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Indignació... i ball de bastons

Vaga 18-O. Foto ACN

El dilluns 14 d’octubre de 2019 ja
forma part de la història de Catalunya. Just dos anys després, es va
fer pública la sentència sobre els
fets ocorreguts el setembre i octu-

Incidents a Barcelona. Foto ACN

bre de 2017. En total pràcticament
100 anys de presó per als polítics i
responsables de l’ANC i Òmnium
jutjats. La resposta de la ciutadania
no es va fer esperar: manifestaci-

ons, vagues, marxa per la llibertat,
talls de carreteres… Paral·lelament
va començar el ball de bastons.
D’una banda algunes persones van
actuar violentament al carrer cre-

mant contenidors i llençant tot tipus de material a la policia. De
l’altra, algunes de les respostes policials estan en el punt de mira per
la manera com s’han fet. En el cas

Sant Romà

ECONOMIA - Pàg. 18 i 19

Lloret de Mar celebra aquest mes
de novembre la Festa Major d’Hivern. El pregó i la tradicional
sopa de l’àvia van donar el tret de
sortida. Les activitats s’allargaran
dues setmanes amb propostes
per a totes les edats: barraques,
gegants, projecció de la Bella Dolores... Programa, a la pàgina 15.

Els ajuntaments de Blanes i Lloret
han aprovat les ordenances fiscals
2020 amb un increment de l’IBI
del 4% a Blanes i del 3% a Lloret.
Aquest és el primer pas per poder
presentar el pressupost 2020.

PUJADA DE L'IBI

El pregoner amb la Dona Marinera. Foto M.A. Comas

dels mossos, s’analitzen 15 casos en
concret. La Policia Nacional ha utilitzat pilotes de goma, unes pilotes
que el Parlament va prohibir.
Més informació, de la pàgina 3 a la 9.
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Acords o bloqueig

L’editorial
Fer un pa com unes hòsties
Altra vegada hem estat cridats a votar.
Aquest cop per unes Generals espanyoles que alguns no comprenen que s'hagin convocat.
La pretensió del PSOE d'ampliar la victòria del 28 d'abril, ha resultat un desastre per a les seves ambicions: no sols no ha augmentat
el nombre dels diputats sinó que n'ha perdut 3.
Per a més inri, la nova convocatòria ha alimentat el creixement del
partit d'extrema dreta Vox que ha rebut, entre altres, els vots dels
que dubtaven de "Ciutadans".
La coincidència de les eleccions amb la reacció catalana per la sentència del Tribunal Suprem als presos per el "procés", ha modificat dramàticament el resultat previst. La indesitjable violència amb
que van actuar alguns dels manifestants a Barcelona podria explicar aquesta radicalització.
Si en Pedro Sánchez sabia la data aproximada de la publicació de
"la sentència" als presos pel procés català, va menystenir el seu
efecte quan va decidir repetir eleccions. Si no la sabia, algú li ha
fet una jugada.
En una dita popular "fer una pa com unes hòsties" es referia al fracàs d’una fornada de pa que no havia "pujat" per falla del llevat.
Sembla que aquest és el cas. yy
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Acte electoral d'ERC a Blanes. Foto Yoyo
CATALUNYA - ESPANYA

El PSOE ha guanyat les eleccions al Congrés dels Diputats del
10-N, amb 120 escons, però ha
anat a la baixa respecte a l'abril,
quan en van aconseguir 123. En
canvi, el PP s'ha recuperat respecte els anteriors comicis, ja que ha
passat dels 66 escons de l'abril als
88 aconseguits el 10-N. Vox s'ha
disparat i s'erigeix com a tercera
força a la cambra baixa espanyola.
La formació d'ultradreta passa de
24 a 52 escons. En canvi, Unides
Podem va a la baixa en els seus resultats, passant de 42 a 35 escons.
Cs s'ha desplomat, ja que dels 57
escons aconseguits a l'abril, tindrà
ara al Congrés 10 diputats. El bloc

«Rivera, deixa la política,
víctima dels mals resultats
electorals de Cs»

de l'esquerra estatal suma un total
de 158 escons, mentre que la dreta
espanyola n'obté 152. La majoria
absoluta és de 176 diputats.
ALBERT RIVERA
Albert Rivera ha dimitit com
a president de Cs, ha renunciat
a l'acta de diputat al Congrés
després de la gran pèrdua de
vots del 10-N i ha anunciat que
deixa la política i la vida pública. Ho ha comunicat l’endemà
del 10-N en una compareixença
a la seu de la formació taronja a
Madrid després de reunir d'urgència l'executiva nacional del
partit. Rivera ha explicat que la
militància triarà nou líder en un
congrés extraordinari.
ERC guanya a Catalunya amb
13 diputats, tot i que els republi-

«A Blanes i Lloret, victòria
del PSC seguits d’ERC, ECP
i JxCatalunya»
cans perden dos diputats respecte a l'abril. El PSC (12) queda en
segon lloc i JxCat (8), en guanya
un. Els Comuns han ocupat la
quarta posició (7).
La CUP ha entrat al Congrés
en les primeres eleccions espanyoles on ha presentat candidatures,
amb dos diputats.

«Vox aconsegueix 1.294
vots a Blanes i 1.237 a
Lloret de Mar»
A Blanes i Lloret de Mar, victòria del PSC seguits d’ERC, ECP
i JxCatalunya. yy

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Servitaxi Lloret
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Condemnats per sedició a 100 anys de presó
La ciutadania surt al carrer per reclamar la seva llibertat
CATALUNYA

El Tribunal Suprem ha condemnat l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras a 13 anys
de presó pels delictes de sedició
i malversació; 12 per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva
i Dolors Bassa pels mateixos delictes; 11,5 per a l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell per
sedició, i 10,5 per als exconsellers
Joaquim Forn i Josep Rull per
aquest mateix delicte.

«El Suprem rebutja que
els condemnats hagin de
complir la meitat de la
pena per poder sortir en
tercer grau»
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
han estat condemnats a 9 anys
d’empresonament per sedició,
mentre que els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i
Santi Vila no entraran a la presó
perquè han estat condemnats per
desobediència a una multa de
60.000 euros.
Tots ells estan inhabilitats pels
mateixos anys que la condemna.

La suma de totes les penes s’enfila
fins als 99 anys i mig de presó.
TERCER GRAU
El Suprem rebutja que els
condemnats hagin de complir la
meitat de la pena per poder sortir
en tercer grau tal i com demanava la Fiscalia. Tenir el tercer grau
suposa poder sortir de la presó
durant el dia i anar a dormir-hi
de dilluns a dijous.
En la sentència s’argumenta
que l’aplicació de l'article 36.2 no
pot servir per evitar anticipadament decisions de l’administració
penitenciària que haurà de prendre en el moment que correspongui. A més, recorda que la Fiscalia
podrà recórrer en el seu moment
classificacions de tercer grau quan
les consideri prematures.
REACCIONS
Oriol Junqueras: “La sentència
és una venjança i un càstig”.
Carme Forcadell: “La injustícia
s'ha consumat. El lliure debat
parlamentari no és delicte”.

L’expresidenta del Parlament
defensa que tot i que la democràcia
viu un dia fosc "ni en moments així
el derrotisme ens ha de vèncer”.
Josep Rull: “Si haguessin jutjat
els fets, ens haurien absolt. Com
que han jutjat les idees, ens han
condemnat”.
L’exconseller afirma que condemnant el líders de l'1-O condemnen “els 2,5 milions de catalans” que van votar aquell dia.
Jordi Cuixart: “La resposta a la
sentència, reincidència. Ho tornarem a fer”.
El president d'Òmnium demana amnistia, democràcia i autodeterminació.
Dolors Bassa: “Indignada i emprenyada amb una sentència
injustificada. No és justícia, és
venjança”.
L’exconsellera assegura que,
malgrat tot, té les “conviccions
fermes”: “De moment cap somriure, però si cap alt”.
Santi Vila: “Les penes de presó

Els ara condemnats el primer dia de judici. Foto ACN

són terribles, molt dures i absolutament desproporcionades”.
ELECCIONS GENERALS
La publicació de la sentencia
de l’1-O, que inclou la inhabilitació va obligar a canviar amb caràcter d’urgència alguns dels candidats, actualment condemnats i
empresonats.
El Consell Nacional del PDeCAT, havia ratificat, tal com s'esperava, que els independentistes
presos a Lledoners, Jordi Sán-

chez, Joaquim Forn, Josep Rull
i Jordi Turull, fossin els caps de
llista de JxCat a les eleccions del
10-N. En concret, Sánchez encapçalava la llista de Barcelona,
Forn la de Girona, Rull la de Tarragona i Turull la de Lleida.
El mateix va passar amb Oriol
Junqueras, que anava de cap de
cartell a Barcelona. ERC va lluitar
fins al darrer moment per aconseguir que pogués ocupar el primer lloc de la candidatura, però,
la JEC ho va denegar. yy
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MOBILITZACIONS A LLORET I BLANES

14-O a Lloret de Mar
Tal i com es venia anunciant des
de feia dies, la gent estava convocada davant l’Ajuntament el dia
de la sentència a les 20h. Malgrat
la intensa pluja, els lloretencs
i lloretenques concentrats van

mostrar la seva indignació per
una sentència i unes penes que ja
havien estat filtrades el cap de setmana anterior. A Lloret de Mar,
es va llegir un manifest i es van
recórrer els carrers del centre. yy

Malgrat la pluja, la gent va sortir al carrer. Foto M.A.C

Manifest i marxa a Blanes
A Blanes, el punt de trobada va
ser a les portes de l’Ajuntament,
on es va reunir una gran quantitat de persones que van escoltar
el manifest reivindicatiu en mig

d’un fort aiguat. Posteriorment
van iniciar una marxa que els va
portar fins a la rotonda dels Focs.
Una pancarta amb la paraula ‘Democràcia!’, obria la comitiva. yy

El ple de Lloret rebutja la
sentència de l'1-0
LLORET DE MAR

En la moció aprovada en un ple
convocat per urgència es demana:
- Reclamar la llibertat immediata
de tots els presos polítics i demanar l’amnistia.
- Mostrar compromís amb el dret
a l’autodeterminació.
- Exigir al govern de l’Estat espanyol que accepti la legitimitat
dels polítics escollits per la ciutadania catalana.
- Adhesió de l’Ajuntament de
Lloret a totes les mobilitzacions
contra la sentència.
- Expressar la voluntat de seguir
treballant per garantir els drets
de la ciutadania de Lloret.

«La votació va ser nominal
amb 9 vots a favor, 3
abstencions, 3 en contra i
6 absències»
Vots nominals:
9 vots a favor de Junts per Lloret: Jaume Dulsat, Albert Robert,
Jordi Sais, Anna Garcia-Castany,
Marina Nicolàs i Xavi Flores;

Cadires buides al ple de Lloret. Foto M.A. Comas

d’ERC: Jordi Orobitg i Albert
Ferràndez; i de Força Lloret: Lluïsa Baltrons.
3 abstencions del PSC: Arantxa Jiménez i Eduardo López; i de
Lloret en Comú: Stella González.
3 vots negatius del PSC: Francisco Pastor i Cristian Fernández; i
de Lloret en Comú: Miguel Gracia.
Absències al ple:
- Lara Torres (PSC)

- Jennifer Pérez (ERC)
- Jordi Hernández, Miguel Ángel
González, Julio Gutiérrez i Nicole Madeleine (Cs).
Les absències dels regidors de
Cs, es van produir a tots els plenaris que van debatre mocions sobre
la sentència. Des de Cs es reiterava
el respecte i acatament a les decisions judicials i es recordava que les
institucions han de representar al
conjunt dels ciutadans i no estar al
servei d'una ideologia. yy

Blanes també aprova una
moció de rebuig
La paraula democràcia obria la marxa. Foto Aj. Blanes

18-O, aturada de país
La convocatòria dels sindicats
independentistes encapçalats per
la Intersindical-SCC, que s’havia
ajornat una setmana, va tenir un
ampli seguiment als centres docents, transports, comerç i molt
menys a les grans indústries, on

dominen els sindicats majoritaris. A Barcelona, on va coincidir
amb l'arribada de la Marxa per
la Llibertat, és van reunir més
de 550.000 persones, segons
la Guàrdia Urbana. A Girona,
60.000 persones i 150 tractors. yy

BLANES

La moció, entre d’altres, rebutja la sentència, demana l’amnistia i defensa el dret a l’autodeterminació.
Hi va haver els vots a favor dels
proponents ERC i JxBlanes i les
abstencions de Blanes en Comú i
el PSC. Cs, no hi va assistir.
Olga López, va ser la ponent
d’ERC, “la democràcia espanyola
està tocada de mort. Reclamem
l’amnistia dels presos i el dret a
l’autodeterminació”.

neralitat i que deixava a mans de
la Junta de Govern o Portaveus
decidir si s’hi participava o no.

va quedar clar que en temes com
aquest, cada partit actuaria segons
la seva manera de pensar.

Blanes en Comú-Podem va
acusar els dos partits que havien
presentat la moció d’anar molt més
enllà de la sentència, segons explicava el seu portaveu, Jordi Urgell,
“ens heu exclòs, tot i condemnar
enèrgicament la sentència”, apuntava el líder dels Comuns i soci
d’ERC. En el pacte de govern ja

El PSC, malgrat no ser un partit independentista, es va abstenir
i la seva portaveu, Pepa Celaya, va
demanar un canvi de rumb, “vivim en un moment d’alta complexitat, exigim respostes a l’alçada.
S’han de tenir en compte tots els
vèrtex. Calen espais de diàleg per
recollir totes les sensibilitats”. yy

«Hi va haver els vots a
favor dels proponents i les
abstencions de Blanes en
Comú i el PSC. Cs, no hi va
assistir»

Botigues tancades el 18-0. Foto Yoyo

Joel Comas, de Junts per Blanes, va explicar un dels punts dels
acords que s’havia modificat per
definir el paper de l’Ajuntament
com a tal en les protestes, concretament a una que s’havia convocat
el 26 d’octubre al Palau de la Ge-

Vots favorables a la moció. Foto Yoyo
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L’anàlisi: Penes d'entre 9 i 13 anys per als nou
empresonats per l'1-O
Els tres jutjats que han seguit en llibertat reben una multa de 60.000 euros
CATALUNYA

El Tribunal considera que Junqueras és culpable de sedició perquè va ser advertit per la cúpula
dels Mossos d'Esquadra que hi podria haver violència durant l'1-O i
va decidir, juntament amb l'ales-

hores president Carles Puigdemont, seguir endavant amb el referèndum d'independència. TSJC.
Pel que fa a l'exconseller de la
Presidència Jordi Turull, el tribunal considera que "va intervenir

activament en l'actuació sediciosa concertada" i va participar en
diverses reunions que van definir
l'estratègia a seguir.
El Suprem atribueix a l'exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva un "paper fonamental" per
"legitimar el referèndum internacionalment" i "neutralitzar la capacitat de les autoritats governamentals
i judicials" de l'Estat espanyol.
Per argumentar la pena per
a l'exconsellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, Dolors Bassa,
el Tribunal li atribueix una "intervenció decisiva" a l'hora de garantir que els centres cívics estiguessin oberts el dia del referèndum.
Per la seva banda, a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el Suprem li atribueix haver fet "possible" la creació d'una
"legalitat paral·lela".

Manifestació 20-O. Foto ACN

El Tribunal considera que
l'exconseller d'Interior Joaquim
Forn va "neutralitzar" la capacitat

operativa dels Mossos d'Esquadra
amb la decisió d'enviar binomis
d'agents als centres de votació.
Pel que fa a l'exconseller de
Territori Josep Rull, se'l condemna per haver participat en l'organització del referèndum, que no es
va "limitar a una idea o la seva expressió, sinó a l'execució d'actes".
Els magistrats condemnen per
sedició Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per haver instat a impedir per
la força l'actuació judicial. Sobre
Cuixart, asseguren que "el que va
passar l'1-O no va ser només una
manifestació o un acte massiu de
protesta ciutadana", sinó un "aixecament tumultuari encoratjat per
l'acusat". Pel que fa a Sánchez, el
tribunal afirma que va assumir "de
manera voluntària" i amb el suport de Forn, que li va conferir el
"rang d'interlocutor", la "promoció i lideratge" de la concentració
del 20-S davant d'Economia.
Finalment, pel que fa als exconsellers Carles Mundó, Merit-

22,50€

MALVERSACIÓ DE 2 MEUR
També aprecia el delicte de malversació i la xifra en més de 2 milions d'euros per al referèndum. Són
partides que, segons subratlla l'alt
tribunal, els acusats van desviar de
manera "conscient i voluntària". yy

· Cobertura

dental básica

toda la familia

· Traumatismo

al mes

by

El Suprem descarta el delicte de rebel·lió perquè tot i que
considera provat que hi va haver
violència, aquesta no buscava
aconseguir la independència, sinó
forçar l'Estat a negociar. El tipus
penal exigeix que la violència sigui
instrumental, funcional i preordenada de forma directa per aconseguir la rebel·lió.

- Medicina general
- Pediatría
- Enfermería
- Ginecología
- Oftalmología
- Dermatología y
venereología
- Traumatología

TODO DESDE EL
PRIMER DÍA

FAMEDIC PLUS

SEDICIÓ, NO REBEL·LIÓ

· Especialidades

Con este seguro
ahorrarás listas de
espera de la Seguridad
Social sin límites de edad.

