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La tomba té forma del cos humà, un 
disseny que es donava a les sepultu-
res ara fa un miler d’anys.
Les excavacions també han servit per 
constatar el que ja es tenia documen-

tat, “quan es va construir l’actual er-
mita l’any 1764, es va fer a sobre ma-
teix d’un altre edifici”, segons explica 
l’Obrer Major, Salvador Palaudelmàs.
Sota la cúpula, en un lloc de privi-

legi, s’ha localitzat una altra tomba 
més moderna. Ara s’està estudiant a 
qui podria correspondre un enterra-
ment en un indret diferenciat.
 Més informació p. 3

Excavacions a l’interior de Santa Cristina. Foto: M. A. Comas

L’increment ha estat d’un 5’40% 
en relació a l’any anterior. Els 
quilograms pescats han estat 
2.745.724 amb un valor global de 
10.544.380 euros. L’augment en-
tre 2011 i 2012 havia estat d’un 
inapreciable 0’09%.
El millor mes a nivell d’ingressos 
és el juliol (1.466.218 euros). Els 
mesos de juny i agost, el percen-
tatge d’ingressos per les vendes 
va baixar en relació a l’any ante-
rior tot i superar el milió d’euros 
al mes. Al febrer, març, setembre 
i octubre, va augmentar de ma-
nera notable.
La Federació de Confraries de 

Girona, d’altra banda, ha sig-
nat un conveni amb Caixabank 
en virtut del qual l’entitat finan-
cera patrocinarà un estudi de la 
Universitat de Girona per millo-
rar la comercialització del peix a 
les llotges. En el marc d’aquesta 
investigació, s’analitzarà l’evolu-
ció econòmica que han seguit el 
conjunt de llotges de les comar-
ques gironines en els últims tret-
ze anys.
Les set llotges gironines estan si-
tuades a Llançà, Port de la Selva, 
Roses, l’Escala Palamós, Sant Fe-
liu de Guíxols i Blanes.
Més informació p. 6

Augmenta el valor del peix venut a la llotja de Blanes

El peix camí de la llotja. Foto: Yoyo
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El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va anunciar el dijous 12 
de desembre l’acord de CiU, ERC, 
ICV-EUiA i CUP sobre la data i la 
pregunta de la consulta. 

«“Vol que Catalunya 
esdevingui un Estat?” En cas 

afirmatiu: “Vol que aquest 
Estat sigui independent?”»

La pregunta contindrà dos apar-
tats. En el primer es pregunta-
rà: “Vol que Catalunya esdevin-
gui un Estat? En cas afirmatiu, hi 
haurà una segona pregunta: “Vol 
que aquest Estat sigui indepen-
dent?
Els grups també han pactat la da-
ta, que serà el 9 de novembre del 
2014. L’acord es va gestar en no-

més dos dies. No el subscriuen 
PSC, PP i C’s. Mas ha considerat 
que “amb aquest acord, tothom 
qui vulgui votar un canvi d’estatus 
ho podrà fer, però també aquells 
que vulguin la independència”.

«subscriuen la pregunta i 
la data CiU, ErC, ICV-EUiA i 

CUp»

A partir d’aquí, ha afirmat, “hi 
haurà temps per negociar amb el 
govern espanyol. Ara ens cal un 
Estat que sigui d’arrel profunda-
ment democràtica, un Estat atent 
a aquest clam de la societat catala-
na, a aquesta majoria parlamentà-
ria i política tan sòlida, i a un po-
ble que vol decidir el seu futur, 
un poble que vol votar de mane-
ra absolutament pacífica i demo-
cràtica”.

Oriol Junqueras reconeix que “la 
pregunta no és la que volia ERC 
però l’assumeix com a pròpia per-
què preguntarà per la indepen-
dència”.
Joan Herrera (ICV) reivindica 
que “la pregunta permetrà sumar 
independentistes i federalistes i 
insta el PSC a sumar-s’hi”.

«Des de Madrid s’assegura 
que la consulta no es farà» 

La CUP accepta la pregunta “com 
el màxim pacte possible dels par-
tits majoritaris” però la valida-
rà amb la societat civil perquè 
aquesta no era la seva opció.
Des de Madrid, les reaccions no 
es van fer esperar i tant el govern 
del PP com els dirigents del PSOE 
es van afanyar a assegurar que “la 
consulta no es farà”. yy

Telèfons d’interès

BLANEs LLorEt DE MAr
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Ajuntament Blanes 972 379 300
Amic (At. Ciutadà) 972 379 300
Arxiu Municipal 972 355 268 
Benestar Social 972 352 740 
Biblioteca Comarcal 972 358 033
Casa de Cultura 972 331 345
Ciutat Esportiva 972 352 322
Servei de Català 972 358 555
Serveis Socials 972 336 111 
Oficina Treball-SOC 972 358 408
Oficina Turisme 972 330 348 
Servei d’aigües 972 331 203 
EDUCACIÓ
C. Carles Faust 972 336 766

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Ajuntament 972 361 800
Benestar i Família 972 372 363
Biblioteca Municipal 972 349 055
El Puntet-Joventut 972 372 268 
Nova Ràdio Lloret 972 372 393
Oficina de Català 972 361 834
OMIC 972 372 184
OIAC 972 361 800 
Servei d’Aigües 972 362 682
Servei d’Ocupació M. 972 349 715
Teatre Municipal 972 347 400 
Turisme - Central 972 365 788
EDUCACIÓ
Escola Àngels Alemany 972 377 070 

Benvingut sigui l’any 2014

Pocs anys neixen amb tantes expectatives com les que porta aquest 
nou any. Per una banda la percepció generalitzada de què ha de ser 
el primer any de la recuperació econòmica ens aporta expectatives 
de reducció de l’atur que patim.
Per una altra banda la consulta sobre la possible independència de 
Catalunya, convocada formalment per al 9 de novembre, fa pensar 
que un dia podrem decidir el nostre futur.
La celebració de la diada de l’11 de Setembre, coincidint amb els 
tres-cents anys de la caiguda de Barcelona, serà probablement la 
més gran mai celebrada i segur que anirà seguida d’una intensa ac-
tivitat política fins a la data de la consulta. Les expectatives genera-
des són enormes.
A nivell local també tenim expectatives per aquest any amb el ini-
ci de les obres per fer arribar l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar. 
També tenim expectatives locals centrades en la cooperació de les 
dues poblacions. La programació teatral que han posat en marxa 
conjuntament Blanes i Lloret de Mar potser augura un futur de més 
cooperació per optimitzar recursos i instal·lacions. La nova plan-
ta de tractament de residus de Lloret de Mar ja és un gran pas en 
aquesta direcció que se suma als ja compartits serveis de Mossos 
d’Esquadra, Bombers, Hospital, etc. 
La cooperació entre les dues poblacions, de mida similar per nom-
bre d’habitants, ofereix moltes possibilitats que poden ser explora-
des en temes com la nova piscina coberta de Lloret o la Ciutat es-
portiva de Blanes. Seria bonic que entre les expectatives per a 2014 
hi hagués la recuperació de la idea del carril-bus entre Blanes i Llo-
ret de Mar que facilitaria l’ús dels serveis comuns. yy
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L’Editorial

C. Cor de Maria 972 333 087
C. Joan Batlle 972 331 087 
C. Joaquim Ruyra 972 348 050
C. Napoleó Soliva 972 333 568
C. Quatre Vents 972 330 241
C. Pinya de Rosa 972 336 615
C. Sa Forcanera 972 353 629 
C. Santa Maria  972 330 091
IES S’agulla (Bl. III) 972 331 460 
IES Sa Palomera 972 350 909
IES Serrallarga 972 331 005
SANITAT
Ambulatori CAP I 972 331 350
Ambulatori CAP II 972 359 534 
Hosp.-Asil Sant Jaume 972 331 550

Escola Esteve Carles 972 365 329
Escola Nou de Fenals 972 367 573 
Escola Pere Torrent 972 366 869
Escola Pompeu Fabra 972 369 215
Institut Coll i Rodés 972 370 385
Institut Rocagrossa 972 367 489
Institut Lloret de Mar 972 361 495 
Col·legi I. Concepció 972 364 740
ESPORTS
Pavelló Municipal 972 368 252
Poliesportiu el Molí 972 371 149
Pistes d’atletisme 972 362 244 
SANITAT
Hospital Municipal 972 364 736
CAP 972 372 909 

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local  972 358 666
TRANSPORTS 
Taxis Blanes 972 352 727
Nou Ràdio Taxis Blanes 972 355 050 
ALTRES
Correus 972 331 611 
Jutjats 972 348 291 
Recollida de mobles 902 420 092
Tanatori 972 330 190

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local 092 - 972 361 736 
Policia Nacional 091 - 972 361 598
TRANSPORTS
Teletaxi 972 362 000-972 362 525
Terminal d’Autobusos 972 365 776
ALTRES
Correus i Telègrafs 972 364 678
Jutjat de Pau 972 365 641
Recollida escombraries 972 368 922
Tanatori 972 372 530
 

BLANEs I LLorEt DE MArEMErGÈNCIEs: 112
Hospital Comarcal 972 353 264
Cat Salut Respon 061
Creu Roja oficines 972 348 130 

Centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 h del dia. Ser-
veix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incen-
dis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.

Estació Renfe 902 240 202
Gossera Comarcal 972 340 813 

9 de novembre de 2014

  CoMArQUEs

Pas de la Via Catalana per Tordera. Foto: Yoyo
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Descobreixen les restes d’una er-
mita que hi havia hagut abans de 
l’actual edifici i una tomba del se-
gle X, tres o quatre segles abans de 
la informació que hi havia fins ara 
de la zona.
L’antiguitat de la tomba i de les 
restes humanes s’acabarà de con-
cretar amb les anàlisis arqueològi-
ques programades per les prope-
res setmanes. La tomba té forma 
del cos humà, un disseny que es 
donava a les sepultures ara fa un 
miler d’anys.

«s’ha localitzat una tomba 
en forma del cos humà, típi-

ca del segle X»

Sota la cúpula, en un lloc de privi-
legi, s’ha localitzat una altra tom-
ba més moderna. Ara s’està estu-
diant a qui podria correspondre 
un enterrament en un indret di-
ferenciat
L’Obreria ha encarregat unes ex-
cavacions aprofitant que es can-
viava el mosaic de color blanc i 
negre del terra per peces de mar-
bre del mateix color. Les excava-

cions han servit per constatar el 
que ja es tenia documentat, “quan 
es va construir l’actual ermita 
l’any 1764, es va fer a sobre ma-
teix d’un altre edifici”, segons ex-
plica l’Obrer Major, Salvador Pa-
laudelmàs.

L’ermita actual es va construir so-
bre de l’antiga, i aquesta no es va 
enderrocar fins que hi va haver la 
nova, el que ha permès trobar la 
seva configuració a l’interior de la 
nau actual. Les excavacions van 
durar una setmana, i van servir 

per trobar ceràmica i altres ele-
ments de l’època romana, “la si-
tuació privilegiada del paratge 
segur que ha generat més d’un as-
sentament amb el pas dels anys”, 
assegura Palaudelmàs.
Les excavacions van acabar amb 

una jornada de portes obertes, el 
que va permetre comprovar sobre 
el terreny les excavacions i les tas-
ques de canvi del terra.

SAnTA CriSTinA dE 
VAllArnAu
Aquestes festes s’ha presentat un 
llibre de Salvador Palaudelmàs 
que documenta diversos aspectes 
de Santa Cristina. El treball, que 
s’ha desenvolupat aquests darrers 
dos anys, recopila les pinzellades 
més significatives de la història 
de l’ermita i de l’Obreria, amb una 
descripció dels actes tradicionals 
coordinats des de l’entitat; i una 
aproximació als principals poetes, 
escriptors, músics i pintors que 
s’han inspirat en Santa Cristina.

«salvador palaudelmàs pre-
senta el llibre “santa Cristina 

de Vallarnau”».

El títol del llibre està dedicat al 
paratge, un topònim que apareix 
documentat entre els segles XIV i 
XIX, i que ara ja no s’utilitza.
L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de l’alcalde Ro-
mà Codina. yy

Troballes arqueològiques a Santa Cristina
  LLorEt DE MAr

detall de l’antiga construcció localitzada. Foto: M. A. Comas
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En el ple ordinari de desembre, el 
PSC, equip de govern, i dos dels 
tres regidors del PPC hi van vo-
tar a favor; CiU, EUiA-ICV i la re-
gidora no adscrita hi van votar en 
contra; i el tercer regidor popular, 
Celestino Lillo, es va abstenir.

«El 2014 es vol posar gespa 
artificial en un dels camps de 

la Ciutat Esportiva»

Això provocava un empat a deu 
vots. L’alcalde Josep Marigó, des-
prés de dues votacions, va tirar 
endavant la proposta amb el vot 
de qualitat mentre Josep Trias de 
CiU, preguntava si es podia fer 
d’aquesta manera. 

«Dos regidors del ppC voten 
favorablement, i un s’absté»

Els pressupostos municipals 2014 
preveuen uns ingressos de 45’8 
MEUR i unes despeses de 45’1. 
El capítol de personal és de 12 
MEUR. Pel que fa als ingressos, hi 
ha 17 milions d’impostos directes 
i 17 més de taxes i altres ingressos. 

6’4 MEUR es dedicaran a pagar 
deutes als bancs. El nivell d’endeu-
tament és del 94%. El màxim que 
permet la llei, és del 75%.
El regidor d’Hisenda, Nicolàs La-
guna explicava alguns dels trets 
característics del pressupost: 
“equilibrat, congela la despesa de 
personal, prioritzen les partides 

socials, preveu una partida per fer 
un dels camps de futbol de la Ciu-
tat Esportiva o contempla la po-
sada en marxa del nou edifici de 
l’escola Sa Forcanera. En definiti-
va són uns números que complei-
xen amb el pla d’ajustament pres-
supostari”.
Dos dels regidors del PPC (Sal-

vador Tordera i Josep Llambí) 
van criticar diversos aspectes de 
la proposta però van destacar-ne 
d’altres i es van decantar pel vot 
afirmatiu. Celestino Lillo, consi-
derava que “no n’hi havia prou, i 
es va abstenir”.
CiU proposava 4 mesures valo-
rades en poc més de 150.000 eu-

ros a canvi de no votar negativa-
ment: “obrir subvencions per a 
clubs i entitats amb una partida 
de 75.000 euros, treballar per or-
ganitzar esdeveniments extraordi-
naris, una prova pilot per estalvi-
ar energia (la despesa anual és d’1 
MEUR), i 50.000 euros per recu-
perar una part de la zona blava”.
Per EUiA-ICV, “no hi ha hagut 
temps per estudiar la proposta, 
un 17% de la despesa es paga als 
bancs i caldria augmentar els dies 
dels focs o fer d’una vegada la ro-
tonda de Ca la Guidó”, segons ex-
plicava Víctor Catalán.

