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Salvador Macip (Blanes, 1970) 
és metge, investigador i es-
criptor. Va estudiar medicina 
a la Universitat de Barcelona, 
on també va obtenir un doc-
torat en Genètica Molecular. 
Entre finals del 1998 i prin-
cipis del 2008 va treballar 
a l’hospital Mount Sinai de 
Nova York. Des de llavors di-
rigeix un grup de recerca so-
bre el càncer i l’envelliment 
a la Universitat de Leicester, 
Regne Unit, on també és pro-
fessor del departament de 
Biologia Molecular i Cel·lular. 
Ha publicat una trentena de 
llibres, entre novel·les, lli-
bres infantils i de divulgació. @macips01

SALVADOR 
MACIP
PREGONER

WWW.MACIP.ORG

Ha guanyat, entre altres, els 
premi Carlemany, el Joaquim 
Ruyra, el Ramon Muntaner i 
l’Europeu de Divulgació Ci-
entífica. Les seves obres han 
estat traduïdes al castellà, 
el francès, l’alemany, l’ita-
lià, l’anglès, el portuguès, el 
gallec, el xinès i el coreà. F  



 
L’arribada de la FESTA MAJOR ens 
brinda una altra vegada la pos-
sibilitat de viure el nostre poble 
rodejats d’un ambient de festa i 
respecte mutu.

Gaudim la festa amb tota mena 
d’actes i espectacles, trobades 
compartides i diversitats d’espais. 
Enguany, hem mirat de fer la mi-
llor Festa Major tot emplaçant-nos 
a seguir-la millorant any rere any. 
D’entre tots els actes, sense cap 
mena de dubte el què més ens 
atrau, tant als blanencs i blanen-
ques com als nostres visitants, 
és quan la nit es fa de dia per uns 
instants amb l’esclat del Concurs 
Internacional de Focs d’Artifici 
de la Costa Brava. A manca d’un 
any per arribar a la màgica xifra 
del 50è aniversari, hem de seguir 
gaudint-los amb l’orgull d’haver 
aconseguit el prestigi de ser el mi-
llor concurs d’arreu de Catalunya, 
sense res a envejar als que es fan 
a l’estat espanyol i Europa. Així ho 
certifiquen les empreses pirotèc-
niques que hi participen.

De ben segur que, com cada any, 
ens vindrà molta gent a acompa-
nyar-nos  i a viure moments d’ale-
gria. No hi ha ningú millor que 
tots nosaltres, el poble de Blanes, 
orgullosos de la nostra festa, per 
poder encomanar als visitants 
aquest sentiment de festa i  ale-
gria: fer-los sentir part de la nostra 
vila. 

Acompanyem-los i obrim un cop 
més el nostre poble, places i car-
rers, platges, jardins, establiments 
de tota mena... Són la nostre mi-
llor carta de presentació i, tots 
plegats, hem de recordar i tenir 
sempre present la sort que tenim 
de viure i formar part de Blanes.

Tot i així, a qui vull adreçar-me 
de manera singular és a tots i ca-
dascun de vosaltres, blanencs i 
blanenques, tot desitjant-vos que 
gaudiu de tots els atractius amb 
què comptem, que hi poseu el 
vostre sentiment a la nostra fes-
ta. Però també sense oblidar a 
aquells que potser no la podran 
viure com tots voldríem, que ens 
estimem,  gaudiu i fem gaudir de 
Blanes.

SALUTACIÓ
ÀNGEL CANOSA 
FERNÁNDEZ
ALCALDE DE BLANES

Finalment, no vull deixar de tenir 
presents a aquells que es passaran 
aquestes festes treballant, tant des del 
servei públic com en qualsevol altra 
feina. Un esforç que us agraeixo de tot 
cor, perquè també contribuïu a què la 
festa sigui possible treballant.

