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EDICIÓ BLANES - LLORET DE MAR

Llibertat presos polítics!

RADIO MARINA

SOCIETAT - Pàg. 5

VIOLÈNCIA MASCLISTA
Blanes es manifesta en contra de qualsevol tipus de violència masclista després que una jove denunciés una agressió sexual en un habitatge de la vila.

URBANISME - Pàg. 7

IRREGULARITATS URBANÍSTIQUES
Blanes segueix treballant per cobrar les dues multes que van imposar
a dos càmpings per ampliació il·legal. A Lloret, s’ha detectat una nova
construcció irregular a Can Juncadella.

Conflicte obert

Les estelades tornen a omplir Barcelona. Foto ACN

Llibertat presos polítics! Unitat! Independència! Han estat tres de les reivindicacions més escoltades aquest
11 de Setembre a la manifestació que es va fer la tarda de la Diada a Barcelona. A l’horitzó, la sentència del
procés (mes d’octubre), que tothom té clar serà condemnatòria. Aquest judici sempre ha estat el primer pas
per arribar als tribunals europeus. Molt més a prop, finals de setembre, judici al President Torra per desobediència pel cas dels llaços grocs. Més informació a les pàgines 3 i 4.

Nou institut

El nou institut una setmana abans d'obrir portes. Foto M.A. Comas

Lloret estrena aquest curs escolar 2019-20 el quart institut. De
moment, en aules prefabricades.
Serà l’Institut Sant Quirze per la
zona on es construirà de manera
definitiva. L’ajuntament i la comunitat educativa segueixen treballant per aconseguir més serveis d’Educació. Pàg. 6

La manifestació va anar de l'ajuntament a la rotonda dels Focs. Foto ACN

Un estiu més, s’han repetit, tal com passa cada cap de setmana de tot
l’any, els problemes a la zona d’oci nocturn dels Pins-Plantera. Els veïns
es van manifestar i van tornar a demanar solucions al problema. Pàg. 12

2 LA MARINA

SETEMBRE DE 2019

L’editorial
Diada 2019
La diada de 2019 tenia el pitjor pronòstic meteorològic
dels darrers anys. Amenaces de fortes pluges i vent no han
estat prou per desanimar als centenars de milers de manifestants que han acudit a la cita d’enguany.
Una vegada més, una multitud ha volgut demostrar el seu
suport als polítics empresonats i la persistència del seu
desig d’independència.
Tot i les queixes per la manca d’unitat dels polítics catalans, expressada per alguns davant el parlament de forma
contraria a la tradició pacífica i festiva de la diada, ha estat
més forta la voluntat de molts milers de persones per demostrar a tothom que la causa de la independència no defalleix encara que les circumstàncies no siguin favorables.
S’equivocaria qui cregués que el desencís d’alguns respecte dels polítics i les seves dificultats per a l’entesa, significa una reculada d’aquesta tendència que segueix viva en
una part important de la nostra societat, probablement a
l’entorn del 50%. yy
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5.000 places hoteleres
acreditades Sense Gluten
LLORET DE MAR

Lloret de Mar segueix avançant
per convertir-se en una destinació
de referència en la gastronomia
saludable i en la gestió d’al·lèrgies
i intoleràncies alimentàries.

«Els hotels que han
estat acreditats com a
establiments Sense Gluten
són nou»
Fruit de l’acord que l’Ajuntament de Lloret de Mar va signar
el mes de febrer passat amb l’Associació Celíacs de Catalunya, ja
són nou els hotels de Lloret de
Mar que han estat acreditats per
aquesta associació com a establiments Sense Gluten, el que representa gairebé 5.000 places hoteleres on les persones celíaques
poden gaudir de la gastronomia
amb total seguretat. Es tracta dels
establiments: Hotel Anabel, Hotel Evenia Olympic Garden, Hotel Evenia Olympic Palace, Hotel
Evenia Olympic Park, Hotel Evenia Olympic Suites, Hotel GHT
Aquarium & Spa, Hotel GHT Oasis Park & Spa, Hotel GHT Miratge i Hotel Xaine Park.

«Lloret treballa per
convertir-se en una
destinació de referència
en la gastronomia
saludable»

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

A més d’aquests hotels, també
està certificat com a Sense Gluten
el Gnomo Parc i aquest estiu s’ha
certificat com a espai amb oferta

Logo dels productes Sense Gluten

sense gluten el parc aquàtic Water
World, parc que aquest setembre
ha acollit el “Dia especial per al
soci”, en què les persones que formen part de l’Associació Celíacs
de Catalunya van tenir un preu especial en l’entrada al parc i van poder gaudir de diverses activitats.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme:
“Gràcies a l’acord amb l’Associació Celíacs de Catalunya i a l’esforç dels nostres empresaris, en
només uns mesos hem acreditat
5.000 places hoteleres i dos parcs
d’activitats aptes per a persones
celíaques. Cal tenir en compte que
es tracta d’un col·lectiu molt sensible i fidel als llocs que disposen
d’una oferta adaptada a les seves
necessitats específiques, ja que
acaben afectant també als seus
acompanyants i és un condicio-

nant important a l’hora d’escollir
una destinació per a les seves vacances, especialment pel públic
més familiar.”
Lloret Turisme va posar en
marxa l’any passat l’Estratègia
d’impuls al sector de la gastronomia de Lloret de Mar 2018-2022
en col·laboració amb la Fundació
Alícia i el suport de l’Associació
de Bars i Restaurants de Lloret
de Mar i el Gremi d’Hostaleria de
Lloret de Mar. Amb aquesta estratègia, Lloret de Mar vol posicionar-se com una destinació especialitzada en la cuina saludable i,
a més dels onze establiments acreditats Sense Gluten, també compta amb setze establiments promotors de l’alimentació mediterrània
i acreditats per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya a través del
programa AMED. yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Servitaxi Lloret

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
972 33 17 18

676 45 25 45

972 372 943
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Clam a favor de la unitat estratègica
l'avinguda del Paral·lel, epicentre
de la mobilització convocada per
l'ANC i Òmnium. Torra ha recordat que el lema de la protesta és
'Objectiu: independència' i ha afegit: "És això el que farem". També
ha carregat contra els "pronòstics
interessats que no volien que avui
fos un èxit" i ha insistit a destacar el
caràcter massiu de la manifestació:
"El poble de Catalunya mai falla".

CATALUNYA

Diada aigualida la d’aquest
2019. L’11-S ha estat marcat per
la inestabilitat meteorològica, però
també política. Les tempestes van
obligar a modificar, ajornar o suspendre els actes de la vigília. En
aquesta edició, els Comuns no han
assistit a la manifestació de l’ANC
mentre les diferències entre ERC i
Junts per Catalunya només s’han
aparcat per unes hores. La societat
civil, en tot cas, ha tornat a omplir
Barcelona amb diversos objectius: la
independència, la llibertat dels presos polítics i la unitat estratègica.

«Òmnium Cultural i l'ANC
reclamen "no cedir al
xantatge" de l'Estat i
construir una "resposta
democràtica"»
Òmnium Cultural i l'ANC reclamen "no cedir al xantatge" de
l'Estat i construir una "resposta democràtica" a la sentència de l'1-O.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha advertit des de plaça
Espanya de Barcelona aquest 11-S
que la sentència buscarà "venjança
i escarni" i ha reivindicat als partits
polítics i les administracions "sentit d'estat" i no perdre's en "batalles

«L’11-S ha estat marcat
per la inestabilitat
meteorològica, però
també política»
ROGER TORRENT

Plaça d'Espanya plena de gom a gom. Foto ACN

estèrils". "Construïm la resposta
democràtica [...] Ho devem als presos i exiliats però sobretot ens ho
devem a tots nosaltres", ha afirmat.
Per la seva banda, la presidenta
de l'Assemblea, Elisenda Paluzie,
ha demanat "no cedir al xantatge"
de l'Estat i ha avisat que no faran
"marxa enrere".
PARTICIPACIÓ
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat al voltant de

Inscripcions
Obertes!

600.000 les persones que han
participat aquesta Diada en la
manifestació convocada per
l'ANC. Aquesta és la segona xifra més baixa de les estimades
pel cos policial barceloní en una
mobilització impulsada per l'entitat en un Onze de Setembre. La
de la Guàrdia Urbana és l'única
xifra oficial que es fa pública, ja
que des de l'any passat la delegació del govern espanyol va decidir no fer la seva estimació.

QUIM TORRA
El president de la Generalitat,
Quim Torra, ha qualificat d'"èxit
immens" la manifestació independentista d'aquesta Diada de l'11 de
Setembre i ha assegurat que marca
la fi d'una etapa. "Avui es tanca una
etapa i es comença a respondre ja
a les sentències posant l'objectiu
d'independència al centre de l'acció
política", ha afirmat en una atenció
als mitjans a la confluència de la
plaça d'Espanya de Barcelona amb

des de 1990 a Blanes
Exam Preparation Centre

El president del Parlament,
Roger Torrent, ha fet una primera valoració de la manifestació de
l'ANC, en la que ha participat, admetent que la mobilització és "un
clam al carrer per la independència, i un clam evident perquè els
polítics siguin capaços d'explicar
millor els acords i treballar l'agenda política per afrontar el cicle que
s'obre amb la sentència". "Hem de
treballar per oferir i saber explicar
els passos del nou cicle polític per
treballar de manera comuna i conjunta", ha afegit. yy

www.lingua.cat
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Blanes
La pluja va obligar a modificar
el programa previst pel dimarts
dia 10 a la nit a Blanes. La Marxa
de Torxes, finalment es va fer, i
quan anaven a canviar la senyera
per una estelada, com cada 11-S;

es van trobar amb una dona encadenada amb una bandera espanyola. Va haver d’intervenir la
Policia Local. El dimecres 11-S,
els actes es van poder desenvolupar amb normalitat. yy

Ofrena institucional. Foto Aj. Blanes

Lloret de Mar
La inestabilitat meteorològica
també va afectar la Diada a Lloret de Mar. La tradicional Marxa de Torxes no es va poder fer
per l’aiguat que queia. L’ofrena
floral i l’acte institucional de

l’11-S es va desenvolupar amb
normalitat. La tradicional trobada de puntaires que s’organitza cada 11 de Setembre es va
traslladar al pavelló per evitar
problemes amb la pluja. yy

Neix ‘Tsunami Democràtic’
CATALUNYA

"Recuperem la iniciativa! Amb
la no-violència i la desobediència
civil com a eines, avancem-nos a
la sentència. Canviem l’estat de les
coses". Així s'ha presentat Tsunami Democràtic, una iniciativa que
aplega personalitats de la política i
la societat civil per donar una resposta a la sentència de l'1-O. La
campanya de mobilització vol organitzar una resposta "desobedient
i no violenta" a la sentència, sense
comptar amb portaveus oficials.

Camí de Barcelona
Moltes persones han estat treballant setmanes per aconseguir
que la manifestació de Barcelona “Objectiu: independència”
fos un èxit. Lloguer d’autocars,
venda de tiquets i samarretes...
Les hores abans de l’acte, els mò-

bils treien fum mirant l’evolució
del temps. Al final, gent d’arreu
dels Països Catalans, la majoria
com fa cada any, es va reunir al
voltant de la plaça d’Espanya de
Barcelona. yy

Així mateix, Tsunami Democràtic afegeix que l'autocrítica, la
ironia, la creativitat, la diversitat,
la imperfecció i tot allò que potenciï un moviment "col·lectiu i transversal" seran les seves eines. yy

El Tsunami Democràtic ha fet
públic el manifest 'Primera onada:
Una mar de fons', on avisa que la
sentència del Suprem pot "agreujar encara més" la "desorientació i
frustració" acumulades per la "repressió" de l'Estat. A partir d'aquí,
la iniciativa insta la ciutadania a la
mobilització:
"La lluita pels drets fonamentals no es pot deixar per a més endavant. És ara que ens interpel·la.
I estem a punt. Ho farem pacífi-

Imatge promocional del moviment. Foto Jordi Play (ACN)

Judici al President Quim
Torra per desobediència
BARCELONA

Confecció de la senyera. Foto M.A. Comas

cament, amb serenor i convenciment. Ho farem democràticament,
amb determinació i de manera
organitzada. Els nostres ideals defensen les llibertats irrenunciables
i persegueixen la justícia social.

Aquesta Diada s’ha parlat
molt de la sentència del judici del
procés prevista per al mes vinent.
Aquest mateix mes, però, el president de la Generalitat, Quim Torra també serà jutjat.
El TSJC ha fixat per als dies
25 i 26 el judici contra Torra per
desobediència a les resolucions de
la JEC sobre la retirada de llaços
grocs de les façanes dels edificis de
la Generalitat en campanya electoral, o, subsidiàriament, un delicte

de denegació d'auxili a l'autoritat
competent. L'origen de la causa és
una querella de la fiscalia. El Parlament havia establert justament
aquests dos dies per celebrar el
Debat de Política General.
El president de la Generalitat veu "celeritat interessada de
la justícia" en el cas dels llaços
grocs. En un comunicat de premsa, denuncia una "irregularitat"
processal que posa en dubte la
"imparcialitat" del TSJC. El president afirma al comunicat que la

Foto de grup a la plaça de la Vila. Foto M.A. Comas
Quim Torra al TSJC el 15 de maig. Foto ACN

"pressa" del TSJC per resoldre el
cas és "absoluta". "La justícia és
lenta només quan vol", afegeix el
text. La defensa de Torra exercirà les accions legals "pertinents"
contra aquest "error processal"
que demostra que la pressa "és
enemiga del rigor".
Gonzalo Boye, advocat de
Quim Torra, ha comentat a Twitter que “el TSJC ha assenyalat judici abans de saber qui el celebraria i
quines proves s'hi practicarien”. yy
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Blanes es manifesta en contra de qualsevol
tipus de violència masclista
No són casos aïllats ni inevitables.
Les dades són alarmants, i només
com a societat podem erradicar-la”.

BLANES

Una jove va sortir de festa un
dissabte d’agost i va conèixer a tres
homes de nacionalitat cubana (dos
d'ells de 19 anys i un altre de 54).
Ella va accedir a acompanyar-los a
casa, a la Rambla Joaquim Ruyra
de la població blanenca, i una vegada a dins, la van retenir i agredir
sexualment incloent-hi la penetració, segons consta en la denúncia.

«Va ser el mateix alcalde
de la vila, Àngel Canosa,
qui va trobar la noia quan
sortia de l’habitatge»

«Després de passar a
disposició judicial, els tres
detinguts van sortir en
llibertat provisional»

Concentració i lectura del manifest. Foto Aj. Blanes

Va ser el mateix alcalde de la
vila, Àngel Canosa, qui va trobar
la noia quan sortia de l’habitatge i
va avisar la Policia Local.

a disposició judicial, van sortir en
llibertat provisional.

Minuts després es va detenir
els dos nois de 19 anys en el mateix domicili on s'havia produït
l'agressió. Una vegada van haver
recopilat tota la informació, van
traslladar el cas als Mossos d'Esquadra on també van portar els
dos detinguts. El cos policial català va detenir el tercer home a
Arenys de Mar. Després de passar

L’ajuntament va convocar dues
concentracions i es va redactar i
llegir un manifest institucional de
rebuig a qualsevol tipus de violència masclista.

MANIFEST DE REBUIG

El manifest, en la línia de la
convocatòria, rebutja qualsevol
forma de violència masclista,
“mentre la justícia segueix el seu

curs, com a alcalde, en nom de tot
l’Ajuntament de Blanes i del municipi a qui represento, volem expressar la més enèrgica condemna
contra la violència masclista. Volem deixar constància de la nostra solidaritat amb la víctima, així
com amb totes les dones víctimes
de la violència masclista”.
Igual que en les anteriors ocasions en què s’ha posicionat en
contra de la violència masclista, el
consistori s’ha refermat en el compromís de seguir treballant per

erradicar-la, “hem de seguir treballant-hi per aconseguir que la societat, en tota la seva extensió, planti
cara i rebutgi qualsevol forma de
violència masclista. Reivindiquem
el dret de totes les dones a viure
una vida lliure de violències”.
Tanmateix, es deixa clar que la
violència masclista no és un problema de les dones, sinó de tota la
societat, ja que no es tracta de casos
aïllats, “la violència masclista no és
un problema de les dones. És un
problema de tothom: tots i totes.

D’altra banda, s’ha recordat
que es tracta d’un objectiu difícil
de complir, tot i que no per això
es deixarà de seguir treballant-hi.
“Sabem que no és fàcil, perquè
hem heretat una tradició on les dones aguanten en silenci, patiment i
sentiment de culpa les agressions.
Perquè malauradament encara
vivim en una cultura masclista
que ha normalitzat les conductes
delictives contra les dones. No es
tracta de seguir formulant desitjos
ni somnis. Ja n’hi ha prou: hem de
construir una societat que no toleri, que rebutgi en qualsevol situació la violència masclista”.
Al final de la lectura del manifest, s’ha recordat el lema de la
convocatòria: “No a la violència
masclista! Si ens toquen a una, responem totes!” yy
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Curs 2019-20: quart institut a Lloret de Mar
LLORET DE MAR

La gran novetat del curs escolar que ha començat aquest 12 de
setembre, és la posada en marxa
de l’Institut Sant Quirze, el quart
de Lloret de Mar. De moment, en
mòduls prefabricats.