«Es paguen 6’4 MEUr als 
bancs»

Per la regidora no adscrita, Lour-
des Fàbrega, “el pressupost no té 
ni ànima ni cap”.
El pressupost contempla una par-
tida de 100.000 euros per fer un 
dels dos camps de futbol de la 
Ciutat Esportiva. La col·locació de 
la gespa i l’enllumenat anirà a càr-
rec d’una empresa que després re-
cuperarà els diners gràcies a un 
cànon anual que pagarà l’ajunta-
ment. yy

Blanes aprova el pressupost 2014 
amb el vot de qualitat de l’alcalde
  BLANEs

El grup socialista al moment de votar el pressupost. Foto: Yoyo

L’exposició “Rafael Bataller, Charo 
de Oteiza i els amics artistes”,  està 
formada per 100 quadres, la mei-
tat dels quals són de Rafael Bata-
ller, mentre que la resta estan sig-
nats per destacats pintors com ara 

Xavier Valls, Àngel Planells, Balta-
sar Lobo o Joan Roig Soler, entre 
d’altres. Sempre s’havia definit Ra-
fael Bataller com l’artista de l’amis-
tat, demostrat pel seu gran cercle 
d’amics artistes que es va ampliar 
encara més arran que l’any 1968 
es va casar amb la pintora filipina 
Rosario de Oteiza. 

«La mostra es pot visitar a 
Casa saladrigas fins al 18 de 

gener»

Són precisament aquests amics els 
qui protagonitzen l’exposició, ai-
xí com el catàleg que l’acompanya.
Els treballs signats per Bataller fan 
un complet recorregut pels llocs 
que va viure i estimar, així com 
pels diferents estils artístics que 
va conrear: des del primer oli que 
va pintar quan tenia 16 anys (l’any 
1937) fins a les seves darreres ma-

rines de Formentera als 90 anys. 
La mostra es pot visitar a Casa Sa-
ladrigas fins al 18 de gener. 
El catàleg ha estat escrit i coor-
dinat per l’historiador blanenc i 
amic de l’artista, Aitor Roger.

«L’exposició està formada 
per 100 quadres, la meitat 

dels quals són de rafael 
Bataller»

A través dels documents del seu 
fons personal que es conserva a 
l’Arxiu Municipal de Blanes (car-
tes, fotografies, catàlegs, dibui-
xos, etc), així com dels quadres de 
la seva col·lecció d’art, es posa de 
manifest l’ampli cercle d’amistats 
del món de les arts que van envol-
tar-lo al llarg de la seva vida. Del 
llibre se n’han editat 500 exem-
plars i es pot adquirir al preu de 15 
€ a la mateixa Casa Saladrigas. yy

«Respirant Art», l’homenatge pòstum de 
Blanes a Rafael Bataller 
  BLANEs

rafael Bataller pintant a Blanes. Foto:  Arxiu Municipal Blanes

Charo de Oteiza
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La planta analitzarà la fracció res-
ta dels municipis de la Selva, Gi-
ronès i Baix Empordà amb l’ob-
jectiu de reciclar tot el que es 
pugui i portar menys tones a 
l’abocador de Lloret o Solius, el 
que permetrà allargar la vida de 
les dues instal·lacions. La planta 
ha costat 42 MEUR finançats pel 
gestor privat GBI. La Generalitat 
tornarà els diners amb un cànon 
anual.

«Aquest gener comença a 
tractar la fracció resta de la 

selva»

Els consells comarcals del Baix 
Empordà, Gironès i Selva han 
formalitzat el conveni de col·la-
boració que estableix que com a 
mínim durant quatre anys hau-
ran de portar la brossa a la planta 
de tractament de residus de Llo-
ret de Mar. Per convèncer els al-

caldes de portar les escombrari-
es fins a Lloret, inicialment s’ha 
decidit aplicar-los el mateix preu 
que fins ara pagaven per portar 
la brossa a l’abocador de Solius. 
Amb el pas dels anys, el preu s’in-

crementarà. A tot això, els mu-
nicipis hauran d’assumir durant 
aquests anys el cost del transport 
per fer arribar els camions carre-
gats d’escombraries fins a Lloret.
Cada poble podrà decidir quin 

tant per cent de l’encariment del 
servei repercuteix en el ciutadà a 
través del rebut d’escombraries.
Aquesta nova planta, amb capa-
citat per a 115.000 tones, fa un 
any que està buida perquè amb la 

brossa que genera Lloret i la co-
marca de la Selva no n’hi ha prou. 
Per això, ha calgut que pobles del 
Baix Empordà i el Gironès -que 
fins ara abocaven a Solius- acce-
deixin a transportar la brossa fins 
a Lloret. 
El director de l’Agència Catalana 
de Residus, Josep Maria Tost, ex-
plica que “la planta començarà a 
funcionar al gener només amb la 
brossa de la Selva i que progres-
sivament hi arribaran els residus 
de la resta de comarques per fun-
cionar a ple rendiment abans de 
l’inici de la temporada d’estiu”.

«La planta ha costat 42 
MEUr finançats pel gestor 

privat GBI»

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, destaca “la ge-
nerositat i el sacrifici dels alcal-
des que han accedit a arribar a un 
conveni per portar la brossa fins 
a Lloret”. yy

Comença a funcionar la planta de 
tractament de residus de Lloret
  LLorEt DE MAr

Tot a punt per començar a tractar la fracció resta. Foto: M. A. Comas

Més de 60 classes dirigides a la setmana!
AcONSEGUEix 3 MESOS D’SpA GRATiS + 1 MASSATGE A L’ESTèTicA

DEL cENTRE Si T’ApUNTES AL GiMNàS ARA!!
(Promoció vàlida fins al 31/01/14)

Av. Europa, 43 · T. 972 35 99 27 · BLANES 
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El documental “Davant del mar”, 
sobre la història de la Casa del Po-
ble i la Cooperativa la Blandense, 
va ser realitzat el 2009 amb sub-
venció de Memorial Democràtic i 
en el marc del projecte del recupe-
ració de la memòria històrica de la 
Casa del Poble de Blanes. El tre-
ball, que s’ha presentat aquest de-
sembre, ha estat dirigit per Jaume 
Pujades i Cristina Fernández.

«“Davant del Mar” es va fer 
gràcies a una subvenció del 

Memorial Democràtic»

El documental fa un repàs de la 
història de la Casa del Poble i la 
Cooperativa la Blandense, des 
dels seus orígens (1905) fins a l’ac-
tualitat.
Hi apareixen com a testimonis di-
versos socis de l’entitat així com 
blanencs coneixedors o vinculats 
a la història de l’entitat: Domènec 
Valls (ex-alcalde blanenc), Joan 
Rondon (soci de la Casa del Poble 

i dibuixant) i Roser Centrich (né-
ta de Bru Centrich, ex- alcalde re-
publicà), entre d’altres.

«Fa un repàs de la història 
de la Casa del poble i la 

Cooperativa la Blandense, 
des dels seus orígens (1905)»

Ara queda pendent la publicació 
d’un llibre sobre la història de l’en-
titat i l’edició del documental, pu-
blicacions que no s’han pogut dur 
a terme per manca de finança-
ment fins al moment.
Cristina Fernández Recasens ha-
via estat la coordinadora del pro-
jecte de recuperació de la memò-
ria història de la Casa del poble. 
Jaume Pujadas Codony, ha diri-
git, guionitzat i produït en l’àm-
bit amateur diversos curtmetrat-
ges, com Nit d’hotel (guanyador 
de la beca de producció Mallerich 
en el Festival de Girona 2002), el 
documental sobre l’escriptor Ro-
berto Bolaño Roberto Belano, 
patinant per la pista de gel (gua-
nyador exaequo del millor docu-

mental gironí en el Festival de Gi-
rona 2003), o Duel (seleccionat 

per Filmets 2003 i diversos festi-
vals com el Festival Internacional 

de Curtmetratges de les Terres de 
Ponent). yy

La història de la Casa del Poble en imatges
  BLANEs

Presentació del documental. Foto: Yoyo

La Federació de Confraries de Gi-
rona ha signat un conveni amb 
Caixabank en virtut del qual l’en-
titat financera patrocinarà un es-
tudi de la Universitat de Girona 
per millorar la comercialització 
del peix a les llotges. En el marc 
d’aquesta investigació, el grup de 
recerca en economia del turisme, 
indústria i serveis de la universi-
tat analitzarà l’evolució econòmica 
que han seguit el conjunt de llot-
ges de les comarques gironines en 
els últims tretze anys. 

«A comarques de Girona hi 
ha set llotges, una a Blanes»

Amb els resultats que s’obtinguin 
es podran avaluar els trets diferen-
cials de cadascuna de les set llot-
ges i conèixer aspectes com l’evo-
lució en els preus i en el nombre 
de captures per a les principals es-
pècies que les distingeixen. 
Antoni Abad, president de la Fe-
deració de Confraries de Pesca-
dors de Girona, assegura que “el 

sector ha de tenir un punt d’infle-
xió al mercat”.
Amb els resultats que s’obtinguin 
es podran avaluar els trets diferen-

cials de cadascuna, tant en l’àm-
bit de l’organització com en els 
aspectes econòmics que deriven 
de la comercialització i saber què 

els distingeix de la resta. També 
es concretarà i quantificarà qui-
na ha estat l’evolució en els preus i 
el nombre de captures per a les es-

pècies piscícoles que distingeixen 
cadascuna de les llotges. Es pre-
veu que el treball estigui acabat a 
l’abril de l’any vinent. 

«s’analitzaran totes les 
dades del 2000 al 2013»

2013 A BlAnES
Al llarg del 2013, ha augmentat 
el valor del peix venut a la llot-
ja de Blanes. L’increment ha estat 
d’un 5’40% en relació a l’any an-
terior. Els quilograms pescats han 
estat 2.745.724 amb un valor glo-
bal de 10.544.380 euros. L’aug-
ment entre 2011 i 2012 havia estat 
d’un inapreciable 0’09%. El millor 
mes a nivell d’ingressos és el juliol 
(1.466.218 euros).

«El 2013 els peix venut a 
la llotja de Blanes tenia un 

valors de 10’5 MEUr» 

Els mesos de juny i agost, el per-
centatge d’ingressos per les ven-
des va baixar en relació a l’any an-
terior tot i superar el milió d’euros 
al mes. yy

Els pescadors gironins volen 
millorar la comercialització del peix 

Subhasta de peix a la llotja de Blanes. Foto: Yoyo

  CostA BrAVA
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Des de fa un any, totes les truca-
des d’urgència es centralitzen en 
aquest número i després es deri-
ven al cos a qui correspon actuar.
El sots director del Cat 112, An-
dreu Alfonso, explica que “el 
nombre de trucades i els temes 
que s’han tractat a Blanes i Lloret 
mantenen la línia del conjunt de 
Catalunya”.

«La majoria de trucades es 
fan per temes de seguretat o 

sanitaris»

Les trucades al 112 realitzades des 
de Blanes, i que han suposat una 
activació de cossos operatius per 
donar resposta a una emergèn-
cia, han estat 5.621. Aquest volum 
de trucades suposa al voltant del 
0,41% del total de trucades ateses 
a tot Catalunya en què s’han acti-
vat els cossos operatius (1.346.349 
activacions). Gairebé un 38,6% 

(2.173) s’han fet per motius de se-
guretat i un 30,6% (1.718) han sol-
licitat assistència sanitària. De la 
resta de trucades, destaquen les 
686 que s’han fet per incidènci-
es (principalment, soroll de lo-
cals i molèsties al veïnat) i les 515 
trucades realitzades per motius 
de trànsit. En general durant el 
primer any com a telèfon únic 
d’emergències, la majoria de tru-
cades s’han realitzat a les franges 
horàries entre les 18 i les 21 ho-
res. El juliol ha estat el mes en què 

s’han fet un major nombre de tru-
cades ateses pel 112 i amb origen 
a Blanes (767 trucades).

«A Catalunya hi ha hagut 
prop de 3 milions de 
trucades en un any»

Des de Lloret de Mar, i que han 
suposat una activació de cossos 
operatius per donar resposta a 
una emergència, han estat 5.382. 
Aquest volum de trucades supo-
sa al voltant del 0,4% del total de 

trucades ateses a tot Catalunya en 
què s’han activat els cossos opera-
tius. La gran majoria de les truca-
des (2.153), un 40% s’han realitzat 
per motius d’assistència sanitària 
i un 29,8% per motius de segure-
tat (1.605).
De la resta de trucades, destaquen 
també les 610 realitzades per in-
cidències (principalment, soroll 
de locals i molèsties al veïnat) i les 
455 fetes per motius de trànsit. 
També a Lloret durant el primer 
any com a telèfon únic d’emergèn-

cies, la majoria de trucades s’han 
realitzat a les franges horàries en-
tre les 18 i les 21 hores. L’agost ha 
estat el mes en què s’han fet un 
major nombre de trucades ateses 
pel 112 i amb origen a Lloret de 
Mar (907 trucades).

«En un 45% dels casos 
s’han activats els cossos 

d’urgència»

Per les persones que encara tru-
quen a números antics, hi ha un 
contestador que els deriva al 112.
Algunes persones que truquen 
per una urgència, asseguren que 
els hi fan moltes preguntes abans 
d’intervenir. Segons Alfonso, “les 
preguntes són necessàries per po-
der donar una resposta correcta al 
problema”.
Al conjunt de Catalunya s’han 
atès 2.887.758 trucades, d’aques-
tes, un 45% han suposat l’activa-
ció dels cossos operatius d’urgèn-
cies. yy

Els veïns de Blanes i Lloret de Mar truquen 
11.000 vegades al 112 en un any
  BLANEs / LLorEt DE MAr

Els cotxes policials i d’emergències recorden que s’ha de trucar al 112. Foto: Yoyo
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Divendres 27 de desembre, una 
del migdia. Una important co-
lumna de fum alerta als veïns de 
Blanes, Palafolls i Tordera que 
s’ha declarat un incendi. Els telè-
fons mòbils recullen les primeres 
imatges mentre els serveis d’emer-
gència comencen la lluita contra 
les flames.