Centros de referencia:

xell Borràs i Santi Vila, el Tribunal
els condemna per desobediència
perquè van signar el decret de
convocatòria del referèndum i van
ignorar els requeriments del TC,
però ha descartat la malversació
perquè van ordenar no desviar
fons dels seus departaments.

dental grave

TENEMOS OT RAS OPCIONES CON COBERTURA COMPLETA:

C. Jaume Ferrer, 12 - 17300 Blanes · Tel. 972 336 708 - 606 174 741 -

663 839 649 ·

·
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Marxa per la llibertat
SELVA / MARESME

Girona, Berga, Vic, Tàrrega
i Tarragona van ser els punts de
partida de les cinc marxes per la
Llibertat convocades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium
Cultural per protestar contra la
sentència del procés.
Van arrencar el dimecres dia 16
d’octubre amb l’objectiu d’arribar el
divendres al migdia a Barcelona, és
a dir, tres dies de recorregut i més
de 100 km, per cadascuna de les
cinc branques amb que es dividia
la convocatòria.
La columna que va sortir de
Girona va passar per la Selva interior i va acabar el primer dia de recorregut a Malgrat de Mar. Només

a tall d’exemple, el pas per la N-II a
Tordera, va durar més d’una hora.
La caminada va provocar primer
talls a l’autopista AP-7 i després a
la N-II.
A Malgrat es van allotjar al pavelló. Hi havia gent, però, que tornava a casa. Alguns van caminar
tres dies, d’altres un i uns altres
van fer els primers i els darrers
quilòmetres. El primer dia es va
parlar d’entre 10.000 i 12.000 participants, segons el tram.
Els organitzadors de la rebuda
a Malgrat de Mar, es van mostrar
molt satisfets per poder acollir la
marxa oferint sopar i la possibilitat de passar la nit a la població.

El segon dia, la marxa va transcórrer pel Maresme i el tercer, per
la mateixa comarca fins al Barcelonès i entrada a Barcelona.
A la ciutat de Calella es va
incorporar a la marxa Agustí Alcoberro, vicepresident de l’ANC.
Alcoberro lamentava la sentència
i valorava molt positivament la
resposta de la gent.
L'arribada de les marxes de
les entitats sobiranistes a la capital catalana va coincidir amb la
jornada de vaga general convocada per la intersindical.
INCIDÈNCIA A SILS
Tot i que els cinc recorreguts

Pavelló de Malgrat de Mar on es va poder passar la nit. Foto Yoyo

es van desenvolupar amb absoluta normalitat, a Sils, una persona
es va trobar malament i va ser

evacuada per un helicòpter del
SEM fins a un centre hospitalari
de Girona. yy

Violència als carrers
CATALUNYA

Incidents a Barcelona. Foto ACN

La nota negativa de les jornades de protesta arran de la sentència de l’1-O ha estat la violència als
carrers. A Barcelona i Girona, bàsicament, però, també en d’altres
indrets, una minoria ha cremat
contenidors i cotxes, ha llençat
pedres i pintura a la policia. A l’altre costat de la balança, els dubtes
que ha generat l’actuació policial
en alguns casos amb persones que
senzillament creuaven un carrer o
volien apagar un foc. En aquesta
ocasió, a diferencia de l’1-O, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil han actuat coordinadament. yy

Actuació policial. Foto ACN

L’AMIC reclama diàleg i negociació i rebutja que
un tema polític hagi acabat al jutjat
La Marina i Ràdio Marina s’afegeixen al document
CATALUNYA

“L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, juntament amb un centenar d’entitats
catalanes, reiterem el nostre rebuig
a la judicialització d’un conflicte
que des d’un inici entenem de naturalesa política i que, com a tal,
requeria i requereix d’un diàleg,
negociació i pacte al més estricte
nivell polític.
La intervenció de les institucions, l’empresonament de càrrecs escollits democràticament
pels ciutadans, i de persones de
la societat civil en el seu exercici
de la llibertat de pensament i llibertat d’expressió, drets essencials

d’una democràcia amb llibertats,
demostren el fracàs de la política,
la incomprensió del conflicte latent i una manca de voluntat per
resoldre la situació. Manifestem
que només amb llibertat, respecte
i diàleg, es trobaran les solucions.
Per tant, més política, més
escoltar i més diàleg per resoldre
una qüestió com la que s'està vivint aquests dies. L'empara de les
legalitats i la judicialització dels
conflictes haurien de ser el darrer
recurs a emprar si hi ha voluntat de
resoldre'ls. Recórrer constantment
a les lleis per solucionar conflictes
polítics s'ha demostrat històricament que no és una via efectiva.

Considerem que en una societat democràtica, les lleis són
l'expressió d'una voluntat popular
i no un element de coacció o immutabilitat. Per tant, poden ser
modificades i actualitzades a les
noves realitats per la via del diàleg
i el consens.
A l’AMIC, com qualsevol entitat que interactua i s'interrelaciona
amb el seu entorn més proper, som
sensibles a la realitat empresarial, econòmica, política i social del
país. Respectem la diversitat d’opinions i sensibilitats polítiques i ens
adherim a la presentació avui d’un
manifest conjunt de més d’un centenar d’entitats catalanes.”

Logo Amic

NOVEMBRE DE 2019

PER A PUBLICITAT: publicitat@radiomarina.com · Tel. 972 334 500

LA MARINA 7

8 LA MARINA

NOVEMBRE DE 2019

Guardiola, en nom del Tsunami, demana a la
comunitat internacional “seure i parlar”
Tsunami Democràtic ha publicat un comunicat dirigit a la societat civil d'arreu del món que distribueixen diversos mitjans.

text. A més, la plataforma reclama
a la societat civil internacional que
pressioni els seus governs per intervenir en el conflicte i trobar "solucions polítiques i democràtiques".

Pep Guardiola ha posat la cara
i la veu al comunicat del Tsunami
Democràtic. En nom de la plataforma, l'entrenador de futbol ha
demanat a la comunitat internacional que "intervingui en el conflicte"
per "seure i parlar" amb l'Estat. El
comunicat, dirigit a la societat civil d'arreu del món, l'han distribuït
diversos mitjans. El Tsunami també reclama al govern espanyol una
"solució política i democràtica".
"Espanya: seu i parla", continua el

El comunicat que ha llegit
Guardiola sosté que la sentència
del Suprem és un "atac directe"
als Drets Humans, i que Espanya
viu una "deriva autoritària" sota
la qual s'utilitza la llei antiterrorista per "criminalitzar la dissidència". El manifest del Tsunami
afegeix que els líders independentistes condemnats representen els partits majoritaris i les
entitats de la societat civil "més
importants" de Catalunya.

CATALUNYA

Guardiola també lamenta, en
nom del Tsunami, que ni el govern de Pedro Sánchez, ni cap
altre govern espanyol no han
tingut la "valentia" d'afrontar el
conflicte entre Catalunya i l'Estat
a través del diàleg i el respecte.
"Han optat per la repressió com
a única resposta".
L'entrenador del Manchester
City, i extècnic del Barça també
assegura que la lluita no-violenta no s'aturarà fins que s'acabi la
"repressió" i es respecti el dret a
l'autodeterminació com s'ha fet
a Quebec o Escòcia. "En aquest
marc només hi ha un camí: seure
i parlar", conclou el vídeo. yy

Guardiola es va mullar en nom del Tsunami Democràtic. Foto ACN

Amnistia Internacional veu "preocupant"
l'augment de ferits per les protestes
CATALUNYA

La directora de l'oficina europea d'Amnistia Internacional,
Marie Struthers, ha defensat que

"hauria de ser responsabilitat de la
policia reduir les tensions el màxim possible" i ha dit que "no és
acceptable" l'ús excessiu de la for-

ça per part de la Policia Nacional
i els Mossos. De fet, Struthers creu
que si les autoritats policials intenten reduir la tensió a Catalunya, hi
haurà "més possibilitats que la violència es redueixi".
Struthers reconeix "els reptes que
tenen les forces de seguretat", però
els hi exigeix que "respectin al màxim" el dret a protesta pacífica i evitin reaccions "desproporcionades".

Enfrontaments als carrers de diverses ciutats. Foto ACN.

En aquest sentit, reitera que estan preocupats per l'ús "indiscriminat i indirecte" de les bales de goma
i foam per part de la policia. Segons
Struthers, es poden fer servir "per
aturar individus que estan fent actes violents", sempre que es puguin

dirigir "exclusivament" a ells.
"Aquest tipus de bales no s'haurien d'utilitzar contra manifestants
pacífics (...) per l'alt risc de generar
lesions", defensa la directora de
l'oficina europea d'AI.
TANCAMENT DEL TSUNAMI
Pel que fa al tancament de la
web Tsunami Democràtic i les
acusacions de terrorisme, Struthers admet que no té constància
d'aquests fets, però apunta que
estaria preocupada per "qualsevol
censura d'una web" que no inciti a
la violència.
Per la seva banda, el responsable de Polítiques de l'Associació

Europea de Drets Digitals (EDRI,
per les seves sigles en anglès), Diego Naranjo, considera que es podria tractar d'un cas "d'abús" de la
legislació antiterrorista. D'entrada
no veu "cap vincle" entre un acte
de terrorisme i el Tsunami Democràtic. "Sembla que ha sigut un
bloqueig que es podria considerar
abusiu", apunta. Segons ell, aquest
tipus d'accions són "antigues" i "no
funcionen" perquè els usuaris poden trobar altres vies per accedir a
la seva web, tal i com s'ha anat fent.
Tanmateix, Naranjo alerta
que "el dany ja està fet", especialment perquè es difon que hi ha
"indicis de terrorisme afectant a
tot el moviment". yy

Guerra de xifres
BARCELONA

El 26 d’octubre hi va haver una
manifestació a Barcelona promoguda per l’ANC i Òmnium amb
el suport de més de 500 entitats.
Segons la Guàrdia Urbana, hi van
assistir 325.000. Els organitzadors
van recordar que una manifestació que ocupava el mateix espai fa
pocs anys, es va xifrar en 750.000
i en responsabilitzaven al PSC, que
ara dirigeix la Guàrdia Urbana de
Barcelona. Societat Catalana va reunir un dia després 85.000, segons
les mateixes fonts, amb una àmplia representació de líders polítics
contraris al procés, lema que obria
precisament la manifestació. yy

Manifestació del 27 d'octubre. Foto ACN

Manifestació del 26 d'octubre. Foto ACN
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Alcaldes al Palau
BARCELONA

Més de 700 alcaldes es van
reunir al Palau de la Generalitat
el 26 d’octubre per presentar les
mocions que s’havien aprovat en
els seus plenaris contra la sentencia de l’1-O.
El President Quim Torra,
va demanar que no defalleixin,
“l'exercici del dret a l'autodeterminació no té camí de retorn.
No podem defallir", els ha encoratjat en un acte a la Galeria
Gòtica del Palau de la Generalitat, en què els batlles han lluït les
vares i han fet sentir els crits de

Estudiants al carrer

"llibertat" i "independència".
El text va ser promogut per
l'Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis
(ACM), que van cridar a participar en aquesta trobada per als
batlles per a lliurar al president
les mocions aprovades i signades.
El vicepresident del Govern,
Pere Aragonès, assegura que, “
la presència de més de 700 ajuntaments constata el desconeixement de qui pensa que aquest és
un conflicte entre catalans”. yy
Manifestació pels carrers de Lloret. Foto M.A. Comas
CATALUNYA

Des del mateix moment de ferse pública la sentència dels procés,
els estudiants de Secundària i els
universitaris, no han parat de mobilitzar-se i això ha fet plantejar
com afrontar el sistema d’avaluació per fer compatibles les protestes i els estudis.

Palau de la Generalitat. Foto ACN

A la UdG, el Consell de Govern
de la Universitat de Girona ha ratificat en una sessió extraordinària
la petició del claustre d'implantar

un sistema d'avaluació alternatiu
davant les mobilitzacions de les
últimes setmanes arran de la sentència de l'1-O. Amb una àmplia
majoria de 44 vots a favor, un en
contra i una abstenció, l'òrgan executiu ha acordat modificar la normativa reguladora. Les comissions
de govern dels centres hauran de
decidir en un màxim d'un mes el
nou sistema tenint en compte les
"especificitats" de cada assignatura
i la varietat de fórmules que hi ha.
"S'ha de mantenir el rigor i l'exi-

gència" del procediment avaluatiu
i evitar "perjudicis" als estudiants
per la situació actual, ha afirmat el
rector, Quim Salvi.
Els estudiants han protagonitzat de manera continuada vagues,
talls de carrers i carreteres i manifestacions. Aquesta actitud ha
sigut criticada per alguns col·lecctius dels mateixos estudiants que
volen seguir amb normalitat el
curs 2019-20, un dels més moguts
dels darrers anys. yy
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10è aniversari de Lloret Convention Bureau
LLORET DE MAR

El Lloret Convention Bureau
ha organitzat un còctel per commemorar els deu anys d’existència de l’entitat.
La celebració va comptar amb
la participació dels representants
de les empreses membres del
Lloret Convention Bureau, de
les institucions i les entitats col·
laboradores del territori com el
Catalunya Convention Bureau i
el Costa Brava Girona Convention Bureau i d’organitzadors d’esdeveniments que han confiat en
l’entitat i en la destinació en els
últims deu anys per a l’organització dels seus congressos i esdeveniments corporatius.

Fundat el 2009, el Lloret Convention Bureau va ser una iniciativa pionera en la col·laboració
publicoprivada del sector turístic
lloretenc amb l’objectiu de potenciar el segment del turisme de
reunions a Lloret de Mar. Actualment compta amb cinquanta
membres del sector d’allotjament,
centres congressuals, restauració,
espais singulars, serveis especialitzats i activitats.

Durant els últims deu anys
Lloret de Mar ha acollit més de
220.000 delegats d’àmbits professionals molt diversos que han
participat en més de 1.000 reunions i ha sigut seu de més de 750
festivals i actuacions de grups
provinents de multitud de països europeus, el que ha situat la
destinació com un dels principals
centres de turisme de reunions i
esdeveniments de Catalunya.

En paraules de Jaume Dulsat,
alcalde de Lloret de Mar: “El Lloret Convention Bureau és un clar
cas d’èxit com a projecte de col·laboració publicoprivada que ens ha
permès posicionar-nos amb una
oferta estructurada i professional”.

Dues presentacions mundials
d’Audi, dels models A1 SportBack
i R8 Spider, o la trobada mundial TBEX, que va reunir més de
800 bloguers de viatges, escriptors de mitjans en línia i creadors
de contingut, són només alguns

Festa del 10è aniversari. Foto Lloret Turisme

exemples d’esdeveniments que
han tingut lloc a Lloret de Mar en
els últims anys i que han ajudat a

posicionar la destinació i el Lloret
Convention Bureau. yy

Més consultes a les Oficines de Turisme
LLORET DE MAR

Les Oficines de Turisme de
Lloret de Mar han atès durant els
mesos de juny, juliol i agost d’en-

guany un total de 30.718 persones,
una xifra que representa un augment del 6% respecte a la mateixa
temporada del 2018, durant la qual

es van atendre 28.936 persones.
Aquesta xifra s’ha repartit
amb 5.771 persones ateses durant
el mes de juny, 10.364 durant el
mes de juliol i 14.583 durant el
mes d’agost.

«Les consultes
representen un augment
del 6% respecte al mateix
període del 2018»

Una de les Oficines de Turisme. Foto Arxiu Lloret Turisme

Dels quatre espais que es posen a disposició dels visitants a
la destinació durant la temporada alta −Museu del Mar, Central,
Terminal d’autobusos i Fenals,
obert durant juliol i agost−, el del
Museu del Mar es va situar com
l’oficina amb més visites durant els
mesos de juny i juliol mentre que

la Terminal d’autobusos i Fenals
van ser-ho durant el mes d’agost.
Amb l’objectiu de seguir oferint
un servei d’atenció de qualitat al
visitant, el 2 d’octubre passat Lloret Turisme va superar l’auditoria
de seguiment per a la certificació
Q de Qualitat Turística que atorga
l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) i de la qual
disposen l’Oficina de Turisme del
Museu del Mar i l’Oficina de Turisme Central de Lloret de Mar
des de 2007.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: “En
un context en què s’està revisant
el rol de les oficines de turisme a
nivell internacional i on cada vegada apareixen més canals d’informació per als visitants, el fet

«Un any més, les dues
oficines de turisme
principals de la destinació
han superat l’auditoria
de seguiment de la
certificació Q de Calidad
Turística»
que aquest estiu hagi augmentat
la xifra de persones que han visitat
les nostres oficines de turisme és
molt positiu, ja que mostra que els
nostres visitants segueixen considerant-les com un mitjà d’informació rellevant i de valor durant
les seves vacances”. Respecte a la
certificació Q de Calidad Turística, afegeix: “Aquesta certificació
reforça el nostre objectiu d’oferir
un servei de qualitat i ens obliga
a seguir millorant any rere any”. yy

M&I Experience Tour de MICE
LLORET DE MAR

Un centenar de professionals
del sector de turisme de reunions europeus van participar en
l’esdeveniment organitzat per
Worldwide Events amb la col·laboració del Lloret Convention
Bureau, el Costa Brava Girona
Convention Bureau i el Girona
City Convention Bureau & Congress Centre.
Lloret de Mar va acollir les
dues primeres jornades de la
M&I Experience Tour de MICE
que va tenir lloc a la Costa Brava
el mes passat. L’esdeveniment va
aplegar prop de cent professionals del sector de turisme de reunions europeus – principalment

de Regne Unit, Alemanya i Benelux- , entre els que s’hi comptaven organitzadors d’alt potencial
i proveïdors que van participar
en una experiència organitzada
per l’empresa Worldwide Events
per donar a conèixer l’oferta de
reunions i esdeveniments de les
comarques gironines a través de
la pràctica del ciclisme.
Durant tres dies, els participants es van desplaçar a Lloret
de Mar, Platja d’Aro, Caldes de
Malavella i Girona a través de les
diferents rutes ciclistes escollides
segons el grau de dificultat i distància a recórrer corresponent a
cadascun dels tres nivells en què
es van organitzar els grups.

