluja de regals. A la
plaça de Lluís Gallart, 18 h.
ESPECTACLE ‘Veus els colors
del mar’, d’Eduard Iniesta, amb
Gemma Humet i el Cor Infantil
Amics de la Unió. A l’escenari
central de la Fira, 19 h.
ESPECTACLE de carrer
‘Enfila S.A.’ de la Companyia
Estampades (dansa aèria), al
costat de l’escenari central de la
fira, 22.45 h.

DIA 26
PALAFOLLS
XERRADA per a pares i mares: ‘El
desenvolupament del llenguatge
dels infants. Ajudem-los a parlar
bé’. A Mas Prats, 15 h.

DIA 28
MALGRAT DE MAR
SETMANA DE LA MOBILITAT:
Al carrer tots hi pintem. Durant
el matí, els alumnes de P3, P4,
P5 de les escoles de Malgrat de
Mar sortiran per pintar el terra
del carrer.
BIBLIOLAB: Crea el teu propi
slime, taller per a nens i nenes
de 8 a 12 anys, Biblioteca, 18 h.
FESTIVAL DE GUITARRA
MEDITERRANI amb Tono Blasi, a
l’Església de Sant Nicolau, 21 h.
PINEDA DE MAR
EXCURSIÓ DEL CASAL D’AVIS
DE POBLENOUEscapada al
Pallars Sobirà i Andorra. 8 h.
MARATÓ DE SANG, a la plaça
Mèlies i al Centre Cívic Poblenou,
de 10 a 22 h.

DIA 27
CALELLA
TALLER de memòria per a
la gent gran, biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 18 h.

TALLER INFANTIL
Pintura sobre roda, a la
Biblioteca Poblenou, a les 18 h.

CINECLUB: Records des de
Fukushima, a la Sala Mozart, 21 h.

PROJECCIÓ DEL
CURTMETRATGE ‘Pau Gibert’ a

l’Associació Canviem, 20 h.
CALELLA
1R FESTIVAL D’ART MERCAT,
art de KM0, art de proximitat, al
Mercat Municipal de 18 a 21.30h
fins el 30 de setembre.
TORDERA
TEATRE, Les dones sàvies, Teatre
Clavé, 21 h.
PALAFOLLS
CAMINADA FINS EL MOLÍ D’EN
PUIGVERT amb esmorzar inclòs,
dins del cap de setmana de la
gent gran. Sortida al Casal d’Avis,
9.15 h.
DIA 29
SANTA SUSANNA
FESTIVALET: Actuació de
clown amb Morc Fants, amb
l’espectacle Vist-i-plou, al Local
Social, 19 h.
REVETLLA TOCS, concerts a
càrrec del Senyor Peix i Hotel
Cochambre, a la Masia de Can
Ratés.
PINEDA DE MAR
GRAN GALA premis Da Vinci,
celebració del 5è aniversari de
l’Associació Canviem, al local
social, 18 h.
MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 19 h.
CONCERT Després de tot, Manu
Guix, a l’Auditori, 22 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL “Bandolers”
amb motiu de l’exposició ‘Pau
Gibert, el bandoler’ a càrrec de
Montse i Martha, a la Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
DESFILADA de les bandes
participants a la 1a setmana
de l’Oktoberfest, procedents
de Noruega, Àustria, Suècia,
Holanda, Alemanya, Letònia,