«Es van cremar 800 dels 
7.700 m2 de l’antiga 

Intorfrisa»

L’incendi s’havia declarat en una 
nau inactiva de l’antiga Intorfri-
sa, terme municipal de Tordera al 
límit territorial amb Blanes, con-
cretament a la carretera GI-600. 
Un total de 22 dotacions corres-
ponents a diversos cossos d’emer-
gències locals i de la Generalitat 
van intervenir en l’extinció de les 
flames. Més concretament: 6 ca-
mions, 1 escala i 5 vehicles de co-
mandaments dels Bombers de la 
Generalitat; 3 dotacions amb 6 
agents de la Policia Local i el cap 
de Protecció Civil de Blanes; 3 
dotacions dels Mossos d’Esqua-
dra; 2 dotacions de la Policia Lo-
cal de Tordera i l’ambulància del 
SEM. 
El cap de guàrdia dels Bombers, 
Moisés Galán, explicava que les 
tasques d’extinció havien estat 
complicades “quan hem arribat, 

el foc cremava amb força al sos-
tre i les bigues. No es podia en-
trar. S’ha hagut d’atacar des de 
l’exterior per evitar riscos”.

«Els bombers van atacar 
el foc des de l’exterior per 

evitar riscos»

El foc va malmetre 800 dels 7.700 
metres quadrats de la fàbrica. 
L’estructura va quedar afectada 
amb una part del sostre i les bi-
gues cremades.
Pocs minuts després, es va decla-
rar un altre incendi a l’antic es-
corxador de Tordera situat a to-
car de la N-II. La coincidència 
dels dos incendis i d’altres indicis 
recollits sobre el terreny apunten 
a un foc provocat, “no es gens 
habitual que hi hagi dos incen-
dis d’aquestes característiques 

en pocs minuts i un molt a prop 
de l’altre”, assegurava Galán. Els 
Mossos van assumir la investiga-
ció del cas.

«Hi van intervenir 22 
dotacions dels diversos 
cossos d’emergència»

Durant les tasques d’extinció de 
l’incendi de la carretera de Bla-
nes a Tordera, els Bombers de la 
Generalitat van carregar l’aigua 
dels seus camions a l’hidrant de 
la Ciutat Esportiva, situada molt 
a prop del lloc de l’incendi. No es 
van haver de lamentar danys per-
sonals.
La carretera de Blanes a Tordera 
es va omplir de vehicles, alguns 
per fer el trajecte habitual, molts 
d’altres per anar a veure què pas-
sava el més a prop possible. yy

Dos incendis 
simultanis en naus 
industrials buides

imatge de les dues columnes de fum des de Mas Cremat. Foto: Yoyo

  torDErA

Els bombers van atacar el foc des de l’exterior per evitar riscos. Foto: Yoyo

  CULtUrA

Les quines estan de moda

Diverses entitats de Blanes i Lloret han organitzat aquestes fes-
tes les tradicionals quines populars. Una mena de bingo en què 
els premis són regals, i l’objectiu de les entitats organitzadores, fer 
quatre calerons per tirar endavant les activitats de l’any. La mane-
ra de cantar els números també té tot un ritual. Fins fa pocs anys, 
les quines eren tradicionals als pobles petits de l’interior. Ara, ja 
estan consolidades tant a Lloret com a Blanes.yy

Ràdio Marina té 25.000 oients

Segons dades facilitades per AIMC-EGM, l’audiència acumula-
da del 2013 ha estat de 25.000 oients a les comarques de la Selva 
i el Maresme. La programació es pot escoltar per dues freqüènci-
es: 100.3 FM i 96.2 FM.
Aquestes dades, superiors a les del 2012, arriben l’any en què 
l’emissora ha celebrat el seu trentè aniversari.yy

Concert de Gospel a Lloret

TheGospel Viu Choir va actuar a la Parròquia lloretenca en un 
acte organitzat pel Club Marina Casinet amb l’objectiu de recollir 
diners per arreglar l’orgue. Van presentar l’espectacle Spirituals. yy

Quina al Casal de la Cooperativa. Foto: Yoyo

The Gospel Viu Choir a lloret. Foto: M. A. Comas

Estudis de ràdio Marina. Foto: Joan Carles Baena
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  CoNCErts

Banda i Cobla del Col·legi Santa 
Maria

Van actuar el diumenge dia 22 al migdia a la plaça dels Dies 
Feiners en un acte que ja ha esdevingut tota una tradició durant 
les Festes de Nadal. yy

Cor de Cambra Sota Palau

Sota Palau ha estat el protagonista aquest mes de desembre del 
cicle “Promocionem la cultura, fomentem la lectura”, de la Bibli-
oteca Comarcal. Hi ha hagut una exposició commemorativa, un 
concert i un assaig obert. yy

VBella Banda

Per sisè any, els components de la VBella Banda, sorgits de la Ban-
da i Cobla del Col·legi Santa Maria, han actuat al Teatre. L’anome-
nat Concert de Cap d’Any es va fer el diumenge  29 a la tarda. yy

Concert a la plaça dels dies Feiners. Foto: Yoyo

Noces d’or

L’ajuntament de Lloret de Mar va oferir un dinar, una placa i un pastís d’aniversari als matrimonis que cele-
bren les noces d’or, és a dir 50 anys de casats. Una jornada de convivència i germanor tot repassant 50 anys 
de la vida en parella. yy

  LLorEt DE MAr

Foto de família dels matrimonis que han fet 50 anys de casats. Foto: M. A. Comas

Concert de Sota Palau a la Biblioteca. Foto: Yoyo

Ambient chillout
·

Magnífica terrassa climatitzada
·

Els dijous karaoke internacional
connectat via Internet

·
Els divendres i dissabtes música en directe

a càrrec de Karol...

Passeig de cortils i vieta, 12 · blanes
reserves i celebracions Privades 972 33 11 43 / 673 14 80 41

 aquamarine-blanes · www.YaP-aquamarine.com

la VBella Banda en el seu ja tradicional concert. Foto: Yoyo
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Dones contra el càncer 
a Lloret de Mar

L’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer) va recaptar 3.252 
euros durant la VI edició del Sopar de Dones que organitza l’entitat 
conjuntament amb l’Hotel Guitart Monterrey.
A l’acte benèfic, que es va celebrar el 19 de desembre, hi van assistir 
la periodista Elisabet Carnisser, l’advocada Magda Oranich i la il·lus-
tradora Pilarín Bayés. 
Aquest any el Sopar de Dones ha aplegat 230 persones. yy

  LLorEt DE MAr

Sopar al Guitart Monterrey

Un any més, els carrers de Blanes 
s’omplen de milers de persones 
on, des dels nens més petits fins 
als avis més grans, poden gaudir 
de les més de 170 parades en què 
les entitats, botigues i centres edu-
catius venen articles de Nadal, ar-
tesania, joguines i aliments de tot 
tipus. Així doncs, des de les 9 del 
matí fins a les 9 de la nit podíem 
trobar al carrer Ample, la plaça 
d’Espanya, el passeig de Dintre, el 
carrer Muralla i una part del car-
rer Raval tot ple de parades en un 
entorn molt nadalenc. Entre llums 
i cançons, els comerciants, volun-
taris i estudiants de centres educa-
tius posaven a la venda tota mena 
de productes. 

«Hi havia 170 parades, una 
bona part d’entitats locals»

Aquesta tradició celebrada cada 
21 de desembre ha anat evolucio-
nant amb el pas dels anys. Primer, 
fou només una fira dedicada a la 
venda de bestiar i eines per al tre-
ball del camp, però mica en mica 
es varen anar incorporant objec-

tes més diversos i actuals fins que 
finalment va acabar  focalitzada a 
la venda de productes nadalencs. 
També va ser coneguda durant 
molt de temps com a “La Fira de 
les Pilotes” ja que era típic que els 

nois i noies blanencs juguessin a 
perseguir-se els uns als altres amb 
unes pilotes fetes de cuir i plàs-
tic per encalçar a l’adversari. Més 
tard, però, el que havia comen-
çat essent un petit joc va anar a 

més, tornant-se en quelcom peri-
llós i la venda de pilotes es va atu-
rar. Els joves van substituir les pi-
lotes per ous i esprais i es pot dir 
que el remei fou molt pitjor que la 
malaltia. Finalment totes aquestes 

males pràctiques es van eliminar i 
ara es una fira tranquil·la on tot-
hom pot passejar, triar i remenar, i 
finalment comprar.
Cada any es va superant el nombre 
de parades participants i aquest 
any 2013 ha estat tot un èxit.

«Durant molts anys es va 
conèixer com la Fira de les 

pilotes» 

També s’ha pogut comprovar com 
l’esperit nadalenc treu la part més 
solidària de les persones ja que 
podíem trobar recollides d’ali-
ments, bicicletes i joguines per 
Càrites i la Creu Roja amb mol-
ta col·laboració per a afavorir als 
més necessitats.

«Hi havia recollida solidària 
de menjar, bicicletes i 

joguines» 

Moltes altres persones, que valo-
rant l’esforç i la traça dels estudi-
ants blanencs, els ajudaren com-
prant a les seves parades per a 
estar una mica més a prop d’acon-
seguir un viatge de fi de curs de 
somni. yy

21 de desembre: Fira de Sant Tomàs
  LAUrA rABAsCo · BLANEs

una de les parades amb articles nadalencs de la Fira de Sant Tomàs. Foto: Yoyo
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S’ha celebrat per desena vegada al 
pati interior de l’església de Santa 
Maria organitzat per les associa-
cions de veïns de Raval i Sa Car-
bonera.

«150 persones treballen 
per fer realitat la 

representació»

Per segona edició consecutiva 
s’han recollit diners per la Mara-
tó de TV3.
Més concretament, s’han aconse-
guit al voltant d’uns 1.000 euros, 
una quantitat similar a la de l’any 
passat.

«per segona vegada, s’han 
recollit diners per a la 

Marató»

Diversos veïns i entitats de Bla-
nes han sumat esforços per donar 

vida als típics personatges d’un 
pessebre. Sumant les persones 
que han tingut cura de l’organit-
zació, actors i actrius i cantaires, 
es calcula que hi han participat 
unes 150 persones.
Petits i grans s’han transformat 
durant dos dies, no tan sols en les 
diferents figures del pessebre, si-
nó també per representar antics 
oficis molt arrelats a Blanes, com 
ara els de ferrer, esmolador, es-
pardenyer, pescador o pagès.
Una de les novetats d’aquest Na-
dal és que s’ha ampliat el nombre 
de corals que han actuat a les du-
es representacions que s’han fet.
En total n’hi ha hagut tres: la In-
fantil de Sa Carbonera, la de Gos-
pel del Col·legi Santa Maria i la 
de la Capella Santa Cecília.

«Aquest Nadal han actuat 
tres corals» 

Per tercer any, el pessebre vivent 
va comptar amb un petit tast dels 
Pastorets de Pere Puig i Llen-

sa “Pastors i Misteris”. Els actors 
i actrius van oferir diversos qua-

dres de l’obra formant part del 
mateix pessebre vivent. yy

Pessebre vivent solidari a Blanes
  BLANEs

Coral infantil de Sa Carbonera. Foto: Yoto

Aquest Nadal s’han utilitzat pro-
grames amb les diferents cares 
dels actors de “Pastors i Miste-
ris” per atreure al públic a les du-
es representacions programades. 
També es va organitzar un joc 
al voltant dels programes repar-
tits pels comerços i es van utilit-
zar les noves tecnologies per di-
fondre l’acte.

«pastors i Misteris es van 
estrenar el 1929»

“Pastors i Misteris” tenen lletra 
de Pere Puig i Llensa i música de 
mossèn Joan Batlle. Es van estre-
nar el 1929, és a dir ara fa 84 anys.

«El text, tot en vers, és 
de pere puig i Llensa; i la 

música de Mn. Joan Batlle»

Organitzada pel Grup dels Pas-
torets de Blanes amb el suport 
de l’Ajuntament, des de fa 5 anys 
la representació la fan un grup 
de joves actors i actrius de la vi-
la dirigits pels veterans Pere Puig 
i Camps i Jaume Bou, que du-

rant molts anys van encarnar els 
dos papers principals. Tot això ha 
permès donar la necessària con-
tinuïtat generacional i que no es 
perdi aquesta emblemàtica repre-
sentació teatral nadalenca.
Fins ara, ja hi han passat quatre 
generacions d’actors i actrius. Al 
llarg dels anys, la representació 
també s’ha adaptat a l’època i ha 
anat introduint novetats, com per 
exemple les projeccions que hi ha 
al darrera, com a fons d’escenari, 
per donar major sensació de rea-
litat. Un altre canvi que s’ha afe-
git darrerament és que s’ha donat 
major protagonisme a alguns dels 
figurants. Hi participen un cente-
nar de persones: actors i actrius 

principals, figurants, angelets i 
dimonis, dansaires, escenografia, 
llum i so, perruqueria, maqui-
llatge, músics, membres del cor, 
apuntadors...

«Un centenar de persones 
treballen perquè tot sigui 

un èxit»

Poeta i terrassà, Pere Puig i Llen-
sa també és l’autor de la lletra dels 
nombrosos goigs de sants i mare-
dedéus que es veneren a les cape-
lles de Blanes. 

«Des de fa cinc anys, pere 
puig i Camps i Jaume Bou 

dirigeixen un grup de joves 
actors»

Va ser regidor municipal l’any 
1934 i membre de l’Obreria del 
Santuari del Vilar on hi ha la 
imatge de la verge per la qual 
sentia una gran devoció. El 21 
d’agost de l’any 2001 l’Ajunta-
ment de Blanes va dedicar-li un 
dels carrers del municipi amb el 
seu nom i també va reeditar una 
de les seves obres més populars: 
“Els tres dalls”. yy

Els Pastorets de Blanes amb 
promoció personalitzada i 2.0

  BLANEs
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Com cada any per les festes de 
Nadal, el Casal de l’Obrera ha 
ofert aquesta tradicional repre-
sentació. Enguany, però, hi ha 
hagut una novetat.
Després de més de 50 anys repre-
sentant la versió de Josep Maria 
Folch i Torres, en aquesta ocasió 
s’ha escollit la de Francesc d’A. 