Lloret de Mar va ser seu de les
activitats corresponents als dos
primers dies de l’experiència amb
una primera ruta ciclista de preparació i escalfament i un sopar
de benvinguda al conjunt arquitectònic de Sant Pere del Bosc. El
grup es va allotjar al Gran Hotel
Monterrey, on el segon dia al
matí s’hi va celebrar la primera
sessió d’entrevistes professionals,
un dinar de treball i la sortida de
la primera etapa ciclista cap a la
resta del territori gironí.
En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau: “Ja fa temps que
des del Lloret Convention Bureau
treballem per acollir esdeveni-

ments de Worldwide Events, una
de les agències organitzadores

més importants del sector”. yy

Sopar a Sant Pere del Bosc. Foto Lloret Turisme
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Estrenen Paradise Hills
LLORET DE MAR

Paradise Hills, ha estat rodada
en part a la Selva, especialment als
Jardins de Santa Clotilde i Sa Boadella de Lloret de Mar. També a
Blanes i Tossa de Mar.
L'Uma es desperta en una illa
anomenada Paradise, on hi ha un
centre de rehabilitació, un spa, un
ressort. Però no tot sembla tan
tranquil i lluminós, sinó que s'hi
amaga una sinistre realitat. La
Duquessa és qui dirigeix el centre
destinat a dones de classe alta com
l’Uma, que aviat descobrirà que el
lloc dista molt de ser paradisíac.
Aquest és el revestiment de
contes de fades de Paradise Hills,
la pel·lícula de la directora basca
Alice Waddington, s’ha presentat
al Festival de Sitges i s’ha estrenat
aquest octubre. Dirigida al públic
adolescent, és una crítica a la pressió social que sovint –i sobretot a
través de les xarxes socials- s’aboca
als joves per fer-los ser “perfectes”.

Escena rodada a Santa Clotilde. Fotograma Paradise Hills

D’altra banda, el feminisme,
amb unes protagonistes que es
rebel·len contra el seu entorn,
està molt present durant tota la
cinta. La directora recordava
a Sitges que el feminisme és la
igualtat entre homes i dones i

que "qualsevol producte cultural
que surti d'aquesta noció s'anirà quedant enrere. El guió es va
escriure dos anys abans del moviment Me Too, però és imprescindible en el moment actual",
afirmava Waddington. yy

Els Maduixots fan 6 anys
BLANES

Blanes ha viscut una nova diada castellera amb motiu del sisè
aniversari d’un col·lectiu molt
lligat a aquesta vila, els Maduixots, el nom popular amb què es
coneix la Colla Castellera de l’Alt
Maresme.
La jornada es va encetar amb
una cercavila de les dues colles
participants –els amfitrions i els
Castellers de Badalona–, que van
apropar-se fins al lloc de l’actuació acompanyades de la música
de les gralles i la percussió fins
arribar davant del Banc dels Músics. Un cop allí, es van anar succeint les construccions de torres,
començant pels pilars d’entrada
que, en el cas de la Colla dels
Maduixots, es van coronar amb
el desplegament d’una pancarta
reivindicant la llibertat dels presos polítics.
Després, la Colla de l’Alt Maresme va aixecar un 5 de 7, un 4 de
7 amb agulla, un 3 de 7 amb agulla i finalment un pilar de 5. Per la
seva banda, la Colla de Badalona
va fer un 3 de 6, un 3 de 5 amb
agulla, un 4 de 6 i un pilar de 5.
La jornada es va completar
amb un Dinar de Germanor a la
plaça dels Dies Feiners, amb la
participació d’unes 150 persones.
Per acabar la trobada, es va programar un concert de l’incombustible Miquel del Roig, que va
encadenar conegudíssims temes
musicals de totes les èpoques. yy

Diada Maduixots. Foto Yoyo
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Teatre i perfums
La commemoració del Dia
Mundial del Patrimoni Audiovisual vol ser un punt de trobada
per als arxius de tot el món per
celebrar i reconèixer el valor de
la documentació audiovisual per
les futures generacions. La declaració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual pretén sensibilitzar l'opinió pública sobre
els perills que amenacen aquest
patrimoni i exercir pressió sobre
els governs per tal que tinguin
una millor disposició per a la salvaguarda de la seva identitat i del
seu patrimoni i reconèixer el valor de la documentació audiovisual per a les futures generacions.

LLORET DE MAR

Un any més, el Servei d’Arxiu
Municipal de Lloret de Mar ha
celebrat el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, en aquest cas,
amb la projecció del muntatge audiovisual; TEATRE i PERFUMS,
el Lloret dels anys cinquanta i
seixanta. Projecció dels fons audiovisuals de les famílies Bonet
Cardona i Montero–Fullà.

«L’Arxiu Municipal de
Lloret de Mar ha celebrat
el Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual»
El muntatge audiovisual
d’aquest any estava centrat en el
fons de la família Bonet–Cardona, on apareixen moltes imatges
vinculades al Casal de l’Obrera, i
en el fons de Josep Montero Fullà,
amb imatges molt populars de les
perfumeries Montero. A través
d’aquesta projecció s’ha volgut, en
primer lloc, mostrar la feina que
s’ha fet des de l’Arxiu: l’ordenació
de les cintes, el visionat i repàs de
les imatges, la neteja i els empalmes, la identificació i descripció
de les diverses temàtiques, la digitalització, la documentació i cata-

Presentació de la jornada. Foto M.A. Comas

logació de les diferents seqüències, la conservació i l’etiquetatge...
I, en segon lloc, volia ser una mostra d’agraïment a la generositat
que han tingut les famílies Bonet
Cardona i Montero Fullà amb el
poble de Lloret. Avui, gràcies al
seu gest altruista, tothom pot gaudir d’aquestes imatges.
Actualment, les pel·lícules originals es conserven en un dipòsit
especial de l’Arxiu municipal per
tal de garantir la seva preservació.

Agermanament

Les imatges han estat digitalitzades en alta definició i això permet
visualitzar-les a molt bona resolució en una gran pantalla. “Són
filmacions que contenen imatges
ben interessants i que ajuden a
recuperar la memòria històrica
de la nostra població: Lloret de
Mar”, segons ha afirmat l’arxiver
municipal, Joaquim Daban. L’arxiver també ha destacat que, “cal
ser conscient que les filmacions
d’aquesta època es conserven en
uns suports molt fràgils, que re-

Presenten a Blanes la campanya ‘No em canviïs la llengua’.

BLANES

Blanes i Ardales renoven l’agermanament oficialitzat fa 26 anys i
amb uns lligams que superen els
70. Entre les dècades dels anys 50
i 70 una gran part d’ardalenys i ardalenyes es van traslladar a Blanes
per l’oferta de llocs de feina que es
va generar amb la instal·lació de
l’empresa SAFA.

Per la seva part, la regidora
de l’Arxiu de Lloret, Anna Garcia
Castany, ha volgut destacar que a
través d’aquesta activitat, “es pretén
sensibilitzar a la ciutadania sobre la
importància de preservar adequadament les pel·lícules i gravacions
domèstiques que es van generar al
llarg del passat segle XX”.

La Casa del Poble ha acollit la
presentació d’una nova campanya
per incentivar l’ús del català per
les persones que estan aprenent
la llengua. Rosario Palomino, impulsora de la campanya via twitter,
ha explicat quin és l’objectiu. “La
campanya té per objectiu conscienciar els catalanoparlants perquè
no canviïn de llengua quan creuen, ja sigui per l’accent o els trets

físics, que el seu interlocutor no és
nascut a Catalunya”.
L’acte de presentació va comptar amb la presència de l’actor i
humorista Toni Albà i la col·laboració d’altres personatges públics
com l’escriptor Mathew Tree. El va
presentar Mia Ametller de Junts
per Blanes.
Política Lingüística promou la
campanya entre els més de 80.000
alumnes i els 22 centres del Consorci per a la Normalització Lin-

«Entre les dècades dels
anys 50 i 70 una gran part
d’ardalenys i ardalenyes
es van traslladar a Blanes
per treballar a la SAFA»

Els alcaldes d’Ardales i Blanes, Juan Alberto Naranjo i Àngel
Canosa, han encapçalat diversos
actes. Entre ells, un homenatge a
Diego Baeza, de 84 anys, que va
arribar aquí al 1953.

de les dues viles hi ha celebrar un
ple municipal de manera conjunta
amb els membres de les dues corporacions. La sessió plenària tindria com a únic punt a l’ordre del
dia actualitzar l’agermanament que
es va oficialitzar a Blanes l’any 1993,
quan llavors eren els batlles Maria
Dolors Oms i Salvador Pendón.

Entre els temes que s’han tractat a la trobada entre les autoritats

Els actes institucionals s’han
combinat amb els festius. yy

«Les projeccions
d’enguany han estat
centrades en el Casal de
l’Obrera i les Perfumeries
Montero»
Anna Garcia-Castany, recorda
que, “des del SAMLM no només
es procura l’adequada conservació
d’aquest patrimoni audiovisual,
sinó que també es digitalitzen, es
descriuen i es difonen”. yy

No em canviïs la llengua
BLANES

Alcaldes de Blanes i Ardales i regidors. Foto Aj. Blanes

quereixen unes mesures adequades per a la bona conservació i
que, per tant, poden desaparèixer
en poc temps”.

Mia Ametller va presentar l'acte. Foto Yoyo

güística. El 72,4 % dels alumnes
són nascuts a l’estranger i representen el 92 % en els cursos de nivell inicial i bàsic.
La campanya ha anat sumant
catalans nascuts arreu del món
que defensen “la llengua que ens
uneix, que ens iguala, que ens
agermana: La llengua catalana”.
El col·lectiu difon missatges amb
experiències reals mitjançant el
canal de Twitter @CanviisEm i
el canal Youtube No em canviïs
la llengua. yy
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Montserrat Bassa
Montserrat Bassa, germana
de l’exconsellera Dolors Bassa,
condemnada per l’1-O, va participar a Lloret de Mar en un
acte organitzat per ERC. La visita es va produir pocs dies després de la sentència; per tant,
aquest va ser un tema molt viu

i també molt emotiu. També, es
va parlar del futur de Catalunya
i de les eleccions del 10-N de les
que Montserrat Bassa ha estat
cap de llista de la formació republicana. Bassa també va ser a
Blanes en un acte electoral amb
Pere Aragonés. yy

Bassa va reunir un nombrós públic. Foto M.A.C

Festa de Tardor
La Fundació Joan Comorera i
Blanes en Comú, van organitzar
la tradicional Festa de Tardor. Tot
i que inicialment s’havia de fer a
la plaça 11 de Setembre, finalment es va traslladar al paratge
del Vilar. Al llarg de la trobada
van intervenir diversos líders po-

lítics d'En Comú Podem (Laura
López i Joan Mena) i el PCE (Enrique Santiago). Es va parlar de
política local, catalana i estatal. A
l’acabar el dinar, no hi va faltar el
pastís, que van tallar els convidats
a l’acte i un concert amb versions
de pop i rock acústic. yy

L'acte es va fer al Vilar. Foto Yoyo

Primera visita
Un grup d’alumnes de l’Escola
Mn. Joan Batlle ha estat el primer en visitar el nou alcalde de
Blanes, Àngel Canosa (ERC).

Les visites escolars als ajuntaments són habituals, però aquesta va tenir l’ingredient afegit de
ser la primera al nou batlle. yy

Primera visita escolar a Canosa. Foto Aj. Blanes
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Canosa llegeix per primera vegada el Vot de
Vila, una prometença del 1795
BLANES

El darrer diumenge d’octubre
s’ha perpetuat al Santuari de la
Verge del Vilar de Blanes una de
les tradicions més longeves que es
conserva encara arreu del territori
gironí. Es tracta del Vot de Vila,
que s’ha encarregat de renovar per
primera vegada l’alcalde de Blanes
Àngel Canosa. La tradició data del
segle XVIII i la van encetar els devots de la Verge del Vilar davant
la temença que la vila on comença
la Costa Brava fos envaïda per les
tropes franceses.
La renovació de la prometença
consisteix en què l’alcalde llegeixi
un escrit redactat en el català original que es parlava al segle XVIII

i a l’estil d’un text notarial on s’hi
recullen fil per randa totes les vicissituds, així com el llistat de les
autoritats que llavors van donar fe
i autenticitat a la tradició.
Durant la lectura es poden escoltar girs i expressions que actualment s’han perdut en el temps,
investint l’acte d’una autenticitat
històrica.
Així, al començament del text
es recorda: “Atenent que en lo any
proppassat de 1794, en ocasió de
trobarnos ab continuos sobresals
per temor dels francesos (que
entre las moltas insolències que
comtian, profanaven iglesias, ultrajavan las imatges y cometian

atrocitats en les hiziendas, honras
y vides) tenint fundats recels de
que arribassen a est terme”.
Després de seguir descrivint la
situació i la prometença que se li
va fer a la Verge del Vilar, a l'haver
protegit la població de l’atac dels
francesos es declara: “Y com la
condició del vot o prometença ja
(gracies a Deu) se ha verificat concedint-nos lo senyor misericordiosament la pau ab que quedam
segurs en nostres cases, libres dels
temors y recels nos amenaçaven
(...) renova la de fer festa solemne
tots añs in perpetuum ad perpetuam dei memoriam en igual y semblant dia d’avui 24 de octubre”. yy
Canosa llegint el Vot de Vila. Foto Yoyo

Llevantada
BLANES - LLORET DE MAR

Aquest octubre la costa catalana ha patit la primera llevantada de la tardor-hivern. Els danys
a Blanes i Lloret de Mar han estat mínims, tenint en compte les
víctimes mortals que hi ha hagut
a Arenys de Munt i sobretot a comarques de Tarragona, on en 48
hores es van recollir 266 l/m2 de
precipitació a Prades i diverses
persones van perdre la vida.

Platja de s'Abanell de Blanes. Foto Yoyo.

PASSATEMPS

Platja central de Lloret. Foto M.A. Comas

A Blanes, un dels incidents
més aparatosos ha estat la caiguda de part del sostre del segon pis,
de l’interior d’una casa sense inquilins situada al carrer Ample, al
costat del Teatre. yy
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Festes de Sant Romà 2019
IX TROBADA GEGANTERA DE
LA VILA DE LLORET DE MAR
18.30 h. Plaça de l’Església.
Presentació del nou element del
seguici festiu de la Colla
Gegantera de Lloret de Mar.
Acompanyament a la
Trastukada’19.
TRASTUKADA’19
19 h. Sortida de la plaça de la Vila
Més informació a
joventut.saromana@gmail.com
Esdeveniment per a majors
d’edat. Acte organitzat per
Joventut Sa Romana.
BARRAQUES SA ROMANA
21 h. Plaça de Germinal Ros
Actuacions dels grups VELLAKO,
OQUES GRASSES, TAPEO SOUND
SYSTEM i ARNNY MONTANA
Entrada gratuïta.

XIX Fira Medieval. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

El pregó i la tradicional sopa
de l’àvia van obrir el dia 7, la Festa
Major d’hivern de Lloret de Mar.
L’altre gran esdeveniment previ
ha estat la XIX Fira Medieval. Els
actes finalitzaran els dia 24. La
jornada central, com és habitual,
serà el dilluns dia 18, Sant Romà,
festa local.
Segons l’alcalde Jaume Dulsat,
“aprofitem aquests dies d’alegria
per propiciar moments de retrobament. És la cohesió ciutadana
la que dona força a la nostra vila;
una cohesió a la qual donem especial protagonisme enguany
amb el nostre pregoner Dani Torrente, president de l’Associació
de Cúllar, entitat amb la qual enguany celebrem el 15è aniversari
d’agermanament, i un dels màxims impulsors de l’estreta relació
entre Lloret i Cúllar”
Segons el regidor de Cultura,
Cristian Fernández, “veureu un
programa on hi ha espai per a la
cultura i la música, per al cinema
i l’esport... Un programa divers,
com ho és la gent de Lloret. Participatiu, com ho són les nostres
entitats i el teixit associatiu. I sobretot, festiu, que per això estem
de Festa Major!”
El pregoner d’enguany, Dani
Torrente, president de la Casa de
Cúllar, mostrava la seva satisfacció per haver estat convidat a ser
el pregoner de les festes de Sant
Romà. “Ha estat un orgull i un
reconeixement a la tasca que l’entitat ha fet durant molts anys per
fomentar les relacions entre Lloret
de Mar i Cúllar”.
PROGRAMA
DIJOUS 7
EXPOSICIÓ: EL PAISATGE
REVELAT
Casa de la Cultura. Fins al 30 de
novembre a la Sala d’Exposicions.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
20.30 h. Teatre de Lloret
A càrrec de Daniel Torrente.

DIJOUS 14
IL STUPENDO
21 h. Casal de l’Obrera.

SOPA DE L’ÀVIA
21.30 h. Casal Municipal de la
Gent Gran. 20a edició. Se servirà
la sopa de l’àvia acompanyada de
bon vi. Acte organitzat pel Casal
Municipal de la Gent Gran.

LETO
21 h. Teatre de Lloret. Acte
organitzat pel Cineclub Adler.