Suïssa, Hongria, Bèlgica i
República Txeca. Inici a la Riera
Capaspre, 17 h.
INAUGURACIÓ DE LA 31A
OKTOBERFEST CALELLA, que
durarà fins el 13 d’octubre. Amb
el clàssic degollament del barril,
presentació i benvinguda de les
bandes musicals. A la carpa de la
Platja Gran, 21 h.
PALAFOLLS
FESTA DEL PUBILLATGE,
proclamació del pubillatge de
Palafolls amb diferents activitats.
EXCURSIÓ a Pals i a l’Espai
Gironès amb dinar inclòs, dins
del cap de setmana de la gent
gran. Les inscripcions es fan al
Casal d’Avis, sortida a plaça Valls
d’Ax, 8 h.
DIA 30
MALGRAT DE MAR
4A MARXA SOLIDÀRIA contra
el cáncer, amb recorregut de 5,5
km i sortida des del Parc de Can
Campassol a les 10 h.
PINEDA DE MAR
MUSICAL GREASE, a la Sala
Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, 18 h.
42È ANIVERSARI de la Penya
Barcelonista de Pineda, a l’Hotel
Promenade.
CALELLA
ACTUACIONS de les bandes
participants a l’Oktoberfest, a la
plaça de l’Església a les 16 h, i a la
carpa de la Platja Gran a les 19 h.
SANTA SUSANNA
TRIATLÓ SPRINT
Passeig Marítim
PALAFOLLS
BALL i homenatge a les parelles
que celebren 50 anys de casats.
Música amb el “Sombras de
Luna”, dins el cap de setmana de
la gent gran. Casal d’Avis, 18.30 h.
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Ca la Maria celebra 50 anys
TORDERA

El restaurant Ca la Maria de Tordera ha celebrat el seu 50è aniversari
amb una nit màgica que va reunir
clients i amics. El grup “El tren de la
costa” va amenitzar la vetllada.
Ca la Maria ofereix cuina tradicional catalana en unes àmplies instal·lacions. S’ hi poden celebrar casaments, comunions, àpats de grup
i disposen de menjadors privats,
pistes de tennis i una gran piscina,
totalment renovada coincidint amb
l’aniversari.
Els trobareu al veïnat de Sant
Daniel de Tordera, telèfon:
93 764 09 34. yy

Festa del 50è aniversari

Zafiro Tours, al servei del client
BLANES

Les oficines de Zafiro Tours estan situades al carrer Mercaders de Blanes

No totes les agències de Viatges són iguals, de fet Zafiro Tours
a Blanes es diferencia de la resta
per oferir un servei a empreses
que necessiten una gestió integral
dels viatges dels seus treballadors.
Amb aquest servei Zafiro Tours
configura viatges personalitzats,
s’encarrega de totes les gestions,
reserves, visats i atén 24 hores als
seus clients. Per altra banda, ofereix viatges com ara excursions en
grup, excursions d’un dia i creuers
amb sortida des de Blanes i guia
acompanyant. Els podeu trobar al
carrer Mercaders, 4 de Blanes, telèfon: 972 96 24 11. yy

Familydent, 20 anys
BLANES

Familydent celebra el seu 20è
aniversari a la població de Blanes.
Durant aquests 20 anys han estat
pioners en l’aplicació de les darreres
tecnologies i tractaments sempre
pensant en el benestar del pacient,
i, en fer que l’odontologia sigui part
del dia a dia de les persones.
I és per això que volen seguir 20
anys més entre nosaltres.
Podeu gaudir de tractaments
amb cirurgia guiada, implants en
un dia, ortodòncia invisible i convencional, imatge Tac 3D i l’exclusiu
disseny del somriure.
A part de tot això podeu comptar amb ells amb les especialitats
més convencionals: endodòncia,
pròtesi, odontopediatria, cirurgia…

Instal·lacions de Familydent a Blanes

Tenen laboratori propi des de fa
més de 10 anys.
Ofereixen horaris adaptats, no
tanquen al migdia, faciliten el fi-

nançament i la 1a visita és gratuïta.
Els podeu trobar al carrer de la
Fe, 5 de Blanes. Telèfon 972.35.26.72
o a la web www.familydent.com yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

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

Setembre - Octubre
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
ADELL
ADELL
PUJOL
OMS
BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
ADELL
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
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
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

De 9.30 a 9.30 h (24 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

Setembre

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 de 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 de Vidreres
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20 CAPRABO
Avinguda de 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