Per primer cop, tinc el gran honor de 
desitjar-vos, com Alcalde de la vila, 
que tingueu Bona Festa Major! F

Benvolguts 
Blanencs i Blanenques,



)VISITES GUIADES 
Ruta literària: 
g03/08 a les 19:00h ES 

g07/09 a les 19:00h CAT 

Ruta dels Americanos: 
g06/07 a les 19:00h CAT 

g31/08 a les 19:00h ES 

Ruta de les Ermites: 
g06/10 a les 10:00h CAT 
* Es recomana portar calçat esportiu 
* Se recomienda llevar calzado 
deportivo

 

Ruta dels Vescomtes de  
Cabrera: 
g13/07 a les 19:00h ES 

g17/08 a les 19:00h CAT 

g21/09 a les 19:00h ES 

)MINICLUB 
Gaudeix d’inflables, 
tallers, jocs i manualitats 
en el parc d’estiu del 
passeig de s’Abanell. 
gObert cada dia del 3/07 al 
31/08 de 10:00 a 13:30h 

gI festes de l’escuma els 
dimecres i dissabtes de 
17:00 a 18:30h 

)FIRES 
D’ARTESANIA 
gJuliol: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
I 28 

gAgost: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
13, 4, 15, 16, 23, 24 i 25 

)BIBLIOPLATJA I
BIBLIOVACANCES
gDe l'01/07 al 31/08 (de 
dilluns a divendres)

)CALENDARI  
BLANESXRUNNERS
g07/07 IV color Blanes x 
Runners 
g04/08 76a Travessia al 
port de Blanes 
g17/08 XXXVI Caminada 
popular nit de Sant Bonós 
g25/08 XI Aquatló popular 
de Blanes 
g20/10 VI Trail Selva 
Marítima 22 km



DIVENDRES 12
DIUMENGE 21
DE JULIOL

Divendres 12
; 21.00 h
Associació Cultural Joan Comorera 
Al costat de l’antic pavelló
Actuació a càrrec de Sergi&Nuri

Dissabte 13
; 21.00 h
Associació Cultural Joan Comorera
Al costat de l’antic pavelló
FESTA ROIG
• Bellako
• Whipping The Clown
• Acts of God
• Embellish
• Prodi

Diumenge 14
; 19.30 h
 Pg. Mestrança (monument al Frare)
Audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Principal de Banyoles

; 21.00 h
Associació Cultural Joan Comorera
Al costat de l’antic pavelló
Animacions amb ritmes llatins a 
càrrec de Nika i Joel

Divendres 19
; 21.00 h
Associació Cultural Joan Comorera
Al costat de l’antic pavelló
Actuació a càrrec de Monalisa

Dissabte 20
; 19.30 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Balls de saló amb l’Angel 

; 22.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes

; 22.30 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Mostra de grups dels instituts de 
Blanes, amb el grup:  
• Incendis

; 23.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuació Peña AL-ANDALUS de 
Mataró

FIRA ATRACCIONS
Del 12 al 28 de juliol   

(Pg. de Mar i zona Pins)
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Prodi

Diumenge 21
; 10.00 h
Al Club Billar Blanes i Casal Benet 
Ribas
Pl. d’Espanya, 5
XVII Trofeu Festa Major de Billar 

; 19.30h
Pg. Mestrança (monument al 
Frare)
Audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Banda-Cobla Col·legi Santa 
Maria

; 19.30 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Musica en viu

; 22.00 h
Escenari Korre que token Fest 19
Pl. Espanya
Concert amb la Big Band del 
Col·legi Santa Maria

; 22.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes

; 23.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuació Victor Palacios 
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ESCENARI FESTA 
MAJOR 
Pl. dels Dies Feiners
ESCENARI ENSORRA'T 
Pg. de Mar  
(davant de la Formiga)

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
Joan Comorera 
(Dins antic camp de 
futbol)
ESCENARI FESTIVAL 
KORRE QUE TOKEN 
Pl. d'Espanya

TEATRE DE BLANES
C/ Ample, 26
ESCENARI INFANTIL
Passeig Mestrança 
(Monument al Frare)

ESCENARI CASA 
de Andalucía
Pl. dels Països Catalans       

)ESCENARIS FESTA MAJOR 2019
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DILLUNS 22
DE JULIOL
; 19.30h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de 
SALVADOR MACIP.
Lliurament TROFEU FOCS VILA DE 
BLANES 2018.
Tot seguit actuació musical a càrrec 
d’Enzo Poblete i actuació poètico-li-
terària a càrrec dels grups teatrals El 
Mirall, Xiroia i Ralek.