«Lloret ha cedit el terreny
i ha fet la cimentació del
nou centre»
L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que “tot i que no
és competència municipal, l’Ajuntament es va comprometre a cedir
el terreny i a dur els treballs de fonamentació, amb un cost aproximat de 105.000€, a fi de donar resposta a les necessitats educatives
del municipi”. I també ha recordat
que, “continuem treballant amb la
Generalitat de Catalunya perquè
aquest institut es converteixi en
una escola-institut com a Fenals,
ja que pensem que aquest és el
model pel qual hem d’apostar”.
Per altra banda, Francisco Pastor, regidor d’Educació i primer
tinent d’alcalde, ha detallat que
“l’educació és un projecte prioritari
que hem de treballar conjuntament

Aules provisionals del quart institut de Lloret. Foto M.A. Comas

organismes públics i comunitat
educativa; hem de reduir la massificació a les aules i augmentar els
recursos per atendre correctament
la diversitat de les nostres escoles”.

els terrenys que acolliran en un futur l’edifici del nou centre, situats al
costat de l'ermita de Sant Quirze.

El centre, que porta el nom
d’Institut Sant Quirze, s’instal·la
de manera provisional en un mòdul prefabricat i compta amb tres
espais d’aula i un espai diàfan d’administració i sala de professors. Pel
que fa al nom, aquest té l’origen en

El curs escolar 2019-2020 comença amb 1.581.534 alumnes
a tot el sistema, públic, privat i
concertat, i en totes les etapes
educatives, cosa que suposa un
increment d'alumnat de 536. Tot
i això, els ensenyaments de règim

CATALUNYA

Bitllets falsos de 20 i 50 €
LLORET DE MAR

La Policia Local de Lloret de
Mar ha detingut tres persones de
nacionalitat francesa per introduir bitllets falsos de 20 i 50 €.
La col·laboració de part de diversos establiments comercials de la
vila que van denunciar els fets a
la Policia Local, ha estat clau per
a la seva detenció. Diversos comerços de Lloret havien alertat
prèviament la Policia Local que

«Dos ciutadans francesos
van intentar col·locar els
bitllets a sis establiments»

una parella, un home i una dona,
de parla francesa, havien intentat
pagar amb bitllets falsos de 20 i 50
euros productes de poc preu.

tuades per Policia Local han identificat sis botigues de Lloret on havien intentat o consumat l'estafa i
introduït bitllets falsificats.

La descripció donada pels
comerciants que incloïa la matricula del cotxe, de França, on una
tercera persona els esperava, va
permetre que un dels auxiliars
de Protecció Civil els localitzés i
aquest va alertar les patrulles de
Policia Local, que els van interceptar quan tractaven de fer l’estafa en
una botiga del passeig marítim.

«La descripció dels
comerciants ha estat clau
per a la seva detenció»

Les primeres diligències efec-

Inici de les obres de fonemantació. Foto Aj. Blanes

«Hi ha 670 mestres i
professors més al sistema
i 53 professionals de
l'educació»
general perden 3.000 alumnes, ja
que es redueix en 10.000 el nombre d'alumnes a Infantil i Primària
que es compensen amb l'increment de l'alumnat a Secundària.
Amb aquests números, es perden
61 grups de P3, 44 a la pública i 17

a la concertada, i se'n guanyen 37
a 1r d'ESO, 36 als instituts i 1 a les
escoles concertades.
Són dades provisionals perquè la matrícula segueix viva. El
conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha destacat que malgrat
aquesta davallada d'alumnes i en
un context de pròrroga pressupostària, hi ha 670 mestres i professors més al sistema i 53 professionals de l'educació. yy

Viles Florides

El regidor de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic, Jordi Sais i el
cap de la Policia Local, Joaquim
Martín, han coincidit a destacar
que la col·laboració dels comerciants ha estat clau per a la detenció
de les tres persones. yy
Presentació de l'acte del dia 27. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Viles Florides vol posar en valor
la riquesa natural i paisatgística del
país mitjançant el reconeixement
públic d’aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral,
mobiliari urbà i espais lúdics que,
tant en l’àmbit públic com privat,
esdevinguin un exemple a seguir.
Lloret de Mar acollirà el dia
27 l’acte de lliurament de les Flors
d’Honor 2019.

Bitllets confiscats. Foto Policia Local

Viles Florides és una iniciativa
de la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC)
que promou la transformació de

racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda. Pel
moviment l’ornamentació va més
enllà de propiciar espais agradables
i treballa per millorar la qualitat
de vida dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de
sostenibilitat mediambiental i el
desenvolupament de les economies
locals a través de l’atractiu del jardins i parcs urbans.
El projecte és obert a tothom
i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu,
empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels
espais verds. yy
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Irregularitats urbanístiques a Blanes i Lloret
per ampliacions il·legals
A Blanes estan relacionades amb els càmpings i a Lloret amb Can Juncadella
BLANES - LLORET DE MAR

Les sancions econòmiques
imposades a dos càmpings de Blanes continuen generant recursos i
contra recursos.
El Càmping Bellaterra de Blanes haurà de dipositar una fiança
d’1,5 MEUR mentre el jutjat resol si ha de pagar o no la multa
que li va imposar l’ajuntament
per ampliació il·legal de les seves
instal·lacions.
Els propietaris del càmping
van portar el cas al jutjat i aquest
va resoldre que mentre resolien el
cas, paguessin una fiança del mateix valor. Es va presentar un recurs, que ara ha estat desestimat.
Segons ha explicat l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, “els propietaris
van al·legar que no tenien aquests
diners i la resolució judicial els hi
diu que si no els tenen el que han
d’anar fent, és un dipòsit per poder pagar, si arriba el cas, la multa”.
L’ajuntament també va sancionar el Blanc d’Eivissa –By Pla

Unanimitat al desestimar el recurs de By Pla 1913. Foto Aj. Blanes

1913- amb 1,3 MEUR, una sanció
que va caducar perquè segons els
tècnics municipals hi havia dos
mesos que no computaven en els
terminis i el jutge va dictaminar
que sí. La sentència, però, deixava la porta oberta a iniciar un nou
expedient. L’ajuntament ho va fer i
els propietaris el van recórrer. Ara
l’ajuntament, l’ha desestimat.
Per tant, els pràcticament 3

MEUR pendents de pagament
en dues multes, continuen del
jutjat a l’ajuntament i de l’ajuntament al jutjat.
CAN JUNCADELLA
Nova polèmica amb la parcella de Can Juncadella vinculada
a l'expresident del Kazakhstan,
Nursultan Nazarbayev. SOS Lloret
ha denunciat una nova edificació

il·legal, una planta baixa d'entre
100 i 200 metres quadrats que
s'hauria construït entre els mesos
de maig i juliol. Els ecologistes
denuncien que aquest habitatge
vulnera el Pla d'Espais d'Interès
Natural, la Zona d'Especial Protecció per a les Aus, el Lloc d'Importància Comunitària dins de la
Xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes.

L'Ajuntament de Lloret s’ha
compromès a fer enderrocar la
construcció. De fet, el regidor d'Urbanisme, Albert Robert, ha explicat
que ja han començat els tràmits i que
ara els propietaris tenen uns dies per
presentar al·legacions. A més, en el
moment en què la plataforma ecologista va veure la construcció des del
mar, va entrar una instància a l'ajuntament per preguntar si s'havia fet
alguna cosa al respecte. El consistori
va respondre que els serveis d'inspecció municipal havien obert un
expedient sancionador als propietaris de la finca per l'execució d'obres
sense llicència i no legalitzables, que
podria anar acompanyat d'una sanció econòmica.
Una altra de les polèmiques
que ha denunciat SOS Lloret també
està relacionada amb Can Juncadella i amb l’accés al tram del camí de
ronda que travessa la finca. Els ecologistes asseguren que hi ha molts
elements intimidadors per evitar
que la gent hi passi. L’ajuntament
treballa per trobar una solució que
pugui beneficiar a totes les parts. yy
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“Les alternatives a la C-32 crearien problemes
de congestió i de qualitat de l'aire”
Manifestacions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet
SELVA / MARESME

El conseller de Territori i Sostenibilitat manté el projecte d'allargament de la C-32 entre Blanes i
Lloret de Mar com una prioritat
per a la Generalitat. El titular de
Territori ha afirmat que "s’han estudiat moltes solucions" però totes
elles representen millores en infraestructures que passen per "trams
urbans". Per això, Calvet ha apuntat que amb aquests projectes "seria
molt difícil millorar la mobilitat".
A més, el conseller ha apuntat
que si no es millora la mobilitat, es
podrien generar "problemàtiques
de congestió i de qualitat de l'aire" a
la zona que "són inacceptables". Per

això creu que l’allargament de la
C-32 és la millor sortida als problemes de trànsit que hi ha a la zona
litoral de la comarca de la Selva.
Damià Calvet ha explicat que
l’ampliació de l'autopista C-32
"està recollida en tots els plans"
d’infraestructures, tant territorials, com nacionals. Uns documents que es van redactar en
"l’època del tripartit".
De tota manera, les obres de la
C-32 segueixen aturades sine die a
l’espera que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
es pronunciï sobre la mesura cautelar que va imposar aquest mes

de juliol. La plataforma Aturem la
C-32 va presentar un recurs contra
l'estudi informatiu del projecte per
incomplir la llei del canvi climàtic.
Davant d'això, demanaven la suspensió cautelar de les obres.
El TSJC va reconèixer que en
l’estudi informatiu hi havia mancances en el projecte amb el compliment de la llei del canvi climàtic.
El tribunal també va retreure al
Govern que no hagués tingut en
compte alguns aspectes de la inundabilitat de la infraestructura.
Tot i així, Calvet ha reafirmat que
totes aquestes peticions "estan resoltes en el projecte constructiu". yy

Base d'operacions de les obres que es van aturar. Foto Joan Ferrer

Visites per conèixer la història Èxit d'ocupació a les
de la Parròquia de Santa Maria Nits de Marimurtra
BLANES

Big Mama Montse, Menaix a
Truà amb Cris Juanico, Toni Xuclà i Juanjo Muñoz; Maria del Mar
Bonet i Susanna del Saz, han estat
els protagonistes de la 14a edició de
Les nits del Marimurtra de Blanes.
Del Saz, és l'única artista que ha
actuat a les 14 edicions del festival.

«L’ocupació ha fregat
el 95%»
L’escenari, l’emblemàtic Templet de Linné. Els concerts s’han
fet els dies 2, 9, 16 i 23 d’agost.
La Fundació Carl Faust,
propietària i gestora del Jardí

Una de les visites guiades que es va poder fer. Foto Aj. Blanes
BLANES

Allau de peticions per conèixer la historia de la Parròquia de
Santa Maria en els 700 anys de la
seva creació. S’havien programat
dues visites per al 15 d’agost, que
es van haver d’ampliar amb noves
visites el diumenge 25.
Qui se n’encarregà de fer les
visites guiades és l’historiador i
arqueòleg Joan Llinàs, de l’empresa ATRI, Cultura i Patrimoni,
qui és també president del Centre
d’Estudis Selvatans. La visita va
començar a l’exterior de l’edifici,
davant de la reproducció de l’escut dels Comtes de Cabrera en
una pedra de grans dimensions
que formava part de l’estructura.
Pocs anys després de 1319,

any de la fundació de la Parròquia de Santa Maria, es va
començar a bastir l’església. La
façana exterior que encara es
conserva correspon al conjunt
format per l’Església Santa Maria i l’antic Palau dels Vescomtes de Cabrera. El campanar i la
façana, que han esdevingut un
dels símbols de Blanes, és el què
resta de la construcció gòtica de
finals del segle XIV.
Sortint a l’esquerra, hi ha
l’antiga porta del Palau, avui
de l’Esbarjo Parroquial, de mig
punt i grans dovelles. A sobre
s’hi conserven dues finestres gòtiques trevolades. Amb l’incendi
de principis de la Guerra Civil,
al 1936, es van esfondrar les voltes i gran part dels murs. La re-

Botànic Marimurtra, així com
promotora del cicle de concerts,
valora molt positivament l’edició recentment tancada.
Entre altres aspectes, cal
destacar un excel·lent índex
d’ocupació, que va fregar el 95%;
sobretot en aquest aspecte, els
"sold-outs" de Menaix a Truà i el
de Maria del Mar Bonet, aquest
últim amb totes les localitats venudes des de feia més d’un mes.
Un any més, la gestió del bar
ha anat a càrrec de la Fundació
Oncolliga. Els beneficis es dediquen als serveis que ofereix
l’entitat. yy

edificació va durar deu anys, del
1939 al 1949.
La parròquia és molt més que
un espai on es viu la fe cristiana
en comunitat. Al seu voltant hi ha
nascut i trobat aixopluc nombroses
institucions i entitats blanenques.
A més a més, a l’haver nascut a redors de l’antic castell-palau dels vescomtes de Cabrera, li
dona una dimensió encara més
important. El vescomtat fou una
de les senyories feudals més importants de Catalunya des del segle XI fins al segle XIX.
El castell-palau dels vescomtes
de Cabrera és el conjunt arquitectònic més important que conserva
Blanes del seu passat medieval. yy

Big Mama Montse. Foto Fundació Carl Faust
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La Taula de la Tordera es reunirà cada tres mesos
ritzar la col·laboració amb el parc
agrari de la Tordera; actuar sobre
l'incivisme i millorar la gestió de
l'espai Xarxa Natura 2000.

SELVA / MARESME

La Taula del Delta i la Baixa
Tordera s’ha tornat a reunir aquest
estiu a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar després d'un any sense fer-ho. La voluntat de la Taula
de Treball és convertir-se en un
ens jurídic, amb capacitat pròpia
d’acció per ser una veritable força
en la lluita per a la recuperació de
l'equilibri de la Tordera i de defensa del territori.

La Taula de Treball també va
decidir qüestions de funcionament intern, com que es reuniria
periòdicament cada 3 mesos i
de manera rotativa en els 4 municipis. Així com que cal marcar objectius concrets, propers i
fomentar que es desenvolupi la
feina amb un calendari marcat.
Aquest setembre ja hi ha hagut
una nova trobada.

«Hi participen, entre
d’altres, els ajuntaments
de Blanes, Tordera,
Malgrat i Palafolls»
L’objectiu de la taula és recuperar els equilibris socials i ecològics del delta de la Tordera i reduir la seva vulnerabilitat al canvi
climàtic mitjançant una planificació integral i estratègica desenvolupada de manera transparent
i participativa. Actualment, és un
òrgan consultiu i d'assessorament
per als ajuntaments i representa
el compromís dels consistoris per
treballar conjuntament per assolir els objectius de la taula. A la
reunió es va repassar la tasca feta
i es va parlar del full de ruta dels
pròxims mesos.

Reunió de la Taula a Malgrat de Mar. Foto Aj. de Malgrat de Mar

A més a més, durant la sessió
de treball es va comunicar que
el Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals (CREAF)
va obtenir un nou projecte finançat per la Fundación Biodiversidad, el REDAPTA, que entre
setembre 2019 i juny 2020 permetrà treballar amb la Taula per,
d’una banda, codissenyar mesures de gestió i per l’altra, fer un
seguiment participatiu d’accions
de restauració i crear una xar-

Nova temporada

Jordi Molina actuarà a Blanes aquest setembre
BLANES - LLORET DE MAR

El dimarts 17 de setembre a les
vuit del vespre, es presentarà a Lloret de Mar la programació teatral
de la vila per als propers mesos. Es
tracta d’una funció gratuïta amb reserva prèvia de la invitació en la que
intervindran alguns dels actors que
es podran veure els propers mesos.
Una temporada més, Blanes
i Lloret treballen junts per oferir
una àmplia programació en el
marc del Teatre de la Costa Brava
Sud, un teatre amb dues sales.
A Blanes, aquest mes de setembre Jordi Molina presentarà

«A la reunió es va repassar
la tasca feta i es va parlar
del full de ruta dels
pròxims mesos»

“Retrat en groc” (dia 21).
El dia 27 es podrà veure a
Lloret de Mar “Lumen Teatro”
en el marc del Lloret Outdoor
Summer Festival.
A Blanes, el diumenge 29, començarà la programació de Rialles
amb la companyia l’Estaquirot i
l’espectacle L’aventura d’avorrir-se.
Rialles ha previst fins a principis
de desembre un total de sis propostes familiars.
El 5 d’octubre a Blanes hi haurà
el musical social Homeless i el dia
10, l’actuació de la Coral Vesna. yy

xa de taules semblant a la de la
Tordera, per afavorir l’intercanvi
d’experiències. El projecte es desenvoluparà en paral·lel amb la
Taula del riu Serpis a València.
La Taula va fer un taller de
participació per treballar conjuntament les expectatives dels
participants i alhora identificar
propostes de temes a tractar i
sinèrgies. De les prioritats exposades destaquen: desenvolupar

accions concretes; frenar l’expansió dels càmpings; millorar
la gestió de l’aigua a la conca; desenvolupar estratègies de comunicació; involucrar gent jove a la
Taula; reforçar el consell regidor
i la seva participació a la tala;
fiscalitzar i comprovar la implementació de la legislació existent
i rellevant per als objectius de la
Taula; que la taula funcioni com
a incubadora d’iniciatives i projectes amb incidència local; prio-

Formen part de la Taula de la
Tordera els ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i
Tordera, l'Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), la Demarcació
a Barcelona de Costes de l'Estat
espanyol, Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Observatori de la Tordera, Plataforma
Preservem el Litoral, l’Arrel, representants i propietaris de càmpings i la ciutadania en general. yy
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Blanes fa un nou pas per aprovar el POUM
BLANES

El ple d’agost de l’Ajuntament
de Blanes ha donat un nou pas
per poder aprovar de manera
definitiva la revisió del POUM,
el Pla d’Ordenació Urbanística
de Blanes. Després de l’aprovació provisional del passat febrer,
el següent pas va ser demanar els
corresponents informes als organismes competents.
Es tractava de comprovar que
el nou document complia les directrius a tenir en compte, principalment en tres aspectes: en
matèria de costes, de domini hidràulic i d’infraestructures ferroviàries. En rebre les disposicions,
tant del Ministeri de Foment com
de la Direcció General de Costes,

es van incloure les modificacions, rectificacions i prescripcions,
configurant el Text Refós que s’ha
aprovat en sessió plenària, amb la
unanimitat de tots els grups polítics municipals.
Un cop superat aquest nou tràmit, els següents passos a seguir
seran remetre de nou el text refós
aprovat al ple de Blanes als organismes que van emetre les disposicions; és a dir, als governs estatal
i català. Les dues administracions
han de donar el corresponent vistiplau de conformitat, que es farà
arribar a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva.
Segons ha avançat la tinen-

ta d’alcalde d’Urbanisme i Obra
Pública, Rosa Aladern, “si tot segueix, com està previst, l’aprovació definitiva del POUM revisat
serà el gener de l’any vinent”. La
regidora ha destacat la importància de poder desencallar finalment
aquest tema, “ja que actualment el
pla urbà vigent està molt desfasat
–al haver-se de derogar el que es
va aprovar ara fa 10 anys.