Picas, titulada “La flor de Nadal”. 
Un altre dels canvis d’aquest Na-
dal ha estat a la direcció. Aquest 
any ha anat a càrrec de Gemma 
Pujós i Marc Martínez. 
Si a la versió de Folch i Torres els 
personatges principals eren en 
Lluquet i en Rovelló, en la d’A. 
Picas són en Matatà i en Matati-
es. La representació de “La Flor 
de Nadal” compta amb 35 intèr-

prets a l’escenari, entre grans i pe-
tits. La primera funció va ser el 
diumenge dia 22 de desembre al 
Casal de l’Obrera. Les altres, el 
dia de Sant Esteve, 26 de desem-
bre; i el diumenge 29. Com ja és 
tradicional, després de les repre-
sentacions del 22 i 26 es va poder 
fer cagar el tió. El dia 29, a l’aca-
bar, hi va haver la visita del pat-
ge reial. yy

Novetats en els 
Pastorets de Lloret

  LLorEt DE MAr

El Xino Xano, fidels a la tradició, 
han organitzat un any més, coin-
cidint amb la festivitat de Santa 
Llúcia, la Fira dels Sants Metges, 
una fira de caire benèfic.
La jornada va començar amb l’ex-
posició d’herbes remeieres reco-
llides majoritàriament a l’entorn 
de Lloret, melmelades, pastissos i 
licors casolans. Es va poder com-
prar mel de Lloret, vi i licors fets 

pel grup organitzadors -tots sen-
se additius ni conservants-, i el 
calendari 2014 del Xino Xano.

«Hi va haver exposició 
i degustació d’herbes 

remeieres, melmelades, 
pastissos i licors casolans»

També es va fer una crida als llo-
retencs a participar en l’elabora-
ció de coques i pastissos que es 
van degustar acompanyats de 

melmelades i licors. Tothom que 
ho va desitjar es va poder empor-
tar a casa “herbes medicinals pels 
seus mals” i les instruccions d’ús.

«Es van vendre lots solidaris 
a benefici de Càritas»

Es van posar  a la venda lots soli-
daris al preu de 5 euros a benefi-
ci de Càritas.
Tot, a l’entorn de la plaça de l’Es-
glésia. yy

Fira dels Sants Metges

  LLorEt DE MAr

nombrosa participació a la fira dels Sants Metges. Foto: M. A. Comas

  ANY NoU

El primer gironí de l’any és un 
lloretenc nascut a Calella

Kanwar Armeet Singh Sandhu va néixer quan faltaven quatre mi-
nuts per a tres quarts de dues de la matinada del primer dia del 
2014. 
En néixer, el nen va pesar 3,460 quilos. D’entrada, però, el petitó 
va arribar al món sense nom. I és que els seus pares, a l’hora d’es-
collir-lo, van seguir els preceptes de la religió sikh, molt estesa a 
l’Índia. Allò que mana la tradició és que, quan neix un nadó, s’ha 
de trucat al líder religiós de la zona d’on s’és originari al país asi-
àtic. Aleshores, ell obre el llibre sagrat a l’atzar. La lletra amb què 
comenci la primera paraula que llegeixi serà la inicial del nom, en 
aquest cas l’”A” d’Armeet. yy

Primer gironí de l’any. Foto: ACn

Els nous Pastorets de lloret. Foto: M. A. Comas
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En 30 minuts i des de només 3€ tota la roba de la setmana neta
Rentat i assecat ràpid, professional i econòmic

Mantes, edredons, nòrdics, cobrellits, cortines...
Bogades de fins a 18kg

Obert tots els dies de l’any
fins a les 10 de la nit
Anselm Clavé, 62 • BLANES

Autoserv
ei 100%

La piscina olímpica de Lloret de 
Mar ha obert les portes aquest 7 
de gener de 2014. Les persones 
que segueixen cursets de natació 
de l’ajuntament i els membres del 
Club Natació Lloret han estat els 
primers usuaris.

«El 7 de gener hi va haver els 
primers banyistes»

D’aquesta manera es posava punt i 
final a una llarga reivindicació so-
cial. Pel dia 12 de gener, hi ha pre-
vist el “Primer Bany de l’Any”, que 
per primera vegada no es farà a les 
fredes aigües de la platja lloreten-
ca. Aquest 2014 serà a la nova pis-
cina olímpica.
Un dia després, les instal·lacions 
obriran al públic en general. El pri-
mer tastet de la piscina, el van gau-
dir els participants a la Cursa de 

Nadal del dia 29 de desembre. A 
l’acabar la prova van poder visitar 
la nova piscina i demanar infor-
mació sobre el seu funcionament. 
Abans de l’obertura al públic s’han 
fet diverses proves de càrrega per 
comprovar el bon funcionament 

de tota la instal·lació.
L’empresa encarregada de gestio-
nar les instal·lacions és la UTE for-
mada Sportise i Clece. L’horari: els 
feiners, de 7:00 a 22:00; els dissabte 
de 8:00 a 21:00; i els diumenges, de 
8:00 a 14:00. A l’estiu, els diumen-

ges obrirà tot el dia. Fins a finals de 
gener s’ofereixen preus especials als 
nous abonats.
La piscina està pensada per a l’ús de 
lloretencs i veïns de pobles de la ro-
dalia però també per a usos turís-
tics. Segons ha explicat el director 

de la piscina, Joaquim Briz, “ja hi ha 
nombroses estades programades. 
Alguns equips estan en llista d’espe-
ra perquè coincideixen les dates”.

«Ja hi ha programades 
diverses estades d’equips 

estrangers»

Un dels trets diferencials de la pis-
cina és el terra mòbil. Segons ex-
plica la regidora d’Esports, Ester 
Olivé, “tota la piscina té la matei-
xa fondària per a poder fer compe-
ticions reglamentàries. Nou metres 
del terra, però, són mòbils, i es po-
den col·locar des de 2 metres a co-
ta zero”.

«La gestió la porten les UtE 
formada per sportise i Clece»

Això permetrà fer qualsevol tipus 
de classe a persones que aprenen a 
nadar. yy

Piscina olímpica: de llarga 
reivindicació, a realitat
  LLorEt DE MAr

Jornada de portes obertes. Foto: M. A. Comas

Ho han fet per vuitena vegada 
aquestes festes, en aquest cas per 
representar ‘Espriu, viu i festiu’. El 
director de l’obra ha estat, com és 
habitual, l’interventor Carles Arbó.

«La primera representació 
d’AtALL va ser el 2003»

 Fins ara ells també havien escrit 
el text. Aquest any, però, s’ha optat 
per treballar Salvador Espriu en 
l’any del seu centenari, concreta-
ment es tractava de quatre narra-

cions. La representació es va fer el 
dia 21 al Teatre Municipal. Hi van 
participar 22 treballadors munici-
pals entre actors, figurants i coral. 
8 persones més han treballat en 
tasques tècniques i de suport. Les 
representacions del grup ATALL 
van començar el 2003 amb l’objec-
tiu de “fer equip”.

«Dirigeix l’obra l’interventor 
Carles Arbó»

Com cada any, els actors van tre-
ballar per aconseguir que el públic 
passés una bona estona yy

  LLorEt DE MAr

Actuació del grup ATAll. Foto: M. A. Comas

Els treballadors de 
l’Ajuntament de Lloret 
tornen a pujar a l’escenari
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Es tracta d’un llit articulat, una 
grua de transferències i una cadi-
ra de rodes de dutxa que facilita-
ran l’assistència en el dia a dia de 
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i mobilitat reduïda.

«Han cedit un llit articulat, 
una grua de transferències 

i una cadira de rodes de 
dutxa»

La donació dels Rotary Club de 
Blanes i Lloret és una acció con-
junta que s’emmarca en la volun-
tat d’aquesta institució de col·la-
borar en la millora de la qualitat 
de vida dels col·lectius més vul-
nerables a nivell territorial.
El material, que té un valor de 
1.300€, s’ha adquirit amb els be-
neficis del concert solidari cele-
brat a Santa Cristina l’agost del 
2012.

«s’ha comprat amb els 
beneficis del concert 

solidari celebrat a santa 
Cristina l’agost del 2012»

A la llar on s’ha instal·lat el ma-
terial, hi resideixen 12 persones 
amb discapacitat i amb necessi-
tats de suport alts, l’autonomia 

dels quals minva amb el pas del 
temps. Per això, els articles ad-
quirits facilitaran els trasllats i la 
higiene, i substituiran d’altres ar-
ticles existents que s’han deterio-
rat per l’ús continuat.
En el lliurament del material han 
estat presents els fins fa uns me-
sos presidents d’ambdós clubs 
Rotary, Joan Aldrofeu, de Bla-
nes, i Rafa Ripalta, de Lloret de 
Mar; així com d’altres membres 
dels clubs, i la presidenta d’AS-
PRONIS, M. Dolors Oms, que va 
agrair la implicació de la institu-
ció amb les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. yy

  BLANEs / LLorEt DE MAr

Material cedit a ASPrOniS

Els Rotary Club de Blanes 
i Lloret donen material a 
ASPRONIS

Milers d’infants de Lloret i Bla-
nes van sortir al carrer el diumen-
ge dia 5 de gener a esperar als Tres 

Reis de l’Orient. Ja feia dies que 
havien escrit la carta, i si encara 
no l’havien donat a un patge, van 
poder-la lliurar a Ses Majestats.
A Lloret, Melcior, Gaspar i Balta-

sar es van dirigir a la plaça de la 
Vila on els van rebre les autoritats 
locals i van saludar des del balcó 
de l’Ajuntament. Posteriorment 
van protagonitzar la cavalcada fins 
al pavelló on van rebre als infants.
A Blanes, com marca la tradició, 
van arribar per mar, al Port. Eren 
les cinc de la tarda. Durant dues 
hores, el tres reis i el seu seguici 
van rebre als més petits. A les set, 
va començar la cavalcada pels car-
rers del centre fins arribar a l’ajun-
tament. Des del balcó hi va haver 
pluja de caramels.
A partir d’aquest moment, a sopar 
i dormir, encara que no sempre es 
fàcil dormir en una nit tan especi-
al com la del 5 de gener. 
Un any més, la Creu Roja Bla-
nes-Lloret-Tossa, amb la col·la-
boració de moltes altres entitats 
i particulars, han treballat totes 
aquestes festes per aconseguir que 
el 6 de gener fos un gran dia a to-
tes les famílies. yy

La nit més màgica de l’any
  BLANEs / LLorEt DE MAr

Els reis, de pas per Blanes. Foto: Yoyo Cavalcada de lloret de Mar. Foto: M. A. Comas
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L’empresari turístic Enric Dotras i 
Ruscalleda, és el president del Gre-
mi d’Hostaleria de Lloret des del 
2002. A més, és el vicepresident de 
la Cambra de Comerç de Girona, 
vicepresident del Patronat Girona 
Costa Brava, Director Operatiu de 
Lloret Turisme, vicepresident de la 
Federació d’Hostaleria de les Co-
marques Gironines, i vicepresident 
de la Mesa Empresarial de Turisme 
de Lloret de Mar. Un cop acabat 
l’any, és el moment de fer balanç i 
de parlar dels projectes de futur.

Enric, com ha anat la tempora-
da 2013? 
L’any 2012, segons les dades 
del INE, Lloret de Mar va rebre 
975.245 turistes allotjats en esta-
bliments hotelers (no comptem 
ni apartaments turístics ni càm-
pings), que van generar 4.849.735 
pernoctacions, el 48,9% del total 
de pernoctacions de tota la Cos-
ta Brava. Aquest 2013, quan en-
cara no tenim comptabilitzats 
els mesos de novembre i desem-
bre, Lloret ja ha rebut en els ho-
tels 981.699 visitants, amb un to-
tal de 4.877.441 pernoctacions. 
Així doncs, podem apreciar un 
augment de visitants respecte l’any 
passat. 

A part de les ocupacions que són 
bones, el visitant cada cop gasta 
menys i s’està menys dies?
Aquest és un dels efectes de la crisi 
econòmica actual que ens afecta a 
tots. Al juliol i agost, les estades no 
varien, solen ser de 7 dies, però en 
temporada baixa és cert que hi ha 
estades més curtes. I que la gent 
gasta menys és un fet que des de 
tots els sectors es pot comprovar.

Mercats a l’alça i mercats a la bai-
xa.
Pel que fa als mercats estrangers, 
si considerem tot l’any, hem tin-
gut els següents percentatges per 
ordre de visitants: Francès (18%), 
Alemany (11%), Rus (10%), Brità-
nic, Belga i Holandès. I pel que fa 
al mercat espanyol, estem parlant 
d’un 19%, i d’aquest percentatge, 
un 15% és català i l’altre 4% per-
tany a l’Estat Espanyol.
Els mercats que han anat a l’al-
ça han estat: Rússia. Lloret rep el 

65% del turisme rus de la Costa 
Brava, el 14% de Catalunya i el 8% 
d’Espanya. Alemanya. Lloret rep 
el 59% del turisme alemany de la 
Costa Brava i el 12% de Catalunya.
S’han mantingut els mercats de 
França, Regne Unit i Bèlgica. Els 
mercats que han anat a la baixa 
han estat l’italià i l’espanyol.

«Al juliol i agost, les estades 
no varien, solen ser de 7 
dies, però en temporada 

baixa és cert que hi ha 
estades més curtes»

Vull destacar que la irrupció dels 
portals de reserves on-line per In-
ternet ha fet que alguns dels mer-
cats tradicionals s’estiguin menys 
dies, ja que diversifiquen més 
les seves vacances. Tanmateix, 
ha aconseguit que ens visitin de 
molts més països, que fins ara no 
ens coneixien (com turistes del 
Canadà, Estats Units, Malta, etc.). 

Després de les ordenances de ci-
visme i via pública, ha estat un 

any més tranquil?
Lloret de Mar és un municipi tu-
rístic com molts d’altres, i en els 
darrers temps, amb l’esforç de tots, 
tan per part dels representants de 
l’Ajuntament com des dels em-
presaris turístics, lluitem -com 
hem fet sempre des de fa molts 
anys- per anar millorant la nostra 
imatge turística.