; 22.00 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Concert amb SIC TRIO feat Lucas 
Martínez
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Lucas Martínez



DIMARTS 23
DE JULIOL

Vbella Banda

Colla diables Sa Forcanera

MAAE

; 19.30h 
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Música en viu

; 22.30 h 
49è CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA

PIROTÈCNIA  
FUEGOS ARTIFICIALES
HERMANOS 
FERRÁNDEZ, SL 
(Beniel-Múrcia)

; 23.15 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
La Vbella Banda amb música dels 70 
i 80

; 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar (davant de la Formiga)
Concert amb els grups
• Showcase Blanes: CANVI i MAAE

; 23.15 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Concerts amb els grups:
• Arnau Tordera i Magí Canyelles 
amb “les cançons seran sempre 
nostres”

; 23.15 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes.

; 23.30 h
GRAN CORREFOC a càrrec de la 
Colla de Diables Sa Forcanera de 
Blanes

Sortida arc dels copatrons,  
passant pels carrers Ample, 
Raval, Travessera de Raval,  
Pl. Sagrada Família, Salut,  
Ample fins a plaça Solidaritat,  
Rbla. Joaquim Ruyra,  
c. Valls, c. Ample, c. Nou  
i Plaça Església

; 00.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuació Javier Gines

Arnau Tordera i 
Magí Canyelles



DIMECRES 24
DE JULIOL
; 18.30 h
Escenari Infantil
Pg. Mestrança  
(monument al Frare)
FESTA HOLI infantil  amb “els 
Atrapasomnis”

; 19.30 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuacions amb Assoc. Najma 
Dansa, Dansa Oriental i Bolliwood.

; 20.00 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Espectacle infantil Ball (EN)cantat 
a càrrec de l’escola de dansa de 
l’Esbart Joaquim Ruyra  

; 22.30 h 
49è CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA

PIROTÈCNIA 
POLEGGI
(Canepina- Itàlia)

; 23.15 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Espectacle de dansa tradicional 
"Arrel rebel" amb l’ESBART 
JOAQUIM RUYRA

; 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar (davant la Formiga)
Concert amb els grups:
• Prodi           
• Tribade
• Momo

Esbart Joaquim Ruyra

; 23.15 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes

; 00.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuacions de Taranto
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Tribade



DIJOUS 25
DE JULIOL
; 11.00 h
Missa a l'Hospital-Asil de Sant 
Jaume

; 12.00 h
Concert, sardanes i ball de 
capgrossos a l'Hospital-Asil de Sant 
Jaume

; 18.30 h
Escenari Infantil
Pg. Mestrança (monument al Frare)
Animació infantil i Festa de l’Escuma 
amb ELS ATRAPASOMNIS “A RITME 
D’ESCUMA” 

; 19.30 h 
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Musica en viu

; 22.30 h
49è CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA

PIROTÈCNIA
VALENCIANA
(Valencia) 

; 23.15 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Concerts a càrrec d'Héroes de la 
Antártida i Versión Imposible

; 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar /davant la formiga
Concert amb els grups:
• Tropical Roots   
• Adala & Same Song Band    
• Bossonaya    

; 23.15 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Concerts amb els grups:
• Cobla Catalana dels Sons 
Essencials
• House Aborígen amb Marcel 
Casellas

; 23.15 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes.

; 00.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans.
Actuacions de ball companyia 
Flamenca Isabelita Marquez.    

Tropical Roots

Cobla Catalana 
dels Sons 
Essencials

Versión Imposible



; 11.45 h
Sortida de la Comitiva Oficial
Ajuntament de Blanes

; 12.00 h
Parròquia de Sta. Maria
Ofici Solemne 

; 13.30 h
Pg. de Dintre
Ball de morratxes a càrrec de 
l'Esbart Joaquim Ruyra i audició 
de tres sardanes amb la Cobla-
Orquestra els Montgrins, es 
tancarà l'audició amb " Blanes 
Festiu" de Josep Maria Albertí 
amb motiu del centenari del seu 
naixement.