DIVENDRES 8
AKELARRE. CIA. THE
FELIUETTES
21 h. Teatre de Lloret. Preu
10€. Per a més informació, a
teatredelloret.cat
DISSABTE 9
RUTA INDIANA I CASA MUSEU
CAN FONT.
Sortida Museu del Mar.
XIX FIRA MEDIEVAL
De 10.30 a 22 h. Carrers del
centre de la vila, passeig
Verdaguer i plaça de la Vila.
VI JAM SESSION DELS BUCS
DEL PUNTET. 20.30 h. Sala
Polivalent de la Casa de la Cultura.
DIUMENGE 10
XIX FIRA MEDIEVAL
De 10.30 a 22 h. Carrers del
centre de la vila, passeig
Verdaguer i plaça de la Vila.
LA NEGRA
12 h. Plaça de Germinal Ros
DILLUNS 11
43è HOMENATGE A LA GENT
GRAN. Activitats durant tot el
dia. Dinar a l'Hotel Evenia.
DIMARTS 12
IL STUPENDO
21 h. Casal de l’Obrera.Preu 7 €.
Venda d’entrades al Puntet i a la
taquilla del Casal. Acte organitzat
pel Casal de l’Obrera.
DIMECRES 13
IL STUPENDO
21 h. Casal de l’Obrera.

DIVENDRES 15
CONCERT DE FESTA MAJOR
19 h. Hotel Evenia. A càrrec de
l’Orquestra Selvatana. Entrada
gratuïta.
BARRAQUES SA ROMANA
21 h. Plaça de Germinal Ros
Actuacions dels grups
Scaramouche, Rainny Day i Doble
Malta. Actuació estel·lar de LA
FUGA I LA BANDA DEL COCHE
ROJO. Entrada gratuïta.
BALL DE FESTA MAJOR
23.30 h. Hotel Evenia.
A càrrec de l’Orquestra Selvatana.
Entrada gratuïta.
DISSABTE 16
EL RACÓ DELS CONTES
11.30 h. Biblioteca Municipal
Contes amb swing, a càrrec
d’Olga Cercós.
TORNEIG DE PETANCA
8 h. Pistes del Club Petanca
(Centre Cívic de Can Sabata).
Inscripcions el mateix dia. Acte
organitzat per l’Associació de
Petanca Lloretenca.

DIUMENGE 17
IX TROBADA GEGANTERA DE
LA VILA DE LLORET DE MAR
9.30 h. Plaça de l’Església
Plantada del gegants. A les 11.30 h.
inici de la cercavila de gegants
pels carrers del poble.
Recorregut: plaça de l’Església,
carrer de Cervantes, plaça de la
Vila, passeig Jacint Verdaguer,
passeig de Camprodon i Arrieta
i passeig de Sa Caleta fins al
mirador de Mallorca. Acte
organitzat per la Colla Gegantera
de Lloret de Mar.
TORNEIG DE RÀPIDES
D’ESCACS
10 h. Centre Cívic del Rieral
Per a infants fins a 12 anys amb
places limitades. Acte organitzat
pel Club Escacs Lloret.
Per a més informació:
clubescacslloret@gmail.com
TRIANGULAR SOLIDARI DE
VETERANS
10.30 h. Camp Municipal
d’Esports de Lloret. El CF.
Lloret organitza el 1r Torneig
Triangular de Veterans. Serà una
jornada solidària en benefici
de l’Associació Força AME, amb
sortejos i una botifarrada.

BARRAQUETES
11 h. Plaça de Germinal Ros
Espectacle infantil a càrrec de
POT PETIT.
Acte seguit, actuació del grup
Maria Dolors. Entrada gratuïta.
CINEMA: TOY STORY 4
17 h. Teatre de Lloret
Projecció de Toy Story
Preu: 1 €. Durada: 100 min.
Venda d’entrades a Can Saragossa
els dies 13, 14 i 15 de 10 a 13 h i
de 16 a 18 h.
DILLUNS 18
MISSA SOLEMNE
12 h. Església Parroquial. Missa
solemne concelebrada en
honor de Sant Romà màrtir.
Canta el cor Alba de Prima amb
acompanyament de l’orgue. Ball
d’una sardana al voltant de l’altar
Cant dels goigs del sant i
veneració de la relíquia.
AUDICIÓ DE SARDANES
13 h. Plaça de l’Església. A càrrec
de la cobla Flama de Farners.
PROJECCIÓ LA BELLA DOLORES
18 h. Teatre de Lloret. Preu: 8€.
Venda d’entrades al Teatre de
Lloret de Mar.
JORNADA DE PORTES
OBERTES AL MOLL
I A MÉS…
DIVENDRES 22
NENES I NENS. 21 h. Teatre de
Lloret. Anna Sahun. Preu: 14€
DIUMENGE 24
L’ANEGUET LLEIG, teatre en
família. 12 h.
Teatre de Lloret. Preu: entrada
general 7 €, en família (a partir de
4 entrades) 5 €.
SARDANES a càrrec de la Flama
de Farners. 12 h. Plaça de la Vila.
EL MEU PRIMER FESTIVAL
En Gira. Entrada gratuïta. 17.30 h
Teatre de Lloret. Organitzat pel
Cineclub Adler. yy

TORNEIG DE RÀPIDES
D’ESCACS
10 h. Centre Cívic del Rieral
Obert a tothom amb places
limitades. Acte organitzat pel
Club Escacs. Lloret.
Per a més informació:
clubescacslloret@gmail.com.
PAELLADA ’19
10.30 h. Can Saragossa. Concurs
de paelles en equips. Participa-hi
i guanya premis! Acte organitzat
per Joventut Sa Romana.
Per a més informació:
joventut.saromana@gmail.com

Tradicional Sopa de l'Àvia. Foto M.A. Comas
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Samarretes solidàries

Hidratem
consciències
CATALUNYA

Presenten una campanya per
reduir l'ús de les ampolles de
plàstic entre els navegants.
Sota el lema de “Hidratem
consciències, reduïm residus” i
“Per un mar sense plàstics”, Ports
de la Generalitat i la Federació
Catalana de Vela han presentat, al
Saló Nàutic Internacional de Barcelona, el projecte “Porta’m” que
té com a objectiu oferir una alternativa sostenible a les ampolles
de plàstic d’un sol ús i instaurar
bons hàbits entre els navegants.

Porta’m és una campanya de
prevenció de residus dirigida als
navegants de Catalunya. El seu
eix vertebrador és la reducció de
plàstics mitjançant l’ús d’ampolles reutilitzables vers les ampolles de plàstic. D’aquesta manera
s’aconseguirà millorar els hàbits
dels navegants; prevenir i lluitar
contra la contaminació i conscienciar a la població de la importància de vetllar pel medi ambient en general i el medi marí en
particular. El mar, ja fa temps
que està ple de plástics de diversa procedència. yy

La Marta i els seus familiars. Foto Aj. Blanes
BLANES

Les samarretes les ha dissenyat i editat una jove blanenca de
21 anys que pateix la malaltia de
Crohn des que en tenia 17 i que
ha aconseguit recollir 1.400€ amb
la seva venda.
Es diu Marta Masvidal Divison, i és una jove imparable
de Blanes. Té molt clar que per
lluitar per una causa no cal
anar molt lluny. Es pot fer des
de qualsevol lloc, des de la teva

pròpia ciutat. Pateix la malaltia
de Crohn des dels 17 anys i una
de les conseqüències que li ha
suposat és que fa poc li han hagut d’extirpar un tros de l’intestí.
Actualment, s’ha refet de
l’operació i està decidida a plantar cara a la malaltia lluitant i
seguint endavant amb la seva
vida. Per això, se li va ocórrer
dissenyar unes samarretes i vendre-les entre familiars i amics a
10€ cadascuna. Ha estat així com

ha aconseguit recollir 1.400€ que
aniran destinats a l’ACCU, l’Associació de Malalts de Crohn i
colitis ulcerosa de Catalunya.
L’objectiu amb aquesta acció
ha estat doble: donar a conèixer
la malaltia que pateix la Marta i recollir diners perquè s’hi
continuï lluitant. La malaltia de
Crohn i la colitis ulcerosa són les
principals afeccions del grup de
Malalties Inflamatòries Intestinals (MII). yy

DIRECTORI DE SERVEIS

Presentació de la campanya. Foto Ports de la Generalitat
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El Mediterrani s'escalfa un 20% més ràpid que la
resta del món
les 20 ciutats del món amb més
danys anuals per la pujada del
nivell del mar. Això suposarà una
càrrega addicional per als ja escassos recursos de moltes zones
urbanes de la regió.

COSTA MEDITERRÀNIA

El mar Mediterrani s'ha escalfat un 20% més ràpid que la mitjana mundial des de l'època preindustrial, 1,5 graus. És la principal
conclusió d'un estudi que alerta
de les greus conseqüències del
canvi climàtic a la zona amb un
perjudici important per a la població humana i la biodiversitat,
a causa de l'increment de la freqüència i la gravetat de les sequeres i les onades de calor.

«L’any 2100, el nivell del
mar pot haver augmentat
un metre, segons l’estudi»
BIODIVERSITAT AMENAÇADA

Des del 2015, una xarxa de
més de 80 científics de tota la regió euromediterrània (Xarxa Medecc) ha estat elaborant un informe pioner i innovador que suposa
la major avaluació científica sobre
el canvi climàtic i mediambiental
a nivell regional a la Mediterrània.
A causa dels seus efectes en
l'agricultura i la seguretat alimentària, les sequeres intenses han
tingut un paper important en l'actual crisi regional. Els països del
sud i l'est de la Mediterrània són
generalment més vulnerables a
causa de la seva limitada capacitat
socioeconòmica per adaptar-se
als canvis ambientals. Els conflictes relacionats amb l'escassetat de
recursos (terra, aigua, aliments)
poden augmentar les migracions
humanes a gran escala.

L'acidificació de l'aigua de
mar i l'augment de la temperatura del mar ja han causat una
pèrdua del 41% dels principals
depredadors, inclosos els mamífers marins. El 34% de les espècies de peixos es perden a causa de
la sobrepesca.
Delta de l'Ebre. Mariano Cebolla -ACN-

Els riscos costaners derivats
de les inundacions i els danys
causats per les tempestes causen
importants riscos per a les infraestructures i els mitjans de subsistència de les persones. A mesura
que les onades de calor es fan més
fortes i freqüents, els sistemes de
suport social per a la gent gran
i les poblacions desfavorides es
tornen més fràgils i augmenten

els desequilibris socials.
Segons l'informe, la temperatura augmentarà 2,2 graus el
2040, superant possiblement els
3,8 graus en algunes de les subregions el 2100. L'informe recorda
que el Mediterrani és la llar de
500 milions de persones.
L'augment del nivell del mar,

encara que s'estima que ha estat
baix fins ara, podria superar el
metre l'any 2100, cosa que afectaria un terç de la població de la
regió a les zones costaneres i posaria en perill els mitjans de subsistència d'almenys 37 milions de
persones només al nord d'Àfrica.
El 2050, deu ciutats mediterrànies representaran la meitat de

A terra, els canvis en la biodiversitat de la Mediterrània inclouen la degradació dels boscos
i la pèrdua de zones humides,
però també la pèrdua d'hàbitats
oberts a causa de l'abandonament
de l'agropasturatge. Els paisatges
agrícoles estan perdent moltes
espècies de plantes, aus i altres
animals a causa de la incessant
intensificació. El canvi climàtic i
l'ús insostenible de la terra agreujaran aquestes circumstàncies. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Curs 2019-20 de l'Aurora
LLORET DE MAR

L’Associació de Dones l’Aurora ha presentat les activitats del
curs 2019-20.
Entre els seus objectius hi ha:
- Fomentar la participació de les
dones en tots els àmbits de la
vida.
- Treballar per a la plena igualtat
de la dona en la societat.
- Realitzar estudis, treballs i ac-

tivitats que analitzin la situació
actual de les dones.
- Proposar solucions a les diferents administracions per aconseguir la igualtat de la dona en
la societat.

- Dissabte 23. Performance contra
la violència de gènere. Lectura
del manifest del 25 de novembre.
A les 12 h a la plaça de l'Esglèsia.
Concurs d'eslògans. Col·labora
Ginkgo Centre Mèdic.

El programa d’actes previst és:

DESEMBRE
- Commemoració del Drets Humans, amb Plataforma per la Pau.
Col·labora Farmàcia del Rieral.

NOVEMBRE
- Divendres 22 Teatre: Nens i nenes a les 21 h al Teatre de Lloret.
Col·labora Pell Sana Tattoo.

GENER
- Dijous 16. Conferència inaugural de Cinema i Dona. A les 19 h
a la Biblioteca Municipal. Col·labora Papereria Folder.
- Dijous 23. Cicle Cinema i Dona.
Activitat programada amb el
Cineclub Adler. A les 21 h al Teatre de Lloret.
FEBRER
- Dijous 13: Mou-te (Xerrada a
càrrec de M. José Martí, metgessa osteòpata) A les 19 h a la
Biblioteca Municipal. Col·labora
Assegurances Herrera.

Les dones de l'Aurora amb el premi Sa Gavina. Foto M. A. Comas

Atac informàtic
LLORET DE MAR / MOISÉS GARCÍA

L’Ajuntament de Lloret de Mar
recupera poc a poc la normalitat
després de l’atac informàtic.
Comencen a funcionar amb
normalitat els diferents departaments de l’Ajuntament després de
l’atac informàtic que va rebre el
consistori el passat 23 de setembre. Va ser a través d’uns hackers,
que van atacar el sistema amb un
virus que té com a finalitat segrestar les dades i demanar un rescat
amb monedes digitals. La situació ha generat especialment problemes en les gestions de l’OIAC,
l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana. A més, també s’han
produït dificultats en diferents
tràmits i en les inscripcions als
cursos municipals. Per aquest
motiu, s’ha allargat el termini per

dur a terme els diferents processos
administratius.
En el darrer ple, el grup municipal a l’oposició de Força Lloret
va preguntar si s’havien adoptat
mesures per garantir la seguretat
de les dades dels ciutadans. El regidor d’Informàtica, Albert Robert
(Junts per Lloret), va remarcar que
aquestes dades no havien marxat a
cap altre sistema, sinó que havien
quedat encriptades en el mateix
servidor de l’Ajuntament. En aquell
moment, encara no es va poder fer
un balanç del cost econòmic que
ha suposat aquest atac perquè s’hi
estava treballant.
L’Ajuntament no ha estat l’únic
en patir un atac informàtic. També han rebut la visita dels hackers
diverses empreses catalanes. yy

Oficina d'atenció al ciutadà. Foto Aj. Lloret

- Dijous 20. Cicle Cinema i Dona.

Activitat programada amb el
Cineclub Adler. A les 21 h al Teatre de Lloret.
MARÇ
- Dissabte 7. Conte contes: Les
princeses també es tiren pets,
a càrrec de Clara Algaba. A les
11.30 h a la Biblioteca Municipal. Col·labora Flors Rabassa.
- Diumenge 8. Vermut amb espectacle de Marta Pérez Sierra.
Col·labora Autoescola Europa.
- Dijous 19. Cicle Cinema i Dona.
Activitat programada amb el
Cineclub Adler. A les 21 h al Teatre de Lloret.
- Dissabte 21. Sortida: El silenci
dels telers. Col·labora Transports
Canals.
ABRIL
- Dijous 16. Presentació llibre
"Realmares", de M. del Carmen
Martínez Galindo. A les 19 h a la
Biblioteca Municipal. Col·labora
Sant Pere 70.

- Dijous 23. Parada de l'Aurora.
Signatura del llibre. A les 17 h a
la fira de Sant Jordi. Col·labora
Llibreria Can Gallissa.
MAIG
- Dijous 14. Identitat i gènere. Xerrada a càrrec de Gràcia Ferrer i
Isabelle Arnaud. A les 19 h. A la
Biblioteca Municipal. Col·labora
Perruqueria Mercè Riera.
JUNY
- Dijous 18. Cloenda. Espectacle
musical. Cristina Pozo. A les 19 h
a la Biblioteca Municipal. Col·laboren Sweet Things Draper.
També s’han programat diversos
tallers:
- Dansa del ventre. De novembre
a juny. Dilluns de 10 a 11 h i de
18 a 19 h.
- Estiraments. D'octubre a juny.
Dimarts de 19 a 20 h.
- Autodefensa. Un tastet de tres
hores dissabte 1 de desembre de
10 a 13 h. (Al Pavelló Vell). yy

Lloret aprova les ordenances
per al 2020 amb crítiques
LLORET DE MAR / MOISÉS GARCÍA

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha aprovat les ordenances fiscals
per al 2020, en el ple celebrat a
finals del passat mes d’octubre. Es
mantenen els preus dels serveis
bàsics com ara les taxes d’escombraries i aigua que han quedat
congelats. D’altra banda, entre les
mesures adoptades, hi ha la pujada
de l’IBI en un 3%. És un dels cinc
impostos que s’incrementen de
cara a l’any que ve, juntament amb
el d’activitats econòmiques (IAE),
que puja entre un 2 i 3%. També
pugen l’impost de construcció en
un 0,5% el de circulació, que s’incrementa en funció del vehicle i la
potència del 0,9 al 2,8% i la plusvàlua augmenta un 0,2%.
Davant de les crítiques dels
grups de l’oposició, l’equip de govern ha defensat les ordenances
i ha explicat que són increments
moderats que s’apliquen per responsabilitat, especialment tenint
en compte que l’Ajuntament ha
de fer front a dues sentències que
l’obliguen a pagar un total de més
de cinc milions d’euros. En aquest
sentit, es contemplen diverses bonificacions. A més, s’ha creat un
sistema de tarifació social perquè
les persones amb menys recursos
paguin menys. En el cas concret

Ple municipal. Arxiu M.A. Comas

de l’IBI, l’impost més destacat, el
consistori atorgarà subvencions
per a les persones amb menys recursos. A més, per al 2020, el pagament serà fraccionat en quatre
quotes repartides al llarg de l’any.
La regidora de Serveis Econòmics
Lara Torres defensa que s’ha d’incrementar el personal “per passar
de ser un ajuntament de poble a
un de ciutat”.
Els grups de l’oposició, però, no
estan satisfets amb les ordenances
fiscals. Des de Ciutadans, qualifiquen l’augment d’escandalós, mentre que ERC considera que són
unes ordenances obsoletes. Per la

seva part, Lloret En Comú critica
que hi haurà famílies amb necessitats que deixaran de tenir accés
a la tarifació social. I des de Força
Lloret demanen al consistori que
s’aconsegueixin més recursos sense
fer més pressió fiscal a les famílies.
Les ordenances van rebre els
vots favorables de l’equip de govern, format per Junts per Lloret i
el PSC i els vots en contra de tota
l’oposició: Ciutadans, ERC, Lloret
En Comú i Força Lloret.
Un grup de veïns es van manifestar contra l'increment després
del pregó. yy
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Blanes augmenta un 4% l’IBI

Carlos Garzón, regidor d'Hisenda. Foto Yoyo

BLANES

L’augment de la contribució
(IBI) d’un 4% va acompanyat per
primera vegada de subvencions si
es compleixen una sèrie de condicions amb l’objectiu que l’increment afecti a qui més té i no al
conjunt de la població.
Per poder optar a la subvenció,
però, cal complir aquestes condicions. El conjunt dels membres de
la unitat familiar hauran de presentar quatre requisits:

«L’augment de la
contribució d’un 4% va
acompanyat per primera
vegada de subvencions»
- Ser titulars en concepte de propietari o llogater com a màxim de
l’habitatge habitual, d’un aparcament i d’un traster. El valor
cadastral d’aquest conjunt d’immobles en cap cas podrà superar
els 50.000 €.