Vostès, en tot cas, mantenen 
obert el litigi amb l’ajuntament 
perquè no volen ser els respon-
sables de tot el que facin els tu-
ristes.
El Departament Jurídic del Gremi 
no va considerar “que siguin legals 
les responsabilitats que recauen 
sobre l’empresari en alguns punts 
d’aquestes ordenances”. Malgrat 
això, hem col·laborat i seguirem 
col·laborant en la difusió i reco-
manacions d’aquestes ordenances 
als nostres clients, observant la le-
galitat.
El Gremi d’Hostaleria de Lloret 
va presentar a l’Ajuntament unes 
al·legacions a aquesta Ordenança 

de Civisme, i la majoria se’ns van 
desestimar. I com que considerem 
que el text definitiu de l’Ordenan-
ça imposa obligacions que exce-
deixen les funcions de l’hoteler, és 
per aquest motiu que el Gremi va 
interposar aquest recurs conten-
ciós administratiu davant del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya. 
Des del Gremi d’Hostaleria de 
Lloret volem deixar ben clar que 
no anem en contra de la totalitat 
de l’Ordenança. El nostre interès 
és només el de defensar els nos-
tres agremiats davant d’aquelles 
mesures que considerem que cre-
en indefensió a l’empresari. En de-
finitiva, creiem que no es pot fer 
responsable a l’hoteler de les fal-
tes que pugui ocasionar un client, 
i tanmateix, també vull deixar clar 
que l’hoteler és el primer interes-
sat en que hi hagi ordre dins del 
seu establiment.

Aquest 2013 es recordarà per ser 
la primera temporada d’aplicació 
de la taxa turística. Com els hi ha 

anat com a “recaptadors”? 
Com a “recaptadors” de la taxa tu-
rística ens ha anat malament pel 
desgast que ha suposat per al nos-
tre personal de l’hotel, a l’haver 
d’estar explicant contínuament el 
que és la taxa, i no sempre ha es-
tat fàcil aconseguir que el client la 
pagui.
Hem notat una davallada impor-
tant de públic de temporada bai-
xa, tant al principi com al final de 
temporada, que és el client que 
més li afecta la taxa turística. Per 
això, des de Lloret demanàvem 
que en baixa temporada, les zones 
turístiques com la nostra quedes-
sin exemptes de la taxa. 

I ara que la Generalitat ja ha fet 
els primers calés, Lloret en sorti-
rà beneficiat?
En teoria, amb la recaptació de la 
taxa, Lloret n’hauria de sortir be-
neficiat. Però avui per avui, no 
hem vist reflectit un augment sig-
nificatiu en el pressupost de pro-
moció turística de Lloret.

En tot cas, les administracions 
inverteixen prou en turisme? Ho 
fan en la direcció correcta?
És evident que mai s’inverteix en 
turisme tot el que voldríem. La 
majoria dels lloretencs viuen de 
la realitat turística del municipi. 
Tothom entén l’efecte multiplica-
dor del turisme, doncs genera vi-
da al poble i molts llocs de treball. 
I és per això que sempre estem re-
clamant més inversió en el nostre 
sector turístic. A més de promo-
ció, també reclamem a les admi-
nistracions disposar d’unes bones 
infraestructures: bones carreteres, 
connexió amb les autopistes, mi-
llores en seguretat, etc. 

Algun dia milloraran els accessos 
a Lloret?
Des del Gremi portem molts anys 
reclamant resoldre els problemes 
d’accessibilitat a la població, doncs 
és l’única gran destinació turística 
espanyola que no té un accés direc-
te per autopista. 
Però ara ja podem dir que és evi-
dent que sí que milloraran. Ja te-
nim data per a la prolongació de 
l’autopista del Maresme. També es-
perem que es millori la carretera 
d’accés a l’AP-7. També ens podrà 
afavorir el TGV Paris – Girona. yy

Lloret rep més turistes però gasten 
menys i redueixen els dies d’estada
 JoAN FErrEr

ENtrEVIstA

Enric dotras, president del Gremi d’Hotelers. Foto: M. A. Comas
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Lloret té unes 32.000 places hotele-
res i unes 8.000 places entre apar-
taments turístics i Habitatges d’Ús 
Turístic, als que cal afegir les places 
dels quatre càmpings. 
El sector hoteler, majoritàriament 
autòcton, ha fet un rellevant pla de 
millora qualitatiu en els 123 esta-
bliments, i en els darrers anys ha 
aconseguit enriquir la seva oferta 
fins arribar a tenir 4 hotels de 5*, 3 
de 4* Superior, 31 de 4*, 38 de 3*, i 
un resort-spa de luxe. 

Aquests darrers anys molts ho-
telers de Lloret han fet grans in-
versions. Però, poden conviure 
el turisme de qualitat amb el de 

masses?
A Lloret hi ha hotels certificats en 
Turisme Familiar i en Turisme Es-
portiu, la qual cosa vol dir que els 
hotels s’estan especialitzant. En 
cap població de la costa catalana 
hi ha tanta oferta de qualitat com 
a Lloret de Mar.
No hem d’oblidar que a Lloret te-
nim tots els models i tipologies de 
turisme. No podem parlar d’un 
únic model.
A Lloret, gràcies a la bona feina 
feta en els últims anys, hem acon-
seguit que sigui possible la convi-
vència entre els diferents tipus de 
turisme que ens visiten, i és per ai-
xò què, a més del Turisme de sol 

i platja vacacional, també ens vi-
siten clients de Turisme Esportiu, 
Turisme Familiar, Turisme de Ne-
gocis i Congressos, Turisme Gas-
tronòmic, Turisme Cultural, Tu-
risme de Natura, Turisme Sènior, 
etc. I tots conviuen perfectament 
a Lloret.

«En cap població de la costa 
catalana hi ha tanta oferta 
de qualitat com a Lloret de 

Mar»

El Tot inclòs, ajuda, perjudica, és 
una oferta més...
A Lloret el Tot Inclòs és una ofer-
ta més, i bàsicament, l’ofereixen 

un percentatge no massa alt dels 
hotels. Crec que es criminalitza la 
paraula “Tot Inclòs” pel fet d’asso-
ciar-la a una clientela jove que beu 
molt. I la realitat no és aquesta.  
Les estadístiques ens diuen que 
la majoria de la clientela que con-
tracta el Tot Inclòs és de Turisme 
Familiar, degut a què els agrada 
saber quin pressupost total acaba-
ran gastant-se, sense tenir que es-
tar enfadant-se amb els petits de 
la família cada cop que aquests 
demanen un refresc, patates fre-
gides, gelats, etc. Des del Gremi 
d’Hostaleria de Lloret entenem 
que el Tot Inclòs és un producte 
acceptat mundialment, i que un 
cop més, no podem pretendre que 
Lloret-Catalunya sigui diferent de 
la resta del món. 

«Estem desenvolupant nous 
productesamb l’objectiu de 
desestacionalitzar i allargar 

la temporada»

En aquests primers mesos de 
l’any 2014, cap a on dirigiran els 
seus objectius promocionals.
Estem desenvolupant nous pro-
ductes amb l’objectiu de desesta-
cionalitzar i allargar la temporada 
turística i diversificar la cartera de 
productes turístics de Lloret.
Estem preparant noves campa-
nyes de promoció amb un esforç 
important en les noves tecnologi-
es, sense oblidar mai els sistemes 
tradicionals de promoció. 
Aprofito per destacar que un dels 
aspectes rellevants on podrem fer 
incidència promocional –sobre-
tot pel que fa al Turisme Esportiu- 
és amb la nova Piscina Olímpica 

Municipal que estrenarem aquest 
gener.

Fa uns mesos es presentava la 
Mesa del Turisme, en quin mo-
ment estan i en quin sentit treba-
llen?
La Mesa Empresarial de Turisme 
de Lloret de Mar neix com un es-
forç multisectorial que busca co-
hesionar els esforços empresarials 
per millorar la competitivitat de 
Lloret de Mar com a destinació tu-
rística a través de la millora general 
de la qualitat de l’oferta turística i 
d’entreteniment de la destinació, la 
potenciació de la seva imatge, i la 
generació i atracció de noves inver-
sions, públiques i privades.

«A Lloret, gràcies a la feina 
feta en els últims anys, 

hem aconseguit que sigui 
possible la convivència entre 
els diferents tipus de turisme 

que ens visiten»

La Mesa està constituïda com una 
associació empresarial, i té com a 
objectiu el donar a conèixer la la-
bor feta a la destinació, així com 
potenciar el desenvolupament tu-
rístic de la mateixa amb una visió 
transversal i integradora de les di-
ferents vessants de l’activitat turís-
tica, i té la voluntat d’integrar a les 
principals empreses del municipi i 
als gremis i associacions empresa-
rials de Lloret de Mar. La Mesa de 
Turisme de Lloret té cinc Comissi-
ons de Treball orientades a millo-
rar la destinació, atracció i gene-
ració de noves inversions, millora 
de la imatge de Lloret, i seguretat 
i esdeveniments. yy

«Treballem per diversificar l’oferta»
les jornades gastronòmiques, una manera de desestacionalitzar la temporada. Foto: M. A. Comas

imatge de la platja central de lloret. Foto: M. A. Comas
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Els veïns i les entitats de Lloret i 
Blanes han demostrat un any més 
la seva solidaritat.
La Marató d’enguany estava dedi-
cada a les malalties neurodegene-
ratives, unes patologies cròniques 
i progressives del sistema nervi-
ós central ocasionades per la pèr-
dua continuada de neurones del 
cervell i de la medul·la espinal. En 
són exemple l’Alzheimer, l’esclero-
si múltiple o el Parkinson.

«La societat civil ha 
organitzat prop de 2.000 

activitats»

Els periodistes Núria Soler i Roger 
de Gràcia van ser els encarregats 
de conduir el macroprogama de 
TV3, en total van fer 15 hores en 
directe. Enguany s’han fet gairebé 
2.000 actes a favor de La Marató, 
200 més que l’any passat. 
A Lloret de Mar, la darrera setma-
na de novembre ja va estar ple-
na d’activitats com la cursa soli-
dària organitzada per l’Associació 
de Veïns del Rieral; la presentació 
d’equips, amb una botifarrada so-
lidària, organitzada pel Club Fut-
bol Lloret; i una marxa popular 
endegada per l’associació Amics 
del Country.
Els mes de desembre, Lloret per la 
Independència va organitzar els 
“encants solidaris” que van anar 
acompanyats d’actuacions musi-
cals com balls o country, una de-
mostració de kick-boxing i acti-

vitats infantils com contacontes 
i inflables. El cap de setmana de 
la Marató, el psicòleg Enric Font 
va oferir una xerrada sobre les 
malalties neurodegeneratives; i 

l’esplai Bimbirimboines va pre-
sentar unes parades de pastissos, 
creps i xocolata, i activitats per 
als més petits a la plaça de l’Esglé-
sia. Finalment, el dia de la Mara-

tó (15 de desembre), durant tot el 
dia es van succeir diferents activi-
tats com la visita guiada al Museu 
del Mar per l’Associació de Guies 
de Girona; el concert de Nadal de 

la coral Tot Cor del Casal Munici-
pal de la Gent Gran; la tradicional 
Quina Solidària al Rosamar per 
Lloret Voluntari; o la trobada de 
country organitzada pels Amics 
del Country amb la col·laboració 
d’hotels Guitart-Monterrey, entre 
d’altres.
A Blanes, també es van organitzar 
nombroses activitats. L’Oficina de 
Català va muntar una parada per 
fer tastets de la cuina del món al 
passeig de Mar; El Club Rotarac 
Es Portell va muntar la tradicio-
nal tómbola solidària al passeig 
de Dintre; al Pessebre Vivent de 
Raval i Sa Carbonera es van ven-
dre castanyes i xocolata per la 
Mataró; L’Agrupament Escolta Pi-
nya de Rosa va fer diverses acci-
ons el dissabte a la tarda. També 
hi va haver iniciatives a les esco-
les i en d’altres entitats del poble, 
totes amb el mateix objectiu, re-
collir diners per fomentar la in-
vestigació de les malalties neuro-
degeneratives.

«Encara es poden fer 
aportacions per Internet o 
als terminals de La Caixa»

Al llarg del diumenge, uns 2.400 
voluntaris van atendre 1.001 telè-
fons instal·lats a Barcelona, Giro-
na, Tarragona i Lleida. 
Encara es poden fer donacions a 
través d’internet i dels terminals 
de la Caixa, el que farà augmen-
tar la xifra que hi havia en el mar-
cador al final del programa, 9’5 
MEUR. yy

La Marató de TV3 recull més de 9’5 
milions d’euros
  BLANEs / LLorEt DE MAr

demostració de kick-boxing a la plaça P. Torrent. Foto: M. A. Comas

Tastets de la cuina del món al passeig de Mar. Foto: Yoyo

El campió del món de Moto 3 dó-
na suport a la campanya solidària 
de Freebike i Càritas“Que la crisi 
no li prengui la il·lusió”.

«Al llarg de la campanya es 
van rebre una quinzena de 

bicicletes»

La campanya, que s’ha fet aques-
tes festes per setena vegada, con-
sisteix en recuperar bicicletes 
usades que cedeixen els clients, 
arreglar-les i oferir-les a les famí-
lies més necessitades que desig-
na Càritas. Al llarg de la campa-
nya es van rebre una quinzena de 

bicicletes.
Viñales va ser a Blanes “per conèi-
xer de prop la iniciativa i poder es-
tar amb les persones que cedeixen 
les bicicletes que tenien en desús”.

«Càritas tria les famílies que 
reben les bicicletes»

A nivell esportiu va comentar que 
la temporada 2013 “ha estat apas-
sionant i divertida”.

«El repte del motociclisme 
català per aquest any és 
repetir els tres títols del 

2013»

Viñales va aconseguir el mundial 

de Moto 3 en el darrer revolt de la 
darrera cursa.
De cara al 2014, estrenarà moto i 
categoria (Moto 2), “el primer que 
he de fer és aprendre com es com-
porta la nova màquina, i a partir 
d’aquí treballar per fer un bon re-
sultat”, assegura el pilot gironí.