; 18.15 h
Pg. de Dintre
Sardanes a càrrec de la Cobla- 
Orquestra Montgrins

; 18.30 h
Escenari Infantil
Pg. Mestrança  
(monument al Frare)
Animació infantil i ACTUA 
PRODUCCIONS CIRCUS SHOW” 

; 19.30 h
Escenari Festa Major 
Pl. dels Dies Feiners
Concert a càrrec de l’Orquestra 
Montgrins

; 19.30 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Zumba Blanes amb Rafa

;  20.30 h
Plaça de l’Església
Pilar caminat, a càrrec dels 
Castellers de l’Alt Maresme

; 22.30 h 
49è CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA

PIROTÈCNIA 
GIRONINA

; 23.15 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Nit de ball  a càrrec de la Cobla-
Orquestra Montgrins

; 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar (davant la Formiga)
Concert amb els grups:
•La Bambula   
•The Toasters   
•Kids From Mars   

; 23.15 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Concerts amb els grups
•La Revuelta
•Ghost trip

; 23.15 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes

; 00.00 h 
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuació de Sebas Rider

Esbart Joaquim Ruyra

DIVENDRES 26
DE JULIOL

Cobla-Orquestra Montgrins

FESTIVITAT
DE SANTA ANNA, 
PATRONA DE BLANES
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Kids From Mars

26Cobla-Orquestra Montgrins



DISSABTE 27
DE JULIOL
; 12.00 h
Escenari Festival Korre que token
Vermut amb sardanes amb la 
Cobla La Principal d'Amsterdam

; 18.30 h
Escenari Infantil
Pg. Mestrança  
(monument al Frare)
Concurs de dibuix a càrrec de la 
Colla Gegantera

; 18.30 h
Plaça d’Espanya
Concert de gralles a càrrec dels 
grallers i tabalers dels Castellers 
de l’Alt Maresme “ Els Maduixots”

; 19.00 h
 Recorregut: sortida de plaça 
d’Espanya, c. Ample, c. Raval fins 
a la plaça de la Verge Maria
Cercavila castellera

; 19.30 h
Plaça de la Verge Maria
Diada castellera  amb els Castellers 
de l’Alt Maresme i els Tirallongues 
de Manresa

; 19.30 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Zumba Blanes amb Rafa

; 22.30 h
49è CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA

PIROTÈCNIA
ZARAGOZANA
(Saragossa) 

 

; 23.15 h
Escenari Festa Major
Pl. dels Dies Feiners
Led Party amb els dj’s Enka i Adrià 
Ortega

; 23.15 h
Escenari Ensorra’t
Pg. de Mar (davant la Formiga)

Concert amb els grups: 
•Rock Dogs
•The Violets
•Rude Pride

; 23.15 h
Escenari Festival Korre que token
Pl. Espanya
Concert amb els grups: 
•Germà Negre 
•Dj Falugues

; 23.15 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de Blanes

; 00.00 h
Escenari Casa de Andalucía
Pl. dels Països Catalans
Actuació de Brenda Delgado
 

The Violets

27Dj Enka
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DIUMENGE 28
DE JULIOL
; 12:00h
Teatre de Blanes
Acte públic del veredicte del 49è 
CONCURS INTERNACIONAL DE 
FOCS D’ARTIFICI DE LA COSTA 
BRAVA

; 19.00 h
Cercavila MANAIES IUNIORES, en 
honor a la seva patrona Santa Anna

Recorregut: Sortida de l’arc dels 
copatrons, c. Ample, plaça Solidaritat, 
Rambla Joaquim Ruyra, c. Muralla, 
passeig de Dintre, passeig de mar 
fins al monument a la Sardana.

L’APLEC DE L’AMOR A 
CALA BONA
Servei de Carrilet: Anada de 17.30 a 
21.30 h. Tornada de 23.00 a 00.15 h 
(cada 30 minuts). Preu 3-4€

; 18.00 h
Sardanes amb la Banda-Cobla del 
Col·legi Sta. Maria

; 19.00 h
Missa a l'ermita de Sant Francesc
 A continuació, tradicional copa de 
cava

; 22.00 h
Concert "cuatro" amb Las Migas
* No hi haurà servei de càtering.

Las Migas 28
Aplec de l'amor

Amb el suport de:

Agraïments:

Edita:
Ajuntament de Blanes

D.L.: GI-12226-2012

Fotografia: Carlos Haro 
Disseny: www.ohcreativa.com



COM JA SAPS, ESTEM INSTAL·LATS AL
PASSEIG I ALS PINS

T’HI ESPEREM!