- Ser titulars, com a màxim, d’un
automòbil i una motocicleta o
ciclomotor.
- Estar empadronats en el domicili
habitual com a mínim des de l’1
de gener fins a la data de sol·licitud de la subvenció.
- Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de
Blanes; és a dir, no estar en situació de morositat per deutes
vençuts o en situació d’incompliment de requeriments administratius.
Per vetllar perquè l’atorgament
d’aquests ajuts sigui equitativa i
justa s’ha creat una comissió avaluadora encapçalada per l’alcalde de Blanes o bé pel regidor/a
en qui delegui, a més a més d’un
representant de cada grup polític municipal i dos tècnics. Serà
aquesta comissió qui estudiarà en
tot moment el conjunt de les sol·
licituds presentades. Ara s’haurà
de fer una campanya per difondre

Vots a favor de les ordenances. Foto Aj. Blanes

aquesta possibilitat, amb l’objectiu
que s’hi aculli el major nombre
possible de gent. Inicialment s’hi
destinen 100.000 euros, ampliables, si s’esgoten.
Blanes té uns valors cadastrals
antics, el que fa pensar que els
propers anys hi haurà una revisió
i, per tant, un nou increment.
Les ordenances s’han aprovat
amb els vots del govern –ERC i
Blanes en Comú-Podem–, l’abstenció del PSC i el vot en contra
de Junts per Blanes i Cs.
Segons el regidor d’Hisenda,
Carles Garzón, l’increment de recaptació servirà per a poder fer
més inversions i, “l’increment mig
que suportarà al ciutadà de Blanes és de 15,50 € anuals d’IBI, una
mica més d’un euro per mes”.
El PSC ha condicionat la seva
abstenció a què els diners que sobrin, un cop pagades les subvencions, es dediquin bàsicament a la

promoció econòmica de la ciutat,
tal i com va reclamar la regidora
Eva Enríquez, “ens heu deixat col·
laborar i heu acceptat les nostres
propostes (d’un màxim de 40.000
euros, s’ha passat a 50.000. Així la
subvenció arribarà a més gent).
Ajudem a qui més ho necessita i
el que nosaltres exigim és que els
diners que sobrin es dediquin a
promoció econòmica per reactivar la vila”.

preses que ho passen malament
com les que volen créixer”.

Per Joel Comas, de Junts per
Blanes, “ara no és el moment de
pujar l’IBI. Es podrien aconseguir
més diners amb l’aprofitament dels
drets sobre sol públic, optimitzem
els recursos, tenim l’endeutament
controlat, però no hi ha ni idees,
ni ganes i s’agafa el camí més fàcil,
apujar els impostos”.

Jordi Urgell, de Blanes en Comú-Podem, va agrair el suport
rebut per poder tirar la proposta
endavant i va recordar que, “és la
primera vegada que hi haurà subvencions per reduir el que paga el
ciutadà en concepte d’IBI”.

Cristian Ortiz, de Cs, proposava justament el contrari del què
s’ha aprovat: reduir l’IBI un 5%,
“també vam plantejar reduir el
preu de les llars d’infants un 35% i
ajudar a les PIMES, tant a les em-

«Les ordenances s’han
aprovat amb els vots del
govern –ERC i Blanes en
Comú-Podem–, l’abstenció
del PSC i el vot en contra
de Junts per Blanes i Cs»

L’aprovació de les ordenances
és el primer pas per fer el pressupost del nou exercici.
La resta d’ordenances pugen
un 0,6%. El preu de l’aigua i les escombraries no varia, segons el què
s'ha aprovat al plenari blanenc. yy
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Queixa per l’atenció rebuda Detingut
Una noia presenta una queixa per com la van tractar dues mosses
d'esquadra quan va denunciar una violació
La noia va sortir de la comissaria sense presentar la denúncia. La
seva mare es va adonar que passava alguna cosa i va aconseguir que
una amiga seva li expliqués el que
havia passat. Llavors va acompanyar-la a l'Hospital de Calella per
fer-se les proves de transmissió
sexual. Els mossos li van prendre
declaració allà i l'endemà va anar
a una altra comissaria, a prop de la
discoteca, per posar la denúncia.

Logo Mossos d'Esquadra
SELVA / MARESME

Segons ha explicat la noia, que
era menor d’edat quan van passar
els fets – ara ja es major d’edat-, va
patir una agressió sexual per part
de dos joves en un carrer proper a
una discoteca de Blanes un dissab-

te a la nit del mes de juny. El dilluns
va acostar-se a una comissaria per
posar una denuncia, però les dues
mosses que la van atendre, segons
el seu relat, li van dir que la seva
narració no era creïble, perquè no
tenia blaus i es van riure d'ella.

Quan van presentar la denúncia, els dos joves ja havien estat
localitzats pels mossos, que havien començat a buscar-los arran
de l'exploració que li havien fet a
l'Hospital de Calella. Ella els va
identificar. Uns fets que s’han fet
públics aquesta tardor al diari
ARA. Afers interns dels mossos
ha obert una investigació. yy

Deu detinguts per elaborar
cocaïna a Tordera
SELVA / MARESME

La Guàrdia Civil i l'Agència
Tributària han desarticulat una
organització criminal que elaborava cocaïna en un laboratori de
processament de substàncies estupefaents a Tordera. L'operatiu
ha permès també detenir deu persones per la suposada comissió de
delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de droga. Les
investigacions van començar el
juliol passat quan la Guàrdia Civil
va tenir coneixement sobre la possible existència d'una organització
criminal que es dedicava al tràfic
de droga a diverses localitats de
Barcelona i Girona. L'organització
estava estructurada i jerarquitzada i segons es va poder esbrinar,
s'enviaven des de Colòmbia paquets de cafè amb pasta base de
cocaïna amagada entre els grans.

«Es van fer registres a
Palamós, Blanes, Lloret de
Mar i Tordera»

van detenir deu persones de nacionalitat espanyola, colombiana, boliviana i dominicana per la
presumpta comissió de delictes de
tràfic de drogues i, pertinença a
organització criminal. Es van intervenir 2,5 quilos de cocaïna, 200
litres de productes químics utilitzats per al procés de fabricació de
droga i quatre vehicles.
MÉS OPERACIONS
La Guàrdia Civil incauta 155
quilos d'haixix i sis quilos de marihuana en tres actuacions a la demarcació de Girona.
Les substàncies intervingudes tenien un valor al voltant dels
275.000 euros.
Les intervencions, es van fer:
dues a l’aeroport de Vilobí i una a
la frontera de la Junquera.

Segons ha informat la Guàrdia
Civil, quan els paquets arribaven
a l'Estat espanyol, la base de cocaïna era processada i adulterada al
laboratori que l'organització havia
posat en funcionament per distribuir-la per Catalunya.
El 4 d'octubre passat es van
fer els registres domiciliaris a Palamós, Blanes, Lloret de Mar i
Tordera. Com a conseqüència es

En la primera actuació a l’aeroport de Vilobí, els agents van
sospitar d'una passatgera de nacionalitat polonesa que anava a
embarcar a un vol cap a Brussel·
les. Al revisar-li l'equipatge de mà
van comprovar que portava una
bossa tancada al buit amb una
substància que va donar positiu al
narcotest de marihuana. En total,
pesava 2,5 quilos. Els agents van
detenir la dona.
Deu dies més tard, els vigilants de seguretat van requerir la
Guàrdia Civil en sospitar del contingut d'una maleta on van comprovar que hi havia tres paquets,
també envasats al buit amb una
substància vegetal que va donar
positiu a la marihuana amb un
pes de 3,5 quilos que podria tenir
un valor de 9.500 euros aproximadament. Els agents van detenir el propietari de l'equipatge, de
nacionalitat senegalesa. yy

BLANES

La Policia Local de Blanes
identifica un dels presumptes autors dels incendis de contenidors
a la zona d’oci nocturn, tan habituals les nits dels caps de setmana.
La persona identificada és
un jove veí de Blanes de 23 anys
d’edat que va ser localitzat poc
després que s’haguessin produït
els fets. L’acció policial va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana d’una veïna que va ser-ne
testimoni i va alertar-los. El nombre de contenidors cremats va ser
de cinc al carrer Olivers.

Contenidors cremats. Foto Aj. Blanes

Convenis

Signatura del conveni. Foto Aj. Blanes
BLANES

Blanes ha signat convenis
amb 3 locals d’oci nocturn que
es comprometen a lluitar contra
l’incivisme. Es tracta de DCYAN,
D&G i NUUÉ, que ja no tenen
restricció horària.
Hi ha encara tres altres establiments que continuen operatius amb horari reduit: ARENA,
ESSÈNCIA i SALA VEGA, amb
qui a l’hora de tancar l’edició no
s’havia anunciat cap acord.

Balança amb la cocaïna. Foto G. C.

A la diligència, la Policia Local de Blanes inclou una sèrie de
consideracions com ara que amb
aquests actes vandàlics s’ha creat una situació d’alteració greu
de l’ordre públic i de perill per la
possible propagació de l’incendi
que s’hagués pogut produir. La
instrucció considera la persona
identificada com a presumpte autor dels danys i de la crema directa dels cinc contenidors, havent
alterat la pacífica convivència
dels veïns amb situació de perill
per als béns públics i privats. yy

En els convenis s’enumeren
tres mesures. La primera i més
destacada és la incorporació de
la figura d’un controlador els

dissabtes i dies de singular o especial festivitat.
Un altra dels compromisos
assumits pels tres locals que han
signat el conveni amb l’Ajuntament de Blanes és que no es
permetrà l’entrada de menors
de 18 anys fins al 30 d’abril de
cada anualitat.
Per últim, una altra de les
mesures recollida als acords està
relacionada amb la senyalització
advertint als clients sobre la necessitat de no infringir les normes sobre seguretat ciutadana
i civisme, així com respectar la
tranquil·litat dels veïns. yy
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Mou-te pel mar

CULTURA I SOCIETAT

Joan Adell
El blanenc Joan Adell ha presentat un nou llibre I matarem
els morts (Gregal). La presentació s’ha fet a la Sala de Plens.
El llibre és un treball sobre la
trajectòria vital d’un anarquista
al llarg de catorze anys de la història d’Espanya i d’Europa, des
de la proclamació de la Segona
República fins a l’intent fallit
d’invasió del maquis a través de
la Vall d’Aran. Joan Adell és soci
d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. yy

I matarem els morts

Rosa Maria Aladern
L’escriptora blanenca Rosa Maria Aladern ha presentat el seu
darrer llibre, L’hoste inesperat a
la Biblioteca Comarcal. La seva
novel·la ha vist la llum aquest
estiu i en la presentació l’han
acompanyat la també escriptora blanenca Montserrat Medalla i la directora de l’Oficina de

Català a Blanes Elisa Sola. Les
dues protagonistes –la Teresa
i la Júlia- comencen fent un
repàs de la seva vida i les relacions amb la família. Troben
a faltar els homes, però també
brinden per la seva llibertat i
ni tan sols la perspectiva de la
mort fa que perdin la son. yy

E. Sola, M. Aladern i M. Medalla. Foto Aj. Blanes

55a trobada
Blanes ha acollit aquest octubre
la 55a Trobada d’Infermeres i
Brancadiers de la Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes. Ha
aplegat més de 300 voluntaris
i voluntàries que acompanyen
les persones –majoritàriament,

Dinar de germanor. Foto Aj. Blanes

malalts que van en peregrinació
al Santuari de Lourdes, a la Catalunya Nord. Ha estat un acte
que formava part de la commemoració dels 700 anys de la
Parròquia de Santa Maria. Hi va
haver un missa i un dinar. yy

Recollida de deixalles a la platja. Foto Yoyo
BLANES

Blanes ha acollit la darrera
acció de la primera edició de l’experiència Mou-te pel mar, que des
del passat setembre s’ha estat fent
en diverses localitats d’arreu de la
Costa Brava –Palamós, Sant Feliu
de Guíxols i Roses, a més a més
de Blanes-. En la ecomarxa hi han
participat 150 voluntaris i voluntàries de totes les edats que, sumant esforços amb la Confraria de
Pescadors de Blanes, han recollit 4
tones de deixalles i brossa, una de

les quantitats més significatives
del projecte gironí.

sortida i arribada el Banc dels Músics del passeig de Mar.

Es tracta d’una experiència
liderada per la plataforma digital Twinapp, que ha coordinat les
accions de recollida de brossa del
medi marí i dels entorns naturals
de la Costa Brava, combinades
amb l’activitat pesquera i esportiva. L’Ajuntament de Blanes ha
coorganitzat l’activitat, on s’han
dut a terme diverses sortides de
“plogging” prenent com a punt de

Els tres eixos del projecte
Mou-te pel mar són: esport, salut
i consciència mediambiental. A
través de Twinapp es coordinen
les diferents sortides, tant per mar
com per terra i, des del llançament
de l’app, s’ha creat una gran capacitat de relació entre els usuaris,
que comparteixen la seva afició
per l’esport i la preocupació pel
medi ambient. yy
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50è Trofeu Blanda Torra visita l’Escola Ventijol
de Pesca
BLANES

El president de la Generalitat,
el conseller d’Educació i l’alcalde
renoven el compromís amb l’Escola Ventijol de Blanes.

«Ventijol atén un centenar
d’alumnes d’entre 3 i 16
anys d’edat, prorrogables a
18 anys»

Imatge nocturna del concurs. Foto Aj. Blanes
BLANES

Organitzat per l’Agrupació de
Pesca Esportiva Nostra Senyora del Vilar, el concurs també ha
significat el 4t Memorial Bernat
Illas, l’anterior president. L’actual,
és Joan Surís.
Un total de 38 concursants
van pescar gairebé 12 quilos de
peix. Enguany, per commemorar
els 50 anys, a més del lliurament
de premis, es va organitzar un sopar de germanor.
Esteve Margarit, va capturar
la peça més gran, en aquest cas de

Blanes ha acollit la 17a Trobada d’Aragonesos per celebrar la
seva patrona, la Verge del Pilar.
La celebració, organitzada per
l’Agrupació Artística Aragonesa
de Blanes i Comarca, va incloure
una missa baturra celebrada excepcionalment als Pins i un dinar
de germanor.
Abans que comencés la missa
es va fer la tradicional ofrena floral a la reproducció de la imatge
de la Verge del Pilar que encapçalava la Parròquia de la Sagrada
Família. Després es va oficiar la

Per la seva banda, l’alcalde de
Blanes, Àngel Canosa, va fer entrega del Segon Premi a Esteve
Margarit –qui ja havia estat premiat per haver fet la captura més
gran-, a l’haver sumat un total de
2.109 grams. Per últim el regidor
d’Esports, Pere Lopera, va entregar el Trofeu del Tercer Premi
a Alla Mellouk, amb un total de
1.477 grams de 6 captures. yy

Des del govern català s’ha recordat la idea que se’ls va exposar
llavors de reconvertir el centre en
un Institut-Escola, un canvi que
significaria tot un seguit d’avantatges. Això seria una solució perquè les despeses de manteniment
que ara recauen en l’Ajuntament
de Blanes, també ho farien en la
Generalitat. Ara l’escola atén un
centenar d’alumnes d’entre 3 i
16 anys d’edat, prorrogables a 18
anys de tota la comarca.