9.00

15.55

DISSABTES FEINERS

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

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

17.36 18.07

18.32

19.03

19.33

20.03

FEINERS

20.33

21.44

-

-

-

21.03

8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

DISSABTES FEINERS
BLANES - GIRONA (Renfe)
8.16

10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.46

9.15

19.15 21.12

11.16 13.16 15.15 17.15
-

-

-

-

FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.45

8.45

9.45

10.45

11.37

12.37

14.44

15.44

16.44

17.37

18.42

19.44

20.45

22.13

-

-

-

-

7.00 - 21.40 cada 20 min

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 23.00

-

20.00
6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

7.00 - 21.45 cada 15 min

FEINERS
FESTIUS

BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 17.15
18.00 20.15 22.15
GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
7.15

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

BLANES (centre) - LLORET DE MAR

FEINERS (totes les parades)

FEINERS (totes les parades)
8.00

7.15 - 21.15 cada 20 min

-

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)
7.16

13.15 19.00

FESTIUS

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

11.00 14.00 15.55 18.20

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

7.15 - 21.15 cada 15 min

9.00

FEINERS
6.30

FEINERS

-

-

-

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

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
19.30 21.30 22.30

ENTREVISTA A ALBA SASKIA RIVAS MOLINA (ESCRIPTORA, FUNDADORA DE “HOPE” I PREGONERA DE BLANES)

“Tot i la pèrdua d’audició, toco la guitarra i em
comunico amb el WhatsApp i el correu electrònic”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

fessional per estar segura del que
vull fer: escriure. He tingut sort
de trobar en l’organització dels
Planeta persones molt maques
que m’han ajudat molt.

L’Alba Saskia Rivas Molina, de
27 anys, és fidel al seu pseudònim
“Hope” (esperança) que té tatuat
al braç. Una malaltia minoritària li va provocar, als 16 anys,
una sordesa neurosensorial i, als
21 anys, una atròfia muscular.
Ha fundat una associació que investiga la seva patologia i ha publicat “Con un par de alas”, finalista dels Premis Planeta 2016. És
natural de Blanes –on enguany
ha pronunciat el pregó de la Festa Major- però fa uns mesos que
viu a Lloret, on la seva mare té
una floristeria.
Com t’afecta la malaltia a la
teva vida diària?
Tinc una pèrdua d’audició molt important i una atròfia muscular que
ara està estabilitzada i millor que fa
sis anys, quan me la van diagnosticar i vaig començar el tractament
de rehabilitació i medicació. Per caminar pel carrer i fer esport porto
unes fèrules a les sabates que m’ajuden a mantenir l’equilibri. Condueixo i faig vida normal, però no sé
què passarà demà.
Com has aconseguit aquesta
millora?
Sobretot per l’actitud. Soc molt
inquieta i m’agrada aprofitar les
oportunitats que se’m presenten.
La meva mare, com totes les mares, vol protegir-me perquè m’ha
vist molt malament i sempre em
diu que vagi amb compte. Jo li
responc que aniré amb compte,
però que vull intentar algunes
experiències. L’any 2012 la malaltia va empitjorar i vaig tenir
una disfàgia que no em deixava
empassar i havia de menjar per
sonda. Gràcies a una logopeda
de Blanes que estimo molt avui
dia puc tornar a menjar normal,
ja que va estar dos anys ensenyant-me a mastegar i empassar.
La teva pèrdua d’audició et permet parlar per telèfon i escoltar
la ràdio?
No. Abans em passava hores par-

Quin missatge volies donar
amb la teva primera novel•la?
D’esperança i superació. A la relació que té la protagonista amb
la seva mare es veu que es pren
la vida amb molt d’humor malgrat que li han passat coses molt
dures. No intenta maquillar cap
situació difícil, sinó que les explica com són.
És autobiogràfica?
No és ben bé autobiogràfica, però
sí que té els meus valors: fortalesa
i esperança davant les èpoques
dolentes.