«Viñales va guanyar el 
mundial de moto 3 en el 

darrer revolt»

El gran repte del motociclisme ca-
talà per aquest any serà repetir les 
tres victòries del 2013: Marc Már-
quez a Moto GP, Pol Espargaró a 
Moto 2 i Maverick Viñales a Mo-
to 3. yy

El Maverick Viñales més solidari 
  BLANEs

Viñales amb una família que cedia la bicicleta. Foto: Yoyo
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La Diputació de Barcelona i 
SERHS Tourism han presentat el 
1r Estudi de Mercat Clau: Hàbits 
i percepcions del turista rus a Ca-
talunya que constata que de totes 
les economies emergents Rússia és 
el país que més turistes emet cap a 
Catalunya. 

«El 27% dels turistes russos 
que visiten Catalunya fan 
una despesa superior a la 

mitjana»

El 43% dels russos entrevistats du-
rant les seves vacances a Catalu-
nya no era la primera vegada que 
venien i, dels 1,2 milions de russos 
que durant el 2012 va visitar l’Es-
tat, el 62% va triar Catalunya. 

«La falta d’atenció en rus, 
els preus fora dels hotels, la 

seguretat i els problemes per 
aconseguir visats, entre les 

queixes»

Pel que fa als destins competi-
dors, l’estudi ha trobat que pel tu-
rista rus, Turquia i Egipte són dos 
destins que fins ara l’atraient molt 
però que darrerament estan patint 
una tendència descendent. 
En canvi, altres països com França 
o el Regne Unit tenen una tendèn-
cia ascendent. Però els principals 
rivals per a Catalunya actualment 
són Itàlia i la República Txeca 

amb valoracions molt altes.
Contràriament al tòpic que fins 
ara circulava de que els turistes 
russos eren turistes rics, l’estu-
di ha demostrat que existeix un 
perfil dual pel que fa als visitants 
d’aquest país. Concretament, 1 de 
cada 4 russos gasta menys de 59 
euros al dia, 1 de cada 8 gasta en-
tre 118 i 176 euros al dia, i 1 de 
cada 7 gasta més de 177 euros al 
dia. Per tant, aquestes xifres reve-
len que també existeix un turista 
rus “lowcost”. 

Els visitants russos exposen di-
versos motius de queixa quan ve-
nen a Catalunya. Entre aquests, 
l’estudi ha detectat la falta d’aten-
ció en llengua russa en un 48,7%; 
el 28,4% pensen que els nivells de 
preus fora de l’hotel: bars, restau-
rants i altres serveis són elevats; 
el 24% tenen dificultats per obte-
nir el visat i en destaquen el cost 
elevat (per als ciutadans russos el 
visat costa 60 euros, i 80 euros si 
el passaport caduca en menys de 
6 mesos) i, per últim i més preo-

cupant, destaquen com a motiu de 
queixa els intents d’agressió i ro-
batoris (21,5%). D’altra banda, el 
que més valoren són les visites de 
llocs històrics, el paisatge i les fa-
cilitats que ofereix Catalunya per 
a la gent gran i els nens.

«sErHs factura 60 milions en 
el mercat rus»

L’informe també constata que el 
56% dels turistes russos vénen de 
només 10 ciutats principals i que 

el 96% d’aquets contracten el seu 
viatge mitjançant un Touropera-
dor. L’estada mitjana d’aquest vi-
sitant a Catalunya se situa en 8,5 
nits i el principal motiu pel qual 
aquests turistes escullen Catalu-
nya és per visitar Barcelona. 
El president de SERHS, Ramon 
Bagó, ha aprofitat la roda de prem-
sa de presentació d’aquest estu-
di per informar que la seva com-
panyia facturarà uns 60 milions 
d’euros el 2013 en el mercat rus, el 
que significa que mourà un total 
de 200 milions de visitants, el que 
significa un increment del 25% de 
la seva activitat a Rússia. 

«El 71’6% de turistes que 
han visitat Catalunya 

recomanarien la destinació»

Bagó ha ressaltat la figura i la mar-
ca Barcelona, “una ciutat amb 
una història particular” i ha des-
tacat que cal fer veure els russos 
que Catalunya “és un país dife-
rent, amb una llengua, una cultu-
ra i unes costums diferents”.

«El 96% dels turistes 
russos contracten el seu 

viatge mitjançant un 
touroperador» 

Per Bagó aquest és un element es-
sencial que cal aprofitar per atrau-
re aquests turistes russos que no 
només busquen sol i platja. yy

Rússia és l’economia emergent que 
més turistes porta a Catalunya
  CAtALUNYA

Presentació de l’Estudi Turisme rus diBA i SErHS
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 EL FoGÓ DE LA MArINA

BROWNIE DE XOCOLATA AMB NOUS

Ingredients: 
• 250 gr xocolata fondant
• 5 ous
• 70 gr farina
• 150 gr mantega
• 120 gr sucre
• 1 cullerada d’essència de 
vainilla
• 60 gr nous pelades
• 1 polsim de sal

per a la decoració:
Gelat de vainilla, xocolata calenta a la tassa, un tros de xocolata negra.

preparació:
En una olla posarem la mantega a foc lent. Un cop desfeta afegirem la xocolata i remenarem 
fins que es desfaci i ho deixarem refredar una mica. Tot seguir hi posarem el sucre,tres ous 
i començarem a batre-ho tot, quan ja tingui consistència hi  afegirem els dos ous restants 
i tornarem a batre.
Es l’hora d’afegir la cullerada d’essència de vainilla sense deixar de remenar, la sal i la 
farina que tamisarem per posar-la a poc a poc. Finalment hi afegim les nous pelades, i en 
reservarem unes quantes per guarnir per sobre el brownie.
Per coure’l farem servir un  motllo quadrat d’uns 20 centímetres untat previament amb 
mantega per treure’l amb facilitat.
Preescalfarem en forn  a 180 graus a dalt i a baix i el farem coure durant un 30 minuts.
El Brownie no ha de quedar del tot cuit, per això quant al punxem amb un escuradents ha 
de quedar un pel humit.
No treure’l del motllo fins que no estigui fred.
La decoració del plat al teu gust però el Bownie aconsellem servir-lo tebi. 

Desitjo a tothom un nou any carregat d’aventures gastronòmiques. Feliç 2014. 

Manoli Bustamante Bustamante

Esmorzars festius i cap de setmana (plat + beguda + café)
de 9 a 12 del matí: 6 EUROS

. . .
També menú diari i menú gourmet de cap de setmana

. . .
Cuina casolana i de mercat

Veïnat Sant Daniel, 98 • Ctra. GI-600 Km 2,200 de Tordera a Blanes 
TORDERA (Barcelona)

Troba’ns a Facebook i a www.canpruna.com • T. 93 764 06 70

Ja tenim
calçots!

Restaurant Can Pruna

ABiERTO DE LUNES A ViERNES
dE 09:00 A 13:00 y dE 15:00 A 20:00 hoRAS

• Separaciones y divorcios
• Comunidades de propietarios
• Accidentes de tráfico
• Herencias
• Reclamaciones de cantidad
• Tramitación asuntos penales
• Asistencia al detenido
• Despidos individuales y colectivos
• Modificaciones sustanciales laborales
• Cálculo de finiquitos
• Asesoramiento integral a empresas y

autónomos

C/ Abat Oliba, 7, bajo 2ª • MALGRAT DE MAR
Tel. 93 761 25 07 - 652 66 05 21 • Fax 93 765 46 79

E-mail: vlorenzo@icab.cat • www.victorialorenzoabogados.es

Aquest espai
està disponible

per a la seva 
empresa

T. 660 08 90 90

OBERT DiVENDRES, DiSSABTES i ViGíLiES

C. Josep Tarradellas, 63 · BLANES
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Andrés Miguel Domínguez Ro-
mero, ha estat el guanyador de la 
XVI edició del Concurs internaci-
onal de fotogafia de natura Mont-
Photo 2013 amb “Deshielo”.

«Les obres guanyadores i 
finalistes s’han exposat a la 

Biblioteca»

El Festival del concurs internaci-
onal de fotografia MontPhoto, és 
des de fa setze edicions, el punt de 
trobada anual pels amants de la 
natura i de la muntanya.
La Gala de lliurament de premis 
Montphoto 2013 al Teatre, les po-
nències, les exposicions, la pre-
sentació del llibre “Inspirats per 
la Natura” i les activitats fotogrà-
fiques, han configurat l’agenda del 
Festival MontPhoto Fest 2013.

«El concurs fotogràfic ha 
arribat a la setzena edició»

Els guanyadors MontPhoto han 
estat: La montaña Arcoiris de Hu-
go Estévez Martín de Madrid (ca-
tegoria Muntanya), Ventisca de 
Xabier Mata Moya de Guipús-
coa (Activitat de Muntanya), Es-

pejo de agua de Mario Cea Sánc-
hez de Salamanca (Món Animal), 
Deshielo de Andrés Miguel Do-
mínguez Romero de Cádiz (Món 
vegetal i guanyador absolut del 
concurs MontPhoto 2013), Ti-
ralíneas de Pere Soler Isern de Gi-
rona (Paisatge), Parental Bonds 
de Cristobal Serrano de Alican-
te (Món subaquàtic), Con los pri-
meros rayos del sol de Pedro Javi-

er Pascual Hernández de Teruel 
(Macro), Troncos de arena de Ar-
turo Lasso Pérez de Las Palmas 
de Gran Canaria. (Art en la Natu-
ra), Triste presagio de Xabier Ma-
ta Moya de Guipúscoa (categoria 
Inspirats per la Natura), Manos de 
Juan Moreiras Barreiro de Ponte-
vedra (Denúncia Ecològica), Un 
sostre d’estrelles de Joan Masdeu 
Viñas de Girona (categoria Costa 

Brava Pirineu de Girona), Lloret 
by Night II de David Cantillo Oro-
zco de Valencia (Premi Lloret).

«L’acte de lliurament de 
premis arriba acompanyat 

de tres dies d’activitats»

A la categoria jove, els guanya-
dors MontPhoto 2013 són: Pose 
primaveral de Rubén García Gon-

zález de Salamanca, Escarcha de 
Carlos Pérez Naval de Teruel, El 
Puigmal amaneciendo de Marc 
Albiac Vilas de Barcelona, El Au-
llido de Egoitz Ikaza González de 
Biscaia.
Les fotografies guanyadores i fi-
nalistes s’han pogut veure aquest 
desembre a la Biblioteca. El con-
curs va rebre prop de 6.000 origi-
nals. yy

MontPhoto Fest, tres dies de màxima 
activitat fotogràfica a Lloret
  LLorEt DE MAr

Acte de lliurament de premis al Teatre. Foto: M. A. Comas

Un any més, Acció Cultural Es Vi-
ver s’ha encarregat d’organitzar la 
popular tradició de fer cagar el tió. 
El dissabte 14 es va celebrar l’arri-
bada d’Es Tió amb una cercavila 
que va finalitzar a la plaça dels Di-
es Feiners. Els nens i nenes el van 
poder engreixar-lo fins a la vigília 
de Nadal. Aquest dia es va realit-
zar la festa de cagar el tió a la pla-
ça Verge Maria. 

«Del 14 al 24, la canalla va 
poder engreixar el tió»

Segons Frederic Tort, president 
d’Acció Cultural Es Viver, “la par-
ticipació enguany s’ha mantingut 
similar a la d’anys anteriors, amb 
un degoteig constant de pares i 
fills al llarg de la tarda del dia 24”. 
Aquest any es va reduir la durada 
de l’acte, es va fer cagar el tió du-
rant dues hores. El premi per a to-

ta la canalla, una figureta de xo-
colata.

«Es Viver es va crear amb 
l’objectiu de recuperar 

i potenciar festes 
tradicionals»

L’objectiu d’aquesta festa és man-
tenir les tradicions catalanes entre 

la població. Amb aquest objectiu, 
Acció Cultural Es Viver presenta 
un calendari fix d’activitats que re-
alitza al llarg de l’any. Entre aques-
tes, es pot trobar la festa popular 
de Sant Joan, el Correllengua des 
de fa 7 anys, o la baixada de torxes 
la nit del 10 al 11 de setembre que 
organitzen juntament amb l’As-
semblea Nacional Catalana. yy

11è any del Caga Tió a Blanes 
  ANNA GIBErNAU • BLANEs

11è Festa del Caga Tió. Foto: Yoyo

Futbol sala a sis pistes

La Ciutat Esportiva de Blanes es 
va omplir de gom a gom per pre-
senciar el campionat de selecci-
ons comarcals de futbol sala, ca-
tegories de base. Es van reunir 
650 jugadors i 162 tècnics de 
54 seleccions en la tercera edi-
ció d’aquest campionat que es fa 
a Blanes cada mes de desembre.

«Hi havia 54 seleccions, 650 
jugadors i 162 tècnics»

El divendres es va jugar la fase 
de grups, i el dissabte, les semifi-
nals i finals.

«Es jugaven sis partits de 
manera simultània»

La capacitat de la Ciutat Espor-
tiva permet jugar sis partits de 
manera simultània repartits a 
les pistes verda (4 partits), bla-

va i vermella. Un gran nombre 
de familiars i amics acompanya-
ven als jugadors, el que en mol-
tes ocasions va provocar que les 
graderies quedessin petites.
Les seleccions guanyadores del 
campionat van ser: Barcelonès 
nord (benjamí), Baix Llobregat 
(aleví), Barcelonès centre (in-
fantil), Andorra (cadet femení) 
i Catalunya central (cadet mas-
culí). yy

  BLANEs

Campionats Comarcals Futbol Base 
a la Ciutat Esportiva. Foto: FCF
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A la Daniela, el món del motor li 
fascina des de ben petita. La jove 
pilot lloretenca ha guanyat aquest 
2013 amb només 7 anys, el cam-
pionat de motocròs de ACCEMA, 
en la modalitat de 65 cc.

«El 2013 ha guanyat el 
campionat ACCEMA»

El campionat consta d’un total de 
sis proves a diversos indrets de les 
comarques de Girona.
La Daniela ha competit amb una 
KTM65 SX del distribuïdor KTM 
Marsimoto.
Forma part del projecte de motor 
amb futur de Sport3 amb l’equip 
Red Box dirigit per XeviViusà. 
Aquest projecte pensat per a pre-
parar futurs pilots de motocròs té 

com a cap de monitors a Xevi Co-
lomer, ex pilot mundialista.

«El 2014 disputarà el 
campionat català i estatal»

A nivell internacional, la Danie-
la Guillén va participar a França 
al Master Kit, campionat del món 
de joves promeses. Va acabar en la 
tretzena posició d’entre 86 pilots 
d’edats compreses entre els 7 i els 
11 anys.