2019 
FESTA MAJOR de BLANES

FIRA D’ATRACCIONS
del 12 al 28 de JULIOL

Fundat el 1944
Gremi de

Industrials Firaires
de Barcelona i 

Província
Gremi Firaires

Catalunya

AJUNTAMENT DE
BLANES 

Calendari 
d’actes per 
commemorar 
els 700 anys de 
la Parròquia de 
Santa Maria

700 
ANIVERSARI
PARRÒQUIA 
SANTA MARIA 
DE BLANES 
1319 -2019

Calendari 
d’actes per 
commemorar 
els 700 anys de 
la Parròquia de 
Santa Maria

700 
ANIVERSARI
PARRÒQUIA 
SANTA MARIA 
DE BLANES 
1319 -2019

Calendari 
d’actes per 
commemorar 
els 700 anys de 
la Parròquia de 
Santa Maria

700 
ANIVERSARI
PARRÒQUIA 
SANTA MARIA 
DE BLANES 
1319 -2019







CONSELLS PER ALS VEÏNS 

CORREFOC) Treieu del carrer qualsevol obstacle que 
pugui destorbar el recorregut del correfoc, 
com, per exemple, els testos amb plantes, les 
bosses d'escombraries, les taules, les cadires, 
etc. Així evitareu accidents. 

) Retireu els vostres vehicles de la zona per 
on passarà la cercavila de foc. Així evitareu 
que la gent prengui mal i possibles desperfec-
tes als cotxes. 

) Tanqueu les portes, les finestres i els bal-
cons i protegiu les obertures per impedir que 
entrin coets i guspires que podrien causar un 
incendi. 

) Recolliu la roba estesa i plegueu els ten-
dals per prevenir que es puguin encendre. 

) Per més que els assistents al correfoc us 
demanin aigua per mitigar la calor, no en 
llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli 
i exploti o que surti en direcció inesperada en 
lloc de cremar-se

) Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el corre-
foc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels 
serveis d'ordre, així la participació en el correfoc serà una 
festa completa. 

) La roba més idònia per participar en un correfoc és 
la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de 
roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort 
els peus. 

) Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, 
tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. So-
bretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien 
més virulentes. 

) Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples 
i eviteu, en la mesura que us sigui possible, les aglomera-
cions i els taps de la gent. 

) Col·laboreu amb l'organització no demanant aigua 
als veïns. Així evitareu taps i relliscades i també evitareu 
que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. 

) Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i 
de sanitat. 

) Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els 
músics. 

) Adopteu una actitud correcta amb els diables i no 
posar obstacles al seu pas. 

) Informeu-vos abans de l’inici del correfoc dels punts 
d’assistència sanitària. 

) L’organització adverteix a les persones amb proble-
mes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i 
els infants, que adoptin mesures de precaució.

CONSELLS PER A LES PERSONES  
QUE SEGUEIXEN EL CORREFOC 

RECORREGUT
) 23.30 h 
Recorregut: arc dels copatrons, passant 
pels carrers Ample, Raval, Travessera de 
Raval, Pl. Sagrada Família, Salut, Ample fins 
a plaça Solidaritat, Rbla. Joaquim Ruyra, c. 
Valls, c. Ample, c. Nou i Plaça Església



23 JULIOL
PIROTÈCNIA
FUEGOS ARTIFICIALES 
HNOS. FERRÁNDEZ, SL
BENIEL  
(MÚRCIA)

24 DE JULIOL
PIROTÈCNIA POLEGGI
CANEPINA (ITÀLIA)

E ls orígens de Hnos Ferrández 
es remunten a l'any 1892, quan 
l'art de la Pirotècnia es va con-

vertir en una tradició que ha anat 
passant de generació en generació. 
Actualment està regentada per qua-
tre germans, fills d'Antonio Ferrán-
dez, que tenen una experiència de 
més de 60 anys en el sector.

Leo Ferrández -dissenyador de l’es-
pectacle- és un dels valors més im-
portants de la pirotècnia actual, que 
combina el so i la llum d'una manera 
molt particular. La innovació i la tradi-

ció són el segell característic d'aques-
ta empresa, en què la creativitat és 
molt present en cadascun dels seus 
espectacles.

Amb material pirotècnic d’una qualitat 
excel·lent i guanyadora del Concurs In-
ternacional de Focs d’Artifici de la Costa 
Brava els anys 2017 i 2018, Hermanos 
Ferrández torna a Blanes amb ganes de 
reeditar el títol de campiona, per tercera 
vegada consecutiva, i de sorprendre el 
públic i la crítica amb les seves novetats 
i creacions en focs d’artifici. www.piro-
tecniahermanosferrandez.com F

A questa empresa fou funda-
da l’any 1850 pel mestre An-
nunziato Poleggi, seguint 

la tradició dels seus avantpassats, 
grans mestres en l'art de la pirotèc-
nia. L’any 1915 van ser guardonats al 
congrés de Milà, amb pergamí i me-
dalla d'or, pels millors efectes espe-
cials i pirotècnia.