Tots els grups municipals van
coincidir a demanar a la Generalitat i a la Corporació de Salut del

Maresme i la Selva que millorin el
servei i la zona d’aparcament exterior del centre hospitalari. yy

AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL
El plenari d’agost també va
aprovar el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’Hospital
Comarcal de Blanes per a la construcció de dos nous quiròfans
(1.300 m2), projecte que anirà a
càrrec de l’Institut Català de Salut.

Vista panoràmica de Blanes. Foto Aj. Blanes

Gran collita de castells dels Maduixots
SELVA - MARESME

Els Castellers de l’Alt Maresme
han bastit fins un total de 18 cons-

truccions de 7 pisos aquest estiu a
les Festes Majors de l’Alt Maresme
i la Selva Marítima.

Els Maduixots pujant pel carrer Nou. Foto Quim Llorens

PASSATEMPS

L’estiu dels Castellers de l’Alt
Maresme s’iniciava l’últim cap
de setmana de juny, on ja van aixecar 3 castells de 7 a Lloret de
Mar (el 4d7, el 4d7 amb agulla
i el 3d7 amb agulla) i 2 castells
més de 7 pisos a Canet, el 3d7 i
el 3d7 amb l’agulla.
El darrer cap de setmana de
juliol també va ser fructífer pels
Maduixots amb les actuacions a
Blanes (amb 2 castells de 7 amb
agulla) i Sant Pol. Precisament
a Blanes va tenir lloc una de les
exhibicions més espectaculars
dels Maduixots en forma de pilar
caminat. Els de l’Alt Maresme es
van atrevir enguany, i per primera vegada, amb un pilar caminat
que arrencava al carrer Ample,
pujava per tot el carrer Nou i

arribava exitosament a l’Església de Santa Maria. Van acabar
la jornada amb un 3d7 davant la
mateixa Església.
També la Parròquia fou protagonista el dia de la diada castellera de Festa Major de Blanes,
que per la pluja es va haver de
suspendre i reprendre de nou
a dins, sent també la primera
experiència per als Maduixots
d’una actuació en aquest tipus de
recinte. Tot plegat no va deixar de
ser una molt bona forma de contribuir a celebrar el 700è aniversari de la Parròquia. Aquell dia,
van comptar amb el suport del
President Torra.
Ja al mes d’agost, els Maduixots van tornar a bastir cas-

tells de 7 pisos a Santa Susanna,
Malgrat, Tordera i Pineda. En
aquests pobles hi han passejat el
3d7, el 4d7, el 3d7 amb l’agulla i
el 4d7 amb l’agulla.
Amb tot, els Maduixots van
marxar amb alguns deures pendents i amb ganes d’estrenar
nous castells; el 5d7, un castell
de la gamma alta de 7, se’ls va
resistir a Pineda i també resten
pendents d’estrenar enguany el
7d7 i el 2d7 que l’any passat van
bastir per primera vegada a la
seva història a Calella.
Aquest setembre els Maduixots han actuat a Palafolls, el dissabte 21 de setembre actuaran a
Calella i el diumenge 29 de setembre a Sant Cebrià de Vallalta. yy
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Les Kellys es manifesten a
Lloret de Mar
LLORET DE MAR

Per tercer any consecutiu les
Kellys organitzen aquesta concentració en la que demanen una
sèrie de reivindicacions laborals
com són evitar les externalitzacions, la regulació de les càrregues
de feina, reconeixement de les
malalties derivades d’aquesta feina
i la jubilació anticipada.
Les Kellys també es van manifestar a Barcelona i a d’altres ciutats de l’Estat.
L’Ajuntament de Lloret va
sumar-se a la protesta i el llaç de
l’entrada va ser de color blanc, el
color que identifica aquest col·
lectiu de treballadores del sector
turístic. Per Francisco Pastor,
primer tinent alcalde i regidor de
relacions laborals: “parlem d’un
sector que treballa en unes condicions laborals molt precàries i
sovint amb una desproporcionada càrrega de treball”. El regidor
també ha recordat que “des d’un
punt de vista de gènere, és una

Concentració del 25 d'agost a Lloret. Foto M.A. Comas

professió duta a terme principalment per dones i per tant, novament es troben davant un cas de
precarietat laboral femenina”.
Actualment Lloret de Mar
disposa de 121 hotels amb 29.629

places amb més de 1.165.000 viatgers anuals. Pel que fa a les dades
d’afiliació al Règim General a la
Seguretat Social del segon trimestre de l’any (juny) són de 12.398
persones de les quals 6.284 són del
sector de la hostaleria. yy

Expedienten 5 botigues de
lloguer de ginys elèctrics
LLORET DE MAR

L'Ajuntament de Lloret de Mar
obre expedient a cinc botigues
per llogar patinets elèctrics sense
complir la normativa de seguretat. L'expedient arriba després
que la Policia Local inspeccionés
els locals, els aixequés un acta per
infracció i comissés fins a dinou
d'aquests vehicles (que tenen una
capacitat superior als 1.000 watts).

«La policia va comissar fins
a 19 vehicles d’aquestes
característiques»
El regidor de Seguretat Ciutadana va destacar que "des de
Serveis Jurídics iniciarem uns expedients sancionadors i les multes, si arriba el cas, poden anar
dels 10.000 als 100.000 euros".
Aquests patinets, per la seva configuració, pes i potència elèctrica,
poden assolir una velocitat alta,
similar a un ciclomotor o superior i comportar risc per a la seguretat de les persones.
L'Ajuntament de Lloret de
Mar va aprovar al ple de febrer la
nova ordenança de ginys elèctrics
al municipi. La normativa municipal exigeix que les persones

Dos dels aparells comissats. Foto ACN

«La normativa per l’ús
de ginys elèctrics es va
aprovar a Lloret al mes de
febrer»
que condueixin patinets elèctrics
vagin documentades i que, com a
mínim, entre un i altre vehicle es

deixi una distància de 50 metres.
L'ordenança també fixa obligacions per a l'empresari. Li exigeix que informi els clients de la
nova regulació i que vetlli perquè
aquells qui lloguin els patinets
tinguin una mínima habilitat a
l'hora de fer-lo anar. yy
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Promoció turística El conflicte a la zona d’oci es
manté obert
BLANES

Un periodista del prestigiós
diari holandès NRC Handelsblad,
Koen Greven, visita els principals
atractius de Blanes.

El corresponsal del diari holandès amb més vocació internacional s’ha entrevistat amb l’alcalde de Blanes Àngel Canosa i ha
visitat el Jardí Botànic Marimurtra
i el Convent.
El turisme holandès és un dels
més importants a Blanes, caracteritzat per ser uns visitants fidels
i estables, tot i que els darrers anys
s’hagi experimentat una davallada
respecte a d’altres mercats emer-

gents, com per exemple el que
procedeix dels països de l’est. Malgrat això, es pot dir que l’holandès
és un turista tradicional a Blanes
marcat per un perfil campista,
amant de la natura, de la cultura i
respectuós amb el resident.

Dels 380.000 turistes que visiten Blanes durant tot l’any, uns
19.000 –és a dir, entre un 5% i un
6%- són holandesos. El turista holandès està entre el 5è i 6è mercat
més important que rep Blanes cada
any, juntament amb França, l’Estat espanyol, Anglaterra i la resta
d’Europa. En aquest sentit, està a la
mateixa alçada que l’alemany. yy

BLANES

Blanes fa anys que lluita per
fer compatible l’oci nocturn amb
el descans i la seguretat dels veïns
de la zona Pins-Plantera. Tot i que
a principi d’estiu es va anunciar
un conveni entre l’ajuntament i
els empresaris (allargar l’horari,
agents cívics, bus fins a l’estació...),
el primer esborrany no va arribar
fins a finals d’agost i les relacions
entre les dues parts s’han tornat
a enrarir. Per tant, un any més els
veïns han tornat a patir els inconvenients de l’aglomeració de joves
i danys als seus vehicles i mobiliari
urbà, i han tornat a sortir al carrer
convocats per la “Plataforma per
uns barris segurs” que fa unes setmanes va fer “un pas al costat” perquè semblava que s’havia entrat en
el bon camí per pacificar la zona.

«La problemàtica fa deu
anys que dura»
Els veïns de Blanes han sortit
al carrer el 30 d’agost per protestar en contra dels aldarulls que
pateixen als barris dels Pins i la
Plantera.

Visita al Marimurtra. Foto Aj. Blanes

Junta directiva
LLORET DE MAR

El Lloret Convention Bureau, a través de la seva directora
Montse Belisario, ha entrat a formar part recentment de la Junta
Directiva de MPI Iberian Chapter, la divisió ibèrica de l’associació MPI (Meeting Professionals
International).
Concretament, l’entitat entra a formar part de la Direcció
de Membres, una de les quatre
direccions del capítol que també
disposa de les àrees especialitzades de comunicació, formació i
patrocini.

Logo del MPI

En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau: “Des dels inicis
del Lloret Convention Bureau
que formem part de MPI i hem
cregut que era un bon moment
per participar més activament
en l’associació formant part de la
Junta Directiva del capítol ibèric.
És una oportunitat que ens permetrà durant un any incidir en
les accions desenvolupades per la
divisió de l’entitat, crear sinèrgies
amb els altres membres, dels quals
el 50% són organitzadors d’esdeveniments, i potenciar el nostre
posicionament dins del sector”. yy

Actualment, la plataforma
compta amb un centenar de famílies que periòdicament decideixen
les accions que faran per lluitar en
contra dels aldarulls. L'Anna Maria Soteras ha detallat que estan
"cansats" de "no poder dormir ni
descansar" perquè el carrer "està
ple de gent cridant, fent 'botellón',
vomitant i tenint relacions sexuals
sense cap mena de pudor".
De fet Soteras ha explicat que
la majoria dels joves conflictius
són menors d'edat que venen amb
els últims trens de rodalies provinents de Barcelona i s'esperen
al municipi fins que no surt el primer tren de l'endemà.
Per això els veïns van decidir
unir-se per demanar "una solució
real, ja". La portaveu de la plataforma ha matisat que "no volem
que tanqui cap local", però sí que
els veïns dels Pins i la Plantera puguin "descansar". La plataforma
ha demanat al Departament d'Interior que reforci la plantilla dels
Mossos d'Esquadra al municipi i
d'aquesta manera complementin
la feina que ja fa la Policia Local.
La manifestació va arrencar
davant de l'Ajuntament de Blanes
amb la lectura d'un manifest i després va enfilar pel carrer Ample
fins al d'Anselm Clavé. Pel camí,
diversos veïns van cridar "Volem
descansar!" acompanyats de xiulets i pancartes. Una vegada a la
rotonda dels Focs van donat per
finalitzada la protesta.

Pas de la manifestació pel carrer Ample. Foto ACN

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
En la manifestació no hi va
participar cap càrrec electe del
consistori blanenc, després que
la junta de portaveus decidís emprendre altres mesures de suport
a la problemàtica. Hores abans de
la mobilització, l'Ajuntament va
publicar una declaració institucional signada pels cinc partits amb
representació municipal (ERC,
PSC, Blanes En Comú Podem,
Junts per Blanes i Ciutadans), les
associacions de veïns dels Pins i
la Plantera i la Plataforma "per
uns barris més segurs".
En el text, el consistori ha
mostrat la "solidaritat" amb els
veïns afectats pels aldarulls i s'ha
compromès a tractar-lo com a "un
punt de treball col·lectiu i unitari
a solucionar". En la declaració, els
signants també mostren el seu suport a la Policia Local i l'"excel·lent
treball" que està realitzant. Per últim, l'Ajuntament de Blanes també demana "unitat" i més col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
Pocs dies després de la minifestació hi va haver una reunió
entre els responsables municipals
i de la Generalitat per coordinar la
seva actuació a la zona d’oci.
SANCIONS
La Policia Local de Blanes
efectua al llarg de tot l’any una

gran quantitat de serveis. Només
al 2018 se’n van realitzar 10.580,
a banda de les més de 20.000 trucades que es van atendre a la Prefectura demanant informació,
auxili, intervencions, suport en
actuacions, etc. Entre tots aquests
serveis, darrerament s’ha estat
especialment amatent al compliment de les infraccions a l’Ordenança Municipal de Civisme i
Convivència Ciutadana i la Llei
de Seguretat Ciutadana.
En aquest sentit, la comparativa del nombre d’actes aixecades des de l’1 de gener fins al 28
d’agost d’enguany, en relació al
mateix període de l’any 2018, indica que hi ha hagut un clar augment. Així, si l’any passat es van
aixecar 436 actes, aquest 2019 ja
en són 544 (327 són per consum
d’alcohol a la via públic, 131 per
pertorbar el descans dels veïns i
64 per miccionar a la via pública).
Una altra dada significativa,
que també demostra l’actuació de
la Policia Local de Blanes, són les
actes aixecades per incompliment
de la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana, especialment en
matèria de consum i/o tinença
d’estupefaents a la via pública,
tinença d’armes prohibides, etc. Al
llarg de tot l’any 2017 es van aixecar 294 actes, l’any passat la xifra
va augmentar fins les 411 actes i
en el què portem d’any –a data de
28 d’agost- ja en són 300. yy

Policia Local a la zona d'oci nocturn. Foto Aj. Blanes
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Polèmica sobre les plaques identificatives dels
apartaments turístics
confirmat que durant l'estiu hi ha
un lleuger repunt d'aquests delictes al municipi.

LLORET DE MAR

Tots els HUT de Lloret de Mar
que estan legalitzats estan obligats
a tenir plaques identificatives en
compliment de l’ordenança d’Habitatges d’Ús Turístic que va entrar en vigor a principis de 2018
al municipi. Hi ha de constar un
codi QR a través del qual l’autoritat pot comprovar si disposa
de la documentació actualitzada;
també hi ha d’haver el número
de registre de l’HUT, l’ocupació
màxima de l’habitatge segons la
cèdula d’habitabilitat i un telèfon
de contacte de la persona responsable durant 24 hores.
La Plataforma d’Habitatges
d’Ús Turístic (HUT) de Lloret de
Mar, que té el suport de l’Associació Turística d’Apartaments Costa
Brava-Pirineu de Girona (ATA),
denunciava a finals d’agost que les
plaques identificatives instal·lades
en les façanes dels allotjaments
han fet disparar aquest estiu de
forma alarmant el nombre de robatoris a l’interior dels HUT.
L’entitat ha comptabilitzat 28
robatoris i dos intents de robato-

Jordi Sais ja ha avançat que el
govern local no té cap intenció de
retirar les plaques identificatives
que han de tenir els apartaments
turístics complint una ordenança
municipal dels HUT.

Entrada d'un HUT amb la placa identificativa. Foto cedida per la Plataforma

ri en el que portem d’estiu en els
HUT de Lloret que gestiona mentre que la temporada anterior en
van ser 12.

policial a les zones més afectades,
bàsicament les urbanitzacions.