«Daniela ja ha participat en 
competicions internacionals 

a França»

De cara al 2014 que tot just co-
mença, s’està preparant per dispu-
tar els campionats de Catalunya i 
d’Espanya de l’especialitat amb la 
seva moto KTM65 SX. yy

L’obra “Trajectòria”, de l’artista 
blanenc Jordi Coll, s’ha finançat 
amb les aportacions econòmiques 
de diverses persones i s’ha instal-
lat a la Ciutat Esportiva Blanes. 

«El CB Blanes disposa 
actualment de 17 equips»

L’escultura s’ha instal·lat al passa-
dís que va des del vestíbul de la 
Ciutat Esportiva fins a la zona dels 
camps de futbol, ja que aquest es-
pai es destinarà  a partir d’ara a 
commemorar actes de rellevància 
històrica de les entitats esportives 
blanenques.
L’Ajuntament i el Club Bàsquet 
Blanes han signat un conveni mit-
jançant el qual l’entitat cedeix en 
dipòsit l’escultura, que està valora-
da en 10.000 euros. 

«L’escultura s’ha finançat 
amb diverses aportacions 

econòmiques» 

La idea de crear una obra d’art 
commemorativa va sorgir dels 
membres de la Comissió del 50è 

aniversari del Club Bàsquet Bla-
nes, una celebració que es va fer 
durant el 2008 i que va continuar 
l’any següent, quan el municipi va 
ser distingit com a Ciutat del Bàs-
quet Català. 
L’acte d’inauguració es va fer coin-
cidint amb la presentació dels 

equips del Club Bàsquet Blanes 
de la temporada 2013-2014. Ac-
tualment l’entitat compta amb 
17 equips de diferents categories 
masculí i femení, a banda dels 9 
grups que practiquen el bàsquet a 
diferents centres escolars del mu-
nicipi. En total, el Club Bàsquet 

Blanes compta amb més de 350 
persones implicades en la tasca de 
l’entitat entre jugadors i jugadores, 
tècnics i membres de la junta. 

JorDI CoLL, CrEADor DE 
“trAJECtòrIA” 
Jordi Coll i Fernández va néixer a 

Blanes l’any 1967, és llicenciat en 
Belles Arts i es va iniciar en l’es-
cultura treballant al taller de Jau-
me Coll Puig, escultor i catedrà-
tic d’escultura per la Universitat 
de Barcelona.

«Entre jugadors i jugadores, 
tècnics i membres de la jun-

ta som 350 persones» 

A més, l’artista està vinculat amb 
l’entitat esportiva perquè va ser 
jugador del Club Bàsquet Blanes 
durant unes quantes temporades. 

«L’autor de l’escultura és 
Jordi Coll, ex jugador del 

club»

Jordi Coll treballa en escultu-
ra amb experimentació en fosa 
de bronze al propi taller, i és au-
tor, entre d’altres, de les següents 
creacions instal·lades en llocs 
públics: “Monument a Joaquim 
Ruyra”, a Malgrat de Mar; “Lla-
vor”, davant el Casal de la Gent 
Gran Benet Ribas de Blanes; “Ho-
menatge a Miquel Martí Pol”, a 
Tordera, i “Tordera, La Tordera”, 
situada a la Nacional 2. yy

Daniela Guillén, motorista precoç

Escultura commemorativa dels 
cinquanta anys del C.B. Blanes

   LLorEt DE MAr

   BLANEs

daniela al Master Kid 2013 (França)

inauguració oficial de l’escultura. Foto: Quim llorens
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La tradicional competició inter-
nacional, s’ha disputat en aigües 
de Blanes del 2 al 5 de gener.

«s’han disputat 3 classes: 
Europe, 420 i 29er»

Aquesta és una de les regates 
més importants que organitza el 
Club de Vela Blanes al llarg de 
l’any.

L’International Grand Prix Vi-
la de Blanes 2014  va aplegar 
150 regatistes de 10 nacionali-
tats i 100 embarcacions repar-
tides en tres categories: Europe, 
420 i 29r.
En l’edició 2014 hi ha hagut 12 
embarcacions inscrites en la ca-
tegoria 29er, amb participants 
espanyols, alemanys i russos.
En 420 hi havia 32 embarcaci-
ons provinents del Regne Unit, 
Alemanya, Irlanda, Polònia, Su-

ïssa, Rússia i el propi estat Es-
panyol, la qual cosa significa un 
rècord absolut de participació 
en aquesta classe. 

«Hi havia 150 regatistes de 
10 nacionalitats»

Finalment, en Europe es van 
inscriure 56 participants pro-
vinents de Txèquia, Andorra, 
Finlàndia, França, Noruega, Su-
ècia i l’estat Espanyol. yy

Gran Prix Vila de Blanes de Vela

   BLANEs

  Gran Prix Vila de Blanes. Foto: Mireia Perelló CV Blanes

A partir d’aquesta temporada, els 
socis del Club de Futbol Lloret 
poden gaudir dels partits d’ho-
quei de l’OK Lliga, i els socis de 
l’hoquei podran seguir els en-
frontaments de Primera Catalana 
de futbol. Aquest és el principal 
avantatge del conveni de col·labo-
ració que han signat els presidents 

de les dues entitats, Josua Pèrez 
(hoquei) i Eduard Coloma (fut-
bol). Actualment, l’equip de fut-
bol compta amb 115 socis, men-
tre que la xifra d’hoquei es troba 
al voltant dels 250. Amb aquest 
acord, els clubs volen promocio-
nar la pràctica esportiva a Lloret, 
donar a conèixer les modalitats 
que practiquen, i impulsar activi-
tats i projectes comuns. yy

Col·laboració entre el 
futbol i l’hoquei

   LLorEt DE MAr

Els dos presidents. Foto: M. A. Comas

El CD Blanes i el CF Tordera es 
van enfrontar el 15 de desembre 
a la població maresmenca en par-
tit de la 3a Catalana. El CD Blanes 
es va fundar el 1913 i l’equip tor-

derenc el 1914, per tant, hi va ha-
ver foto centenària de conjunt. El 
resultat, favorable al conjunt ma-
resmenc (1-0). El CD Blanes tre-
ballarà aquesta segona part del 
campionat per sortir de la zona 
baixa de la taula. yy

Partit entre equips 
centenaris
   BLANEs / torDErA

CF Tordera i Cd Blanes. Foto: Joan Ferrer

Es va celebrar amb un recorregut 
de 5 Km amb sortida i arribada a 
les pistes d’atletisme. Van acom-
panyar Mullera en el podi Jonat-
han López i Buba Savally. En ca-
tegoria femenina, es va imposar 

Anna Quílez seguida de Natàlia 
Rey i Magdalena Vicens. 
La Cursa de Nadal és una carre-
ra, no competitiva i de caràcter 
festiu, amb un recorregut de cinc 
quilòmetres en què els partici-
pants poden córrer o caminar. 
L’objectiu és que en aquest esde-

veniment hi tinguin cabuda to-
tes les persones interessades amb 
independència de la seva condi-
ció física.
Abans de la prova de 5 Km. Es 
van fer diverses curses de pro-
moció. La cursa de Nadal va reu-
nir 800 atletes. yy

Mullera guanya la Cursa de Nadal

  LLorEt DE MAr

Podi de la categoria femenina. Foto: M. A. Comas
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L’AGENDA

LLorEt DE MAr. GENERBLANEs. GENER

DiA 11
FiRA ALiMENTàRiA
DE pRODUcTES ARTESANS
10-22 h Plaça de la Vila
RAcÓ DELS cONTES:
«EL PETIT MÓN dEL PETIT PRÍNCEP»
A càRREc DE L’ESpiNA DE LA 
SARDiNA
11.30 h Biblioteca Municipal

DiA 12
FESTA DEL TRAGiNER
10 h. Xocolatada
10.30 h. Sardanes
12.00 h. Missa
Històries i Llegendes de les Alegries
Bus gratis: 10.30 h Terminal Alegries
-Terminal 13.45h
10-14 h Ermita de les Alegries
1R BANy dE L’ANy

12 h Piscina Municipal
FiRA MERcAT DE BROcANTERS i
CoL·LECCIoNISTES
TRoBAdA VEhICLES CLÀSSICS
9-14 h. Plaça Pere Torrent

dIA 18
RACÓ dELS CoNTES: «CUQUES I 
PAPUS» A càRREc DE LA MiNúScULA
11.30 h Biblioteca Municipal

dIA 25
RACÓ dELS CoNTES: «RoBA ESTESA»
A càRREc DE LA pERLETA i EL 
MiTjONS
11.30 h Biblioteca Municipal

FINS AL 18
ExpOSiciÓ. RESpiRANT ART: RAFAEL 
BATALLER, ChARo dE
OTEizA i ELS AMicS ARTiSTES
Casa Saladrigas

DiA 12
xxVi cURSA MARiMURTRA
09.30 h, sortida al Passeig de Mar 
RiALLES TiTELLES. UN NOU VESTiT 
NoU. CoMPANyIA XIP-XAP
17.30 h, Teatre de Blanes

DiA 26
RiALLES TEATRE. EL pAíS DEL pA 
AMB ToMÀQUET.
CoMPANyIA dEL PRÍNCEP ToTILAU
17.30 h, Teatre de Blanes

BiBLiOTEcA cOMARcAL
· Fins a l’11
ExpOSiciÓ cOR DE cAMBRA SOTA 
pALAU

· Del 14 al 31
ExpOSiciÓ FUNDAciÓ VicENÇ 
FERRER

· Dia 9 a les 20.00 h
DijOUS DE LLETRES i MOTS: cAiGUT 
FORA DEL TEMpS, DE DAViD 
GROSSMAN

· Dia 14 a les 20.00 h
AULA BLANES: ELS 
MicROORGANiSMES DEL
SOFREi L’ORiGEN DE LA ViDA A LA 
TERRA, AMB TOMàS LLORENS

· Dia 17 a les 20.00 h
pRESENTAciÓ DEL LLiBRE DALí, 
EL GRAN pENSADOR D’EFREM 
GORDiLLO

· Dia 24
iNAUGURAciÓ DE LA BiBLiOTEcA 
jOVE

· Dia 28 a les 18.00 h
hoRA dEL CoNTE dE LA PAU

· Dia 30 a les 20.00 h
cicLE DE cONFERèNciES EN MOTiU 
dEL 50 ANIVERSARI dELS PREMIS 
REcVLL AMB L’EScRipTOR
DAViD jOU

pRiMER cASiNO DE BLANES
cicLE DE cONFERèNciES ARTS i 
OFiciS A LA ViLA DE BLANES.

dISSENy URBANÍSTIC dE JARdINS
· Dia 16
PINyA dE RoSA, BoTÀNIC

· Dia 23
SANTA cLOTiLDE, jARDí 
pAiSATGíSTic

cASAL cíVic cAN BORELL
ACTIVITATS PER A ToThoM: 
cURSOS, TALLERS, cONFERèNciES,
ExpOSiciONS

MORRALLA, ESpAi jOVÉ
cASAL DELS jOVES DE BLANES.
TALLERS, cURSOS, SALA DE 
cONcERTS, GiMNàS, ETc

ASS. ESTiMEM LES ERMiTES
· Cada diumenge de 10.00 a 13.00 h
ViSiTES A L’ERMiTA DE SANT jOAN i 
SANT FRANcESc

cENTRE ExcURSiONiSTA DE BLANES
SENDERiSME, SORTiDES FAMiLiARS, 
AMicS DELS cAMiNS, ALTA 
MUNTANyA 

CLUB hoQUEI BLANES. oK LLIGA
· Dia 17 a les 21.00 h:
MURALLA ÒPTICA BLANES - C.P. 
cERcEDA

cLUB TENNiS BLANES
LLiGA MATiNAL i MiGDiA DE pàDEL 
i SETMANAL i cApS DE SETMANA DE 
TENNiS

C. ESTUdIS IoGUICS SURyANAMASKAR
· Dilluns, dimecres i divendres, 20.30 h
cLASSES DE iOGA
· Dilluns, dimarts i dijous, 19.30 h, Can 
Fonsu (C. Serrallarga, 2. T. 972 330 513)

ESpAi iNTEGRATiU BLANES
CLASSES dE MEdITACIÓ ELS dIES 15, 
22 I 29 A LES 19.30 h
(C. de l’Or, 2 tel. 655 940 092)

AGENDA FACILITADA PER L’AjUNTAMENT DE BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AjUNTAMENT DE LLORET DE MAR
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Farmàcies de guàrdia
BLANEs LLorEt DE MAr
Gener Gener Adreces i telèfons

FArMÀCIA BAstÈ
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

• Dimecres, 1 oMs
• Dijous, 2 BArtrINA
• Divendres, 3 CAsAMor
• Dissabte, 4 ALtIMIr
• Diumenge, 5 tUroN
• Dilluns, 6 MorELL
• Dimarts, 7 GUILLEM
• Dimecres, 8 GrIMA
• Dijous, 9 ADELL
• Divendres, 10 ADELL
• Dissabte, 11 pUJoL
• Diumenge, 12 oMs
• Dilluns, 13 BArtrINA
• Dimarts, 14 CAsAMor
• Dimecres, 15 ALtIMIr
• Dijous, 16 tUroN
• Divendres, 17 MorELL
• Dissabte, 18 GUILLEM
• Diumenge, 19 GrIMA
• Dilluns, 20 ADELL
• Dimarts, 21 ADELL
• Dimecres, 22 pUJoL
• Dijous, 23 oMs
• Divendres, 24 BArtrINA
• Dissabte, 25 CAsAMor
• Diumenge, 26 ALtIMIr
• Dilluns, 27 tUroN
• Dimarts, 28 MorELL
• Dimecres, 29 GUILLEM
• Dijous, 30 GrIMA
• Divendres, 31 ADELL