La Pirotècnia Poleggi destaca per ha-
ver tramés l’art i la passió pirotècnica 
de pares a fills, i ha aconseguit grans 
èxits en espectacles i competicions 
pirotècniques a Itàlia i a l’estranger. 
L’objectiu és sorprendre el públic i 
oferir grans emocions amb els seus 
espectacles.

Angelo Poleggi és el dissenyador de la 
companyia i s'ocupa de la planificació 
artística, tecnològica, escenogràfica i 
de sincronia en espectacles pirotèc-
nics i piromusicals. Del seu recent cur-
rículum destaquen el 1r Premi “XXVIII 
Concurso Internacional de Fuegos Ar-
tificiales de Bilbao” (2018) i el 1r Premi 
del “Concurs Internacional  de Focs 
d’Artifici Ciutat de Tarragona” (2018), 
així com la seva participació al “52º 
Concurso Internacional de Fuegos 
Artificiales de San Sebastián” (2017) 
i el prestigiós “Malta International Fi-
reworks Festival” (2016). F



25 DE JULIOL
PIROTECNIA 
VALENCIANA

26 DE JULIOL 
PIROTÈCNIA
GIRONINA, SL

27 DE JULIOL  
PIROTÈCNIA  

ZARAGOZANA 

G ironina SL és una empresa de 
referència dins del sector de la 
pirotècnia recreativa després 

d’una llarga trajectòria des dels seus 
inicis l’any 1950. 

L’empresa ha experimentat un creixe-
ment meteòric en el món del grans es-
pectacles des de la seva transformació  
a l’any 2012, incorporant gent jove, amb 
la consegüent inclusió de noves idees, 
en combinació amb un equip experi-
mentat. L’aparició de la Gironina com 
una empresa innovadora i fiable en els 
focs d’artifici professionals ha sorprès 
fins i tot el seu propietari Eduard Conille-
ra Alberti, que afirma que l’èxit “ha arribat 
més aviat del que esperava”.

Premis destacables  obtinguts:
Logroño (19.09.2018) Primer premi en el 
“XI Concurso Internacional de Fuegos Ar-
tificiales de las Fiestas de San Mateo”
Alacant (16.06.2018) Primer premi 
Concurs “d’Espectacles Pirotècnics 
Fogueres de Sant Joan” Castells de Focs 
Artificials
Alacant (27.06.2016) Segon premi 
Concurso “d’Espectacles Pirotècnics 
Fogueres de Sant Joan” Castells de Focs 
Artificials
Bilbao (17.08.2014) Primer premi del 
públic del Castell d’exhibició en el “XXIV 
Gran Premio Internacional Villa de 
Bilbao” de Focs Artificials durant la “Aste 
Nagusia”
Tarragona (04.07.2013) Segon 
premi  en el 23è Concurs 
Internacional de Focs Artificials 
“Ciutat de Tarragona” F

F undada el 1860, la Piro-
tècnia Zaragozana és 
una de les empreses més vetera-

nes del panorama pirotècnic espanyol. 
Va començar en un petit taller situat en 
un barri rural de Saragossa, regentat 
per Ángel Sanz, i es va anar transfor-
mant al llarg dels anys en una veritable 
fàbrica de focs artificials, sempre en 
mans de la mateixa família. 

Aquesta tradició, transmesa de generació 
en generació, juntament amb una cons-
tant innovació, converteix la Pirotècnia 
Zaragozana en sinònim  de prestigi  i qua-
litat a tot el món. Al llarg de la seva tra-
jectòria ha obtingut nombrosos premis i 
guardons de prestigi internacional .

L’any 2014 l’empresa va entrar 
a formar part del grup Etien-

ne Lacroix, present en la indústria piro-
tècnica des de 1739. Totes dues entitats 
comparteixen els mateixos valors d’inde-
pendència, ètica i excel·lència, i aquesta 
unió aporta a Pirotècnia Zaragozana una 
major capacitat de desenvolupament tant 
industrial com comercial, dins del grup. 
La seva filial, Ruggieri, líder europeu in-
discutible en la realització d'espectacles 
pirotècnics, els permet accedir a mitjans 
tècnics i artístics complementaris, la qual 
cosa aporta als seus espectacles l'experi-
ència adquirida arreu del món.