La Plataforma s’ha reunit amb
els responsables de la Comissaria
dels Mossos de Blanes per fer-los
arribar la seva preocupació arran
de l’augment dels robatoris als habitatges d’ús turístic aquest estiu
i els han demanat més presència

El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar, Jordi
Sais, ha defensat la utilitat de les
plaques identificatives dels apartaments turístics al municipi.
Segons Sais, aquest distintiu "és
una eina molt bona" tant per a

RESPOSTA MUNICIPAL

empresaris com per als veïns i policia, per això ha apostat per mantenir-la com a requisit necessari
en les ordenances dels Habitatges
d'Ús Turístic (HUT) al municipi.
El regidor també ha desmentit la
denúncia que feia la Plataforma
de HUT. Afirmava que aquest
estiu s'havien produït el doble de
robatoris en apartaments turístics
a causa de les plaques. Per la seva
banda, els Mossos d'Esquadra han

El regidor de Lloret de Mar ha
recordat que la majoria de robatoris s'han produït en "habitatges
unifamiliars en urbanitzacions" i
això fa que "la resposta" policial
"no és tan ràpida ni àgil com en el
centre". Per això ha recomanat als
propietaris d'aquests allotjaments,
conjuntament amb els Mossos
d'Esquadra, que instal·lin mesures de seguretat complementàries
com ara una alarma o càmeres de
videovigilància.
Tot i així, el regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar
ha recordat que properament instal·laran una "xarxa de càmeres de
videovigilància" a les urbanitzacions del municipi per controlar "tot
el perímetre". yy
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FESTA DELS COPATRONS

Ofrena floral
El dimecres 21 d’agost es va celebrar la festa dels Sants Bonós
i Maximià, copatrons de la vila
de Blanes amb una xocolatada popular, ofrena floral, ofici

solemne, concert a la plaça de
l’Església i cantada d’havaneres. Bona part dels actes de la
festa ja s’havien celebrat el cap
de setmana anterior. yy

Premi de Fotografia Ses
Obreres
LLORET DE MAR

Anna Prat, amb la fotografia
Ball de Plaça III ha guanyat el
Premi Ses Obreres en la categoria
Santa Cristina. La categoria Focs
l’ha guanyat Jordi Masbernat
amb Tots a una i la categoria Altres, Xavier Xaubet amb Ofrena.
A més, hi ha hagut diversos accèssits: Narcís Vila amb Adéu a la
de Santa Cristina, Xavier Xaubet
en Focs amb Salt i Àngels Torrens
en la d’altres amb Detallets.

«Hi havia tres categories
i s’han presentat una
cinquantena d’imatges»

Ofrena floral als Copatrons. Foto Aj. Blanes

Biflats
Un dels protagonistes musicals de la festa dels copatrons
ha estat el grup Biflats, que van
omplir de gresca i bon rotllo la
plaça dels Dies Feiners, comptant amb la complicitat que
molts dels seus components són

de Blanes. Biflats va oferir el seu
darrer espectacle ‘Hummusman’ carregat del bon humor i
bon rotllo que sempre ha caracteritzat aquesta cobla ampliada
amb bateria, percussió i veu. yy

A més a més, hi ha un reconeixement especial que atorga
l’Associació d’Exobreres, que ha
recaigut en el lloretenc Paco Moreno amb una fotografia anomenada Aquí vaig jo, on apareix la
Rosa Clota agafant lloc per veure
el Ball de Plaça. Segons una representant de l’Associació d’Exobreres, Cristina Fornaguera, aquest

Doble aniversari
La Banda del Col·legi Santa
Maria va actuar el 21 d’agost
a la plaça de l’Església. Aquell
dia feia exactament 54 anys de
l’estrena de la formació musical
que va actuar per primera ve-

gada sortint de l’ofici en honor
de Sant Bonós i Sant Maximià.
El concert també formava part
dels 700 anys de la Parròquia de
Santa Maria. yy

premi té un valor molt especial,
perquè l’entreguen les noies que
havien estat obreres.
El concurs compta amb el suport de la Federació Catalana de
Fotografia i, en aquesta edició,
s’han presentat una cinquantena
d’imatges. Una xifra que l’associació d’exobreres valora de manera

positiva perquè creu que el certamen ajuda a la bona promoció de
Lloret de Mar i les seves tradicions, en aquest cas al voltant de la
Festa Major de Santa Cristina.
Fins al 8 de setembre es va
poder veure una selecció de les
fotografies a la Capella dels Sants
Metges. yy

Germà Negre a la ‘Ressaca de
la Festa dels Copatrons’
BLANES

Música i animació a la plaça dels Dies Feiners. Foto Aj. Blanes

Un dels primers premis. Foto Xavier Xaubet

L’escenari de la plaça dels Països Catalans va allotjar un concert pletòric de bon rotllo i reminiscències de música popular
catalana. El grup banyolí Germà
Negre va oferir l’actuació que
inicialment s’havia programat el
27 de juliol al Festival Korre Ke
Token de l’Esbart Joaquim Ruyra,
que forma part del cicle de la Festa Major de Santa Anna.
La pluja, però, va obligar a
ajornar la seva actuació que finalment es va traslladar com a colo-

Concert de la Banda Col·legi Santa Maria. Foto Aj. Blanes
Germà Negre a Blanes. Foto Aj. Blanes

fó de la Festa dels Copatrons.
Van oferir els temes del seu
darrer disc, Molt de porc i poca salsitxa, els que van sonar majoritàriament al costat de cançons prou
conegudes com ara Jo vull ser miss
o El rei vol corona. Germà Negre
és actualment una de les bandes
referents de l’escena de música festiva per la seva barreja de música
tradicional popular i actual.
Segons expliquen ells mateixos, hi ha tota una llegenda respecte la seva raó d’existir com a

«El 2015 van publicar el
seu primer disc: ‘Els àngels
fan torrades’, i l’any passat
el seu segon treball ‘Molt
de porc i poca salsitxa’»
grup musical. I és que expliquen
que el grup va sorgir després que
tots els seus futurs membres, de
forma individual, van experimentar una aparició còsmica de La
Moreneta –la icona del grup, que
els va fer prometre que es dedicarien a difondre arreu dels Països Catalans la cançó popular catalana. yy
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16a edició del Clon Festival

‘Kalaguirock
Summer 2019’
BLANES

La segona edició del Kalaguirock Summer va omplir de
punk & rock de diferents tendències la cèntrica plaça dels Països Catalans de Blanes. En aquesta segona edició la vetllada ha estat un èxit
des de tots els punts de vista, tant
de públic com de qualitat dels quatre grups que han participat. Van
actuar: Miss Octubre, Slavedown,
La Revuelta i Punks & Company.
Clon Festival 2019. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El Clon Festival de Lloret de
Mar ha arribat aquest estiu a la
16a edició. Es tracta d’un festival
de bandes tribut als grans grups
de l’escena musical. Se celebra a la
Roca d’en Maig, un espai privilegiat de Lloret situat en un dels extrems del passeig marítim. Aquest
espai dona al festival una localització única amb un paisatge magnífic. Hi ha hagut actuacions juliol
i agost, algunes coincidint amb la
Festa Major de Santa Cristina.
The Show Must Go On, banda
que ret tribut a Queen, va ser l’en-

carregada d’obrir el Clon Festival
2019. I want to break free, Bohemian Rhapsody i We will rock you
són algunes de les cançons que
van transportar els espectadors
cap als anys 70.

El dissabte 20 de juliol, dissabte previ a la Festa Major, actuà
DLOCOS, una banda tribut a El
Canto del Loco. A continuació hi
va haver l’actuació de The Freaky
Sound Factory, una banda que fa
versions de tot tipus.

«Hi ha hagut tributs, entre
d’altres, a U2, Sabina,
Obrint Pas, Queen i
El Canto del Loco»

El dissabte 3 d’agost, Seguirem, banda tribut a Obrint Pas,
va ser l’encarregat d’actuar a la
Roca d’en Maig.

El divendres 19 de juliol, van
actuar tres bandes de grups locals
i Pacto entre Caballeros, banda
tribut a Joaquín Sabina.

El Clon Festival acabà el 17
d'agost amb Please, banda tribut
internacional a U2 que va oferir
un gran repertori musical. yy

L’any passat, en què l’experiència s’exportava al centre de la
vila per primera vegada proce-

dent del barri de Ca la Guidó,
la pluja va deslluir el programa
previst, però en canvi aquest
2019 els concerts s’han pogut fer
sense cap entrebanc. Kalaguirock
Summer és la versió estiuenca del
Kalaguirock que durant els darrers anys s’havia estat celebrant al
barri blanenc de Ca la Guidó, formant part de les festes del veïnat.
La versió Summer s’ha organitzat per A.C.D.M. Kalaguirock
amb el suport de l’Esbart Joaquim
Ruyra i l’Ajuntament de Blanes. yy

Actuació de ‘Slavedown’. Foto Anna Carlos

Somriu de nou!
Implantologia, ortodoncia infantil i per adults,
cirurgia, estètica dental, periodoncia…
Tractaments realitzats per un sol metge, no passaràs de mà en mà.

Preus sense lletra petita.
Finançament gratuït fins a 60 mesos!
Av. Estació, 27 de Blanes · T. 972 33 50 77 · www.cooldent.es

16 LA MARINA

SETEMBRE DE 2019

Cinema als barris
BLANES

Més de 3.000 espectadors han
participat en la segona edició del
cicle Cinema als Barris de Blanes.
S’han programat vuit films oferts
al llarg dels darrers mesos de juliol i agost, així com a principis de
setembre.
Cinema als barris estava organitzat per l’Àrea de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament i les
Associacions de Veïns.
Es tractava de gaudir d’una
sessió gratuïta de cinema a l’aire
lliure, havent comptat en alguns

barris amb algun ingredient afegit. Així, en la primera projecció del cicle que es va estrenar a
Mont-Ferrant, l’Associació de
Veïns va muntar dues carpes on
s’oferien crispetes, refrescos i fins
i tot bunyols confeccionats al moment per un conegut veí. A principis d’agost es va completar la
projecció d’un dels films més cobejats, Campeones, a Ca la Guidó
amb un partit de bàsquet que va
enfrontar un combinat del Club
de Bàsquet Blanes amb jugadors
de l’Associació Kedem, que dona
atenció en el lleure a joves amb
discapacitat intel·lectual. yy

Activitat comercial i animació
als carrers de Lloret de Mar
LLORET DE MAR

El diumenge dia 1 de setembre
va arribar una nova edició del Lloret Estiu Market. Una fira comercial ideada amb un concepte urbà
i bohemi que s’instal·la a la part
més cèntrica del municipi, concretament la plaça de la Vila, plaça
Església i carrer Cervantes, per
portar les darreres rebaixes d’estiu
i les noves tendències de temporada. Es completa l’oferta comercial
amb una varietat de menús en
diversos restaurants de la zona comercial i un espai de jocs infantils
i animació.

«En pocs dies s’ha
programat el Lloret
Market (1 de setembre) i
la Lloret Night Shopping
(dia 13)»

Projecció a Can Borell. Foto Aj. Blanes

El Lloret Estiu Market està
obert de 10h a 22h i en paraules de Francesc Alsina, gerent de
l’Associació de Comerciants “ hi
participen una vintena de parades
principalment de moda i complements”. Francesc Alsina també ha
volgut recordar que “són dates
que encara tenim força visitants
i és un bon moment perquè els
establiments que no es troben en
carrers d'alta intensitat comerci-

DIRECTORI DE SERVEIS

Plaça de l'Església. Foto M. A. Comas

al puguin establir una parada per
poder aprofitar per vendre més”.
La Regidora de Comerç, Lara
Torres, ha explicat que “Els esdeveniments comercials són un bon
reclam per donar visibilitat a la

nostra oferta comercial i ara en
tenim dos en un curt termini de
temps; l’Estiu Lloret Market i la
Lloret Night Shopping el 13 de setembre (dia en què aquesta edició
de La Marina surt al carrer)”. yy
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Projecte de remodelació de la plaça 11 de Setembre
nades i recorreguts diversos, tant
principals com secundaris. La
proposta es marca l’objectiu de
convertir la plaça en un important centre urbà, social i ecològic
per a Mas Enlaire en particular i
per a Blanes en general.

BLANES

El febrer del 2017, amb la posada en marxa de les obres d’urbanització del Pla Parcial Costa
Brava -que connecta amb Mas Enlaire-, la necessitat de donar forma
i usos a la plaça 11 de Setembre es
va fer més evident. A principis
d’aquest 2019, l’anterior equip de
govern va iniciar els tràmits per
aprovar el plec del concurs d’idees per seleccionar una proposta
arquitectònica que servís de punt
de partida per a la redacció del
projecte bàsic. El concurs va cridar força l’atenció. Prova d’això és
que van concórrer un total de 32
propostes, que responien a una sèrie de criteris prèviament prescrits
des del consistori.

La proposta inclou una possible previsió de fases d’execució.
Aquesta planificació contemplaria que en la primera fase es
construiria la biorasa vegetativa
pluvial, un element escultòric
d’aigua i la cisterna de pluvials.
A la segona fase la previsió seria
que es fessin els moviments topogràfics generals i la instal·lació
dels jocs infantils amb paviments
de goma antiimpactant, així com
bancs perimetrals.

«El guanyador del
concurs d’idees ha estat
l’arquitecte Jordi Barri»
Per fer el triatge, es va formar
un jurat compost per quatre tècnics municipals, el president de
l’Associació de Veïns de Mas Enlaire i l’anterior tinenta d’alcalde
d’Urbanisme. També es van incloure tres arquitectes designats
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona.
El guanyador del concurs
d’idees ha estat l’arquitecte Jordi
Barri, de Barri Arquitectura S.L.,
a qui se li ha adjudicat la redac-

«El projecte es preveu
desenvolupar en quatre
fases»
Plànol del projecte de remodelació de la plaça 11 de Setembre

ció del projecte bàsic del Parc
Onze de Setembre per un import
de 32.609,50€. Posteriorment,
l’Ajuntament de Blanes també
podrà adjudicar a favor del mateix gabinet d’arquitectura els
contractes de serveis relatius a la
redacció del projecte executiu, i
la direcció d’obres.

El lema del projecte guanyador és Pluges i Boscatges –en al·
lusió a l’escriptor Joaquim Ruyra,
que dona nom a la rambla que
voreja la plaça- i inclou diversos
elements singulars. A l’entrada
del parc –que dona a la cruïlla de la plaça amb el carrer del
Mercat i la part alta de la rambla
Joaquim Ruyra-, hi ha una font

superficial i una cisterna soterrada de pluvials.
A l’interior del parc hi ha
una zona de jocs infantils, una
pista polivalent, una tarima per
allotjar esdeveniments i al seu
davant un local polivalent on
s’hi allotjarà el nou local social.
Igualment, inclou zones enjardi-

En la fase tres s’abordaria la
construcció de la part central,
amb la pista d’usos polivalents i
grades que l’embolcallarien, així
com la creació d’una tarima que
actuaria com escenari. Finalment, en la quarta i darrera fase
es faria la pèrgola de recepció
del parc que formaria part de la
creació d’un edifici d’ús polivalent que allotjaria el nou local
social de l’Associació de Veïns
de Mas Enlaire. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

VIATGES
UNIVERSAL
OASIS
OFERTA ANDORRA
21 i 22 DE SETEMBRE
HOTEL 4* + BUS + PC

125 €

C. Antiga, 6 · Blanes
972 357 500 - 652 893 237

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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25è Concurs Fotogràfic Focs i Festes
BLANES

Enguany el 25è Concurs Fotogràfic Focs i Festes de Blanes ha
comptat amb un total de 111 treballs, presentats per 22 fotògrafs.
El jurat format per Albert Torras,
Joan Carles Baena i Paco Membrives se n’ha encarregat de la sempre
difícil tasca de triar les fotografies
guanyadores i finalistes.
Hi ha tres categories: la més genèrica és la de Festa Major, que té
com a temàtica qualsevol dels actes
de la Festa Major de Santa Anna, i
les altres dues són Focs d’Artifici i
Correfoc. De totes tres, la que ha
comptat amb un major nombre de
participants ha estat la dels Focs
d’Artifici, amb 42 instantànies; en
la d’actes de la Festa Major se n’han
presentat 40, i en la de Correfoc,

FESTA MAJOR

TÍTOL

AUTOR

PRIMER PREMI 150 €

Ball

Francesc Carrión

PREMI FINALISTA 75 €

La diosa del saxo

Potenciano Ahijado

PREMI FINALISTA 75 €

Trombó

Jordi Masbernat

PRIMER PREMI 150 €

Trio

Josep Salip

PREMI FINALISTA 75 €

Foc d’aigua

Francesc Carrión

PREMI FINALISTA 75 €

Fb 11

Narcís Vilavilella

PRIMER PREMI 150 €

Arcada

Xavier Xaubet

PREMI FINALISTA 75 €

Amunt el foc

Francesc Carrión

PREMI FINALISTA 75 €

El drac

Carlos Haro

FOCS ARTIFICIALS

CORREFOC

29 fotografies. En l’apartat de Festa Major el primer premi ha estat
per la fotografia ‘Ball’, de Francesc
Carrión, i els autors de les finalistes han estat Potenciano Ahijado

i Jordi Masbernat. En la categoria
de Focs d’Artifici, el primer premi
ha estat per a la fotografia presentada com ‘Trio’, de Josep Salip, i els
dos finalistes han estat Francesc

Guanyadors

Carrión i Narcís Vilavilella. Per
últim, en l’apartat de Correfoc el
primer premi ha estat per a Xavier
Xaubet –qui l’any passat també va
guanyar el primer premi-, amb la

instantània ‘Arcada’. Els dos finalistes han estat Francesc Carrión i
Carlos Haro. La mostra es va poder visitar a Casa Saladrigas fins al
7 de setembre. yy

Havaneres al Vilar i al passeig de Mar
BLANES

El grup Cabotatge ha estat el
protagonista de dues cantades ben
especials aquest mes d’agost. Primer van actuar al Santuari de la
Mare de Déu del Vilar, en el que
ja s’ha convertit en un tradicional
concert d’estiu a benefici de l’ermita. Posteriorment van actuar al
passeig de Mar coincidint amb la
Festa dels Copatrons, en aquest cas
acompanyats pel grup Xarxa.

