
Els carrers comercials estaven molt concorreguts durant la tarda d’ahir. 

CARLES COLOMER

el tret de sortida de Blanes 12,
que va tenir lloc aquest divendres
amb la Shopping night, va omplir
de gent el centre del municipi per
participar en el primer dels tres dies
de duració. L’objectiu de Blanes 12
és promocionar i reivindicar Bla-
nes com a ciutat comercial, turís-
tica i cultural, oferint productes, ser-
veis, ofertes i pernoctacions a  preus
molt atractius. 

La segona edició de Blanes 12
està organitzada per l’ajuntament
de Blanes amb la col·laboració de
l’associació de Botiguers de Blanes
Centre i el suport de l’associació
d’Hostaleria de Blanes. També
s’han implicat en l’acció promo-
cional empreses i establiments,
així com diferents entitats culturals,
esportives i juvenils locals. 

els vistitants van poder fer les
compres de nit als 100 comerços
adherits enguany a l’experiència,
que van obrir fins la mitjanit. els
més concorreguts van ser els de
moda i complements. També hi

havia establiments d’alimentació,
bosses i complements, calçat, es-
ports, joguines, llibreries, perfu-
meries, perruqueria i estètica, re-
gals i botigues de llenceria, entre
d’altres. els descomptes anaven
des del 12% al 80% en alguns co-
merços. 

Simultàniament, diversos esta-
bliments van envair els carrers ta-
llats al trànsit per amenitzar la nit
amb música, balls i altres entrete-
niments. així, hi va haver l’opor-
tunitat de poder sentir els temes del
cantant blanenc isaac ulam, as-
sistir a una nit de tango, balls co-
untry o bé a un concert de música
acústica, entre d’altres atractius. 

On també es va registrar una
gran afluència de públic va ser als
restaurants adherits a Blanes 12,
que fa dies que van tancar les re-
serves per beneficiar-se dels menús
i promocions que, igualment, tam-
bé tindran lloc durant tot el cap de
setmana, generalment amb menús
a 12 euros i altres promocions.

La regidora de Promoció de la

Ciutat, Lara Torres, va destacar
que «la valoració és positiva per-
què, tot i les previsions de pluja que
hi ha hagut durant tota la setmana,
la gent ha continuat responent». el
president de l’associació de Boti-
guers de Blanes Centre, Lluís Pas-
cual, va remarcar  que «tot plegat
ha anat molt bé. està clar que la
gent reacciona davant d’ofertes
que generin estímuls. Cal que se-
guim treballant per consolidar una
experiència que aglutina tots els
sectors de Blanes que tenen po-
tencial». 

La vicepresidenta de l’associa-
ció d’Hostaleria de Blanes, anna
Portas, també va fer un balanç
global positiu: «aquest any s’han
pogut atendre totes les peticions
que hi ha hagut» per l’increment
d’establiments però també per la
previsió de mal temps.

L’acció promocional del Blanes
12 seguirà fins avui amb més de 50
activitats programades en els tres
dies. es tracta d’esdeveniments
per a tots els gustos i edats.
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La nit de Blanes 12 omple
la ciutat de visitants

L’Ajuntament, comerciants i restauradors fan una valoració positiva
del Shopping Night d’un cap de setmana amb més de 50 activitats


La Corporació de Salut del ma-
resme i la Selva (CSmS), amb el fi-
nançament de l’associació de Vo-
luntaris i amics de l’Hospital
(aVaH) i la Fundació Oncolliga de
Barcelona, va impulsar ara fa un
any un servei d’atenció a domici-
li a pacients amb malaltia avan-
çada. en el primer any de funcio-
nament, el servei ha atès 87 pa-
cients -dels quals 57 són homes i
30 són dones-, la majoria dels
quals tenien processos oncolò-
gics avançats. 

aquest servei consisteix en l’a-
tenció a pacients en els seus últims
dies de vida d’un cuidador espe-
cialitzat en cures pal·liatives a do-
micili. el perfil del pacient atès és
el de malalts crònics complexos,
amb processos oncològics avan-
çats o amb malalties degeneratives
avançades que precisen d’un re-
curs de suport personal domiciliari
urgent. el servei pretén oferir una
atenció integral del malalt incloent
aspectes físics, emocionals, so-
cials i espirituals. en aquest sentit,
el suport personal al malalt pot in-

cloure la higiene, l’alimentació, la
supervisió de la medicació, cures
no complexes o acompanyament. 

aquest servei ja és una realitat
des de fa un any. S’activa en menys
de 48 hores, no té cost per a les fa-
mílies, però està limitat a 30 dies.
a més, no és substitutori de serveis
públics i/o privats paral·lels. Des de
la Corporació es valora cada cas in-
dividualment i es decideix en
quins casos s’activa el servei.  Per
tenir dret a optar-hi, el pacient ha
d’estar inclòs en el Programa Pa-
DeS de la Corporació. 
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La Corporació atén 87 persones a casa
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LA SELVA CORREU ELECTRÒNIC
laselva.diaridegirona@epi.es
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www.orocat.com
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