Des del 2017 Pirotènia Zaragozana  comp-
ta amb la direcció de Luis Brunchú, pirotèc-
nic de la quarta generació d’aquesta reco-
neguda família. F

P irotècnia Valenciana fou 
fundada per Manuel Crespo 
Ortells l’any 1965 i dirigida, 

des de l’any 1992, pel seu fill José 
Manuel Crespo Vidal que, amb no-
més 17 anys, es va convertir en el 
pirotècnic més jove d'Espanya i ac-
tualment està valorat com un dels 
millors dissenyadors de focs d’ar-
tifici del nostre temps.

Considerada una de les més impor-
tants del sector, la Pirotècnia Valencia-
na és una fidel representant de l’esperit 
tradicional de l’art pirotècnic valencià i 

de la seva reinterpretació a partir de 
l’aplicació de les noves tecnologies en 
el disseny d’espectacles pirotècnics.

Del seu extens currículum en  festivals 
i concursos nacionals i internacionals,  
els darrers premis que ha obtingut han 
estat: 1r Premi “XXV Concurso Interna-
cional de Fuegos Artificiales de Bilbao” 
(2015), 2n Premi -Concha de Plata- del 
“52 Concurso Internacional de Fuegos 
Artificiales de San Sebastián” (2015),  
1r Premi del “Concurs Internacional  
de Focs d’Artifici Ciutat de Tarragona” 
(2016). F



CONSELLS:
) Us recomanem entrar amb temps 
a la població, facilitarà trobar estaci-
onament i gaudir d’altres atractius de 
Blanes.

) Utilitzeu les zones d’aparcament 
gratuïtes habilitades, que trobareu 
senyalitzades.

) En acabar els focs, és preferible 
no sortir immediatament de la 
població. Això, permetrà una sortida 
més esglaonada i tranquil·la.

) Com entrades i sortides princi-
pals de la població, podeu utilitzar:

MESURES DE SEGURETAT:
) En la zona del llançament dels 
focs, absteniu-vos d’entrar dins del 
recinte de seguretat.

) Situeu-vos fora de les zones de 
seguretat, marcades en les platges.

) En cas d’urgència, cal adreçar-se 
a qualsevol membre dels cossos de 
seguretat i/o emergència

) En cas necessari, seguiu en tot 
moment les indicacions dels mem-
bres dels cossos de seguretat i/o 
emergència.

MESURES DE  
SEGURETAT

SUGGERIMENTS

TELÈFONS DEL CENTRE 
RECEPTOR D’ALARMES:

) Telèfon d’emergències

 1-1-2

) Centre Receptor  
d’Alarmes de la Policia  
Local/ Protecció Civil 
(consultes)

972 358 666
& Av. d’Europa & C. Anselm Clavé & Av. Joan Carles I

 
49È CONCURS 
INTERNACIONAL DE 
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DE LA COSTA BRAVA
COMISSIÓ TÈCNICA
JURAT QUALIFICADOR

COMISSIÓ TÈCNICA
; Sr. Àngel Canosa Fernández
; Sr. Jordi Bacardit Puig
; Sr. Joaquim Gallart Gallart
; Sr. Enric Pérez Guardiola
; Sr. Joan Burcet Tordera
; Sra. Bibiana Isern Busquets
; Sra. M.antonia Coll Mercader
; Sra. Montserrat Moraleda Díaz