Concert d'estiu al Vilar. Foto Aj. Blanes

Cantada al passeig de Mar. Foto Aj. Blanes

Sardanes a Lloret de Mar i Blanes
BLANES - LLORET DE MAR

Les audicions de sardanes han
acompanyat aquest estiu a blanencs, lloretencs i visitants. Les
audicions de Lloret es programen
els dissabte a la nit a la plaça de la
Vila. Les de Blanes, habitualment
els diumenge al Banc dels Músics
del passeig de Mar. En alguna ocasió, hi ha hagut canvis puntuals
d’ubicació en els dos municipis per
evitar la coincidència amb d’altres
activitats. Aquest any, Lloret de
Mar ha celebrat la 93a temporada de Sardanes a Lloret. Enguany,
d’altra banda, es commemora
el centenari del naixement del
compositor blanenc Josep Maria
Albertí i Busquets (1919), autor,
entre d’altres, de la sardana Blanes
Festiu (1947). yy

Sardanes a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Sardanes a Blanes. Foto Aj. Blanes

En el decurs de la cantada, l’alcalde Àngel Canosa va anunciar la
voluntat de l’ajuntament de recuperar la importància que van tenir
als anys 70-80 arreu de Catalunya
les cantades d’havaneres. Una de
les primeres accions serà potenciar
l’actuació que s’inclou cada any al
cicle de la Festa dels Copatrons. yy
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Festa de les Alegries
El diumenge 8 de setembre es
va celebrar la tradicional festa
de les Alegries amb actes a l’ermita i el seu entorn. Hi va haver
sardanes, jocs infantils, missa,

berenar, sorteig de productes
de la terra. Les activitats van
començar al matí i el temps va
acompanyar. yy

MARC VENTURA - LLORET DE MAR

La platja de Lloret de Mar ha
estat la darrera parada del projecte
“Cada llauna compta”. La campanya va començar a les platges de
Cambrils i Malgrat de Mar. Després es desplaçava fins a les platges
de Mataró i Mont-roig. També ha
estat a Calonge, per acabar el seu
recorregut a Lloret de Mar.

Sardanes a les Alegries. Foto M.A. Comas

Concert solidari
Una desena d’artistes han actuat aquest setembre a la Parròquia de Sant Romà de Lloret de
Mar a benefici de la restauració
de l’orgue. El van organitzar la
mateixa Parròquia i els respon-

“Fes circular la teva llauna
al groc”

sables del Festival de Guitarra
del Mediterrani. Els intèrprets
van ser deu guitarristes acompanyats per diversos músics
amb altres instruments i el preu
de l’entrada era de 10 euros. yy

«“Cada llauna compta”
és un programa europeu
de sensibilització
mediambiental al voltant
del reciclatge de llaunes»
“Cada llauna compta” és un
programa europeu de sensibilització mediambiental al voltant
del reciclatge de llaunes de begudes present a 14 països europeus.
Sorgeix per primera vegada l'any
2009 al Regne Unit i porta actuant quatre anys a les platges de la
península Ibèrica. Aquest estiu, ha
organitzat la campanya a diverses
platges de Catalunya amb l’objectiu de conscienciar els banyistes
sobre la importància del reciclatge. A més, els informadors porten
a la seva esquena unes motxilles
recol·lectores de llaunes de begudes amb la finalitat de facilitar el
gest als usuaris.

relaxada i consumint begudes per
parlar amb ells i intentar transmetre un missatge de conscienciació
que esdevingui una economia circular en benefici a la creació de
nous materials reciclats”.
Les llaunes de begudes estan
compostes de materials metàl·lics
que poden reciclar-se infinites
vegades sense perdre propietats.
Cada llauna que es recicla es pot
convertir en una de nova, o bé en
un altre material com una bicicleta o el component d’un satèl·lit.
García afirma que les millores
mediambientals “les han de fer
les administracions públiques. Els
ajuntaments han de col·locar en
totes les platges contenidors per a
totes les seccions”. Les platges amb
bandera blava –que a Catalunya

n’hi ha moltes– disposen d’una
“garantia de recollida selectiva de
residus”, afirma García.
García afirma que ha estat una
molt bona campanya, i espera
que “generi un canvi de comportament en un futur”, i no només
quan l’estan realitzant.
La regidora de Medi Ambient,
Marina Nicolás, explica que “amb
una població resident de prop de
40.000 persones, aquesta xifra es
triplica a l’estiu i supera les 150.000
de mitjana durant els mesos de juliol i agost. Aquesta realitat obliga a Lloret de Mar a dimensionar
acuradament els seus serveis i millorar cada any les seves polítiques
mediambientals”. yy

«Les llaunes de begudes
estan composades de
materials metàl·lics que
poden reciclar-se infinites
vegades»
Protagonistes del concert. Foto M.A. Comas

Tirada a l’art
Blanes ha recordat durant la
festa dels Copatrons una manera de pescar tradicional fa molts
anys, la tirada a l’art. Es va fer a
la platja de s’Abanell i va reunir

Tirada a l'art. Foto Aj. Blanes

un nombrós públic. A Lloret de
Mar, la Penya Xino-Xano, també recorda dues vegades cada
any aquesta manera de pescar
dels nostres avantpassats. yy

El director de la iniciativa, Pablo García, explica que el que es
pretén és “anar allà on hi ha gent

La campanya 2019 es va tancar a Lloret de Mar. Foto Cada llauna compta
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Simulacre de rescat aquàtic a la platja
LLORET DE MAR

La platja de Lloret de Mar
ha acollit un simulacre de rescat
aquàtic que ha posat a prova la
coordinació dels diferents cossos
vinculats a la seguretat i salvament
a les platges. Anualment Lloret de
Mar realitza dues proves d’aquestes característiques en les quals
intervenen Protecció Civil, els
vigilants de platja i l’empresa ProActiva Serveis Aquàtics, SL (adjudicatària del servei de salvament i
socorrisme).
El simulacre va començar amb
l'alerta d’un socorrista a l’emissora donant avís d’una persona
dins l’aigua que semblava estar
inconscient. Altres socorristes
es van adreçar a lloc i van ajudar

a treure el banyista de l’aigua per
comprovar-ne les constants i estabilitzar-lo ja a la sorra.
El cas es va complicar quan el
banyista va començar a patir convulsions, entrant en parada cardiorespiratòria per la qual cosa es va
haver de practicar la reanimació
cardiopulmonar. El protocol de
rescat, d’RCP, ús del desfibril·lador
i la coordinació entre equips participants va funcionar correctament
i es va poder estabilitzar la persona
en un temps inferior als 5 minuts
establerts, concretament 4’35’’.
Marina Nicolás, regidora de
Medi Ambient, ha explicat que
“Lloret de Mar és una de les principals destinacions turístiques de

platja de l’Estat espanyol i tenim
una gran afluència d’usuaris que fa
important vetllar per aquesta correcta coordinació entre els cossos
de seguretat, salvament i vigilància”.
La regidora de Medi Ambient
també ha recordat que “som un dels
municipis que ofereix durant més
mesos, de maig a octubre, el servei
de salvament i socorrisme a les seves
platges, i l’únic que manté durant tot
l’any un dispositiu de vigilància marítima amb personal propi”.
L’any passat es va tancar la temporada amb 1.398 persones ateses
i 45 persones rescatades de l’aigua.
Destaquen també els serveis preventius que l’any passat es varen
situar en més de 69.000. yy

Moment de treure la persona de l'aigua. Foto M.A. Comas

100 kg de deixalles al fons marí
BLANES

La platja de l’entorn de la roca
de Sa Palomera ha acollit una neteja del fons marí després de la
finalització del Concurs de Focs
d’Artifici. El seu objectiu ha estat,
d’una banda, treballar en la preservació del medi ambient, i de
l’altra, netejar aquest racó de Blanes des d’on es llencen els castells
de focs.
L’acció es va organitzar des de
l’Ajuntament de Blanes amb el suport de la nova entitat ecologista
“Escama” i un grup de voluntaris
i voluntàries. En total, hi van estar
treballant una trentena d’homes i
dones. La nova associació Escama

Tria dels residus. Foto Aj. Blanes

s’autodefineix com un grup independent que té com a nexe comú la
militància en diferents organitzacions ecologistes i l’interès per la defensa i la divulgació del medi marí.
En total, es van recollir prop de
100 quilos de petites deixalles, un
20% del qual era material pirotècnic del Concurs de Focs. D’aquest
20%, un 10% és biodegradable, tal
com marca la normativa d’obligat
compliment arreu de l’estat espanyol des de fa tres anys. El material
es va destriar en 7 grans grups per
facilitar la feina final d’abocar-ho
al contenidor respectiu.
Així, es va estructurar en:

cartró; plàstic; llaunes i envasos;
estris de pesca; material sanitari;
vidre; roba i sabates; burilles de cigarretes; tubs i peces d’embarcació
i trovalles, com per exemple una
maleta fotogràfica. Des de l’organització es valora molt positivament la feina feta, així com la tasca
de conscienciació que s’ha pogut
fer envers la ciutadania, que s’ha
acostat a la carpa on s’estava fent
la tria de material interessant-se
per l’activitat que s’hi estava fent.
El 8 de setembre hi va haver
una nova neteja a Sa Palomera de
Blanes i Fenals de Lloret de Mar.
És va treballar al fons marí i a la
mateixa platja. yy

Festa il·legal a la cala Sa Boadella
LLORET DE MAR

La Policia Local de Lloret de
Mar ha desmantellat aquest estiu
una festa il·legal a la cala Sa Boadella que va arribar a congregar fins
a 150 persones. La Policia Local va
rebre diverses queixes de veïns pel
soroll i la música. Però no només
això; el gremi de taxistes també els
va trucar per dir-los que estaven
fent molts viatges en aquella zona.

«Els organitzadors
s’enfronten a una multa
que pot anar dels 10.000
als 100.000 euros»
Els agents del torn de nit i els del
matí es van coordinar i a primera
hora van muntar un dispositiu a la
zona. Les patrulles van anar encer-

clant la cala, per evitar que ningú
en marxés. Un cop ja eren a peu de
sorra, es van fixar en aquells que recollien els aparells i el material de la
festa. Quan les patrulles van arribar
a Sa Boadella, a la festa hi quedaven
una cinquantena de persones. La
Policia Local va calcular que, al llarg
de la nit, se n'hi poden haver arribat
a congregar fins a 150. La crida segurament es va fer a través de xarxes
socials i els assistents eren catalans.
MUNTADA A CONSCIÈNCIA
Allò que va quedar clar, però, és
que els organitzadors havien muntat el sarau a consciència: portaven
cartells, aparells de so, un generador amb garrafes de benzina, llums
led per il·luminar la cala, focus... A
més, havien muntat diferents es-

pais a la cala: festa blanca, tuki fest
i fins i tot jacuzzi.
El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret, Jordi Sais, va explicar
que els agents van poder identificar
entre quatre i cinc dels organitzadors. Tots són de Barcelona i se'ls
va denunciar per una infracció de
l'article 47a de la Llei d'Espectacles.
Ara s’enfronten a una multa que
pot anar dels 10.000 als 100.000
euros. A més, la policia també investigarà si els organitzadors han
pogut replicar aquest tipus de festa
en altres punts de la Costa Brava. I
si és així, avisarà la Generalitat perquè actuï.
Jordi Sais va destacar que saraus
il·legals com aquest no són "una
pràctica habitual a Lloret de Mar. yy

Part del material comissat a la platja. Foto ACN
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Sopar solidari
BLANES

Blanes recapta prop de 1.000 €
per a la Fundació Vicenç Ferrer
amb un sopar solidari.
Al sopar, que es va fer a la pista de Mas Enlaire, hi van assistir
170 persones, i l’objectiu de la
fundació és ajudar a que una família de l’Índia Rural en extrema
pobresa disposi d’un habitatge
permanent.
Es van encarregar d’explicar el
projecte el president de la secció
local de la Fundació Vicenç Ferrer
a Blanes, Tomàs Romero, així com
el director de la fundació a l’estat

‘Fal·lera Gegantera’

espanyol, Lancy Doddem.
Actualment l’Índia ocupa el
quart lloc al món quant a perillositat per a la dones, que pateixen
múltiples discriminacions: per
ser dona, per la casta, per tenir
algun tipus de discapacitat o per
la seva condició de salut. Les famílies de les castes més baixes en
extrema pobresa viuen en barraques fetes de fang i palla. Per això,
una casa ofereix refugi, benestar,
descans, salut i –sobretot- autoestima i dignitat.
A més del sopar, hi va haver
inflables i diverses actuacions. yy

Plantada de gegants a la plaça dels Països Catalans. Foto Joaquim Llorens
BLANES

Lancy Doddem. Foto Aj. Blanes

Taula de Prevenció
Solar
BLANES

L’AECC Catalunya Contra el
Càncer de Blanes ha fet una Taula
de Prevenció Solar a peu de platja.
Diverses voluntàries i voluntaris van atendre una taula informativa per reduir els efectes
nocius del sol i un taller per a la
canalla on podien pintar motxilles solidàries.
El sol té un paper important
en la salut de l’ésser humà, però
una exposició inadequada pot
causar alternacions a la pell i greus
malalties. Per això és important
protegir-se de les radiacions so-

lars, no només a les platges i piscines durant l’estiu, també durant
la resta de l’any o en activitats a
l’aire lliure.
Hi ha sis recomanacions per
reduir els efectes nocius del sol:
beure aigua amb freqüència; protegir-se quan es faci una activitat
a l’aire lliure; aplicar-se cremes de
protecció alta; utilitzar para-sols,
barrets, gorres, samarretes i altres
proteccions si ens exposem directament al sol; buscar una bona
ombra entre les 12 del migdia i les
4 de la tarda i, finalment, evitar
romandre sota el sol durant molt
de temps. yy

Blanes ha acollit a 21a Trobada Gegantera. Les 13 colles participants, el major nombre fins ara,
van sortir com a novetat des de la
plaça dels Països Catalans en una
festiva cercavila amb 37 gegants i
gegantons i 300 integrants. Després de la cercavila, conforme
anaven arribant davant del Banc
dels Músics, totes les colles van
fer el ball dels respectius gegants.
A banda dels gegants, gegantons i capgrossos de la Colla

Gegantera de Blanes, també van
ser-hi les colles de Platja d’Aro,
Arenys de Mar, Hostalric, Lloret,
Rodal de Sabadell, Santa Eugènia
de Ter, Caixa de Trons de Girona, Can Fornaca, Santa Coloma
de Farners, i Torelló. També hi
van ser els gegants de l’Esbart Joaquim Ruyra i la Banda Musical
Mossèn Joan Batlle.
Al llarg de la jornada es va
celebrar el Concurs Internacional de Fal·leres, que enguany
ha arribat ja a la seva vuitena

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 fal·lera més llarga, que ha
batut el rècord pràcticament de
totes les edicions, amb una duració de 32,07 segons, la va guanyar
la colla de la Caixa de Trons de
Girona, seguits per Lloret de Mar
amb 27 segons, i Santa Coloma
de Farners, amb 26,50 segons. yy

El Fitag 2019 i Lloret de Mar
GIRONA - LLORET DE MAR

Lloret ha tornat a ser un any
més municipi FITAG, municipi
col·laborador del Festival internacional de Teatre Amateur de
Girona. És el novè any que Lloret col·labora amb el FITAG que
permet que el festival arribi més

enllà de la ciutat de Girona, el seu
centre neuràlgic.
Aquest any el Teatre de Lloret ha acollit l’obra de teatre Castañuela 70 + 50 de la companyia
de Tafalla (Navarra) Puntito Teatro. Una comèdia musical inclas-

sificable. No és una comèdia, no
és un musical, no és una revista,
no és una bufonada...; sinó barreja
una mica de tot això i més, amb
l'objectiu de parodiar l'Espanya
dels darrers anys de la dictadura. La circumstància política que
l'obra es prohibís enmig d'un èxit
extraordinari la va convertir en
un emblema generacional i un
símbol històric del Teatre Independent; un teatre que va acompanyar aquella dècada, la resposta social a un règim en hores
baixes. Els autors d'aquell episodi
van ser el Grupo Tábano i la banda Madres del Cordero.
CORSET TEATRE

Missatges per a petits i grans. Foto Aj. Blanes

Castañuela 70 + 50. Foto Puntito teatro

Per la seva banda, la companyia
de teatre amateur de Lloret, Corset
Teatre, ha tornat a participar aquest
any al FITAG amb l’obra de teatre
Ese silencio incómodo. L’obra es va
representar al pati de les Magnòlies
de la ciutat de Girona. yy

22 LA MARINA

SETEMBRE DE 2019

Avisos per SMS
SELVA - MARESME

Els hospitals de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva
(Blanes i Calella). disposen d’un
nou sistema de comunicació via
SMS per informar els familiars
quan el pacient entra a quiròfan.
Un dels principals objectius és
reduir l’angoixa que senten els
acompanyants durant el temps
que han d’esperar a tenir noticies
del malalt.
A partir d’aquest estiu, s’envia
un missatge al mòbil de la família
cada vegada que el pacient canvia
d’ubicació dins de l’àrea quirúrgica. S’envien de manera automàtica
un total de quatre missatges: el pacient ha accedit a l’àrea quirúrgica,

el pacient ha entrat a quiròfan, el
pacient ha entrat a l’àrea de reanimació i el pacient ha sortit de
l’àrea quirúrgica.