El govern segueix treballant
en la construcció d’un nou centre d’educació especial a Santa
Coloma de Farners que ajudi a
absorbir l’alumnat d’aquesta demarcació. Mentrestant, els problemes de manca d’espai s’han
ajudat a resoldre des de l’Ajuntament de Blanes amb la cessió
de cinc aules a l’Escola Carles
Faust. L’Escola Ventijol es va
crear ara fa 50 anys. yy

Visita del President Torra. Foto Aj. Blanes

Diners al carrer

missa, amb un especial accent en
l’acompanyament musical.
La segona part de l’acte va continuar amb un dinar de germanor
que va comptar amb una setantena de convidats. L’acte estava
encapçalat per la presidenta de
l’Agrupació, Clara Bolea i l’alcalde
de Blanes, Àngel Canosa.
Al final de l’àpat, abans que es
fes la cerimonial partició del pastís commemoratiu, la presidenta
va expressar diversos agraïments
a membres de l’entitat que han de
deixar el seu càrrec i que han de
ser rellevats. yy

Reunió per decidir com repartir els diners. Foto CUP
BLANES

La CUP de Blanes recolza
onze projectes d’entitats locals a
la quarta convocatòria de Diners
al Carrer.
Al llarg de la legislatura 20152019 la CUP de Blanes ha destinat
en total 16.000 euros procedents
d’ingressos rebuts de l’Ajuntament
com a grup i regidors i regidores,
a fomentar la feina d’entitats locals.
Missa baturra. Foto Juan Laguna

«L’objectiu del govern és
convertir-la en InstitutEscola i fer un altre centre a
la Selva»

967 grams. Rere d’ell, el president
de l’entitat va lliurar el Trofeu del
Primer Premi a Domingo de Aro,
que va pescar 4 peces, sumant un
total de 2.582 grams.

Dia d'Aragó
BLANES

Quim Torra i Josep Bargalló,
acompanyats del batlle, Àngel
Canosa, i la regidora d’Educació,
Olga López, han visitat el centre,
on l’equip docent els hi han exposat els temes que els preocupa,

alguns dels quals ja els va tractar
amb la comunitat educativa el
conseller Bargalló durant la seva
anterior visita d’aquest passat
mes de febrer.

En la convocatòria d’enguany
s’han repartit 3.000 euros.

Els projectes més ben valorats
han estat els de AECC-Catalunya
contra el càncer, amb una proposta d’atenció psicooncològica
per pal·liar les alteracions derivades de malalties oncològiques; i
el de l’entitat Blanes Solidari, per
dur a terme assessorament jurídic
a persones migrades, refugiades i
en situació de vulnerabilitat. Van
rebre també sengles aportacions
l’AMPA de l’Escola d'Educació
Especial Ventijol, per millorar
la comprensió de l’entorn a persones amb necessitats especials
mitjançant pictogrames, i ACA-

PBLANES, amb una iniciativa
per consolidar teràpies de rehabilitació de la memòria i el llenguatge en afectades de parkinson
i malalties neurodegeneratives.
La resta d’ajudes es van distribuir
entre les entitats participants:
MIFAS, Socialesport, Voluntariat Blanenc, S’Agulla, Sa Gatonera, Fundació Vicente Ferrer i
l’Associació de dones artesanes
de Blanes.
En aquest mandat 2019-23,
la CUP no té representació municipal. yy
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Halloween i Castanyada

"Els invulnerables
amb visió"
BLANES

El programa Invulnerables, la
iniciativa contra la pobresa infantil liderada per “la Caixa”, Natural
Optics Group i Sor Lucía Caram,
continua impulsant la campanya “Invulnerables amb visió”.
Es tracta d’una acció que es du
a terme a centres oftalmològics
de referència a Catalunya, per tal
de vetllar per la salut visual dels
nens com a pas indispensable per
garantir el seu benestar integral
i el suport fonamental per al seu
desenvolupament cognitiu.
Després d’haver passat per

Ambient terrorífic a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas
LLORET DE MAR

Lloret de Mar ha preparat un
complet programa d’activitats per
al pont de Tots Sants que combinava propostes de Halloween i
Castanyada.

«Hi ha hagut el primer
Zombie Parade, la Fira de
Tots Sants i el passatge
del terror, entre d’altres
activitats»
El dijous 31 d’octubre a la
tarda, des del Puntet va sortir la

primera edició del Lloret Zombie
Parade, una cercavila de zombies que va recórrer els principals
carrers comercials de la població.
Aquesta cercavila l’encapçalaven
una vintena de persones prèviament seleccionades per l'organització d’entre tots els inscrits, i que
els van caracteritzar per un equip
de maquilladors professionals.
El mateix dijous també es
donà el tret de sortida a la Fira de
Tots Sants i Halloween al passeig
Jacint Verdaguer amb un mercat,
tallers infantils i, el més destacat,
un passatge del terror que arren-

La III Fira de Tardor s’ha fet
a Blanes de l’1 al 3 de novembre,
amb unes 25 parades instal·lades
al passeig de Dintre. Hi ha hagut
des de les imprescindibles castanyes i moniatos fins a objectes de
regal, naturistes, bijuteria, tractaments de bellesa, herboristeria,

productes a granel, llaminadures i
productes artesanals.
L’objectiu és potenciar les tradicions catalanes i dinamitzar el
centre de la vila coincidint amb el
pont propiciat per la festa de Tots
Sants. La principal novetat ha estat un carrusel ecològic.

La fira es complementava amb
actuacions d’artistes com Jordi
Ninus i Elena Gadel. Lara Torres,
regidora de Promoció Econòmica, explica que “hem volgut crear
un cap de setmana diferent i divertit de dinamització comercial
sota l’eix temàtic de Halloween i
que complementa altres activitats
de la Castanyada”. yy

Aquesta acció també és possible gràcies a la implicació de la
Fundació Climent Guitart. yy

Revisions oculars a Blanes. Foto Yoyo

Ocupació juvenil
LLORET DE MAR / BLANES

Es tracta d’una atracció pionera a Catalunya, amb els clàssics
cavallets, però sensiblement renovats: els nens pugen en cavalls,
bous, dracs i rens que estan fets
amb pneumàtics reciclats.

«La gran novetat ha estat
el carrusel ecològic fet amb
pneumàtics reciclats»
Aquest 2019 han col·laborat
en l’ambientació dels carrers, els
alumnes de l’Escola Sa Forcanera, l’Escola Carles Faust, l’Escola
Mossèn Joan Batlle, l’Escola Quatre Vents, el Col·legi Cor de Maria,
l’Escola Pinya de Rosa, l’Escola
Napoleó Soliva i l’Escola Ventijol.
Diversos establiments comercials
també s’han decorat per a l’ocasió. La major part han optat per
incloure les típiques fulles d’arbre
de tons marrons, així com bolets,
però també calaveres, aranyes,
bruixes i elements terrorífics

Pintacares, una de les activitats. Foto Yoyo

140 nens i nenes d’entre 5 i 18
anys de Blanes, Lloret de Mar i
Figueres en situació de vulnerabilitat, han estat visitats voluntàriament pels oftalmòlegs i optometristes de l’Institut.

cà el dijous i també es va poder
gaudir divendres i dissabte, amb
dos horaris diferents: un infantil
de 12 a 13.30 h i un per adults de
17.30 a 20.30 h.

III Fira de Tardor
BLANES

Manresa, Lleida i Girona, la
quarta jornada ha tingut lloc a les
consultes de l’Institut Oftalmològic Felip Blanes, centre que col·
labora amb aquest projecte.

La nit del 31 a l'1, malahuradament tampoc va faltar el llençament d'ous. yy

L’Ajuntament de Lloret de Mar
incorpora sis joves a través d’un
programa ocupacional del SOC.
Els joves, treballaran al consistori durant sis mesos a jornada
complerta en diferents departaments; concretament Promoció
Econòmica, Serveis Econòmics,
Serveis Jurídics, Cultura, Benestar i Família i Participació Ciutadana.
Blanes també potencia l’ocupació juvenil amb la contractació
de sis joves en pràctiques.

Els joves contractats han hagut
de complir amb els requisits que
exigeix la modalitat del contracte
de treball en pràctiques. Havien
de ser beneficiàries del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil i
constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El programa de Garantia Juvenil a Catalunya està cofinançat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Generalitat de
Catalunya i Iniciativa d’Ocupació
Juvenil/Fons Social Europeu per
reduir l’atur juvenil. yy

Els joves contractats a Lloret. Foto Aj. Lloret
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Lloret de Mar acollirà la COPA AFIA CATALUNHA
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha signat un conveni amb l’empresa CIA SOCCER TRAVEL per
la qual la vila es convertirà en la
seu del torneig COPA AFIA CATALUNHA per als anys 2020 i
2021 i amb possibilitat de pròrroga per a dos anys més.
La COPA AFIA CATALUNHA és un torneig de fútbol de
renom internacional adreçat a les
categories 55+, 60+ i 64+, que ja
es desenvolupa amb molt d’éxit a
països com Brasil, Argentina, Mèxic, Aruba, Paraguai i República
Dominicana.
A Europa l’esdeveniment també s’ha fet anteriorment a Chiclana

i Mallorca. Ana Catarina Carvalho, directora general d’operacions
de CIA SOCCER TRAVEL explica
que “Portem 30 anys treballant el
turisme esportiu i aquesta edició a
Lloret de Mar serà la cinquena que
duem a terme a Espanya”. Ana Caterina Carvalho ha afegit que “serà
un torneig retransmès en directe per streaming, comptem amb
VAR i hi haurà un programa complementari pels acompanyants”.
Aquesta primera edició a Lloret de Mar tindrà lloc del 28 de
maig al 4 de juny i hi ha prevista la participació d’uns 850-900
persones, entre jugadors brasilers
i acompanyants, que s’allotjaran
a l’Hotel l’Azure; un establiment
que en breu obrirà les seves portes

després d’una reforma integral de
més de 24 milions d’euros i que es
centrarà especialment en la captació de turisme esportiu i de reunions i esdeveniments en la seva
temporada mitjana i baixa.
L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha explicat que “L’any
vinent l’Agència Catalana de Turisme ha establert que serà l’any
del Turisme Esportiu i per tant,
és un èxit que Lloret de Mar pugui sumar un torneig amb aquesta
projecció mediàtica i que ens permet posicionar el nostre projecte
de destinació turística esportiva
en mercats emergents com el brasiler que encara no coneixen la
nostra oferta especialitzada”. yy

Presentació Copa AFIA. Foto Aj. Lloret

Galobardes i Moreno guanyen la VIa Trail Selva
Marítima amb sortida a Tossa i arribada a Blanes
SELVA MARÍTIMA

Els participants arran de mar. Foto Aj. Blanes

El guanyador de la VIa Trail
Selva Marítima ha estat enguany
el blanenc Carlos Galobardes,
que va invertir 2 hores, 2 minuts
i 30 segons en cobrir els 23 km
de distància entre Tossa de Mar i
Blanes, passant per Lloret de Mar.
Bona part del recorregut es fa arran de mar. Precisament en la
prova de l’any passat, Galobardes
es va situar a la segona plaça que,
aquest 2019, ha estat per a Jordi
Baixes, d’Amer, amb un temps de
2 hores, 8 minuts i 16 segons. Per
la seva banda, Jonathan Romeo,
de Lloret, va situar-se en la tercera plaça, fent la cursa en 2 hores,
8 minuts i 27 segons.

En dones, la més ràpida va ser
Susanna Moreno, de Montcada
i Reixac, que va invertir 2 hores,
40 minuts i 15 segons. La segona
posició la va aconseguir Adriana
Fernández, de Sant Pere de Torelló,
que va fer el recorregut en 2 hores,
44 minuts i 19 segons. Finalment,
el pòdium de dones el va completar la corredora danesa que actualment viu a Arenys de Mar, Harriet
Kjaer, que va fer un temps de 2 hores, 45 minuts i 28 segons.
Una de les principals novetats
de la prova d’enguany ha estat el
seu canvi de data de celebració, ja
que en les cinc primeres edicions
s’havia disputat el maig.

Inicialment des de l’organització s’havia triat la data del 20 d’octubre –una setmana abans-, però
des de l’Ajuntament de Tossa es va
demanar endarrerir-ho fins al dia
27 per ajustar millor el calendari de
proves esportives. A l’haver de fer
aquest canvi, la prova organitzada
des de Blanes ha hagut de competir amb d’altres que també s’han
disputat el mateix cap de setmana,
fent que l’habitual nombre de participants minvés considerablement
dels 500 d’ara fa un any als 218
d’aquesta edició.
La prova l’organitzen els Fondistes de Blanes amb el suport i
la col·laboració dels tres ajuntaments implicats. yy

Agents especialitzats en esports visiten Lloret
LLORET DE MAR

Es tracta de professionals de
Suïssa, Bèlgica i els països nòrdics
que organitzen estades internacionals de grups d’esportistes de diferents disciplines.
El primer grup a arribar va ser
l’agència suïssa Sport 7, seguit del
grup belga de l’agència SportStages.
Posteriorment, Lloret va rebre
la visita d’un grup de nou agents
dels països nòrdics especialitzats
en les disciplines de pàdel, natació, futbol i esports col·lectius.
Precisament amb l’objectiu

d’aprofundir en el coneixement
sobre el mercat nòrdic, Lloret Turisme va participar en la formació
“El turisme esportiu en els països
nòrdics”, organitzada per INDESCAT i l’ACT. Una jornada oberta
a empreses i municipis certificats
per conèixer millor les necessitats
d’aquest mercat i poder adaptar
l’oferta i les accions promocionals
a les seves característiques i requeriments.
En paraules d’Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme: “El
turisme esportiu segueix essent
un dels nostres productes més
rellevants per a la desestacionalit-

zació de la temporada turística ja
que es concentra fora dels mesos
tradicionals d’estiu. Des de 2006
que estem certificats per l’ACT i
actualment som la destinació amb
més disciplines certificades: ciclisme, atletisme, natació, futbol, triatló i esports col·lectius.”
Fa uns dies, la destinació ha
rebut novament l’equip d’inspecció de l’Agència Catalana de Turisme per certificar nous hotels en
turisme esportiu com l’Hotel Santa Marta o el Gran Hotel Monterrey, els quals en breu se sumaran
als allotjaments certificats amb els
quals ja compta la destinació. yy

Visita a les instal·lacions esportives. Foto Lloret Turisme
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X Passafred
El Centre Excursionista de Blanes
ja ho té tot a punt per celebrar la
desena edició de la Passafred pels
paratges del Vilar (17 de novembre). Els organitzadors ofereixen
dues rutes: Caminada popular de

10 km o la ½ Marató de poc més
de 21. Les dates i el recorregut en
què es programa la prova fan que
normalment sigui d’una gran duresa. El fred, com diu el seu nom,
és el principal convidat. yy

Més de 35.000 persones
hospitalitzades per grip
talitat. La majoria d'hospitalitzacions en adults eren persones
de diferents edats que pertanyien
als anomenats grups de risc i la
majoria de mortalitat es va observar en majors de 64 anys. Entre els nens i nenes hospitalitzats,
predominaven els d'edat inferior
als 2 anys i majoritàriament eren
nens prèviament sans sense cap
factor de risc.

Passafred 2017. Arxiu Centre Excursionista

Pujol a Doha
Doha (Qatar) ha acollit la final
dels 5 km aigües obertes dels
Olimpics World Beach Game. El
nedador blanenc Guillem Pujol,
que representava l’equip espanyol,
ha fet el 7è lloc en una disputadís-

sima final a només 6 segons del
primer classificat. L’aigua a Doha
estava a 32 graus. Les condicions
per a la natació en aigües obertes
eren extremes. Pujol, per tant, es
manté a l'elit mundial. yy

Guillem Pujol a Doha

3x3 Escolar
El passeig de Mar de Blanes va
transformar-se per un dia en una
pista esportiva a l’aire lliure, privilegiadament situada arran de mar,
a l'acollir una nova jornada de 3
x 3 Escolar, organitzat pel Club

de Bàsquet Blanes. El principal
objectiu de l’activitat ha estat, una
vegada més, promoure la pràctica
del basquetbol entre els escolars
de diferents edats. Hi van participar nens i nenes de 6 a 11 anys. yy

3x3 a primera línia de mar. Foto Aj. Blanes

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

C

ada any entre el 10 i el
40% dels infants i entre
un 5 i 10% dels adults
patim la grip. Els virus de la grip
són causants comuns de malalties respiratòries agudes a totes les
edats. A finals d'aquest any o en
els primers mesos del proper, patirem una nova epidèmia de grip
estacional. Desconeixem si serà
intensa, la gravetat que tindrà i
quin dels quatre virus gripals A o
B circulants serà el predominant.
La grip continua sent una malaltia infravalorada i amb una percepció, tant per alguns professionals sanitaris com per gran part
de la població, d'escàs impacte
pel que fa a la seva repercussió
tant en els infants, en els adults i
fins i tot en la gent gran. Malauradament aquesta percepció està
molt lluny de ser certa. En un
percentatge variable entre el 5 i el
25% de les persones que pateixen
la grip presenten complicacions
com otitis mitjana aguda, bronquitis i pneumònies. Els infants
presenten taxes d'hospitalització elevades, fins i tot en alguns
rangs d'edat superiors als adults
majors de 64 anys. No obstant,
és en la gent gran on s'observen
les taxes més altes de complicacions greus i de mortalitat. A més
els nens actuen com a principals
transmissors de la infecció a familiars, a altres nens i en general
a la resta de la població.
En la passada temporada gripal
2018-2019, es varen hospitalitzar
més de 35.000 persones per grip
confirmada a Espanya, a prop
de 2.500 a Catalunya. 1 de cada
3 hospitalitzacions presentava
complicacions greus que varen
requerir ingrés a cures intensives, i en alguns casos amb mor-