JURAT QUALIFICADOR

; Sr. Albert Sanz González
; Sra. Rosa Aladern Gusi
; Sra. Eva Enríquez Hernández
; Sr. Sergio Atalaya Martín
; Sra. Mia Ametller Salvador
; Sra. Carina Carreras Moriana
; Sr. Emilio Carrasco Jiménez
; Sr. Víctor Serra Crespo
; Sr. Vicens Albertí Collado
; Sr. Alan Múrcia Martínez
; Sra. Sílvia Prat Gual
; Sr. Eliseo Pla Fulladosa
; Sra. Mercedes Navarro Rubio
; Sr. Francisco Membrives Jiménez
; Sr. José Antonio Carmona  
     Martorell
; Sra. Marina Martínez Fernández
; Sr. Jaume Gual Bitlloch
; Sr. Josep Baltrons Nogués
; Sr. Toni Reyes I Valent
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; Sra. Maria Teresa Baltrons Cortés
; Sra. Sandra Vergés Lagunas
; Sr. Alberto Arrazola Serrano
; Sra. Carmen Mata Caro
; Sra. Anna Parrillas García
; Sra. Laura Estel Florido Robert
; Sra. Mónica Ricou Casal
; Sr. Juan Carlos Andújar Gómez
; Sr. Joaquim Llorens Garangou
; Sr. Xavier Portell Martínez
; Sra. Sabrina Pérez Sánchez
; Sra. Anna M. López Flores
; Sra. Glória Vilanó Vives
; Sra. Yolanda Freitas Cotano
; Sra. Jennifer Grau Falcó
; Sr. Joaquim Portas Portas
; Sr. Juan Rafael González Gandía
; Sra. Cristina Leal Domínguez
; Sra. Ona Lupiáñez Mateu



es de l’Arxiu Muni-
cipal ens complau 
molt que la comis-
sió organitzado-
ra de l’efemèride 

dels 700 anys de la parròquia 
de Santa Maria ens hagi convi-
dat a participar en tant rellevant 
commemoració. Ho fem a tra-
vés d’aquesta exposició, que ens 
permet abordar un tema molt 
poc treballat històricament com 
és el del paper de l’església en 
la nostra comunitat al llarg dels 
segles. Tradicionalment ha estat 
un tema o bé tractat des de l’in-
terior de la pròpia institució per 
persones afins o, contràriament, 
ha estat considerat un tema de 
poc interès o directament retrò-
grad des de postures pretesa-
ment progressistes. Avui, la his-
toriografia del país va en altres 
direccions.

Amb aquesta exposició volem fer 
una primera aproximació sobre 
la significació de l’església i la 
parròquia en la societat blanen-
ca del s. XX. El pes que ha tingut 
l’església en la nostra societat 
és inqüestionable. La nostra in-
tenció, però, no és entrar-hi en 
profunditat, sinó més aviat donar 
unes pinzellades generals que 

ens permetin emmarcar conve-
nientment el material gràfic que 
hem obtingut, sobretot, a par-
tir d’una crida ciutadana i que 
des del principi s’ha configurat 
com la font o el corpus principal 
de la mostra. Amb aquest plan-
tejament eminentment gràfic 
hem intentat obtenir el màxim 
d’imatges que testimoniessin les 
múltiples activitats i facetes que 
s’han desenvolupat per iniciativa, 
presència, influència o al voltant 
del món eclesiàstic i parroquial 
blanenc.   

El document fotogràfic ha con-
dicionat, doncs, el relat expositiu 
en el sentit que són moltes les fa-
cetes o actes d’aquesta ‘influèn-
cia’ que han quedat sense retra-
tar atesa la seva riquesa, varietat 
i dilatació en el temps. Necessà-
riament, doncs, hem d’assumir 
que la mostra és incompleta i 
que, com a disciplina social que 
som, restem en pendent revisió.

El que anomenem l’església, so-
vint manifestada a través de la 
seva xarxa parroquial, en absolut 
ha estat un ens aliè a la nostra 
societat, sinó que més aviat n’ha 
estat una part important del con-
junt. En unes èpoques amb una 

veu més potent i en d’altres més apa-
gada. Un subjecte històric de primera 
magnitud, que, com molts d’altres, cal 
conèixer i ponderar més enllà dels tò-
pics o les creences personals.

La parròquia és i ha estat una peça es-
sencial de l’estructura organitzativa de 
l’Església. Una circumscripció territori-
al i alhora una comunitat de fidels que 
comparteixen aspectes de la vida reli-
giosa. Però també, i sobretot, cal veu-
re-la com un marc de sociabilitat per 
a la població, un espai d’organització 
política i un escenari on sovint s’han 
posat de manifest les contradiccions 
de la comunitat local: solidaritats, je-
rarquies, rivali

Sense analitzar el paper desenvolu-
pat per l’església blanenca difícilment 
podrem plantejar-nos comprendre el 
conjunt de la història de la ciutat. F

ARXIU 
MUNICIPAL 
DE BLANES 
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