«S’envia un missatge al
mòbil de les famílies per
informar de la ubicació del
pacient»
Un equip multidisciplinari,
format per personal d’infermeria,
anestèsia i informàtica, ha treballat en aquesta nova eina. Aquest
sistema s’emmarca en el projecte
de digitalització del procés quirúrgic que s’està duent a terme a
la Corporació. yy

Carregador elèctric doble a
l’Oficina de Turisme
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha instal·lat un carregador elèctric
doble a l’Oficina de Turisme central ubicada a l’entrada de Lloret,
concretament a l’avinguda de les
Alegries. El carregador s’ha instal·lat amb dues places habilitades
perquè els vehicles elèctrics puguin carregar les seves bateries.
Respecte a les característiques
tècniques, el carregador és de càrrega mitjana, per cada hora de
connexió es poden fer entre 75100 kilòmetres d’autonomia, disposa de preses de connexió tipus
II i permet recarregar vehicles durant tot el dia i tota la nit.

Carregadors cotxes elèctrics Lloret

El regidor de Mobilitat, Cristian Fernández, explica que
“aquest carregador elèctric s’afegeix al que tenim a la zona blava
del passeig Agustí Font, amb una
plaça, i a la tardor està previst
instal·lar-ne un altre a la plaça

Alfred Sisquella de Fenals”. El
regidor també ha explicat que
“aquests tipus de carregadors
s’utilitzen amb les targes de recàrrega que facilita l’ICAEN
(Institut Català de l’Energia) als
usuaris de vehicles.

Els diferents carregadors elèctrics s’han finançat a través del
Pla de Reconversió Turística de
Lloret de Mar, que té entre els
seus principals objectius convertir Lloret de Mar en una destinació turística intel·ligent. yy

Passos de vianants amb
Recapta contra el pictogrames
cáncer
Missatges que es reben al mòbil. Foto CSMS

LLORET DE MAR

Els passos de vianants més
propers a les escoles de Lloret han
incorporat pictogrames. Es tracta
d'una mesura posada en marxa
pel consistori. En paraules d’Albert Robert, regidor de Serveis
Públics, “permeten contribuir al
fet que els nostres infants puguin
ser autònoms en la mobilitat al
municipi i, especialment, per facilitar la mobilitat de les persones
amb TEA, que responen molt bé
a aquesta senyalització en pictogrames”. A banda de la funció
pràctica, el regidor detalla que

“són iniciatives que ens ajuden a
conscienciar la població en relació
amb les persones amb necessitats
de comunicació diferents”.

«La iniciativa és de
l’associació Pas a Pas cap a
la Inclusió de les Persones
amb Autisme»
Properament l’Ajuntament
de Lloret de Mar també té previst presentar el projecte de
pictogrames a diferents espais i
edificis públics que formen part

Voluntaris i col·laboradors. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes recull prop de 18.300€
en la recapta de lluita contra el
càncer, 1.000€ més que el 2018.
La recapta va comptar amb
un total de 81 persones voluntàries, algunes de les quals van
repetir torn. 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.

Els diners surten de les guardioles i les aportacions que fan diverses empreses locals.
La recapta va durar tot un cap
de setmana –dissabte i diumenge–
amb taules arreu de la vila.
L’entitat que lluita contra el
càncer ha mostrat la seva lògica
satisfacció, ja que amb aquesta
xifra Blanes recupera amb escreix
la certa davallada que es va notar
l’any passat en relació amb les anteriors edicions. L’any en què s’havia aconseguit recollir un major
nombre de donatius va ser al 2013
amb un total de 19.401,99 €. yy

Un dels passos de vianants amb pictogrames. Foto Aj. Lloret

de la vida quotidiana dels lloretencs. La iniciativa respon a una
proposta de l’associació Pas a Pas
cap a la Inclusió de les Persones
amb Autisme. Aquesta associació va néixer al 2017 i està formada per un grup de pares i mares amb fills amb autisme amb la
finalitat de treballar per a la seva
inclusió i oferir assessorament i
suport als afectats. Aquest any
han obert un centre de serveis,
formació i atenció terapèutica
dedicat a les necessitats de les
persones amb TEA (Trastorn
d’Espectre Autista). yy
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Lloret Nature de tardor
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha posat en
marxa aquest setembre les activitats de turisme actiu que s’inclouen dins el programa Lloret
Nature amb l’objectiu de posar
en valor el patrimoni natural i
apropar-lo als visitants.

Lloret. També es proposen les
sortides guiades d’immersió
lleugera (snorkelling) en família
per descobrir la fauna i la flora
submarines de la Costa Brava.

«Totes les activitats
s’ofereixen en quatre
idiomes (català, castellà,
anglès i francès)»

Com a novetat, els dissabtes
del mes d’octubre al matí es programarà la nova activitat “L’enigma del bosc”, una combinació
de gimcana, joc de pistes i escape room per descobrir i superar
en família una sèrie de reptes al
bosc de Fenals.

Pel que fa a les sortides de
marxa nòrdica, hi ha tres rutes
disponibles que canvien segons
la setmana: camí de ronda nord,
camí de ronda sud i boscos de

Totes les activitats s’ofereixen
en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) i les imparteixen professionals acreditats en
activitats de lleure.

En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme,
“els mesos de setembre i octubre
ofereixen unes condicions ideals
per practicar activitats a l’aire
lliure a Lloret i gaudir de la natura. Des de Lloret Turisme donem
continuïtat al programa Lloret
Nature, que ja vam tenir actiu durant els mesos d’abril, maig i juny
amb noves propostes saludables i
de valors que combinen l’activitat
física i la descoberta de l’entorn.”
Segons les dades obtingudes a
la plataforma d’intel·ligència turística desenvolupada per Mabrian Technologies, de tots els productes turístics de la destinació,
el natural ha estat el que obtingut
més satisfacció dels turistes que
han visitat Lloret de Mar durant
la tardor dels últims dos anys.

«La novetat de l’octubre
serà “L’enigma del bosc”,
una combinació de
gimcana, joc de pistes i
escape room»
Tota la informació amb horaris i preus es pot consultar en
el web www.lloretdemar.org i les
inscripcions es poden fer a les oficines de turisme de Lloret de Mar.

SOCIETAT I CULTURA

50è Concurs de Colles Sardanistes
Lloret de Mar ha acollit aquest
setembre la 50a edició del Concurs de Colles Sardanistes. Es va
fer, com és habitual, a la plaça
Pere Torrent. Hi van participar
colles de totes les categories,
d’alevins a veterans. Entre les

colles alevins, hi havia la de l’escola Pere Torrent. El concurs es
feia anys enrere coincidint amb
la Diada Nacional de Catalunya,
però, des que van començar les
gran manifestacions de l’11-S, es
va avançar uns dies yy

Colla alevina de Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Exhibició de puntaires
A l'estiu, les puntaires de Lloret busquen la fresca per treballar al carrer. A ple estiu encara
hi ha carrers molt cèntrics que
segueixen essent tranquils on
precisament es troben els veïns
residents a la zona que eviten
transitar pel carrer de la Vila.

Un d'aquests es l’anomenat
carrer dels Perills que desemboca precisament al de la Vila.
Algunes tardes les puntaires
s’instal·len en aquest carrer i
fan anar els seus boixets. El dia
11-S hi va haver la 18a trobada
de puntaires. yy

ESTIU 2019
Lloret de Mar ha posat en
marxa aquest estiu el seu programa d’activitats culturals que
inclou més de 100 propostes
entre visites guiades, teatralitzades i familiars, ofertes en quatre
idiomes: català, castellà, anglès i
francès.
En total són una desena de
propostes diferenciades que inclouen tot tipus d’activitats. yy
Programa de Lloret Nature

Puntaires a la fresca. Foto M.A. Comas
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36a Caminada Popular Nit de Sant Bonós
luntàries mínimes de 0’50 € en
el moment en què formalitzen
la seva inscripció. Tot el que es
recull amb aquestes aportacions
–prop de 2.000 euros– es destinen des de la 24a edició de la
caminada a entitats socials sense
afany de lucre, que es trien des
del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes.
Tothom qui va fer donacions
voluntàries va rebre un val per
fer un tast cortesia de l’empresa
Freskibo, per bescanviar a la
Food Truck que va estar situada
al passeig de Mar.

BLANES

Més de 5.000 persones han
participat a la 36a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, que s’ha
celebrat coincidint amb la festa
dels copatrons de Blanes.
Es tracta d’una experiència
molt apreciada per la ciutadania
de Blanes, però també pels estiuejants habituals i ocasionals.
Tant els qui procedeixen d’arreu
de Catalunya i de l’estat espanyol –Madrid, Vitòria-Gasteiz,
Majadahonda, etc–, com els qui
vénen des de més lluny, com Birmingham o Munic, per exemple.
Hi havia famílies senceres,
moltes amb els petits de la casa en
un cotxet, grups d’amics i amigues
disfressats i en animada gresca,
animals de companyia al seu costat o a collibè, i fins i tot un gegantó de la Colla Gegantera de Blanes
que participa des de fa molts anys.
De fet, es tracta d’un personatge
demoníac –té els ulls vermells i
fesomia de dimoni–, i per això
sempre se li reserva el número de
dorsal més adequat: el 666.

nent-se-la com una agradable i
tranquil·la passejada nocturna,
també n’hi ha que la fa 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.

Si bé la immensa majoria dels
participants fan la caminada pre-

El més ràpid en aquesta 36a
edició ha estat de nou l’atleta

Sortida multitudinària. Foto Joaquim Llorens

Paddel Surf

blanenc Buba Sabaly, repetint la
mateixa posició que en les dues
anteriors caminades, però rebaixant encara uns segons més
el seu propi temps: poc més de
25,30 minuts. Darrere d’ell, en
segona posició, s’ha situat enguany Enric Joan, i en la tercera
el conegut ultrafondista blanenc
Xavi Marina. Per la seva banda,
les tres dones més ràpides han
estat Marta Romance, Laura
Ruscalleda i Laura García.

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes ha allotjat un acte
oficial per fer un reconeixement
públic a 16 atletes del Club Twirling Blanes i a la seva entrenadora.
L’objectiu ha estat homenatjar-les
pels èxits aconseguits en la seva
participació en dos destacats esdeveniments esportius internacionals que han tingut lloc aquest
mateix estiu.

BLANES

Rècord de participants a Catalunya del ‘II Gran Premi de Paddle
Surf Costa Brava’ de Blanes.
Van participar-hi un total de
91 esportistes. Es van imposar
Miquel Roige i Tere Orive en la
categoria d’avançats, de 9 km de
recorregut, i Xavi Mase i Marta
Font en debutants, de 4 km.
La competició forma part del
Circuit Català de SUP Race 2019,
que inclou set proves al llarg
de tot l’any, per la qual cosa ha
comptat amb participants d’arreu del territori. L’ha organitzat

el Club Paddlesurf Blanes amb el
suport del Club de Vela Blanes,
l’Ajuntament de Blanes i la Federació Catalana de Surf.
Paral·lelament es va disputar
la darrera prova del Gran Premi
Costa Brava SUP Race, que ha inclòs tres curses celebrades l’abril
passat a Malgrat de Mar, el mes
de maig a Lloret de Mar i ara a
Blanes. La classificació s’ha resolt situant en primer lloc Tomàs
Sánchez en taules de 14” i Manel
Mena en les de 12’6, mentre que
en dones la primera en taules de
14” ha estat Irene Marina. yy

SOLIDARITAT
Els participants tenen la
possibilitat de fer donacions vo-

D’altra banda, l’Obra Social La
Caixa també fa dues aportacions
econòmiques directes a dues altres
entitats socials de Blanes: Blanes
Solidari i l’Associació d’Africans
de Blanes Sa Forcanera. yy

Èxits internacionals del Club
Twirling Blanes
BLANES

Costa Brava SUP Race Blanes. Foto Aitor Roger

La XXXVI Caminada Nit de
Sant Bonós està inclosa dins el
calendari de la marca de turisme esportiu i familiar Blanes X
Runners, que inclou tots els esdeveniments d’aquest caire que
es fan en aquesta ciutat al llarg
de tot l’any.

Aquest 2019, un 50% del total recollit amb aquestes donacions s’ha destinat a l’Associació
Socialsport Sa Bona de Blanes
–la seva tasca principal és la integració d’infants i joves en risc
social o vulnerables a través de la
pràctica esportiva– i al Col·lectiu de Famílies Acollidores d’Infants Sahrauís.

D’una banda, el passat mes de
juliol van competir al Campionat
d’Europa de Twirling disputat a

Esportistes i autoritats. Foto Aj. Blanes

Mouilleron Le Captif, a França,
formant part de la selecció oficial
de l’estat espanyol. D’altra banda,
a mitjan d’aquest mes d’agost han
tornat a competir a la Copa del
Món, disputada en una altra localitat francesa, a Limoges.

«L’any vinent, Blanes
acollirà l’Europeu de
Twirling»

nes personalitzat amb el nom de
cadascuna d’elles: Nerea Ortega,
Anna Colomer, Sarah Collado,
Nerea Lendínez, Anna Comino,
Paula Megía, Marina Berrocal,
Òscar Rico, Clàudia Salicrú, Nerea Torrecillas, Laia Cruz, Ohiane
Magrans, Sofía Álvarez, Brenda
Smith, Maria Jacinto i Mariona
Ugart. Un altre dels reconeixements se li ha lliurat a la seva entrenadora, Jéssica Díez.

Totes les homenatjades han
rebut una reproducció de l’escut
oficial de l’Ajuntament de Bla-

L’any vinent, el Campionat Europeu de Twirling 2020 es farà a la
Ciutat Esportiva Blanes. yy
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Selva Marítima
El Lloret s’emporta el Selva Marítima de futbol jugat a Tossa de
Mar. Guanya al Tossa (0-4) i empata amb el CD Blanes a zero. El
conjunt blanenc supera al Tossa
(1-2). El Lloret, Primera Cata-

lana, és el gran dominador del
triangular d’aquestes darreres
temporades, tot i que enguany
el Blanes li va posar la victòria
difícil. El cap de setmana del 7 i
8 ha començat la lliga. yy

La vacuna enfront les
meningitis A, C, W, Y s’inclourà
al calendari públic a Catalunya
sentar un increment inesperat de
casos en la temporada 2013-2014
al Regne Unit, i des de llavors el
seu ascens ha estat continuat, i s’ha
produit el mateix fenomen en altres
països d’Europa com Irlanda, Holanda, Bèlgica, Suècia i, des de fa 3
anys, també a Espanya.

Els jugadors del Lloret amb el trofeu de campions. Foto CF Lloret

11a Aquatló Vila de Blanes
Enric Joan Tejedor i Maria Casals guanyen l’11è Aquatló Popular Vila de Blanes. La prova,
organitzada per Triatló Blanes,
ha combinant natació i atletisme, i en primera posició de la
modalitat d’equips s’han clas-

sificat ‘Els Sardinetes’, format
per dos atletes de Blanes: Ricard Pujol i Ignasi Gironès. En
categoria femenina, la victòria
per equips ha estat per a dues
esportistes del GEiEG. yy

Sortida categories de dones i equips. Foto Aj. Blanes

Partit de “Campions”
Blanes acull un autèntic partit
de “Campions” entre els equips
de l’Associació Kedem? i el Club
de Bàsquet. L’entitat, que atén
joves i adults amb discapacitats
psíquiques, i el Club Bàsquet
Blanes han jugat un partit d’ex-

hibició abans de veure el film
Campeones, seguit per més de
500 espectadors. El partit i la
projecció es van fer a Ca la Guidó en el marc del cicle “Cinema
als Barris de Blanes”. yy

Els dos equips participants. Foto Aj. Blanes

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

E

n aquest curs escolar 20192020, tots els nens i nenes
de 6è de Primària rebran, en
substitució de la vacuna enfront
meningococ C que s’ha administrat fins ara, la nova vacuna combinada pels quatre tipus de meningococ A, C, W i Y. Aquesta ha
estat la decisió del Departament de
Salut, posada en fase d’audiència i
comunicació pública amb l’edicte
al Diari Oficial de la Generalitat
el passat 22 de juliol de 2019 i disponible al web del Departament
de Salut (http://salutweb.gencat.
cat). Amb aquesta modificació, el
calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya s’adapta
a l’acord de la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
que el passat 14 de març va establir
aquesta recomanació vinculant
per a totes les comunitats i ciutats
autònomes a Espanya. A més dels
alumnes de 6è de primària, a Catalunya la vacuna s’administrarà al
nens i nenes que cursen 2n d’ESO
durant els propers dos anys, i es
farà una captació oportunista als
centres d’atenció primària i centres
privats que col·laboren amb el programa oficial de vacunacions, a fi
de vacunar els nens de 15 a 18 anys
en els propers 2-3 anys.
La necessitat d’aquest canvi
de calendari, amb l’ampliació de
més tipus de meningitis a prevenir, està plenament justificada per
l’increment progressiu del nombre
de casos de meningitis pels tipus
W i Y que s’està produint al nostre
país des de 2016. Aquest tipus de
meningococs, molt poc prevalents
a Europa fins fa poc, varen pre-

En tots aquests països el brot
epidèmic del tipus W, i en menys
grau l’Y, ha seguit una distribució
semblant, que ha afectat inicialment adults, especialment majors
de 65 anys, i en segon lloc adolescents i joves de 15 a 24 anys d’edat.
En alguns països com Holanda i el
Regne Unit, a mesura que el brot
s’ha anat estenent, s’ha produït
un increment progressiu de casos
també en nens, especialment menors de 2 anys, situació que no s’ha
constatat a data d’avui a Espanya
tot i la vigilància epidemiològica
activa que es duu a terme.
El meningococ és el principal
bacteri causant de meningitis i
sèpsia en la població, malalties les
quals es denominen genèricament
com a malaltia meningocòccica invasiva. És una malaltia devastadora
que fa que en poques hores una persona prèviament sana passi a una
situació clínica d'extrema gravetat,
amb risc de mort. Tot i les mesures terapèutiques actuals en unitats
de cures intensives pediàtriques,
té una mortalitat global de fins al
10% dels casos, i es produeixen seqüeles permanents a prop del 20%
dels malalts, algunes d’elles incapacitants com són les amputacions
d'extremitats, sordesa o dèficits
neurològics. Cinc variants de meningococ, denominades tipus A, B,
C, W, i Y respectivament, són les
responsables de més del 90% dels
casos d'aquesta malaltia al món, i
actualment disposem de vacunes
específiques per a cada una d’elles.