• Dimecres, 1 MAZÓ
• Dijous, 2 M. CABAÑAs
• Divendres, 3 J. MArtÍNEZ
• Dissabte, 4 E. tALLADA
• Diumenge, 5 BAstÉ
• Dilluns, 6 CÀNoVEs
• Dimarts, 7 M. tALLADA
• Dimecres, 8 BorrÀs
• Dijous, 9 LLADÓ
• Divendres, 10 I. EspINEt
• Dissabte, 11 A. I M. MArtÍNEZ
• Diumenge, 12 pErpINYÀ
• Dilluns, 13 C. CABAÑAs
• Dimarts, 14 MAZÓ
• Dimecres, 15 M. CABAÑAs
• Dijous, 16 J. MArtÍNEZ
• Divendres, 17 FÀBrEGAs
• Dissabte, 18 BAstÉ
• Diumenge, 19 CÀNoVEs
• Dilluns, 20 M. tALLADA
• Dimarts, 21 BorrÀs
• Dimecres, 22 LLADÓ
• Dijous, 23 I. EspINEt
• Divendres, 24 A. I M. MArtÍNEZ
• Dissabte, 25 pErpINYÀ
• Diumenge, 26 C. CABAÑAs
• Dilluns, 27 MAZÓ
• Dimarts, 28 M. CABAÑAs
• Dimecres, 29 J. MArtÍNEZ
• Dijous, 30 FÀBrEGAs
• Divendres, 31 E. tALLADA

Adreces i telèfons
FArMÀCIA ADELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FArMÀCIA pUJoL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FArMÀCIA oMs
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FArMÀCIA BArtrINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FArMÀCIA CAsAMor
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FArMÀCIA ALtIMIr
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

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.

dE 8.30 A 22.00 H

L’AGENDA

CoMArCAL. GENER

FINS AL DIA 18
CALELLA
EXPOSICIÓ FOTOGRàFICA 
“CALELLENqUES” DE jOSEP MARIA 
COLOMER
A la Biblioteca

DIES 11 I 25
MALGRAT DE MAR
INICIACIÓ A LA HISTòRIA 
CONTEMPORàNIA
18:00 h, a l’Ateneu Popular El Rovell

DIES 12, 19 I 26
PINEDA DE MAR
CONCURS DE TEATRE PER A 
COMPANyIES AMATEURS
18:00 h, al Centre Cultural i 
Recreatiu

DIA 12
CALELLA
TORNEIG DE REIS DE BITLLES 
CATALANES
09:00 h, a la zona esportiva de la 
Muntanyeta

DIA 13
TORDERA
BALLS TRADICIONALS AL TEATRE CLAVé
21:30 h

DIA 17
PINEDA DE MAR
CINEMA NEGRE AMB LA PROjECCIÓ DE 
“ROMANzO CRIMINALE” DE MICHELE 
PLACIDO
20:00 h, a la Biblioteca Serra i 
Moret

DIES 19 I 26
CALELLA
CONCURS DE TEATRE AMATEUR
18:30 h, a l’Orfeó Calellenc

DIA 20
TOSSA DE MAR
MISSA DEL CANTAR
PELEGRINATGE FINS A SANTA COLOMA 
DE FARNERS PER COMPLIR EL VOT DE 
VILA
07:00 h

DIA 21
SANTA COLOMA DE FARNERS-TOSSA 
DE MAR
CAMí DE TORNADA DEL PARE PELEGRí 
PER ANUNCIAR qUE S’HA COMPLERT EL 
VOT DE VILA

DEL 24 AL 2 DE FEBRER
SANT POL DE MAR
FIRA I FESTA DE SANT PAU
Inclou: concert de cobla, Fira de 
Sant Pau, cercavila de gegants, 
baixada de carretons...

AGENDA FACILITADA PER RàDIO MARINA
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 MIrEM ENrErE

BLANEs
Revolt de Can Cateura (1968). El pas de 45 anys demostren els canvis 
que hi ha hagut a Blanes. La carretera: sense asfaltar, inundada d’aigua 
i sense cap mena de vorera. La fotografia actual presenta una situació 
totalment diferent. A nivell urbanístic, el canvi també es radical. El ti-
pus de cotxes que circulen també ens permet comprovar l’evolució de 
l’empresa automobilística.

LLorEt DE MAr
Fotografia dels anys 20 del segle passat. La façana marítima des de 
Sa Caleta amb construccions baixes, el passeig sense urbanitzar i cap 
servei a la platja. Era el Lloret mariner a les portes del desenvolupa-
ment turístic. En l’actualitat, la platja i el passeig són un dels principals 
atractius de la vila. Els edificis, totalment diferents.

Carretera de Lloret 2013. Foto: Yoyo

Clixé Martínez

Fons Juli Barber. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

M. A. Comas
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 BLANES  g BARcELONA
FEiNERS: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.17 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.16 - 9.47 - 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

 BLANES  g GiRONA
FEINERS (TRANSBoRd: MAÇANET-MASSANES): 7.16 - 8.16 - 9.15 - 10.15 - 11.16 - 12.16 - 13.16 - 14.14 - 15.15 - 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.14 
- 21.12 - 22.18 

FESTIUS (TRANSBoRd: MAÇANET-MASSANES): 7.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13

 LLORET  g ESTAciÓ DE RENFE (BlAnes)
TOTS ELS DiES: 6.40, 7.00, 7.20 - 21.15 (cada 30 minuts)

 LLORET  g BLANES cENTRE  g ESTAciÓ DE RENFE (BlAnes)
FEiNERS: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / FESTIUS: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
 ESTAciÓ DE RENFE (BlAnes)  g BLANES cENTRE  g LLORET
FEiNERS: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / FESTIUS: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)

 ESTAciÓ DE RENFE (BlAnes)  g LLORET
TOTS ELS DiES: 7.00, 7.20 - 22.50 (cada 30 minuts)

BLANES (esTACió De Bus)  g BARcELONA
FEiNERS: 9.45 - 14.30 / FESTIUS: 9.45 - 17.15
 BARcELONA  g BLANES (esTACió De Bus)
FEiNERS: 9.00 - 17.30 / FESTIUS: 11.00 - 17.30 - 18.30

 BLANES (esTACió De Bus)  g GiRONA
FEiNERS: 6.30 - 7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.40 / dISSABTES FEINERS: 8.15 - 9.00 - 15.45 / dIUMENGES I FESTIUS: 8.15
 GiRONA (esTACió De Bus)  g BLANES
FEiNERS: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / dISSABTES FEINERS: 13.15 - 19.00 / dIUMENGES I FESTIUS: 18.30

 LLoRET (ESTACIÓ dE BUS) g GiRONA
FEiNERS: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.15 - 17.30 - 18.30 - 19.30
DiSSABTES FEiNERS: 7.30 - 8.30 - 9.30 - 12.00 - 15.30 - 19.30 / dIUMENGES I FESTIUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GIRoNA (ESTACIÓ dE BUS) g LLORET
FEiNERS: 7.45 - 8.30 - 9.30 - 10.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DiSSABTES FEiNERS: 8.30 - 11.00 - 13.15 - 17.00 - 17.30 - 20.30 / dIUMENGES I FESTIUS: 10.00 - 17.00 - 17.30 - 20.30

FESTiUS: 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

 LLORET (esTACió De Bus)  g BARcELONA
5.00 - 07.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 19.00
 BARcELONA  g LLORET (esTACió De Bus)
8.45 - 10.45 - 11.45 - 12.45 - 14.45 - 15.45 - 16.45 - 17.45 - 18.45 - 19.45 - 20.45 - 21.00
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ENtrEtENIMENts

GrAELLADA poÈtICA-1
Resoltes les definicions amb l’ajuda del sil·labari, a les columnes ombrejades es llegirà, en sentit vertical, un fragment de Le fran soir, un poema de Gabriel Ferrater. 
Proposta de Jep Ferret www.crucigramaexpres.cat
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ENtrEtENIMENts. soLUCIoNs

• Pintura
• Microcementos
• Papel pintado
• Fotomurales
• Vinilos
• Cuadros a medida

• Alfombras
• Moquetas
• Pasilleros
• Suelos PVC
• Parquet

• Mobiliario auxiliar
• Mobiliario de jardín
• Velas y aromas
• Regalos
• Garden

CENTRo FLoCEM. Ctra. Blanes a Lloret, km 1. Tel. 972 353 288 • www.totpint.com
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ANUNCIs pEr pArAULEs

El teu anunci
a partir de

3,60€
Contracta’l a Printcopi

Pl. dels Dies Feiners · BLANES
(darrere l’Ajuntament)

INFORMàTIC TITULAT amb més 
de 8 anys d’experiència en el sector 
s’ofereix per: reparacions a domicili, 
taller i empresa propis, preus anticrisi 
facturats per minut des de 3€/10 min. 
També venda d’equips nous, portàtils i 
servei a empreses. T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

ES VENEN ALFORGES universals 
per a moto Protex. Extensibles i 
impermeables. Vàlides per a tot tipus 
de motos. Tenen un sol ús. Preu 50€. 
Tel. 650 45 01 50

ES VEN yAMAHA XMAX 250CC
Color vermell metal·litzat, 1 sol propietari, 
escrupolosament cuidada, revisions fetes 
al concessionari Oficial Yamaha de Blanes. 
Tancada en garatge privat. Pneumàtics 
Michelin i ITV acabada de passar. 2100 € 
T. 660 08 90 90

SOFà LLIT DE MOLLES A LA VENDA
Pràcticament nou. Ideal per quan et 
visiten els amics i vols que tornin. Es fa 
un llit de matrimoni d’1,20 m ample x 
1,85 m llarg, el matalàs és de molles, el 
somier de fusta i l’estructura de ferro. 
150 €. T. 636 49 09 40

TERAPEUTA EN BIOMAGNETISME 
mèdic sense aparells elèctrics-
teràpia natural que detecta i 
destrueix els microorganismes que 
originen malalties a l’organisme: 
virus-bacteris-fongs-paràsits. 
Contraindicacions: tractaments de 
quimioteràpia i embaràs (pot causar 
avortaments). Blanes. T. 609 975 
233. imma.terapias@gmail.com

ES VEN MàqUINA EXPENEDORA DE 
COCA-COLA ANTIGA
Totes les peces originals, amb 
moneder i el motor funciona. 450 € 
(Negociables). T. 658 97 45 13

COMENÇA A GUANyAR DINERS 
DE MANERA FàCIL. Cursos de 
borsa. Aprèn a interpretar les 
senyals que marquen la diferència 
d’una bona inversió. Gràcies a un 
sistema d’indicadors en només 21 
h  faran de tu un autèntic guru de 
les finances. Truca al 972 33 21 39 
i t’informaré. Una trucada no et 
val res, i hi pots guanyar molt. 



ENtrEVIstA

Té 104 anys, és la primera entre-
vista que faig a una persona cen-
tenària. A banda del respecte que 
et mereix tan sols la seva presèn-
cia, puc constatar que l’edat li pro-
va i que, si se’m permet, és un 
“catxondo”, això sí, centenari. És 
en Joaquim Illas, conegut com en 
Falet que, en  el mes passat al Pri-
mer Casino de Blanes es va posar 
a disposició de tothom que volgués 
fer-li preguntes de l’època.
Només em posa una condició, res 
de política.
En part ho entenc, perquè un ho-
me que ha viscut dues dictadures, 
dues monarquies i una república 
ja en deu estar tip. En aquest cur-
rículum històric cal afegir-hi dues 
Guerres Mundials i la Guerra Ci-
vil, que qualifica de lamentable.

Què li haig de preguntar que no 
li hagin preguntat abans?
No ho sé. 

Doncs, comencem bé, parlem 
del Blanes de fa poc menys de 
100 anys?
Això, sí que ho puc explicar. Era 
un poble viu, la posada en mar-
xa de la fàbrica SAFA va provo-
car una ebullició en una vila que 
voltava els 3.000 habitants.

I del turisme, de les primeres su-
eques que varen arribar a Blanes 
què me’n diu?
Home. Si era guapa me la mi-
rava (riu). En el tema del turis-
me, a Blanes, vàrem anar més a 
poc a poc que d’altres munici-
pis com Lloret. Nosaltres vàrem 
trigar temps a començar a cons-
truir hotels, perquè com li deia 
era un poble viu: hi havia la SA-
FA, la pesca, els pagesos, els ofi-
cis artesans.
A Lloret, en poc temps ja es varen 
decantar cap al turisme.

I que recorda dels “guateques” 
de nit i les sales de ball?
No he estat mai de sortir de nit. 
M’he dedicat a treballar i treba-
llar, sempre amb honestedat.

Espardenyer, 40 anys de torner i, 
sobretot, regentà un súper.
Sí, mira, t’has d’amotllar a les si-
tuacions de la vida. Vaig estar tre-
ballant a França, encara el parlo 
el francès.
El seu fill m’apunta que encara té 
un bon nivell de francès perquè tot 
i els anys l’ha seguit practicant, té 
molts amics francesos.

I amics n’ha deixa’t uns quants 
pel camí.
Millor no parlar-ne.

Com és un dia de cada dia per 
a vostè?
Doncs, m’aixeco cap a tres quarts 
de set, esmorzo i a mig matí vaig 
a caminar.
Depèn del vent, vaig per un lloc o 
per un altre.

M’ho explica això?

Sí home. Si fa garbí, agafo una ru-
ta perquè no em toqui el vent; i 
si fa llevant, una altra pel mateix 
motiu. Cada vent té una ruta. 

M’han dit que les bledes i el vi 
negre bo, són la recepta per arri-
bar a la seva edat?
Doncs, no ho sé, jo menjo bledes, 

però, ep!, no m’agraden pas.

I doncs?
Em van bé pel cos.

I el vi?
Això sí, però ha de ser bo, eh!

Cava?
Alguna copeta però jo sóc més de 
vi. 

Coneix Internet, les noves tecno-
logies, els telèfons mòbils?
Sí, sí, jo tinc un mòbil. Però això 
d’Internet no ho vull conèixer, ja 
tinc massa coses al cap, jo. Si ho 
conegués segur que m’agradaria.

I als reis que els ha demanat?
Jo res, m’agraden les sorpreses.
A més, sóc un bon noi, per tant 
regal segur (somriu).

Com deia, un catxondo a qui a 
més li agrada el cinema. Em re-
corda la darrera pel·lícula que 
ha vist “Un plan brillante” amb 
Michael Caine.
Si em permet abans d’acabar vull 
agrair l’homenatge que em varen 
fer, és bonic veure que et sents es-
timat a més amb la sala plena a 
vessar de persones.

Doncs queda dit!! yy

  JorDI CAUpENA

«Si conegués l’Internet i aquestes 
coses segur que m’hi enganxaria» 

  Joaquim illas, en Falet. Foto: Yoyo

El regal perfecte
amb un producte local

de qualitat

Feliç any nou!


