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El Club Vela Blanes ha fet
un pas endavant per acon-
seguir renovar la conces-
sió de l’explotació de la
dàrsena esportiva del
port. Tot i que el procés
continua obert, l’entitat
està més ben situada que
l’altre licitador, el grup an-
dorrà Inversions Morsa.

Dimecres es va reunir la
mesa de contractació per
obrir els sobres amb les
dues propostes econòmi-
ques. En aquella trobada
es van donar a conèixer els
resultats de les valora-
cions del projecte, que for-
maven part d’un primer
sobre obert anteriorment.
En aquest apartat, en què
es podien aconseguir un
màxim de 55 punts, el
Club Vela en va treure
43,5 i l’hòlding andorrà,
29,9, segons fonts de l’en-
titat blanenca. Per tant,
en aquest primer apartat
del concurs, la diferència
seria de més de 13 punts.
Tenint en compte, sempre
segons les mateixes fonts,

que les dues propostes
econòmiques –valorades
en un màxim de 25 punts–
serien força similars, el
Club Vela té en aquests
moments avantatge sobre
els inversors andorrans
per renovar la concessió.
“Hem fet un pas endavant
i estem molt esperançats”,
va explicar ahir a aquest

diari Carles Ramos, ge-
rent del Club de Vela. El
responsable de l’entitat va
confessar “la incertesa”
amb què viuen pels llocs de
treball i va admetre que
han fet una feina “àrdua,
grossa i important”.

Ports de la Generalitat,
els gestors del port i res-
ponsables del concurs van

ser ahir molt cautelosos.
Van recordar que el procés
continua obert i que no
s’han decantat per cap
dels dos licitadors. “En
aquests moments s’estan
valorant les dues ofertes
per decidir qui serà l’adju-
dicatari”, van dir fonts de
Ports de la Generalitat.

Ara bé, l’eufòria blanen-

ca va arribar el mateix di-
mecres al saló de plens, on
Joan Salmeron, portaveu
d’ICV-EUiA, va felicitar el
club donant per feta la re-
novació de la concessió. Va
ser l’alcalde Josep Marigó
(PSC), qui va haver de cal-
mar els ànims: “Hem de
ser prudents, encara no hi
ha res segur”, va dir. ■

El Club Vela, més a prop de
seguir amb el port de Blanes
a L’entitat blanenca es col·loca davant del grup inversor en el concurs per decidir l’explotació de la
dàrsena esportiva a La Generalitat es mostra cautelosa i recorda que el procés encara és obert
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El port de Blanes, en una imatge de fa un mes ■ LLUÍS SERRAT

Enmig de la deliberació sobre
qui ha de gestionar la con-
cessió del port de Blanes, dis-
sabte de la setmana vinent
Lluís Recoder, conseller de
Territori i Sostenibilitat, el vi-
sitarà. Serà per inaugurar-ne
l’ampliació, les obres de la
qual van acabar el mes
d’abril, tal com ja va informar
aquest diari. “Seria una il·lu-
sió que ens anunciessin que
hem guanyat el concurs en la
inauguració de dissabte”, va
manifestar el gerent del Club
de Vela. ■
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L’ampliació del
port s’inaugurarà
dissabte vinent

Lloret de Mar celebra,
aquest cap de setmana, la
segona edició de la Fira
dels Americanos. El mer-
cat indià s’instal·larà avui i
demà al passeig de Jacint
Verdaguer. Hi haurà dese-
nes d’activitats. Avui, per
exemple, una exposició de
la Confraria de Sant Elm,
un taller de salsa, una ruta
indiana, animació itine-
rant, un taller de roda cu-
bana, una demostració de
cocteleria, un taller de me-
rengue. A la nit hi haurà
salsoteca a la plaça de la
Vila. Demà, els actes co-
mençaran amb l’arribada
del vaixell El Far de Barce-
lona a la platja a les deu del
matí. La Fira dels Ameri-
canos, que va començar
dijous amb una conferèn-
cia i un concert d’havane-
res, va incloure ahir l’as-
semblea general de la Xar-
xa de Municipis Indians i
uns tallers sobre el cafè i
de txa-txa-txa. America-
nos és el nom amb què es
coneixen els indians de
Lloret de Mar. Són aque-
lles persones emigrants o
descendents d’emigrants,
que van marxar a Amèrica
a fer fortuna, però que van
acabar tornant. ■
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L’Escola Universitària de
la Salut i l’Esport de Salt
(EUSES) i l’Associació de
Malalts Renals de Girona
(AMARG) van signar ahir
un conveni de col·labora-
ció per mitjà del qual els
alumnes de quart faran
pràctiques de fisioteràpia
amb pacients que fan ses-
sions d’hemodiàlisi a l’hos-
pital Josep Trueta de Giro-

na, l’hospital de Palamós,
la clínica Girona i molt
probablement també
l’hospital de Figueres. De-
penent de l’estat de salut
del malalt, i sempre se-
guint indicacions mèdi-
ques, els malalts podran
rebre des d’un simple mas-
satge fins a exercicis més
forts, com ara fer bicicleta,
col·locant uns pedalers so-
bre els llits.

“Es tracta de millorar al
màxim la qualitat de vida
dels malalts renals i que
aquests millorin en mobi-
litat, força muscular i au-
tonomia”, van coincidir a
destacar el president
d’AMARG, Francisco Gó-

mez, i el director de fisio-
teràpia de l’EUSES, Anto-
ni Narbona. Les sessions
de diàlisi duren quatre ho-

res i la idea és que un 20%,
aproximadament, dels
600 malalts renals que hi
ha a les comarques gironi-

nes es puguin beneficiar
de l’exercici físic conduït
pels estudiants de fisiote-
ràpia durant una hora per
sessió. Així mateix, els es-
tudiants de l’EUSES que
participaran en aquesta
iniciativa recolliran les da-
des que se n’extreguin per
dur a terme un estudi so-
bre els beneficis de l’exer-
cici físic entre els malalts
que fan diàlisi. D’altra ban-
da, el president d’AMARG
va recordar que, a banda
d’intentar millorar la qua-
litat de vida dels malalts,
un dels objectius princi-
pals de l’associació és
aconseguir el màxim nom-
bre de donacions d’òrgans
entre la població i, per
tant, de trasplantaments
de ronyó. I va indicar que
cada trasplantament re-
presenta un estalvi ja que
cada malalt que ha de fer
diàlisi té un cost de 30.000
euros a l’any. ■
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Exercici físic per als malalts
renals en les sessions de diàlisi
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l’EUSES faran
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malalts renals

Gómez i Narbona ahir abans de signar l’acord ■ J. SABATER

Jordi Pruneda, exregidor
d’ExV- ICV a l’Ajuntament
de Vidreres va negar haver
denunciat l’exalcaldessa
Rut Rosique (PSC) a l’Ofi-
cina Antifrau. Va adme-
tre, però, haver denunciat
el cas a la Generalitat i al
Síndic de Greuges. Prune-
da va ser durant part del
mandat passat soci de go-
vern de Rosique i va inten-
tar portar al ple les pre-
sumptes irregularitats
que ara investiga Anti-
frau, “però un informe de
l’assessor jurídic ho va de-
negar”. ■
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anat a Antifrau
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