El doctor Marès posant una vacuna.

La vacuna enfront els meningococs A, C, W i Y és altament
efectiva i segura, i la vacunació
dels adolescents i joves de 12 a 18
anys, que és el que es pretén amb
aquesta nova estratègia vacunal,
té com a objectiu, a banda de protegir els vacunats, reduir el nombre de casos a totes les edats, tant
en nens més petits com a adults,
gràcies a la immunitat de grup.
La raó és que els adolescents i joves són el grup d’edat, de tota la
població, amb major freqüència
d’estat de portador a la farínge
de meningococ, i són els que estenen el bacteri a les altres persones d’edats diferents. Però per
aconseguir aquest efecte amb la
vacunació, cal administrar-la a
la gran majoria dels adolescents
i joves (més del 70%), i un gran
nombre de cohorts (com a mínim
fins els 18 anys). Si es duu a terme
adequadament aquesta estratègia
vacunal es pot aconseguir frenar
el brot epidèmic i evitar que apareguin casos en nens petits. Si les
cobertures vacunals no són altes,
o no s’aconsegueix vacunar la
majoria de joves fins els 18 anys
en poc temps, difícilment s’obtindrà aquest efecte. El Regne Unit
va apostar per aquesta estratègia
el 2015, i quatre anys després han
aconseguit reduir el nombre de
casos a totes les edats, vacunant
només adolescents i joves. Holanda i Bèlgica han decidit vacunar
els adolescents i joves, però també els nens i nenes d’1 any d’edat
per frenar des de l’inici l’aparició
de casos en els més petits. A Espanya, les comunitats autònomes
de Castella Lleó i Andalusia han
decidit incloure la doble vacunació per A, C, W i Y als 12 mesos
i als 12 anys. En els propers anys
veurem quina estratègia haurà
estat la més encertada. yy
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LLORET DE MAR
DEL 1 AL 30
VISITES GUIADES DE SANTA
CRISTINA
Ermita de Santa Cristina. 16-20 h.

VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

DIES 12 I 13
IX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CORAL - CANÇÓ
MEDITERRÀNIA
Roca d’En Maig. 17.30-20 h.

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

TROBADA AMICS
VOLKSWAGEN
Pg. Jacint Verdaguer. 16 - 20.30 h

DIA 16
CONCERT GUITARRA LLATINA
Església St. Romà. 21 h.
Preu: 10 €

VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

DIA 19
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA
Plaça de la Vila. 17 h.

SARDANES COBLA SANT JORDI
Plaça de la Vila. 22 h.

DIA 13
LLORET NIGHT SHOPPING
Centre Vila.
FIRA ALIMENTÀRIA I
PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16-22 h.
ROUTA INDIANA
Museu del Mar. 18.30 h (FR)
Preu: 5 € / 2,50 €.
DIA 14
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
Preu: 5 € / 2,50 €.
MARXA NÒRDICA GUIADA
RONDA SUD
Museu del Mar. 10-12 h. Preu: 5 €
SORTIDA GUIADA
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €

DIA 20
ROUTA INDIANA
Museu del Mar. 18.30h (FR)
Preu: 5 € / 2,50 €
FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16 -22 h
DIA 21
MARXA NÒRDICA
BOSCOS DE LLORET
Oficina de Turisme. 10 h. Preu: 5 €
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
Preu: 5 € / 2,50 €

SORTIDA GUIADA
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h. 10 €

DIA 23
FESTIVAL MONÒLIT
Roca d’En Maig. 19 h.
CONCERT DE GUITARRA
LLATINA
Església St. Romà. 21 h. Preu: 10 €

DIA MUNDIAL DEL TURISME
Plaça de la Vila. 10-23.30 h.
ROUTA INDIANA
Museu del Mar. 18.30 h (FR)
Preu: 5 € / 2,50 €

SORTIDA GUIADA
SNORKELLING
Casa del Mar-Fenals. 10 h.
Preu: 10 €
VISITA TEATRALITZADA
NITS D’ESTIU
Can Font. 21 h (CAT)
Preu: 5 € / 2,50 €

DIA 26
FESTIVAL FIESTALONIA
Plaça Pere Torrent. 18 h.

CERCAVILA NOCTURN LUMEN
Centre. 21 h.

CONCERT DE GUITARRA
ESPANYOLA
Església St. Romà. 21 h. Preu: 10 €

DIA 28
RUTA INDIANA + CAN FONT
Museu del Mar. 10 h (CAST)
Preu: 5 € / 2,50 €

SARDANES
COBLA MARINADA
Plaça de la Vila. 22 h.

DIA 27
FIRA ALIMENTÀRIA
I DE PRODUCTES ARTESANS
Plaça de la Vila. 16 -22 h.

MARXA NÒRDICA GUIADA
RONDA NORD
Museu del Mar. 10-12 h. Preu: 5 €

DIA 29
39A MARXA POPULAR
PLATGES DE LLORET 11 km
Plaça de la Vila. 8 -13 h. Preu: 6 €

BLANES
MÀ “LA GANGA”.
Avinguda Catalunya - La Plantera
DEL 16 AL 22
SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT. Medi Ambient
Passeig de Mar / Banc dels
músics.
DIA 21
“RUTA VESCOMTES DE
CABRERA”. Sortida: Oficina de
Turisme Plaça Catalunya s/n. A
les 19 h. Inscripció prèvia 972 33
03 48 o turisme@blanes.cat
DIA 22
LA ESPARTANA 2.0
Club Ciclista Blanda Spartans
Sortida i arribada a la Ciutat
Esportiva. A les 9 h.

DEL 12 AL 27
INSCRIPCIONS CURSOS
CATALÀ PER A ADULTS
Matins: de 9.30 a 14.30 h
Tardes: de 17 a 19 h
(dilluns, dimecres i divendres)
Casa de Cultura
DEL 13 A L’11 OCTUBRE
EXPOSICIÓ LEVI ORTA
ART EN RUTA

DEL 14 A L’11 OCTUBRE
EXPOSICIÓ “MEDITERRÀNIA”
COL·LECTIU ARTPIRINEUS
Casa Saladrigas
DEL 13 A L’11 OCTUBRE
LA CASA NOUCENTISTA:
ARQUITECTURA UNIFAMILIAR A
CATALUNYA (1913-1932)
Casa Saladrigas
DIES 13, 20 I 27
10a EDICIÓ DOCUS A LA

FRESCA. Plaça Verge Maria.
De 22 a 1 h.
DIES 14 I 15
EMPLATJA’T. Associació
d’Hostaleria. Platja de Blanes.
DIA 14
1A FESTA DE LA MUNTANYA
Plaça dels Dies Feiners
(Centre Excursionista)
DIA 15
FIRA D’ARTICLES DE SEGONA

DIA 28
SETMANA DE PORTES
OBERTES. Associació de
Pensionistes i Jubilats. Plaça
Espanya. De 10.30 a 13.30 h.
DIA 29
MISSA DE L’ALBA
Platja Sa Palomera. A les 7 h.
DIA 29
RIALLES “L’AVENTURA
D’AVORRIR-SE”. L’Estaquirot
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.

DEL 30 AL 3 OCTUBRE
TORNEIG DE PETANCA
Antic camp de futbol.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 26
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE
LECTURA JUVENIL curs 2019
- 2020, per a joves de 12 a 16
anys. Informació i inscripcions a
la Biblioteca. A les 17.30 h a la
Sala Roberto Bolaño.
DIES 26 I 27
DONACIÓ DE SANG
Organitza Banc de Sang i Teixits.
A la planta baixa. Horari: Dijous
de 16 a 20 h i divendres de 10 a
14 h i de 16 a 20 h.
DEL 30 AL 13 OCTUBRE
EXPOSICIÓ: Viuen al carrer
perquè volen. Al vestíbul.
Organitza: Activarte i
Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Blanes.
El proper 5 d’octubre es
representarà l’obra Homeless
al Teatre de Blanes, relacionada
amb l’exposició.
ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES
ERMITES DE BLANES
Visites a l’Ermita de St. Joan
(diumenges de 10 a 13 h)
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MARESME
DEL 20 AL 23 DE SETEMBRE
CALELLA
FESTA MAJOR DE LA MINERVA

ballades, maxurca i finalització
amb la sardana de germanor.
Plaça Lluís Gallart. 11 h.

DEL 20 AL 23 DE SETEMBRE
39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME

6A FIRA DE LA GENT GRAN.
Plaça de l’Església, matí i tarda.

DIA 13
CALELLA
SOPAR SOLIDARI. Els beneficis
aniran destinats íntegrament a
la construcció d’una casa de la
Fundació Vicenç Ferrer a l’India.
Carrer Sagnier, 21 h.
TALLER DE DANSES. Plaça de
l’Ajuntament, 21.30 h.
PINEDA DE MAR
HOMENATGE al centenari
de Francesc Gimbernat. Local
canviem, 21.30 h.
DIA 14
CALELLA
6A FIRA DE LA GENT GRAN.
Plaça de l’Església, matí i tarda.
CERCAVILA de les colles
participants a la Ballada de
Lluïment. Fàbrica Llobet-Guri, 18 h.
BALLADA DE LLUÏMENT. De les
colles participants en un format
no clàssic del Ball de Gitanes.
Plaça de l’Ajuntament, 18.30 h.
SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Amb Antonella
D’Ascenzi, amb el seu espectacle,
Piccolo Circ de Fil. Sala Polivalent
del Centre Cívic, 19 h.
PINEDA DE MAR
MERCAT SOLIDARI. Plaça NovaPlaça Reis Catòlics. De 10 a 14 h.
TALLER INTENSIU de
comunicació, llenguatge no verbal
i oratòria. Local Canviem, 10 h.
LLIURAMENT DE PREMIS del
IV Ral·li fotogràfic de Festa Major.
Can Comas, 12 h.
PALAFOLLS
PETITS DICTATS en català.
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.
TORDERA
APLEC DE L’ERMITA DE SANT
VICENÇ. 12h
CINEMA: Ernest & Celestine,
contes d’hivern. Teatre Clavé, 18 h.
DIA 15
CALELLA
CERCAVILA de les
colles participants amb
acompanyament de la batucada
dels udols de Foc. Plaça de
l’Església, 10 h.
ACTE PRINCIPAL de la
Capitalitat del Ball de Gitanes
del Vallès: balls d’homenatge,
presentació dels personatges,

XOCOLATADA per a la mainada.
A càrrec de l’Agrupament
Escolta Montnegre. Plaça de
l’Ajuntament. 17.30 h.
CERCAVILA. Inici a l’avinguda del
Parc, 18 h.
ESPECTACLE. Amb motiu de
la presentació del Conte dels
gegants de Calella. Plaça de
l’Ajuntament, 18.30 h.

Biblioteca Vall d’Alfatà, 17 h.
PINEDA DE MAR
INAUGURACIÓ de la seu social d’Òmnium Alt Maresme. C/
Montpalau, 12-14. 19.30 h.
DIA 20
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. La granja no
s’adorm. Biblioteca Vall d’Alfatà,
18 h.
PINEDA DE MAR
TERTÚLIA-DEBAT sobre creixement personal. Local Canviem,
20 h.

INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA
FIRA, 17 h.
DEMOSTRACIÓ DE DANSES
SARDES, a càrrec d’Angelo
Pisanu i Guido Vercellino.
Escenari de lo Teatrí, 17.30 h.
CONCERT. A càrrec de Yasmin
Bradi, escenari central, 19 h.
CONFERÈNCIA-TALLER: ‘Les
101 coses que un català ha de
fer a l’Alguer’. A càrrec de Mauro
Mulas, membre de la Plataforma
per la llengua de l’Alguer.
Escenari de Lo Teatrí. 20 h.

DIADA CASTELLERA. Plaça de
l’Ajuntament, 18h. Amb l’actuació
dels Minyons de Terrassa, Xics de
Granollers i els Castellers de l’Alt
Maresme, Maduixots.
CORREFOC. Plaça Lluís Gallart,
21.30 h. A càrrec dels Udols de
Foc i Altres colles convidades.
BARRAQUES. A l’envelat, 23.30
h. Amb la Fluor Party i actuacions
dels grups Doctor Prats i la Banda
Biruji.
39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME:

PINEDA DE MAR
MUSICAL: Chicago. A la Sala
Gran del CCR, 18 h.
DIA 16
PALAFOLLS
INICI DE LES ACTIVITATS
AL CASAL de la Dona de les
Ferreries. Pots informar-te de les
activitats que es realitzen trucant
al 93 766 63 48.
PINEDA DE MAR
TALLER: Bibliotecari/ària per un
dia. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TORDERA
INICI DEL TALLER PRÀCTIC de
creació de pàgines webs. Aula de
formació Camí Ral, 174, 16 h.
DIA 17
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.
TORDERA
CLUB DE LECTURA Les nostres
riqueses. Biblioteca, 18.30 h.

CONVERSES EN ANGLÈS I
BOOK CLUB. Biblioteca Serra i
Moret, 19 h.

DIA 18
PINEDA DE MAR
TALLER: "Sensibilitzar a la població
de la salut". Taller per conscienciar
als usuaris i treballadors/es de
la importància per la salut dels
desplaçaments a peu. Carrer
Tarragona, 49, de 8 a 20 h.

PALAFOLLS
SORTIDA TERAPÈUTICA a la
Platja de Sa Palomera (Blanes)
amb tots els usuaris i usuàries del
Servei de Respir. Passeig i esmorzar al passeig Marítim, 9 h.

CLUB DE LECTURA fàcil en
català. Biblioteca Serra i Moret,
17.30 h.
PALAFOLLS
INICI DE LES CLASSES
D’EDUCACIÓ POSTURAL per la
gent gran. Les classes es realitzen
dilluns i dimecres, de 9 a 10 h a
Can Forroll i de 10 a 11 h al Casal
d’Avis del centre.
DIA 19
CALELLA
SORTEIG dels vals de compra
de la campanya "Celebra la Festa
Major al Mercat Municipal".
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA FÀCIL.

ACTUACIÓ MUSICAL. A càrrec
de Davide Casu, escenari central,
22 h.

DIFERENTS TALLERS DE
MANUALITATS als estands
instal·lats a la Fira.

DIA 21
SANTA SUSANNA
FESTIVALET. Amb Teatre Mòbil,
amb el seu espectacle Oops! Sala
Polivalent del Centre Cívic. 19 h.

SORTEIG de la campanya "Un
mar de regals". Estand de l’Associació Comercials Calella Centre
Comercial. 13.45 h.

TORDERA
ENGLISH CONVERSATION
CLUB. Biblioteca, 18 h.

PALAFOLLS
PETITS DICTATS en català.
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.

FESTIVAL INSÒLIT. Teatre Clavé, 21 h.

CALELLA

CALELLA
FESTA MAJOR DE LA MINERVA:
BARRAQUES. Amb l’actuació
dels grups: IrieSouljah, Obeses i
Imperial Jade. A l’envelat, 23.30h.
39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME:
TALLERS DE ROBÒTICA
EDUCATIVA DEDICATS A
L’ALGUER. Estands de Robòtica
de la Fira, 11 h.

RECITAL MUSICAL. A càrrec del
músic alguerès Mauro Uselli. Escenari central, 18 h.

FESTA MAJOR DE LA MINERVA:

DEMOSTRACIÓ DE DANSES
SARDES. A càrrec d’Angelo Pisanu i Guido Vercellino. Escenari
central, 19 h.

COMIAT DEL PUBILLATGE 2018
i proclamació dels representants
del pubillatge de Calella 2019.
Parc Dalmau, 12 h.

CONCERT de Claudia Crabuzza, que presenta el seu espectacle "Pino Piras". Escenari central, 22 h.

42a VOLADA D’ESTELS. A la
Platja, 16 h.

DIA 22
SANTA SUSANNA
AUDICIÓ DE SARDANES. Amb
la cobla Vila de Palafolls. Al Pavelló d’Esports, 18 h.

CONCERT DE GRALLES a càrrec
dels grallers i tabalers dels
Castellers de l’Alt Maresme i dels
grallers de la colla de Geganters
de Calella. Plaça Catalunya, 17 h.

PINEDA DE MAR
MUSICAL: Chicago. Sala Gran del
CCR, 18 h.
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L’AGENDA
L’AGENDA

MARESME
FESTIVAL INSÒLIT. Teatre Clavé, 21 h.

-Excursió a la Fageda d’en Jordà.
Sortida a les 7 h.

DIA 28
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes participants a l’Oktoberfest. Plaça de
l’Església, a partir de les 10 h.

TORDERA
BIBLIOLAB: pinhole fotografia
Estenopeica. Biblioteca, 10 h.

ACTUACIÓ de Bilans Estudi de
Dansa. Plaça de l’Ajuntament,
11 h.