Són persones amb risc de presentar complicacions greus, si
pateixen la grip, totes les dones
embarassades, les persones de
qualsevol edat que tenen malalties o patologies de base que es
consideren factors de risc (asmàtics i altres malalties pulmonars,
patologies cardíaques, diabetis,
obesitat, immunodeficiències i
altres malalties cròniques...), i els
majors de 64 anys.
A banda de l'hospitalització i la
mortalitat observada, l'alta incidència de grip a totes les edats
durant cada hivern, té un impacte
personal, social i sanitari impressionant. La grip genera una elevada càrrega assistencial en els serveis d'atenció primària i d'urgències, ocasiona absentisme escolar
en els nens i laboral en els adults,
un notable impacte sobre la vida
familiar i amb una repercussió
gens menyspreable en l'economia
de les famílies i, sense cap mena
de dubte, en la de tota la societat.
La vacunació antigripal és l'estratègia més segura i eficaç per prevenir la infecció pels virus de la
grip. Les vacunes de la grip s'utilitzen des de fa dècades i al llarg
d'aquest temps, amb milers de
milions de dosis administrades, la
seguretat de les mateixes ha quedat més que garantida. Tot i que la

Cal tenir cura amb la grip

seva eficàcia és variable en funció
del virus que acaba circulant en
cada temporada, i de les mutacions que aquest presenta, l'impacte
de la vacunació sempre és beneficiós, tant pel que es vacuna com
per a la comunitat.
La vacunació antigripal anual és
específicament essencial per a totes les dones gestants, tot el personal sanitari i els treballadors
no sanitaris dels centres de salut,
hospitals i d'institucions geriàtriques, per a tots els nens, adolescents i adults que pertanyen als
grups amb factors de risc i també
per als seus familiars sans convivents, i per a tots els adults majors
de 60-64 anys. Malauradament,
moltes d'aquestes persones, que
s'haurien de vacunar cada any,
segueixen sense fer-ho. Potser
no són conscients que en ells la
vacunació és una estratègia preventiva molt beneficiosa, segura
i recomanable. Però seria desitjable que tots ens vacunéssim de la
grip i, molt especialment, tots els
infants. Alguns països com Regne
Unit i Finlàndia a Europa, o EUA
i Canadà a Amèrica, ja han decidit, a més de la vacunació de les
persones amb més risc, incorporar la vacunació sistemàtica anual
enfront de la grip en nens i nenes
sans pel benefici individual i comunitari que representa. A Espanya és una assignatura pendent i
la vacunació només és finançada
per a la gent gran, les dones embarassades i les persones amb
determinades patologies de base.
Així i tot, totes les persones que
ho desitgin poden rebre la vacuna, essent molt recomanable per a
tots els nens i nenes, especialment
els més petits. Vacunar-se de la
grip és beneficiós per a tothom. yy
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LLORET DE MAR
FESTES DE SANT ROMÀ
Actes fins al 24 de novembre
amb barraques, trobada
gegantera, projecció de la Bella
Dolores, sardanes, cinema,
activitats esportives...
DEL 12 AL 14
ESCENA ENTITATS LOCALS:
IL STUPENDO
Casal de l’Obrera. 21 h. Preu: 7 €
DIA 14
CINECLUB ADLER PRESENTA:
LETO. (Kirill Serebrennikov, 2018)
País: Rússia. Durada: 126 min.
Teatre de Lloret. 21 h. 5 €.
DIA 16
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Contes amb swing. A càrrec
d’Olga Cercós. A partir de 3 anys.
Biblioteca de Lloret. 11.30 h.
SOM CULTURA: MISTERIÓS
CRIM A LA MANSIÓ GARRIGA.
Visita teatralitzada. Museu del
Mar. 18 h i 20 h. Preu: 4 € / 2 €

DIA 17
PETITA FESTA
Concert de Toti Soler i Gemma
Humet. Teatre de Lloret. 21 h.
DIA 22
TEATRE: NENES I NENS
Direcció: Joel Joan. Interpretat
per: Anna Sahun. Teatre de
Lloret. 21 h. Preu: 14 / 16 €
DIA 23
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES (CAST)
Cuentos anima (la)dos. A càrrec
de Blai Senabre. A partir de 3
anys. Biblioteca de Lloret.
A les 11.30 h.
ESCENA LOCAL: 3r ASSAIG O
EL MISTERIO DEL
MONASTERIO Cia. Ja Cobrarem.
Teatre de Lloret. 21 h. Gratuït.
DIA 24
ESPECTACLE FAMILIAR:
L’ANEGUET LLEIG. Cia. T-Gràcia.
Menys de 3 anys, gratuït. Teatre
de Lloret. 12 h. Preu: 5 €.
CINECLUB ADLER PRESENTA:

EL MEU PRIMER FESTIVAL. EN
GIRA. A partir de 7 anys.
Teatre de Lloret. 17.30 h.
DIA 28
CINECLUB ADLER PRESENTA:
LOCUTORI ISTAMBUL
Cinemes àra bs en ruta.
Callshop Istanbul (Hind
Benchekroun i Sami Mermer,

2015) País: Turquia. Teatre de
Lloret. 21 h. Preu 5 €.
DIA 29
CINCO HORAS CON MARIO
Interpretat per Lola Herrera.
Teatre de Lloret. 21 h.
Preu: 22 / 24 €

DIA 30
RUTA INDIANA + CAN FONT
Inscripcions: Museu del Mar.
Museu del Mar. 11 h.
EL RACÓ DELS CONTES
Dones de colors. A càrrec de
Núria Clemares. A partir de 3
anys. Biblioteca de Lloret. 11.30 h.

BLANES
DEL 8 AL 5 DESEMBRE
EXPOSICIÓ LOURDES FISA
Galeria d’Art l’Arcada
DE L’ 11 AL 16
CELEBRACIÓ DE LA TAULA
INTERRELIGIOSA
Biblioteca Comarcal
DIA 16
ASSAIG OBERT ESCOLA DANSA
ESBART JOAQUIM RUYRA
Plaça Espanya. De 17 a 18 h

SETMANA DE LA CIÈNCIA
CENTRE D’ESTUDIS
AVANÇATS DE BLANES
DEL 13 AL 15
JORNADES DE PORTES
OBERTES. Alumnes 4t ESO i
Batxillerat. Reserves: mtur@
ceab.csic.es / Tel: 972 33 61 01
DIA 13
VISITES GUIADES
Reserves: mtur@ceab.csic.es
/ Tel: 972 33 61 01. A les 19 h i
dia 15 a les 17 h.
DIA 22
XERRADA HERBEIS DE
POSIDÒNIA, BOSCOS SOTA
L’AIGUA. Cocteleria Oh la laa!

Esplanada del Port, 17. A les
19.30 h.
JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA
DIES 9 I 10
VISITES GUIADES GRATUÏTES
“EL REBOST DE MARIMURTRA”
Jardí Botànic Marimurtra.
Informació i reserves a: http://
bit.ly/SC_visitaguiadadissabte
http://bit.ly/SC_
visitaguiadadiumenge
DIA 17
VERMUT AMB FAUST
Som Cultura i Laviret Blanes
Informació i reserves a: http://
bit.ly/Vermut_Faust.
A les 10.30 h

SANTA MARIA ORA PRO
OMNIBUS
Cor de Cambra Sota Palau i El
Mirall. Teatre de Blanes.
A les 21 h i dia 17 a les 18 h.
DIA 17
X PASSAFRED · MITJA
MARATÓ I CAMINADA
POPULAR. Centre Excursionista
de Blanes. Sortida i arribada al
paratge del Vilar. De 9 a 16 h.
ARROSSADA A VALLDOLIG
Local Social de Valldolig.
DIA 23
TEATRE. OVELLES
Flyhard Produccions. Teatre de
Blanes. A les 21 h.
DIA 24
RIALLES. QUIMERA. La Guilla
Teatre de Blanes. A les 17.30 h.

LECTURA I CONCENTRACIÓ
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Plataforma Dones Blanes.
Ajuntament de Blanes. A les 13 h

SETMANA UNESCO

BAIXADA DE TORXES DE SANTA
CATERINA DE LES DIFERENTS
ERMITES DE BLANES. Associació
Estimem les Ermites. Arribada a
la plaça de la Parròquia de Santa
Maria. A les 18 h.

DIA 20
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
El voluntari, amb el seu autor,
l’escriptor Eduard Sadurní.
Organitza Oncolliga Blanes. A les
19.30 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIA 29
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Banda i Cobla Col·legi Santa
Maria de Blanes. Teatre de
Blanes. A les 22.15 h

DIA 21
SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA
JUVENIL (de 12 a 16 anys):
comentarem Un fill, d’Alejandro
Palomas. Per a nois i noies a
partir de 12 anys. Informació i
inscripcions a la Biblioteca. A les
17.30 h a la Biblioteca Jove.

DIA 30
CONCERT AGRUPACIÓ
ARTÍSTICA ARAGONESA
Centre Catòlic de Blanes.
BIBLIOTECA COMARCAL
DIA 14
HORA DEL CONTE: Em Bum
i el tresor del pirata, amb la
Companyia Homenots. A les 18 h
a la Sala Roberto Bolaño.
DIA 18
XERRADA: Como vencer el
miedo a conducir, amb Esther
Bisbal, coaching wingwave de
l’Institut Gestalt de Barcelona. A
les 19 h a la Sala Roberto Bolaño.

DIES 20 I 21
TALLERS MULTICULTURALS
DEL PROJECTE AIXOPLUGA’T.

DIA 22
XERRADA: 50 anys de revolució
silenciosa a l’Índia rural, amb
el Lancy Dodem de la Fundació
Vicenç Ferrer. Presentarà l’acte
el Tomàs Romero, representant
l’entitat. A les 19 h a la Sala
Roberto Bolaño.
EXPOSICIONS
DEL 4 AL 23
EXPOSICIÓ 50 ANYS DE
MARGARIDA XIRGU: l’actriu
i la dona. Generalitat Servei de
Biblioteques. Al vestíbul.
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MARESME
DIA 14
PINEDA DE MAR
XERRADA: La diabetis i els aliments. Centre Cívic Poblenou,
17.30 h.
CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 6: Ruta dels
arbres i píndola dedicada a les
malalties pulmonars. Sortida des
del CAP, 9 h.
TARDES DE TERTÚLIA. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA. En anglès.
Biblioteca, 19 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch. Biblioteca, 19 h.
MALGRAT DE MAR
LABORATORI DE LLETRES I
IMATGES. Expedient panxa plena. Biblioteca La Cooperativa,
17.30 h.
DIA 15
PINEDA DE MAR
XERRADA: Fèlix Cucurull, imatge de la realitat que ell volia. Seu
d’Òmnium Alt Maresme, 10.30 h.
TERTÚLIA
Debat sobre creixement personal. Local Canviem, 20 h.
TEATRE: Titelles per adults:
Solitudes. Auditori, 21 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca, 10 h.
TALLER: Preparem còctels sense alcohol. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Els
vius, de Joan Santanach. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
MALGRAT DE MAR
ELS CONTES DE DIVENDRES.
Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: Tres
professors de matemàtiques.
Amb la participació dels autors:
Clau Alsina, Anton Aubanell i Carme Brugués. Biblioteca La Cooperativa, 20 h.
DIA 16
TORDERA
TEATRE: A Taula!. Teatre Clavé,
18 h.

CONCERT. Tribut a Marismeños.
Local social de la Hermandad del
Rocío, 22 h.
CALELLA
BIBLIOLAB: Aprèn a programar
el videojoc ‘Esquiva les roques!’
Biblioteca, 11.30 h.
DIA 17
TORDERA
TEATRE: El futur. Teatre Clavé, 18 h.
SANTA SUSANNA
FIRA DEL BOLET. Parc de Colomer, durant tot el dia
PINEDA DE MAR
CAMÍ DE MARINA: Vidreres a
Blanes. Parada bus de l’Església
de Pineda. Preu 12 €. Sortida a les
8 fins a les 13 h aproximadament
CANVI DE VARA i vi d’honor.
Església de Santa Maria, 12 h.
FESTIVAL DE TARDOR: Gent
gran amb esperit jove. Centre
Cultural i Recreatiu, 18 h.
CALELLA
VI FESTIVAL ARTÍSTIC SOLIDARI 2019. En benefici de l’Associació de Voluntaris i Amics de
l’Hospital, per al projecte Servei
Suport Immediat a Domicili. Sala
Mozart, 18 h.
MALGRAT DE MAR
CONCURS de Teatre Vicenç
Bayarri. Amb la representació de
1r 3a del grup Tona ’78 Talia de
Tona. Centre Cultural, 18.30 h.
FESTIVAL ARRELA’T. Píndoles –
Teatre breu en espais vius. Punt
de trovada, a la Plaça de l’Església, 12 h.
DIA 18
PALAFOLLS
INICI DEL CURS de preparació
per obtenir la certificació ACTIC
de nivell bàsic. Dilluns, dimecres i
dijous de 15 a 18 h.
TORDERA
CURS d’iniciació de documents
word. Dies 18, 19, 20, 25 i 27 de
novembre, 9 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
TALLER de memòria nivell I.
Local del C.Doctor Vivas, 16 h.

SANTA SUSANNA
EXPERIMENTA: ‘Elemental estimat Watson. La taula periòdica’.
Biblioteca Vall d’Alfatà, matí.

MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
Biblioteca La Cooperativa. 17.30h
de 9 a 11 anys i 18.30h de 12 a
14 anys.

PINEDA DE MAR
TALLER DE MANUALITATS.
Amb motius nadalencs. Local
Canviem, 17 h.

DIA 19
SANTA SUSANNA
CONVERSA EN ANGLÈS. Biblioteca, 15.30 h.

PINEDA DE MAR
BIBLIOLAB. Jocs de neurociència. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
TALLER: Consum responsable.
Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA:
Curs La memòria de l’aigua, de
Montse Barderí. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 20
PINEDA DE MAR
HORA DEL CONTE. Amb motiu
de la celebració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Biblioteca Serra i Moret, 18 h.
CALELLA
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
CONFERÈNCIA: ‘Els baleners
de les Açores’. Casal l’Amistat,
18.30 h.
DIA 21
SANTA SUSANNA
EL CLUB DEL LLIBRE. Trobada
de Clubs de lectura a Mataró. Recordem a Teresa Pàmies. 19 h.
CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 7, ruta de
les rieres i píndola dedicada a la
diabetis. Sortida des del CAP, 9 h.
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
XERRADA per a familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències: ‘Malaltia d’Alzheimer i altres
demències’. Sala de Juntes de
l’Hospital Sant Jaume, 15.15 h.

SORTIDA: Visitem l’exposició:
Calella és solidària. Espai Jove de
Can Saleta, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès
amb el llibre The Troubled Man.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
DIA 22
PALAFOLLS
XERRADA: ‘Educar en positiu’.
Casal de la Dona, 17.30 h.
TORDERA
ENGLISH conversation club. Biblioteca, 18 h.
SANTA SUSANNA
CLUB DEL JOC DE TAULA. Tarda
de jocs d’estratègia Carcassone.
Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: kobido, massatge facial
japonès. Local Canviem, 10 h.
XERRADA: Abús de poder. A càrrec de l’advocat Josep Manuel
Dotú. Seu d’Òmnium Alt Maresme, 19.30 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca, 10 h.
CAMPANYA gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració
macular. Plaça de l’Església, 10 h
- 14 h - 15 h - 18 h.
FESTA DEL RECICLATGE.
Tallers infantils i punt informatiu
sobre el reciclatge i la prevenció
de residus. Espai Mercat, 17 h.

pectiva de gènere. Biblioteca La
Cooperativa, 18 h.
CINECLUB. Amb la projecció de
Séraphine. Centre Cultural, 22 h.
DIA 23
PALAFOLLS
DIA DE L’INFANT. Amb espectacles de màgia, circ, gimcana per
infants i dinar a preus populars.
Plaça de Poppi, 12 h.
CONCERT. Amb la Jove Orquestra Graeme Clark, conjuntament
amb la Banda de Palafolls. Teatre
de Palafolls, 19 h.
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Projecte Dona: Creació col·lectiva a favor de la igualtat de gènere. Casal de la Dona, tot el dia.
TORDERA
TEATRE: Tattarrattat! (El més petit de tots). Teatre Clavé, 17.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Manualitats amb motius
nadalencs. Local Canviem, 17 h.
CALELLA
CONTES PER A INFANTS: El
flautista d’Hamelín, Els músics de
Bremen i El rei amb orelles de cavall. Biblioteca Can Salvador de la
Plaça, 11.30 h.
TALLER: Poesia i reflexions. Veus
de dones africanes d’ahir i d’avui.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
104a FESTA DE SANTA CECÍLIA.
Sala Mozart, 21 h.

TARDA DE PS4, amb el joc ‘Has
sido tú!’ Espai Jove de Can Saleta, 18 h.

SOPAR PER LA MARATÓ
Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet Guri. Preu 20 €. 21.30 h.

TROBADES D’ÒPERA amb Lucia
di Lammermoor, de Gaetano Donizzatti. Sala Mozart, 18.30 h.

MALGRAT DE MAR
MÚSICA: Fashionable classical concert. Dra Rie Hirai. Ca l’Arnau, 20 h.

MALGRAT DE MAR
CONTES INFANTILS. Amb pers-
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dona: La industrialització i el paper de la dona. Casal l’Amistat,
18.30 h.
MALGRAT DE MAR
CLUB DE LECTURA: Allò que va
passar a Cardós de Ramon Solsona. Biblioteca La Cooperativa,
18.30 h.
DIA 28
SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA d’adults. Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER DEL RIURE. Centre Cívic
Poblenou. 17.30 h.