Tot i la seva sordesa, toca la guitarra. Foto: Almudena Montaño

lant per telèfon, però ara envio
WhatsApp i correus electrònics.
Les pel·lícules les poso amb subtítols i així puc seguir els diàlegs,
també llegeixo els llavis. Em
diuen que serà complicat dedicar-me a escriure guions televisius si no hi sento bé, però crec
que ho puc fer! També toco la
guitarra i vaig a concerts... i surto
de festa amb les meves amigues!
Com és el teu dia a dia?
Sembla contradictori, però abans
era molt sedentària i des que tinc
la malaltia faig molt d’esport
cada dia! Vaig al gimnàs, faig natació, ioga, pilates... i passo moltes estones amb la meva neboda
que acabo de tenir i que m’ensenya molt. També estic molt enganxada a les sèries i pel·lícules
de televisió i cinema. M’agrada
aprofitar el dia, però m’organitzo una mica sobre la marxa. Sóc
una mica desorganitzada per
escriure, si sento la necessitat de
fer-ho a les tres de la matinada,
doncs ho faig. Escolto bastant el
meu interior i no m’obligo a fer
coses quan no em venen de gust.
Aquest estiu he estat treballant
molt per l’associació en l’organit-

La seva novel•la i (A)Mar, un recull de poemes. Foto: A. Montaño

zació del curs vinent de xerrades
i ponències.
Per què vas batejar l’associació
que vas fundar l’any 2015 amb
el nom de Hope?
Perquè oficialment té un nom
molt estrany que fins i tot a mi
em costa pronunciar: Associació
Espanyola per a la Investigació
de la Síndrome de Brown Vialetto Van Laerei. Hope va ser el
meu pseudònim quan l‘any 2012
vaig crear un bloc on escrivia
coses. Aquesta paraula té molt
de significat per a mi i ha marcat
una etapa molt important de la
meva vida. L’associació la vam
fundar la meva mare, la meva
germana i jo. Els objectius principals són: recaptar fons per a la
investigació i trobar persones
amb aquesta patologia.
Estàs en contacte amb altres
afectats?
Gràcies a la meva tossudesa he
trobat a 4 pacients més: una mare
de Canàries i el seu fill, i una noia
de València, amb els quals hem
posat en comú tractaments. A
nivell internacional l’organització té una seu a Holanda. L’ori-

gen és genètic i en nens petits els
símptomes són més greus perquè
no tenen el cos format i afecta
els ossos i la respiració. La prevalença d’aquesta malaltia és d’1
entre un milió, però a Espanya hi
ha d’haver més persones, suposo
que més de 40, que tenen la malaltia i no ho saben.
Què va significar per a tu ser
pregonera de Blanes?
Quan m’ho van proposar de
seguida vaig acceptar perquè
m’agraden els reptes. Però quan
se’m va passar el “subidón” vaig
pensar: què haig de dir si jo no
he vist mai un pregó? L’alcalde
em va tranquil·litzar: “sigues tu
mateixa, tens llibertat per fer el
que vulguis”. Va ser un dia molt
maco i estic molt agraïda a la
gran quantitat de gent que em va
venir a veure i a les paraules que
em van dedicar.
Com va canviar la teva vida després de ser una de les 10 finalistes dels Premis Planeta?
Ha sigut una sorpresa molt maca,
però no era conscient de la seva
magnitud. M’ha donat molta força tant a nivell personal com pro-

El dia del pregó va rebre el màxim guardó de Blanes. Foto Yoyo
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Des de quan escrius?
Abans de presentar-me als Premis Planeta vaig fer un curs a
l’Ateneu Barcelonès de prosa
poètica. Pels companys era un
hobby, però per a mi era alguna cosa més i vaig començar a
escriure molt. Els meus estudis
anteriors són infermeria i secretariat i no tenen res a veure amb
l’escriptura. I el curs passat vaig
estudiar guió de cine i televisió
a l’Escola de Cine de Barcelona,
on he après molt.
Què és el que més t’agrada escriure?
Com a escriptora m’encanta la
poesia. Estic més familiaritzada
en escriure novel·la de drama social i pensava que escriure guions
era semblant, però he comprovat
que no és tan imaginatiu i no
pots jugar amb les paraules... Requereix molt més temps.
Quins altres projectes d’escriptura tens en ment?
Aquest any tinc pensat escriure
molta novel·la i també canviaré
de registre i escriuré audiovisual. No sé què sortirà exactament,
però tinc moltes ganes d’aplicar
tot el que m’han ensenyat. yy

L’Alba amb l’ordinador, la seva principal eina de treball i de comunicació.