DIA 29
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes participants a l’Oktoberfest. Plaça de
l’Església, a partir de les 10 h.

INICI DE LA DESFILADA de les
bandes participants a l’Oktoberfest. Riera Capaspre, 17.30 h.

SANTA SUSANNA
TRIATLÓ SPRINT. Passeig Marítim, matí.

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI
JOVE. Espai Can Saleta, 17.30 h.

PINEDA DE MAR
MUSICAL: CHICAGO. Sala Gran
del CCR, 18 h.

ACTUACIÓ ITINERANT amb The
Hat Hausen Elàstic Band. Des de
la plaça de l’Ajuntament, 18 h.
CALELLA
FESTA MAJOR DE LA MINERVA:
37a PLANTADA DE GEGANTS.
Carrer Església, 9.30 h.
CERCAVILA de totes les colles
participants a la 37a Trobada de
Gegants, 11.30 h. Pels carrers:
Església, Sant Josep, Jovara,
Escoles Pies, fins a la plaça de
l’Ajuntament.
HOLI FESTIVAL. Plaça Lluís Gallart, 18 h. Dj, animador, la millor música i pluja de regals. Els
primers en arribar, bossa de pols
gratuïta. Dins el recinte hi haurà
venda de bosses de pols holi.
CONCERT simfònic-coral Som
i Serem!. Envelat, 18 h. A càrrec del Cor i l’Orquestra Simfònica Harmonia. Director: Albert Deprius. Entrada: 10 €.
BARRAQUES. A l’envelat, 23.30
h. Amb l’actuació dels grups
Apache, Fundación Tony Manero
i Josep-T-Deejay.
39a FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME:
TEATRE INFANTIL I DE CARRER, a càrrec d’Ignazio Chessa.
Escenari de Lo Teatrí, 17.30 h.
LLIURAMENT DE PREMIS del
Trofeu Rafel Carpinell de fotografia. Estand de Foto-Film Calella, 18 h.
CONCERT INFANTIL I FAMILIAR ‘Mans Manetes’ amb Marc
Serrats, Claudo Gabriel Sanna,
Meritxell Gené Borja Penalba i
Mireia Vives i Lo Barber. Escenari
central, 18.30 h.
CONCERT a càrrec de Borja Penalba i Mireia Vives, que presentaran el seu nou disc Cançons

per fer camí. Escenari central,
21.30h.
DIA 23
PINEDA DE MAR
TALLER:
Bibliotecari/ària per un dia. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TALLER D’INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ i mindfulness.
Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
TORDERA
TALLER pràctic de creació de pàgines webs. Aula de formació
Camí Ral, 174, 16 h.
DIA 24
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 15.30 h.
PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB:
Sopa d’imatges i de lletres. Taller
basat en l’obra de Joan Brossa,
mestre del poema visual. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
DIA 25
CALELLA
CONFERÈNCIA sobre el càncer a
càrrec del Doctor Carles Cordón i
Cardó. Sala Mozart, 20.30 h.

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT
GRAN:

CONCERT a càrrec de Smokin’
Blues Quintet. Plaça de l’Ajuntament, 19 h.

- Taller de cuina. Casal d’Avis, 10 h.

INAUGURACIÓ de l’Oktoberfest.
Carpa de la Platja, 21.30 h.

- Xerrada: "El document de Voluntats Anticipades (Testament
vital), un regal per a tothom". Casal d’Avis, 16 h.
PINEDA DE MAR
CONVERSES EN ANGLÈS I
BOOK CLUB.
Biblioteca Serra i Moret, 19 h.
TORDERA
BIBLIOXICS:
Recitals, jocs de falda i breus
contes rimats. Biblioteca, 18 h.
DIA 27
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes participants a l’Oktoberfest. Plaça de
l’Església, 16 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DE KOBIDO.
Massatge facial japonès. Local
Canviem, 10 h.
CENAFORUM.
Sopar compartit i passada de pel·
lícula. Local canviem, 20 h.

PINEDA DE MAR
TALLERS A LA BIBLIOTECA:
Avui tertúrlia (17 h), club de lectura fàcil en català (17.30 h), converses en francès (19.15 h) i club
de lectura a càrrec de Toni sala
(20.30 h)

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT
GRAN:

DIA 26
CALELLA
TARDES DE TERTÚLIA.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça. 18 h.

- Sortida al teatre. Sortida terapèutica al Teatre de Palafolls per
part de els usuaris/àries del Servei de Respir. 10 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA.
Biblioteca Vall d’Alfatà, 18 h.

- Caminada. Fins al Parc Francesc
Macià de Malgrat de Mar. Lloc de
sortida, Casal d’Avis, 9.15 h.

TORDERA
FORMACIÓ:
Vols emprendre un negoci? Saps
per on començar?. Aula de formació Camí Ral, 10 h.

28È FESTIVAL DE JAZZ I BLUES
a Calella Joan Josep Ribas ‘Txespi’. Concert amb Big Dani Saxplosion. Sala Mozart, 22 h.
SANTA SUSANNA
FESTIVALET: Espectacle de pallassos i circ amb la companyia Filigranes. Sala Polivalent del Centre Cívic, 19 h.
EXPERIMENTA amb la tecnologia. Posa’t les piles! Biblioteca
Vall d’Alfatà, 11 h.
PINEDA DE MAR
FESTA 6È ANIVERSARI CANVIEM. Local Canviem, 18 h.
PALAFOLLS
TALLER DE MANUALITATS amb
el títol "la plastilina fa llum".
Bibliolab destinat al coneixement
de la ciència i la investigació per
a nens i nenes a partir de 6 anys.
Biblioteca Enric Miralles, 11 h.
PETITS DICTATS en català.
Biblioteca Enric Miralles, 10 h.
CAP DE SETMANA DE LA GENT
GRAN:

PALAFOLLS
CAP DE SETMANA DE LA GENT
GRAN:
- Ball: Amb el grup Duo Jazmín.
Es retrà homenatge a les parelles que celebren aquest any els
50 anys de casats. Casal d’Avis,
18.30 h.
DIA 30
CALELLA
ACTUACIÓ de les bandes participants a l’Oktoberfest. Plaça de
l’Església, a partir de les 10 h.
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Es comentarà el llibre Manuscrit trobat a Saragossa, de Jan Potocki. Biblioteca Enric Miralles, 19 h.
CAP DE SETMANA DE LA GENT
GRAN:
-Espai de joc intergeneracional.
Al Servei de Respir, 10 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Bibliotecari/ària per un
dia. Biblioteca Serra i Moret, 18
h.
TALLER d’iniciació a la meditació
i mindfulness. Biblioteca Serra i
Moret, 18 h.
TORDERA
TALLER pràctic de creació de pàgines webs. Aula de formació.
Camí Ral, 174, 16 h.
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ECONOMIA LOCAL

Idiomes Lingua
BLANES

Idiomes Lingua fa 30 anys que
es va establir a Blanes. S’ofereixen
cursos de diferents nivells d'anglès, francès, espanyol i alemany.
Idiomes Lingua disposa de professors nadius, grups reduïts, horaris flexibles i el seu propi mètode.
Les inscripcions ja són obertes
des del 9 de setembre. Els cursos
començaran el primer d’octubre.
Idiomes Lingua està ubicat a la
carretera de Malgrat 7, 1r de Blanes. Telèfon 972 351 442 i whatsapp 659 550 661. yy
Instal·lacions d'Idiomes Lingua

Port Pesquer
BLANES

El restaurant Port Pesquer de
Blanes ha renovat i millorat la seva
terrassa. Des de fa uns mesos, el
tornen a gestionar directament els
mateixos propietaris.
El restaurant ofereix el millor
peix i marisc fresc amb menú diari
i servei a la carta en un ambient
cent per cent mariner.
També disposa d’una nova sala
polivalent per a celebrar tot tipus
de festes.
El Port Pesquer està situat a
l’Esplanada del Port, 25 de Blanes.
Telèfon 972 35 56 39. yy

Terrassa del Port Pesquer

Base Ryanair
VILOBÍ D'ONYAR

La companyia irlandesa Ryanair ha anunciat que a principis de
l’any vinent tancarà la base que té a
Girona. Una decisió que pot deixar
sense feina més de 160 persones.
Aquest tancament no significa
que no hi hagi vols, però ara per
ara, és una incògnita saber quantes
rutes mantindrà.
Institucions i sector privat
s’han mobilitzat per evitar el tancament de la base i reclamar, una vegada més, un baixador del TAV. yy
Dos viatgers facturant a Vilobí
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Farmàcies de guàrdia
BLANES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

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

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES
Setembre

ALTIMIR
CREIXELL
ADELL (RAMON - PUJOL)
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA VIVES BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701

FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656

De 9 a 9 h (24 h) - De 09:30 a 13:30 h (mati)
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
1
2
3

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

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

E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
E. TALLADA
MATEOS
CÀNOVES

De 9.30 a 22.00 h (dia) - De 22.00 a 9.30 h (nit)

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 Borrell, 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 BAR SAN ANTONIO
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)
BLANES - BARCELONA (Renfe)

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA

FEINERS

5.00

6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

7.00

8.00

9.00

11.00 12.00 12.30 14.00

16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30
BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
8.15

8.45

10.30 11.45 12.30 13.15 13.45 14.45

15.45 16.45 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
20.45 21.15 21.45
BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)

FESTIUS
6.03

6.33

6.53

7.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

7.33

8.03

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00

6.30

7.05

7.30

9.00

9.00

15.55

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)
10.15 12.16 14.14 16.15

18.15 20.14 22.18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

FEINERS (Directes)
7.45

9.14

19.14 21.09

11.15 13.15 15.14 17.14
-

-

-

-

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 - 21.45 cada 15 min
7.00 - 21.40 cada 20 min

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

9.15

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

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)
8.16

13.15 19.00

FESTIUS

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.00 6.45 8.00 9.15 9.30
13.15 14.15 15.45 17.00 19.00
-

11.00 14.00 15.55 18.30

DISSABTES FEINERS

7.15 - 21.15 cada 15 min

9.00

FEINERS

14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07

7.16

-

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 LUCÍA ECHEGOYEN (PRESIDENTA DE CÀRITAS LLORET DE MAR)

“La crisi econòmica no s’ha acabat i el nombre
d’usuaris de Càritas Lloret de Mar s’ha incrementat”
Què ofereix el Servei d’Intervenció Educativa (SIE)?
És un servei molt important perquè el tècnic va a l’institut i marca
quin criteri hem de compartir perquè ens derivin alumnes. Els que
arriben aquí no venen del carrer,
sinó derivats dels instituts. Al llarg
de tot el curs es fa un seguiment i
els preparem pels exàmens. A més
de la vessant intel·lectual també es
treballa l’aspecte educatiu de com
s’ha d’estar en grup i com conviure
amb els altres.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Càritas Lloret de Mar acaba de
celebrar els 25 anys de vida amb
més compromisos socials que mai.
Actualment porta a terme 15 projectes d‘atenció a diferents col·lectius amb necessitats bàsiques. Fa
tres anys que Lucía Echegoyen
és la presidenta de Càritas Lloret
de Mar. Al 2003 va deixar l’alcaldia de Lloret de Mar i al 2007 es
va acomiadar de la política...Bé,
això que faig ara també és política,
perquè política és treballar per a
les persones”, puntualitza als seus
73 anys i amb una llarga experiència amb les relacions socials. En
aquests moments Càritas compta
a Lloret amb dues seus: una ubicada en un edifici de la parròquia
(pl. Església, 4, baixos), on hi ha
el rober, els despatxos i les aules, i
l’altra al número 63 del carrer Girona, on s’ha instal·lat el Centre de
Distribució d’Aliments (CDA).
Com ha evolucionat Càritas
Lloret de Mar en aquests 25 anys
d’existència?
Quan va començar Càritas, fa 25
anys, el pressupost no arribava
als 4.500 euros i aquest any és de
prop de 300.000 euros. Va néixer
fonamentalment per donar aliments i roba.
Com s’organitzava llavors?
De manera molt casolana. Sor
Maria Gràcia feia entrepans i els
entregava als necessitats. Cap a
l’any 1996 va arribar una allau de
russos i van veure que els entrepans no eren suficients, i va demanar suport d’aliments a la Creu
Roja i als hotelers, que van entregar productes de primera necessitat. Més endavant, unes quantes persones es van distribuir les
funcions, però uns anys després
van veure que havien de tenir
una organització més completa.
El primer pas important va ser
signar un acord-conveni per al
Centre de Distribució d’Aliments.
A partir d’aquell moment, Càritas
va anar agafant l’estructura actual:
amb voluntaris i tècnics.

Lucía Echegoyen fa tres anys que és la presidenta de Càritas Lloret de Mar. Foto: Almudena Montaño

Com funciona el Centre de Distribució d’Aliments?
Benestar Social valora qui necessita l’ajuda i els dona punts per
poder gastar. Cada 15 dies poden
anar amb aquests punts al CDA a
comprar com si fos un supermercat: ous, llet, arròs, iogurts, entre
d’altres... Poden adquirir una alimentació bàsica, però això no ha
de solucionar tots els problemes
de la família. Quan es fan campanyes de recapte podem entregar aliments extra, com natilles o
torró, per exemple. D’altra banda,
tenim un conveni amb l’Ajuntament a través del qual, a més, entreguen a les famílies en situació
de precarietat alimentària un val
per adquirir productes frescos al
mercat municipal: carn, peix, i
verdures. Aquest model que fem
a Lloret és únic en aquesta zona.
D’on provenen els aliments?
De l’Ajuntament, del Banc d’Aliments, dels excedents alimentaris
de les empreses i dels hotels. L’any
2018 es van beneficiar del servei
prop de 2.000 persones.
Us ajuden altres entitats o empreses?
Sí. Per exemple, la Confraria de
Santa Cristina ens entrega fa anys
l’euro que cada participant paga
per fer la seva processó, enguany

La roba és un dels productes més sol•licitats. Foto: A. Montaño

hem recollit prop de 800 euros.
Per la seva banda, l’Associació de
Comerciants de Lloret també entregarà enguany la recaptació dels
mocadors que es van adquirir per
a la processó de Santa Cristina.
Quants voluntaris teniu actualment?
Més de vuitanta, amb edats molt
distanciades: o molt joves o molt
grans. La majoria de voluntaris
tenen una mitjana de més de seixanta anys, però hi ha un grup de
joves de 3r d’ESO que realitza el
projecte Apadrina un avi.
En què consisteix?
Durant tot l’any, cada divendres
a la tarda, aquests joves van a un
centre residencial i acompanyen
un avi: tots dos s’expliquen la seva
vida. Els avis estan molt contents
perquè se senten acompanyats i
els joves no perden les seves arrels i aprenen molt de les persones grans.
Quin és el perfil dels usuaris de
Càritas Lloret de Mar?
Hi ha de tot, sobretot moltes famílies monoparentals amb la
mare; monoparentals de pare
costa més que arribin a Càritas.
Contràriament al que pensa la
majoria, més del 50% dels usuaris són espanyols. Tenim un gran

percentatge de gent que treballa
però que amb els seus ingressos
no arriba a final de mes: és la cara
B de la població. La renda mitjana catalana és d’aproximadament
16.000 euros, i a Lloret de Mar és
de 10.400 euros: som els pobrets
de la província! Tot i que hi ha hagut moments en què Lloret havia
sigut un poble potent.
A què és degut aquest declivi?
Molta gent pensa que la crisi ja
ha passat, però no és veritat. La
crisi econòmica no s’ha acabat
i el nombre d’usuaris de Càritas
Lloret s’ha incrementat. Ara hi
ha més gent que treballa, però en
feines que duren molt poc temps;
tenim hotels que només obren
dos mesos l’any, i molts treballadors no tenen dret a l’atur perquè
són contractes curts.
Quines necessitats té actualment Càritas?
A Lloret necessitem voluntaris,
però també ingressos per poder
pagar els tècnics que dirigeixin els
diferents serveis que oferim: per
l’acollida, per anar als instituts a
cercar els voluntaris de l’apadrinament d’un avi i coordinar l’activitat, per organitzar els aliments
correctament i comprovar què
falta, per l’orientació laboral, i pel
servei d’intervenció educativa.

L’Àngel, el tresorer de Càritas, al rober. Fotos: A. Montaño
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Una gran feina!
Sí, fem feines allà on no arriben
les institucions. Per això demanem més col·laboració, sobretot
de les empreses que puguin fer
alguna aportació econòmica per
poder ampliar les cobertures.
D’on provenen els ingressos econòmics que rebeu?
El 69,9% dels ingressos ens arriben de fons públics i el 30,10%
de fons privats.
Lucía, per què va començar a
Càritas?
Perquè una persona em va agafar
un dia pel carrer i em va convidar a veure què feien... i t’hi enganxes! Vaig començar al Servei d’Acollida, després al Servei
d’Orientació Educativa i al Servei d’Orientació Laboral.
Havia tingut algun contacte
amb Càritas anteriorment?
No! No és una cosa que tingués
sempre al cap. De fet, la meva
mare era molt de missa i jo sempre li deia que a mi no em veuria
mai a Càritas... Si visqués la meva
mare i em veiés que sóc la presidenta riuria fins a no poder més!
Què és el que més li aporta
aquesta feina que desenvolupa
dins l’entitat?
A Càritas veus les necessitats de
molta gent i, llavors, et mires a tu
mateix i et preguntes: de què em
puc queixar? yy

L’edifici on està ubicada la seu principal és de la Parròquia