DIA 24
PALAFOLLS
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Projecte Dona: Creació col·lectiva a favor de la igualtat de gènere. Casal de la Dona, tot el dia
TORDERA
IX TROFEU VILA DE TORDERA
(CPT – Patinatge artístic). Pavelló
Parroquial, 9 h.
PINEDA DE MAR
CONCERT de Santa Cecília. Amb
la participació de les corals: Sa
Boada Gospel Choir, Fil de Gospel, Laetare, Montpalau, Coral
Juvenil Santa Maria de Pineda i
Coral Pinedenca. Escola Sant Jordi, 18 h.
CALELLA
1a CURSA POPULAR D’ORIENTACIÓ ‘El Far’. I inaguració del
Circuit Permanent d’Orientació
de Calella. Pont de fusta de la Riera Capaspre. 10 h.
MALGRAT DE MAR
FESTIVAL FEMPOP.
El Festival no vol existir.
Programació:
- Amy May Ellis. Llar d’infants Els
Fesolets. 11.30 h
- Fernanda Aleman. Can Campassol. 12.30 h
- Eleni Drake. Can Campassol.
13.45 h
- Raquel Lúa. Escola Mare de Déu
de Montserrat. 16.15 h

- Talitha Ferri. Capella de l’Antic
Hospital. 17.15 h

ternacional contra la violència de
gènere. Far de Calella, 18 h.

DIA 25
PALAFOLLS
CLUB DE LECTURA. Es comentarà el llibre ‘Solaris’ d’Stanislaw
Lem. A càrrec de Toni Sala. Biblioteca Enric Miralles, 19 h.

LECTURA del manifest institucional del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència envers les dones. Plaça de l’Església, 19 h.

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA:
Fira de l’Amor, a l’Institut Font
del Ferro, tot el dia.
Inauguració de l’ambientació
creada en relació a aquest dia.
Casal de la Dona, 9 h.
Lectura del manifest contra la
violència de gènere. Ajuntament, 11.30 h.
Projecció de la pel·lícula Flor
del desierto. Casal de la Dona,
18.30 h.
TORDERA
INICI CURS: Requisits legals i fiscals de venda online. Dies 25 de
novembre i 2 de desembre. Aula
de Formació del Camí Ral, 174,
15 h.

SORTIDA per commemorar el
Dia Internacional contra la violència. Espai Jove de Can Saleta, 19 h.
ACTE DE PROTESTA a càrrec de
la Comunitat Feminista de Calella, plaça de l’Església, 20 h.
DIA 26
SANTA SUSANNA
JORNADA DE L’HORTA. Pavelló
de Santa Susanna, 17 h.
CONVERSA EN ANGLÈS. Biblioteca, 15.30 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: AEROBOX – STOP. Can
Xaubet a la Sala 4, 19.30 h.

SANTA SUSANNA
CLUB DE LECTURA MITJANS
Biblioteca, 17.30 h.

CALELLA
TALLER: Meditació i formació:
camí a la teva pau interior, amb
Montserrat Paltré. Local d’Oncolliga Calella, 17.30 h.

CALELLA
TALLER de memòria nivell I. Local del c. Doctor Vivas, 152. 16 h.

CINEMA FILMDONA. Espai Jove
de Can Saleta. 18 h.

IL·LUMINACIÓ del far de color
lila en commemoració del Dia In-

DIA 27
PALAFOLLS
XERRADA ‘Cuina sana i conscient’. Casal de la Dona, 17.30 h.
SANTA SUSANNA
DESPROGRAMA’T
Taller d’Igualtat i Gènere.
Biblioteca, 9 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Avui tertúlia. Biblioteca
Serra i Moret, 17 h.
CLUB DE LECTURA. A càrrec de
Toni Sala. Biblioteca Serra i Moret, 20.30 h.
CALELLA
CONFERÈNCIA: Amb ulls de

CALELLA
CAMINADA SALUDABLE: Pas a
pas, fem salut. Sessió 8: Ruta del
Camí del mar i píndola dedicada a l’ús correcte dels antibiòtics.
Sortida des del CAP, 9 h.
TALLER DE TEATRE: La llei del
mirall. Espai Jove de Can Saleta, 18 h.
TALLER de memòria per a la
gent gran. Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 18 h.
CLUB DE LECTURA en anglès.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 19 h.
MALGRAT DE MAR
LECTURES ESPECIALS. El club
de lectura fàcil. Biblioteca La Cooperativa, 11 h.
DIA 29
PALAFOLLS
ENCESA DE LLUMS DE NADAL.
Hi haurà jocs tradicionals gegants,
xocolatada i moltes sorpreses. Fòrum Palatiolo, tota la tarda.
SANTA SUSANNA
HORA DEL CONTE. A càrrec de
Sherezade Berdají. Per a infants
entre 3 a 6 anys. Biblioteca, 18 h.
PINEDA DE MAR
TALLER: Kobido – Massatge facial japonès. Local Canviem, 10 h.
AUDICIÓ DE SARDANES. Plaça
de Catalunya, 12 h.
XERRADA: Història d’una vila ca-

talana: Pineda de Mar. A càrrec
del professor d’història Xavier
Soldevila. Seu d’Òmnium Alt Maresme, 19.30 h.
CENAFORUM: Local Canviem, 20 h.
CALELLA
TERTÚLIES EN CATALÀ. Amb el
llibre Mar i cel, d’Àngel Guimerà.
Biblioteca Can Salvador de la Plaça, 10 h.
CLUB DE LECTURA per a nois i
noies de 9 a 12 anys. Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 17.30 h.
TALLER: Cuina sense pares. Cuina de Can Gallart, 17.30 h.
CLUB DE LECTURA per a joves
a partir de 13 anys, amb el llibre
Les pereres fan la flor blanca, de
Gerbrand Bakker. Biblioteca Can
Salvador de la Plaça, 11.30 h.
MALGRAT DE MAR
HORA DEL CONTE. Contes d’arreu del món. Biblioteca La Cooperativa, 18 h.
DIA 30
PALAFOLLS
ACTIVITAT FAMILIAR:
El planetari familiar.
Teatre de Palafolls, 11 h.
HORA DEL CONTE: Fulles seques. Biblioteca Enric Miralles,
12 h.
SANTA SUSANNA
BIBLIOLAB. Pintant amb espurnes. Biblioteca, 11 h.
PINEDA DE MAR
ACTE 50è ANIVERSARI D’EMPRESES de Pineda de Mar. Sala
de Plens de l’Ajuntament, 11 h.
TEATRE: Els fantasmes de Nadal.
Sala Gran del CCR. 18 h.
ESPECTACLE: Màgia particular:
Efecto Borrell. Auditori, 21 h.
CALELLA
TALLER INFANTIL: Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, 11.30 h.
CINEFÒRUM. Amb la pel·lícula La fuente de las mujeres. Casal
l’Amistat, 17.30 h.
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ECONOMIA LOCAL

Gran Casino Costa Brava
LLORET DE MAR

El Gran Casino Costa Brava ha
programat un Tribut a Queen amb
la banda Universe. Presenten una
posada en escena que no vol imitar sinó connectar amb el públic
d’una forma única, amb un dels
millors directes que pots viure.
El grup està format per 5 músics
professionals. Serà el dia 23 de novembre a les 23 h.
El concert es farà a la sala polivalent de 1.000 m2 del Gran Casino
Costa Brava, una de les sales de festa més grans de Catalunya, on s’hi
fan més de 150 actuacions a l’any.
Les entrades costen 12€ en la
venda anticipada i 16€ a taquilla. yy

Gran Casino Costa Brava

Centre Koarty
BLANES

El centre Koarty a Blanes proposa activitats de manualitats, dibuix i pintura en anglès per a nens i
nenes de 6 a 11 anys. Es realitzen de
17:30 a 18:30, dues hores setmanals.
Les classes són guiades per una
psicòloga i estan pensades perquè
en un curs d’extraescolars es guanyi, no només vocabulari i parla en
anglès, sinó que l’alumne aprengui
a planificar i conseqüentment a
guanyar autonomia i seguretat.
També disposan d’atenció
psicològica individual per al nen
o nena.

Koarty està situat a les Galeries de la Rambla J. Ruyra

Centre Koarty de Blanes està
ubicat a la Rambla Joaquim Ruyra
32, local 13. Telèfon: 972 91 80 40 yy

Noves instal·lacions
BLANES

Nisssan Blanes, del grup Maresmóvil, presenta nova imatge.
Han renovat i actualitzat les instal·lacions amb l’objectiu de millorar la imatge i les possibilitats d’ensenyar als clients les darreres novetats. També s’ha millorat el taller.
Ofereixen com és tradicional, cotxes nous i seminous. Per
aquest mes de novembre, dels dies
25 al 30, han programat la Fira
del cotxe Km 0 i Seminou. Nissan
Blanes està situat al carrer Ses Falques, 4. Telèfon 972 358 650 yy

Nissan Blanes està ubicada al carrer Ses Falques.
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

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

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

Novembre
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL

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)
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

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

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

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

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)
FEINERS
6.05

6.17

6.33

6.48

7.05

7.17

7.35

7.47

8.17

8.48

9.16

9.46

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

8.00

10.00 13.45 15.45 19.15

-

-

6.03

6.33

6.53

7.03

7.33

8.03

8.33

9.03

9.33

10.03 10.33 11.04

11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.00
14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.07
17.36

18.07

18.32

19.03

19.33

20.03

20.33

21.03

21.44

-

-

-

FESTIUS

8.00 - 21.00 cada 30 min

FEINERS
FESTIUS

7.00 - 21.00 cada 20 min
8.00 - 21.00 cada 30 min

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)
9.15

10.45 12.00 13.30 17.30 20.30

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)
5.00

BLANES (Estació de bus) - GIRONA (Estació de bus)
6.30

7.05

7.30

9.00

11.00 14.00 15.55 18.30

DISSABTES FEINERS

9.00

15.55

-

GIRONA (Estació de bus) - BLANES (Estació de bus)
FEINERS
8.30

11.30 13.15 14.30 15.30 17.30 19.00

DISSABTES FEINERS

13.15 19.00

6.45

9.30

10.00 14.30 17.00

-

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)

FEINERS

FESTIUS

7.15 - 20.55 cada 20 min

BLANES (centre) - LLORET DE MAR

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA
7.00

FEINERS

20.00

9.00

14.00 17.30 19.00 23.00

-

-

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR

BLANES - GIRONA (Renfe)
7.16

8.16

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

FEINERS (totes les parades)

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)

FEINERS (totes les parades)
8.00

6.15

10.15 12.15 13.45 14.15 16.15 18.15 20.15
10.30 14.30 16.30 19.30

9.00

19.15 21.15

11.15 13.15 14.45 15.15 17.15
-

-

-

-

-

20.30

-

-

DISSABTES , DIUMENGES I FESTIUS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

7.15

-

-

-

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 JOAN LLINÀS (ARQUEÒLEG I HISTORIADOR, GUIA DELS 700 ANYS DE LA PARRÒQUIA SANTA MARIA DE BLANES)

“Unes excavacions arqueològiques recuperarien
el valor del Palau"
Com vivien els vescomtes al palau de Blanes?
No eren uns senyors feudals
qualssevol; eren l’alta noblesa
del regne i tenien una residència d’acord amb el seu estatus. A
l’època de Bernat Joan, que va ser
quan el palau va tenir més funcionament, ell passava llargues
èpoques de viatge endinsat en
la política del regnat mentre la
vescomtessa vivia a Blanes amb
la família. Hi convivia el servei
i el funcionariat, representants
del senyor feudal a Blanes, que
també tenien atribucions administratives, judicials i fiscals.
Blanes tenia port, que també era
importantíssim per l’arribada de
mercaderies i persones.

ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La Parròquia Santa Maria de
Blanes celebra enguany els 700
anys d’història. Una efemèride
que la Comissió dels 700 anys
–integrada per la Parròquia i
l’Ajuntament- ha volgut celebrar
al llarg d’aquest any amb activitats culturals i lúdiques, que es
clouran l’any vinent amb la presentació d’un llibre resum dels
actes. Aquesta joia gòtica està
emplaçada en l’espai que havia
ocupat l’antic palau dels vescomtes de Cabrera i precisament
una de les torres és l’actual campanar de l’església. La Comissió
dels 700 anys és conscient de la
importància que té el conjunt arquitectònic de l’església i el palau;
per això el principal objectiu de
totes les accions és donar-los a
conèixer en el seu conjunt. L’historiador i arqueòleg Joan Llinàs,
que des de l’any 2013 presideix
el Centre d’Estudis Selvatans,
ha estat el creador de les visites
guiades i conferències adreçades
tant a estudiants com al públic
en general. Llinàs fa més de trenta anys que dirigeix excavacions
arqueològiques i investigacions
històriques d’arreu de Catalunya,
les conclusions de les quals les ha
plasmat en diverses publicacions.
Quins són els aspectes que més
criden l’atenció als usuaris de
les visites guiades de l’Església
Santa Maria i el Palau?
Hi ha una cosa que coneix molt
poca gent: la sagristia de l’església ocupa una de les habitacions
del Palau dels Vescomtes de Cabrera, de les poques que es van
salvar de la destrucció. Es veu
l’estructura de l’habitació amb
les voltes gòtiques i l’aspecte senyorial que tenia i que, més o
menys, s’ha conservat sencera.
Algun altre element?
Per exemple, una clau de volta
que actualment està exposada
com una escultura urbana en
el jardinet que hi ha davant la
Parròquia. La clau mostra l’es-

Joan Llinàs en el nexe entre l’Església i el Palau. Foto A. Montaño

cut heràldic de dues famílies
nobles: els vescomtes de Cabrera i els Prades, fruit de la unió
matrimonial del vescomte Bernat Joan amb la vescomtessa Violant de Prades.
Què cal fer per posar en valor
aquest conjunt arquitectònic?
Jo sóc de l’opinió que s’haurien
de fer excavacions arqueològiques per recuperar el valor del
palau dels vescomtes de Cabrera i l’església de Blanes. A banda
dels elements arquitectònics que
es conserven soterrats, com els
fonaments i les habitacions, de
les runes probablement sortirien ceràmiques i d’altres objectes. Jo eliminaria les estructures
modernes i faria una excavació
al subsòl per recuperar una part
del monument que ara no veiem.
Com s’executarien aquests treballs d’excavació?
Una primera fase dels enderrocs
es podria fer a màquina i una
segona fase s‘hauria de fer amb
pic, pala i carretó. Amb això, es
recuperaria un element crucial de la història del patrimoni

Una de les visites guiades a la Parròquia. Foto: A. Montaño

de Blanes i s’aconseguiria un
atractiu turístic. El palau és un
element patrimonial important
perquè és un Bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, té la
màxima figura de protecció. La
seva importància també recau
en què és obra d’un dels arquitectes més importants de l’època, Arnau Bargués, qui també va
treballar al monestir de Poblet,
a la façana de l’Ajuntament de
Barcelona i a la catedral de Barcelona, entre d’altres.
Quina va ser l’època de màxima
esplendor del palau dels vescomtes de Cabrera?
L’època més important i de més
activitat va ser el segle XV. En
aquell moment era la residència
dels vescomtes de Cabrera, uns
senyors feudals importantíssims
dins l’administració i el món militar del regne. A finals del segle
XIV el vescomte Bernat IV trasllada la residència principal dels
vescomtes a Blanes i fa construir
aquest edifici.
Per a què s’utilitzava l’edifici?
Per a temes administratius del

vescomtat, també servia de residència dels nobles importants
que el visitaven o de presó. En un
principi, els seus habitants eren
branques secundàries de la família vescomtal i administradors.
I quan arriba la decadència?
Estrictament mai va deixar de
ser palau. El que va passar és que,
a partir de finals del segle XV,
a l’època dels Reis Catòlics, els
vescomtes de Cabrera comencen
a marxar del vescomtat perquè
s’entronquen amb famílies nobles castellanes, els Enríquez i els
almiralls de Castella i ja no apareixen pràcticament mai pel vescomtat. A partir dels segles XVI i
XVII, passa a ser una casa buida.
Quins són els principals canvis
que ha patit l’edifici?
L’any 1694, quan en el marc de la
guerra de la lliga dels Augsburg
les tropes franceses dinamiten el
palau des de la costa. Va quedar
tan destruït, que ja no es va tornar a reconstruir. El poc que es
va conservar, va quedar en runes
i una part va ser ocupada per
una ampliació de l’església.

Part de l’edifici que es conservà després dels incendis. Foto: A. M.
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Quins altres edificis van tenir els
vescomtes de Cabrera?
El vescomtat de Cabrera era una
senyoria molt gran, que anava
des de la Vall d’en Bas fins a Blanes i des del voltant de Vic fins
a tocar Girona. L’edifici més important va ser el castell de Montsoriu, entre Arbúcies i Sant Feliu
de Buixalleu, on van instal·lar la
principal residència dels vescomtes abans que anessin a Blanes.
També posseïen el castell de Sant
Iscle de Vidreres, el castell de
Torcafelló a Maçanet, el d’Argimon a Riudarenes, el de Palafolls, el castell Montpalau a Pineda,
el de Montclús a Palautordera i
el castell de Cabrera a Osona, al
Collsacabra, d’on va sortir la nissaga dels Cabrera. El principal
centre religiós del vescomtat era
el monestir de Breda i al nucli
emmurallat d’Hostalric estava
ubicada l’Administració: els notaris, els escrivans i el funcionariat.
Vostè dirigeix el Centre d’Estudis Selvatans. Quina és la seva
missió?
Divulguem qualsevol aspecte
històric, cultural, científic de patrimoni natural, llengua i personatges de la comarca de la Selva. I
ho fem, sobretot, a base de publicacions i visites guiades. yy

Llinàs a la vil•la romana de Tossa de Mar. Foto: A. Montaño

